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u i te rs te i n l e v e r d a t u 
1 septemlj 

dagel i jks tuss i 
10.00 en 16.00 ui 

van 13 t/m 16 mei 2015 
lebben wij een grote stand op 
de wereldtentoonstelling 
'Europhilex2015' London 

iniseren wij 
een speciale veiling op ons kantoor te Weesp 
het materiaal voor deze veiling kan ook tijdens de 
" " rophilex 2015" in Londen bezichtigd worden door 

uit de gehele wereld en wij zullen dit met de n 

N>Sor'3ëze Veiling'zyn wIj'op'zoeFhaar collecties, betere zege 

^ Engeland en Kolonie 
overweegt u de verkoop van u ' M H ^ ^ ^ ^ ^ i l ^ ^ H H ^ R j m t r e n t de echtheid of waarde 

J van uw zegels neem dan vrijblijvend contact met ons op 

'Uwenveldseweq 14a 1382LX Weesp  www.npv.nlinfoPnpv.n 0294433C 

http://www.npv.nl-infoPnpv.n
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Driegaats unicaat 

jSXPRBSSEj 

Sensationele frankering op unieke brief Inze t : € 6 .000 V E R K O C H T V O O R : € 20 .400 

■ Opbrengst  opgeld (excl. BTW) 

150. Felzmann Veiling pa^ ^ ^ ^ inleVeren 
umismatiek. 4.5. november 2014 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ B A A l A ^ V V^l V ^ l l 

150 Felzmann VeiHng y^^^ ^^ g^^^^^ 
Filatelie »6. 8 . november 2014 O 

Gans taxatie en advies, j ubileUmVeiÜng Gratis taxatie en advies 
Directe aankoop of voorschotregeling 

Gratis afhalen van hoogwaardige verzamelingen 
Thuisbezoek op afspraak in Nederland en België 

Zoek direct 
het persoonlijk 

contact 
tel: +49 (0)211 550 440 

info@felzmann.de 

AUKTIONSHAUS 

FELZMANN 
Uw partner voor hoogwaardige verzamelingen postzegels en munten 

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG 
40210 Düsseldorf • Immermannstr. 51 
Fon 0211550 440 • Fax 0211550 44 11 
www.felzmann.de • info(g)felzmann.de O 

mailto:info@felzmann.de
http://www.felzmann.de


HOLLANDFILA 
vrijdag 29 & zaterdag 30 augustus 2014 LOCATIE: 

De Veluwehal 
Nieuwe Markt 6 
3771 CB Barneveld NL 
10.00-17.00 uur. 
Entree: €. 3,-- p.p./p.d. 
Jeugd tot 17 jaar gratis. 

ije Beurs is een samenwerkingsverband 
tussen federatie I.V. Philatelica, 

filatelistenver. De Globe en de V.O.V.V. 
Alle hoofdbesturen zijn aanwezig. 

Wat kunt u verwachten van Nederlands grootste filateliebeurs: 
Ca:90 filateliestands: Brieven en posthistorie. Wereldwijd klassiek-modem. Groot aan
bod modem gestempeld. Kilowaar en uitzoekbakken. Catalogi, literatuur, toebehoren. 
Plaatfouten, rariteiten. Motieven. Restpartijen. Grote partijenhandelaren. Flink aantal 
gespecialiseerde verenigingen. Van snuffelberg tot topmateriaal. Postagentschappen. 
Koopjescomer in grote opstelling. Gratis taxaties. Gezellige zitjes en goed restaurant. 
Plattegronden en standhouderslij sten vanaf medio augustus op de website. 

Jeugd in Aktie: Op zaterdag 30 augustus wordt een speciale jeugddag georganiseerd 
met als thema pluimvee in samenwerking met het Nederlands Pluimveemuseum. 
Dit thema zal op leerzame en levendige wijze gepresenteerd worden. 
Veel postzegels en workshops. Deelname is natuurlijk gratis voor de jeugd. 

Eigen vervoer: Al: Afrit 16 Voorthuizen / Harselaar. Volg Bameveld-centrum. 
Gem. Bameveld kent betaald parkeren, er zijn echter ook gratis parkeermogelijkheden 
op parkeerterrein De Vetkamp en in de wijken. 
Trein: 400 m. van het station Bameveld-centrum. 

I.V. 
PHILATELICA ^ ^ v . o . v . v . ^ 

INFO: V.O.V.V. TIENWONINGENWEG 53, 7312 DL APELDOORN NL 
TEL: (0031)-(0)55-3558600 E-MAIL: ORGANISATIE@EINDEJAARSBEURS.NL 

mailto:ORGANISATIE@EINDEJAARSBEURS.NL


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Op 10 en 11 oktober a.s. wordt de 630e veiling in Roermond gehouden. 

hder de hamer komen binnen en buitenlandse postzegels, enveloppen en briefkaarten, waaronder 
veel intact gelaten verzamelingen. Ook oude Nederlandse gouden munten worden geveild, 

lanbod is zeer gevarieerd zodat iedere verzamelaar en postzegelhandelaar zeker iets van zijn gading 
I vinden.Heeft u belangstelling? Of misschien een aantrekkelijke collectie, een waardevolle postzegel, 
■ een bijzonder poststuk? Wij veilen het graag voor u. U vindt ons op www.vandieten.nl 

n Dieten Postzegelveilingen, al in de 19e, 20e en 21e eeuw in dienst van de postzegelverzamelaar! 

^y^^ifZ^yt^ 

FR/VI^CÖ 

lor deze veiling kunt u tot medio augustus 2014 nog kwalitatief goed materiaal inbrengen. 
Een aantrekkelijke collectie, een waardevolle postzegel, een bijzonder poststuk. 

I veilen het graag voor u! U bent daarvoor van harte welkom op onze kantoren in Roermond 
of in Den Haag, graag na telefonische afspraak 

, ifsda 0^^^ 
| > i j | Van Dieten Postzegelveilingen BV 

• • • 

IlTäW 
 Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T +31 (0)475  563 500 • F +31(0)475 330 829 

 Bazarstraat 3, 2518 AE 'sGravenhage, T+31 (0)70 365 3817 
(Postadres p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 8082, 2518 AD 'sGravenhage) 

info@vandieten nl • www vandieten nl 

"flfiä 

421 

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

http://www.vandieten.nl
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Ujdem de vele pustzegetbijeenkomsten binnen en buiten Nederland 
zijn wij u graag van dienst Wij bieden u een grote keuze aan postzegels 
in nieuwe en gestempelde kwaliteit 
Ook in catalogi zijn wij weer goed gesorteerd en kunnen u de nieuwste 
versies aanbieden tegen aantrekkelijke prijzen. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: 
www, eeertzenphilatelie. nl 

UW postzegelhandel op internet 

Geertzen Philatelie 
Prins Bemhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 SOI582 
Fax: 00 31 348 434602 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: geertzen.phila(a)wxs.nl 

Lid van IFSDA en NVPH 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GR0ENLAND1JSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, n^S^ 
6950 AA Dieren ^ ^ 0 ^ 
Tel: 0313419041 
Fax : 0313413295 
email p7.hr0nh@bart.nl 

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
«?«!7«7o(ï]©«?®®(?800'(3(30'oCrD0 

^«?Wo(ä©j'®®(?@OcP(3S)0°wO(Jöfö©OoroO 
Veilinghuis "De Voorstraat ' 

V o o r s t r a a t 2 3  8011 M K Z w o l l e 
Tel. 038  4211045 daags mazo. 08.30 tot 16.00 uur 

• postzegels 
p̂ V • albums 
1 • catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDfNG LUXE ALBUMS DAVO | 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Luxemburg = 
Denemarlten = 
Frankrijk = 
Nederland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Noorwegen = 
Engeland = 
U.S.A.= 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels 

€ 0.55 per 
€ 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,70 per 
€ 0,33 per 
e 0,40 per 
€ 4,00 per 
€ 0,55 per 
€ 030 per 
€ 4,50 per 
€ 0,45 per 
e 0,75 per 

l EURO. 
10 DKK. 
10 FF. 

1 EURO. 
1 GBP. 
1 SFR (vanaf 1996) 

100 NKR. 
1 GBP. 
1 DOLLAR. 

100 ZWKR. 
l SFR. 
1 EURO. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens de beurs in Barneveld 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

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

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

Heeft u internet, ki)kt u dan op onze zeer uitgebreide website: 

www.advantagestamps.com 
Bi] ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

'̂ Tt 
%M 

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

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386  Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937  email: sundquest@planet.nl 

c3 = 
'si 
uZ 
«2" 

postnl 
ruim 50 handelaren 
(ook uit buitenland) 
rolstoel vriendelijk 

goed verlicht 

Postzegelshoiju 

POSTEraom 
Rpeldoora 

Gratis Catalogus 
Gratis Verrassingst 

Gratis Taxaties 
Gratis Parkeren 

17 i 
18 oktober 
1̂9 i 

www.postex.nl 
www.facebook.com/ 

postexapeldoorn 
www.twitter.com/ 
postexapeldoorn 

ëling 
. ««■■. ostzegels 

ntoonstelling (alle klassen' 
Informatie i 

Americahal, Laan van Erica 50, 
7321 BX Apeldoorn 

vrijdag en zaterdag 10.0017.00 
zondag 10.0016.00 

http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:p7.hr0nh@bart.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.postex.nl
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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ilatelie (waarin opgenomen De 
iilatelist en De Posthoorn) wordt uilge 
sven door de Stichting Nederlandsch 
aandblad voor Philatelie 

2 officiële mededelingen van de 
)ninkli]ke Nederlandse Bond van 
latelistenverenigingen KNBF en de 
agma s van De Posthoorn vallen buiten 
ïrantwoordelijkheid van de redactie 

oofdredactie. 
ene Hillesum Filatelie 
me Hillesum 
)stbus7 3330 AA Zwijndrecht 
Hefoon 078 6101520 
ilesum@filatelist com 
WW äeftlatelie nl 

dvertentieverkoop. 
Lireau de Troye 
'leetvogelweg 5 i3ii9CG Almere 
anine de Troye 
■lefoon 036 5384528 
Hefax 036 5384880 
fo@bureaudetroye ni 
'WW bureaudetroye nl 

bonnementen en bezorgklachten: 
bonnementenland 
3stbus20 1910 AA Uitgeest 
Hefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
Hefax 0251 310405 
.utaties www aboland nl/blaä/filatelie 

dreswijzigmgen. 
dreswijzigmgen geeft u op aan de 
'Cretans van de vereniging waarvan u 
d bent Individuele abonnees zenden 
un adreswijï iging aan de administratie 
ie Abonnementen) 

loe word ik abonnee^' 
■ zijn twee abonnementsmethoden 
een collectief abonnement 
kunt l id worden van een vereniging 
ebi) Filatelie is aangesloten het 
oonnementsgeld maakt dan deel uit van 
V verenigingscontributie 
een individueel abonnement 

lervoor kunt u zich m u v België 
anmelden bij Abonnementenland m 
itgeest(zie Abonnementen)voor 
33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 
andaard) of € 77 85 (buitenland 
riOTity) Een individueel abonnement 
aat per de eerste van een willekeurige 
laand m het loopt minimaal eenjaar 

nummers) Abonnementsbeemdigmg 
e Opzegging abonnement 

eigische abonnees 
'oont u m België"? Dan kost een 
bonnement €34 25 Stort dit bedrag 
p rekening BE79 0 0 0 03508 82331 n v 
enningmeester Filatelie Brussel 
ermeld duidelijk het adres waarnaar 
et blad moet worden verzonden 1 

pzegging abonnement: 
pzeggen kan via uw vereniging 
m individueel abonnement 
an aan het emd van de lopende 
bonnementspenode worden beëindigd 
doet dit door uiterlijk vier weken voor 

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

Kse nummers: 
ummers van de lopende jaargang 
unnen (mits voorradig) voor € 4 75 per 
ummer (inclusief porto) worden besteld 
a bank NL41 ABNA 0588 245 070 van 
bonnementenland m Uitgeest vermeld 
e gewenste editienummers en uw 
olledige adres 

estuur: 
oorzitfer 
C van Balen Blanken AIJP 
»Cretans 
FC Elzinga Schalmei 5 
876 VC Etten Leur 
lefoon 076 5035295 

enningmeester 
) van de Kasteele 

opyright 
12014 Maandblad Filatelie 

plage van dit nummer 
0 0 0 exemplaren 

SN nummer 0166 3437 
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Bi^^jogggagin^ 
In dit nummer beginnen we met een nieuwe 
rubriek, tot stand gekomen door een unieke 
samenwerking tussen Maandblad Filatelie en 
handelaren vereniging NVPH 
De opzet van deze rubriek Catalogus 
Kraamkamer is het nog beter maken van de 
Speciale Catalogus van de NVPH In de nieuwe 
rubriek worden varianten beschreven die met 
het blote oog of eenvoudige hulpmiddelen te onderscheiden zijn 
Direct al wordt een NVPHnummer hieraan toegekend en m de 
volgende editie wordt het opgenomen in de catalogus 
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Telefoon 036  5 38 45 28 
of info(a)bureaudetroye.nl 

423 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de A\\P (Association Internationale des Journalistes Philateliques) 
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Smits Philately -'m^'^ 
Grote Wade 23 A/6» 3439 NX Nieuwegein ^ 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie'net - Bank: 38.1@.8f.378 / Giro: 7227081 

WWW.FILATELIE.NET , WWW.S»l)Mf^THEWEB.COM . -^f^^ . . 

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NE'i 
22447 België Pubs. Prijs: € 100 
Stockkaart met postfrisse Pubs van België 1938-1941. Bevat o.a. (OBP no's): PU99-
PU106**, PU115-PU120**. Cat. waarde ca. 500 euro. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22407 België emissie 1912. Prijs: € 150 
Interessant lot w.o. bijzonderheden, veldeeltjes, brugparen, postfrisse zegels, plaatfou-
ten, brief en briefdelen, in stockboek. Interessant voor specialist. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22234 België stempelcoilectie spoorwegzegels Brussel. Prijs: € 275 
Mooie collectie verschillende spoora/egstempels van Brusselse kantoren op spoor
wegzegels van België. Collectie bevat ca. 1400 zegels. 

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 
22181 Bundespost 1949-1971. Prijs: € 300 
Dubbele (ongebruikte/postfrisse en gebruikte) collectie Bundespost 1949-1971 in 
Leuchtturm album. Aardig gevulde collectie met ook beter materiaal. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22175 Bundespost 1949-1976. Prijs: € 250 
In de hoofdnummers complete, voornamelijk gebruikte collectie Bundespost 1949-
1976 op blanco bladen in Davo album. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22219 Bundespost 2002-2005. Prijs: € 250 
Geheel complete, dubbele (postfris en gestempeld) collectie Bundespost 2002-2005 in 
luxe album. Hoge nominale waarde! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22306 Bundespost jaarcoilecties 1993-2001. Prijs: € 175 
Doos met een jaarcollecties Bundespost 1993-2001 met Ie dagstempel Bonn. 
Aanschafwaarde destijds 720 euro. Cat. waarde 1300 euro. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22418 Canada. Prijs: €150 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Canada, waaron
der beter zoals (Stanley Gibbons no's): 283, 324*, 325*, 331**, 350**, 364*, 366**, 
385*, 386*, 387**, 405**, 406**, 433**, etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22304 DDR jaarboeken 1984-1990. Prijs: € 290 
Complete collectie jaarboeken DDR 1984-1990 en tevens jaarboeken met Ie dagbla
den 1985-1990. Cat. waarde 1940 euro, voor slechts 15%! 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22482 Duitse Rijk veidelen Dienst postfris. Prijs: € 250 
Map met postfrisse veidelen van dienstzegels van het Duitse Rijk. Cat. waarde ca. 
3800 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22477 Duitse Rijk vellen en veidelen. Prijs: € 275 
Kleine doos met postfrisse vellen en veidelen (en wat losse zegels) van het Duitse Rijk. 
Cat. waarde ca. 3000 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22580 Duitsland 1852-1872. Prijs: € 250 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Thurn en Taxis, Noord Duitse Bond en 
Duitse Rijk 1852-1872 op albumbladen in map. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22259 Engeland 1841-1884. Prijs: € 275 
Kleine gebruikte collectie Engeland 1841-1884 op stockblad. Bevat leuk klassiek mate
riaal, hoge cat. waarde! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22252 Engeland. Prijs: € 225 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Engeland. Bevat 
o.a. 190 pond (ca. 230 euro) nominaal materiaal. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22202 Engelse koloniën. Prijs: € 225 
Map met stockbladen en albumbladen met divers postfris, ongebruikt en gebruikt ma
teriaal van Engelse koloniën. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22204 Europa CEPT FDC's 1956-1991. Prijs: € 250 
Llitgebreide collectie FDC's van Europa CEPT 1956-1991, waaronder ook extra's in 6 
insteekboeken. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22214 Faeröer 1975-2004. Prijs: € 200 
Postfrisse, complete collectie Faeröer 1975-2004 in Davo album en stockboek. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22235 Faeröer 1975-2008. Prijs: € 175 
Gebruikte (op verzoek afgestempelde) collectie Faeröer 1975-2008 in insteekboek. 
Collectie bevat ook boekjes, blokken, velletjes etc. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22386 Frankrijk 1937. Prijs: € 200 
Frankrijk blok 3 (Pexip) postfris in mooie kwaliteit. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22387 Frankrijk. Prijs: €100 
Stockblad met diverse postfrisse zegels van Frankrijk, waaronder (Yvert no's): 526-537 
in blokken van 4, luchtpost 20 in brugpaar, port 88, 89, 90-94. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22297 Griekenland 1886-2011. Prijs: € 250 
Doos met 7 insteekboeken met een voornamelijk gebruikte stock Griekenland 1886-
2011. Bevat zeer veel zegels! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

22264 Griekenland hermeskoppen. Prijs: € 2t 
Stockblad met 50 ongebruikte en gebruikte hermeskoppen van Griekenland, waaroi 
der ook wat specialiteiten. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22205 Guernsey, Jersey en IMan 1969-1987. Prijs: € 2: 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Guernsey, Jersey en Man 1969-1987 in Davo é 
bum, inclusief blokken. Hoge cat. waarde! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NB 
22449 Guinee fiscaal. Prijs: €1( 
Stockblad met 4 complete postfrisse velletjes van 25 fiscaalzegels van Guinee. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22256 India 1949-1987. Prijs: € 2( 
Heel leuke speels opgezette collectie, helemaal zelf opgezet met stempels, briefstu 
jes en veel brieven, w.o. beter materiaal, in ringband. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22245 India brieven ca. 1939-1970. Prijs: € 27 
Collectie van meer dan 160 brieven, gestuurd naar India vanuit zeer veel verschillenc 
landen gedurende ca. 1939-1970. In 2 blanco albums. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22189 India en Staten. Prijs: € 20 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van India en Statei 
Bevat ook wat Nederlands India. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22429 Indiase Staten. Prijs: € 2£ 
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Indiase Staten. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22217 Italië betere uitgaven. Prijs: € 18 
Lot betere uitgaven gebruikt en ongebruikt, op insteekkaarten, in stockboek. Cat.\ 
Michel circa 2600 euro, koopje! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22094 Japanse bezetting China en Birma. Prijs: € 27 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Japanse beze 
ting China en Birma. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22549 Maleisië Penang 1948-1960. Prijs: € 26 
Dubbele (ongebruikte/postfrisse en gebruikte) collectie Maleisië Penang 1948-1960 
insteekboek. Collectie bevat o.a. (Stanley Gibbons no's): 2**, 2, 3-22*, 28-43**/*, 4̂  
54**, 44-54, 55-65** etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22382 IVIalta 1860-2000. Prijs: € 25 
Voornamelijk gebruikte collectie Malta 1860-2000 in dik insteekboek. Collectie bevi 
veel zegels, waaronder doubletten en betere zegels. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22461 Midden- en Zuid Amerika. Prijs: € 21 
Dik insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Midden 
Zuid Amerika, waaronder veel blokken. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NB 
22346 Montenegro 1874-1910. Prijs: € 30 
Ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Montenegro 1874-191 
op albumbladen in map. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NB 
22349 Mozambique 1938-1973. Prijs: € 2£ 
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Mozambique 1938-1973 op albumbl; 
den in map. Collectie bevat ook wat beter materiaal zoals (Michel no's): 373-376*, 37 
381*, 385-408*, 417-436* etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NB 
22263 Natal stempelcoilectie. Prijs: € 1 
Map met een kleine stempelcoilectie van Natal op blanco albumbladen. Bevat ca. 12 
zegels. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.Ni 
22411 Nederland 1852-1970. Prijs: € 25 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1970 in Davo album. De verzamelaar deed zijn be 
zo mooi mogelijk afgestempelde zegels te vinden en de collectie zit dan ook vol met spi 
ciale en mooie stempels. Mooie collectie! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NB 
22412 Nederland 1867-1977. Prijs: € 25 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte , beetje rommelige en dubbel verzamelde collec 
tie Nederland 1867-1977 in 2 Davo cristal albums. Collectie bevat nog veel (betere) 
gels. Koopje! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22044 Nederland 1915-1948. Prijs: € 20 
Collectie van 20 mooie geïllustreerde poststukken van bedrijven van Nederland 191! 
1948 in insteekboek. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.Nt 
22180 Nederland 1960-2000. Prijs: € 30 
Postfrisse, zo goed als complete collectie Nederland 1960-2000 inclusief blokken in 
luxe Safe albums. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22213 Nederland automaatboekjes 1964-2000. Prijs: € 22 
Gespecialiseerde (telblokjes, snijlijntjes, variëteiten) collectie automaatboekjes v£ 
Nederiand 1964-2000 in insteekboek. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22254 Nederland automaatboekjes 1964-2006. Prijs: € 22 
Postfrisse collectie automaatboekjes van Nederland, waaronder betere no. 6 en 
boekjes, ruim 40 euro nominaal en iets doubletten, in Davo album. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NB 
22501 Nederland FDC's 1959-1984. Prijs: € IJ 
Schoenendoos met een collectie FDC's van Nederland 1959-1984, waaronder betet 
zoals onbeschreven E38, 43, 46, 144a (4x), etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.Nt 
22223 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1' 
Kleine collectie grootrondstempels van Nederland in insteekboek, waarin ook beti 
materiaal. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.Nt 
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:2426 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 150 
nsteekboek met ruim 500 zegels van Nederland met grootrond stempels 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
:2184 Nederland ontdek 60 jaar televisie. Prijs: € 275 
ïomplete, postfrisse collectie velletjes van 10 ontdek 60 jaar televisie in speciaal al-
lum Nominaal reeds 230,40 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12222 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 125 
nsteekboek met ca 200 postwaardestukken van Nederland van 1876 tot ca 2000 
ievat enveloppen, postbladen, luchtpostbladen, adreswijzigingen etc Mooie collectie 
net ook betere stukken Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12470 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 200 
nsteekboek met ca 340 gelopen postwaardestukken van Nederland (iets buiten-
änd aanwezig), waann ook veel betere stempels 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
:2425 Nederland stempels. Prijs: € 125 
nsteekboek met ca 700 zegels van Nederland met puntstempels, klemrond stempels 
in grootrond stempels Wat gemengde kwaliteit, maar ook veel aardige afdrukken 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
:2528 Nederlands Indie 1883-1897 postwaardestukken. Prijs: € 200 
^ap met 10 gebruikte postwaardestukken van Nederlands India 1883-1897 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
:2396 Nederlands Indie en Indonesië variëteiten. Prijs: € 200 
isteekboek met diverse variëteiten van Nederlands India en Indonesia, zoals proe-
en, specimen opdrukken, brugparen, plaatnummers etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12450 Nepal vellen. Prijs: € 250 
)oos met ca 65, voornamelijk complete, postfrisse vellen van Nepal, waaronder aar-
lig motief materiaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12571 NieuwZeelandFDC's 1967-1971. Prijs: €200 
)oos met ca 1400 FDC's van Nieuw Zeeland 1967-1971, waaronder veel doubletten 
m veel Health FDC's Aardige partij voor specialisfi 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12572 Nieuw Zeeland FDC's 1971-1995. Prijs: € 250 
)oos met ca 1500 FDC's van Nieuw Zeeland 1972-1995, waaronder veel doubletten, 
'eel Health covers, frama's op FDC etc Aardige partij voor specialisti 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12060 Noord Korea 1955-1998. Prijs: € 200 
aardige postfnsse en (oudere deel) gestempelde collectie Noord Korea 1955-1998 in 2 
nsteekboeken, waaronder veel blokken Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12287 Noorwegen. Prijs: € 140 
)oos met pergamijnzakjes met een gebruikte voorraad Noonwegen Matenaal van 
lassiek tot modern Zeer veel zegels Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12241 Oostenrijk 1898-1924. Prijs: € 300 
Vardig gevulde, dubbel verzamelde (ongebruikt en gebruikt) collectie Oostenrijk 1898-
924 in blanco album met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 60*, 101-117, 116*, 
!90-296*, 290-296 304-312*, etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!2262 Oostenrijk 1919-1957. Prijs: € 220 
'ostfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Oostenrijk 1919-1957 in insteekboek, waann 
lOk wat beter materiaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12246 Pakistan 1947-1982. Prijs: € 150 
'ostfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Pakistan 1947-1982 in album, stockboek en 
akjes Tevens wat Bahawalpur aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12191 Papua Nieuw Guinea 1930-1990. Prijs: € 100 
nsteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Papua Nieuw 
3uinea 1930-1990 Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12381 Pitcairn islands 1940-1990. Prijs: € 225 
'ostfrisse en ongebruikte, ogenschijnlijk complete collectie Pitcairn Islands op albumb-
aden in map Bevato a (Michel no's) 1-10*, 13-14*, 15-18*, 20-30**, 39-51*, 72-84*, 
itc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12258 Polen stempels. Prijs: € 125 
Collectie stempels van Polen m album en stockboek Bevat voornamelijk klassiek ma-
enaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12353 Portugese koloniën. Prijs: € 300 
Vardige ongebruikte en gebruikte collectie Portugese kolomen op albumbladen in map, 
waaronder aardig Macao Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

22414 Saoedi Arable. Prijs: € 265 
Klem insteekboekje met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Saoedi 
Arable Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22266 Servië 1866-1920. Prijs: € 300 
Ongebruikte en gebruikte collectie Servië 1866-1920 op stockbladen in map Collectie 
bevat o a (Michel no's) 11-18, 19-20 met doubletten 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22084 Soedan 1897-1995. Prijs: € 230 
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Soedan 1897-1995 op albumbladen 
in map Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22006 Spanje 1960-2000. Prijs: € 200 
Rommelige, postfrisse en gebruikte collectie Spanje 1960-2000 in Kabe en Schaubek 
album Bevat ook blokken, waaronder veel doubletten 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22303 Tanzania 1979-1997 FDC's. Prijs: € 150 
Collectie van 168 FDC's van Tanzania 1979-1997 in album Collectie bevat ook wat 
doubletten Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22445 Tliaiiand. Prijs: € 140 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Thailand, waar
onder wat beter zoals (Michel no's) 312**, 313**, 314**, 328**, 329**, en veel moder
ne postfnsse blokken Alle foto's op: WWWFILATELIE.NET 
22536 Turkije variëteiten 1945-1975. Prijs: € 275 
Leuke partij foutdrukken en vaneteiten van Turkije 1945-1975 op albumbladen in map 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22146 USA 1851-1982. Prijs: € 250 
Gebruikte, aardig gevulde collectie USA 1851-1982 in Stella album 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22186 USA 1870-1950. Prijs: € 225 
Ongebruikte en gebruikte collectie USA 1870-1950 in album Collectie bevat aardig 
(klassiek) materiaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22592 USA 1935-1978. Prijs: € 225 
Vrijwel complete, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1935-1978 in 
Leuchtturm album Alle fotos op: WWW.FILATELIE.NET 
22231 Venezuela 1859-1975. Prijs: € 175 
Insteekboek met een voorraad postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van 
Venezuela 1859-1975 Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22423 Verenigde Naties. Prijs: €100 
Insteekboek met zeer veel matenaal van alle 3 gebieden van de Verenigde Naties 
(New York, Wenen en Geneve), waaronder 165 postfnsse blokken, heel veel vlaggen-
zegels, 75 gestempelde blokken en verder nog veel matenaal van Wenen 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22018 Wereld tot 1940. Prijs: € 200 
Oud (1937) Schaubek wereldalbum in goed staat met wat voornamelijk gebruikt mate
riaal van diverse landen, waaronder Azie Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22552 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 250 
Aardige postfrisse, ongebruikte en gebruikte uitzoekpartij in 3 insteekboeken Partij be
vat o a aardig Canada, Malta, Hong Kong, Ierland, Rusland, Duitsland, Italië etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22441 Wereld. Prijs: €150 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van veel landen, 
waaronder veel luchtpostzegels Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22379 West Europa. Prijs: € 100 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie West Europa op albumbladen in map 
Bevat o a aardig België en Kanaaleilanden 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22380 Zuid Amerika. Prijs: € 135 
Map met stockbladen met divers postfris en ongebruikt materiaal van diverse Zuid 
Amerikaanse landen Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22265 Zweden 1855-1959. Prijs: € 240 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1959 op Scott albumbladen in map 
Collectie bevat aardig klassiek matenaal, in iets gemengde kwaliteit 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22161 Zwitserland ca. 1900-2000. Prijs: € 150 
Uitgebreide, gebruikte stock Zwitserland 1900-2000 in 4 insteekboeken Veel maten-
aali 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 
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 
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-m MUNTEN' & POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 12 & 13 september 2014 
- Postzegels & Ansichtkaarten -

> 

In september bent u weer van harte welkom op onze halljaarlijkse veiling voor postzegels en 
ansichtkaarten. Tijdens deze 2-daagse verkoop kunt u ook vanuit uw luie stoel thuis live meebieden 

op de losse nummers Nederland en buitenland en ansichtkaarten. 

i«k = ^ » i & 

Wilt u ook (een deel van) uw collectie 
inzenden en meeprofiteren van onze 

topopbrengsten? Bel ons gerust voor een 
gratis taxatie! 

Den Haag 
Etten-Leur 
Rotterdam 
Waalre 
Jsselstein 

31 augustus 
21 septembe 
28 septembe 
5 oktober 
19 oktober 

Kijk voor meer informatie op 

I www.mpo.nl 
Eerstvolgende MPO-beurzen (alle van 10:00 tot 16:00 uur): 
31 augustus Van der Valk Den Haag-Wassenaar, Zijdeweg 54 
l\ september De Nobelaer. A. van Berchemlaan 2 
28 september Regardz Airport Hotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61 
5 oktober 't Hazzo, Trolliusiaan 7 
19 oktober MPO-kantoor, Energieweg 7 

KANTOORADRES: ENERG 
T: 030-606394 " '' ''^ 

KILO WA AR 
ZOMERAANBIEDINGEN 

1 250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT € 
al met 2014-uitgaven 

2 250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT € 
enorme variatie en veel blokzegels 

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

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

veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h w 's € 
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h w 's € 
100 gr MALTA GROOT-FORMAAT met iets h w 's € 
100 gr LUXEMBURG met € 
enorme variatie en veel h w 's 
100 gr GUERNSEY/JERSEY € 
met een grote variatie (250 gr € 31,-) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit € 
(21/2 kg € 39,- en 5 kg € 75,-) 
100 gr DUITSLAND GROOT-FORMAAT € 
met veel 2014 en h w 's en iets toeslag 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te 

7 

34,-

34,-

34,-
12,-
14,-

32,-

36,-

18,-
10,-

17,-

13,-

18,-

12,-

sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levenng uitsluitend op vooruitbetaling op 
NL09 INGB 0003 7525 94 of NL18 SNSB 0932 8137 20 Betaling ook mogelijk met 
creditcard (VISA MASTERCARD) en Paypal 
Portovrij vanaf € 75 - daaronder € 3 verzendkosten E _ 
extra Bi| aankoop van 4 of meer items 5 % korting € K " * " 
Bestellingen onder € 35 - kunnen wij tielaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt priiswijzigmgen voorbehouden 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E-mail: i .haarlem@wxs.nl 

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

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

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel 0180-690810 
E-mail info@filateliedeboeiernl 

geen winkel 

www filateliedeboeier nl 

ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN 
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden Openingstijden 

Tel 0575 54 02 54 woensdag 13 30 u 17 30 u 
fax 0575 51 40 48 donderdag 10 00 u 17 30 u 
£ mail postmaiter@dezutphensepostzegelhandel nl vrijdag 10 00 u 21 00 u 
Website wwwdezutphensepostzegelhandel nl zaterdag 10 00 u 17 00 u 

http://www.mpo.nl
mailto:i.haarlem@wxs.nl


Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op zaterdag 13 septennber 2014 
haar 179^ openbare veiling 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

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

Bezoek nu ook onze onl ine veil ing 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan " 

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

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

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

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

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

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

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

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

9,50 

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

8,50 
17,00 
23 50 

9 00 
8,50 

i k g 
132,00 
228,00 
95,00 

112,00 
90,00 
90 00 
87 50 
90 00 
95,00 

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

Priiswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 + € 5 00 porto Orders boven € 60 00 portovrij 

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

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

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

^ i ^ ^ ALAND A U C T I O N S ^ 
A L A N D A U C T I O N S POSTEN ALAND 

www.alandauctions.ax 

http://www.bpveiling.nl
http://www.postbeeld.nl
http://www.freestampcatalogue.nl
http://www.postzegelblog.nl
http://www.alandauctions.ax


VITPgW EREL •IVAN DE FILATELIE 

AB BOERMA 1922  2014 

Op 19 juni 2014 is op 92jarige leeftijd 
in Heemstede overleden de heer Ab 
Boerma. 
Boerma was van november 1960 tot 
aan zijn pensionering in mei 1987 de 
eerste fulltime hoofdredacteur van 
ons blad. 
Hij stapte als vreemdeling het filate
listische wereldje binnen. In kort tijd 
maakte hij zich weg wijs in de filatelie. 
Hij werd alom gewaardeerd om zijn 
kennis. 
Niet voor niets werd hij Fellow van The 
Royal Philatelatic Society te Londen. 
Onder zijn leiding werd de omvang 
van het blad fors uitgebreid. 
De jaargang 1967 telde 670 pagina's. 
Hij omschreef zijn functie als volgt: 
"De spil bij het samenstellen van zo'n 
blad is de redacteur die alle bijdragen 
verzamelt en beoordeelt en persklaar 
maakt. De eindredacteur is de trechter 
en de zeef en de mengkraan. De man 
die ervoor zorgt dat er elke keer weer 

,,^«ST2!Sf^ 

een goede "mix" ontstaat, dat de 
schoonheidsfouten uit de artikelen 
verwijderd zijn, dat de afbeeldingen 
goed afgedrukt worden en voorzien 
worden van de juiste bijschriften, dat 
de correcties naar behoren worden 
uitgevoerd. 
Hij is ook de stuurman die bij tijd en 
wijle een ruk aan het roer geeft en 
tevens de gatenvuller, die de laatste 
hand aan het blad legt met boekbe
sprekingen, anecdotes, filatelistisch 
nieuws en bladvulling. Kortom: hij 
is de duizendpoot die de onmisbare 
band met alle leden onderhoudt in de 
dubbele betekenis van het woord." 
Wij zijn hem voor al zijn inspanningen, 
ook na zijn pensionering, veel dank 
verschuldigd. 
Moge hij rusten in vrede. 

G.C. van Balen Blanken, 
Voorzitter Sticht mg Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 

ftederlagtt^( 3(Jl^_r 
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A. Boerma FRPS,L 
Franz Lehi i r laan 47 
2102 GH HEEMSTEDE 
N e t h e r l a n d « 

Oe hl ip i G.C. 
Heii i r in G u r t e i s t  d a 
1U7; vu AHSILßDAH 

j a l e i i B l a ' i k e n j 

Kaartje uit 1983 van A. Boerma FKPS.L aan C.C. Van Balen 
Blanken (sr.), de toenmalige vicevoorzitter van 

de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

Foto Philatelie 
januari 1966 

Ook een (Fins) Fokker vliegtuig was ingekaderd 

ABOEX 2014 

In Finland verstaan ze de 
kunst om ieder jaar een 
nationale tentoonstelling 
te organiseren, in wisse
lende delen van het land. 
Dit jaar was het de beurt 
aan de stad Turku, aan de 
zuidwestkust, van 
1113 april. Een tentoon
stelling van een hoog 
niveau met bijna 
100 exposanten en bij 
mekaar zo'n 500 kaders. 
Zoals gebruikelijk in Scan
dinavië ook hier een groot 
aantal collecties prent
briefkaarten. Een aparte, 
officiële klasse op een 
postzegeltentoonstelling. 
De collecties prentbrief
kaarten waren van hoog 
niveau. Zo hoog zelfs dat 
de kaartencollectie 'The 
German at Sea' van Allan 
Pihl de Grand Prix won. 

Prentbriefkaart uit collectie 
Battle of Falkland Islands 

Er was een behoorlijk 
aantal bezoekers, en niet 
uitsluitend voor de aan
wezige handel. Ook hier 
bleek weer dat de col
lecties prentbriefkaarten 
en open klasse het meest 
bekeken werden. 

Het IS altijd druk in Essen Deze 
handelaar heeft zelfs videobewaking om 

alles in goede banen te leiden. 

BRIEFMARKENMESSE ESSEN 

Een jaarlijks filatelistisch uitje 
voor vele filatelisten, ook uit 
Nederland. Niet verwonderlijk 
als men bedenkt dat Essen 
slechts 180 km van Utrecht is 
gelegen. Dit is ook de dichtst
bijzijnde gelegenheid om 
jaarlijks vele postadministraties 
te bezoeken. Het is ook een 
groot evenement, met vele han
delaren uit Duitsland en vele 
buitenland. Daarnaast is het 
een prima gelegenheid om vele 
gelijkgestemden de ontmoeten. 
Met drie dagen is het ook een 
beurs die langer open is dan de 
Nederlandse jaarlijks terugke
rende beurzen. 
Naast beurs is er ook een inte
ressant tentoonstellingsgedeel
te, met deze keer de 'Deutsche 

Meisterschaft für Thematische 
Philatelie'. Deze vijfde Af e/5
terschaft werd gewonnen door 
Ernst Huhnen met zijn collectie: 
Running  jumping  Throwing 
 3000 Years of Athletics. 
PostEurop, de in Brussel zete
lende Europese postorganisatie 
stelde de Europazegels van 
dit jaar tentoon, en opende 
daarmee de wedstrijd tot de 
verkiezing van de mooiste 
Europazegel. U kunt nog tot 31 
augustus kiezen! http://www. 
posteurop.org/europa2014 
Wat opviel dit jaar was dat er 
diverse lege plaatsen opgevuld 
werden met 'branche vreemde' 
standhouders. 
De Messe was dit jaar van 
810 mei. 

http://www
http://posteurop.org/europa2014


IIIZONDERE LOOKALIKE 

let aardige van het 
erzamelen van poststuk
en is (onder andere) dat 
feen twee poststukken 
(elijk zijn (FDC's en ande
e gemaakte producten 
laargelaten uiteraard), 
n ook het hier afge
)eelde poststuk is niet 
ientiek aan een ander 
xemplaar, maarindit 
feval toch zeer de moeite 
/aard om te vermelden. 

>orlogskaart 
>e afgebeelde kaart werd 
igezonden door de heer 
lerard Grootveld. Bij het 
2zen van het aprilnum
nervan Filatelie was zijn 
erste gedachte: Dat 
mijn kaart! Hij doelt 

laarbij op afbeelding 2 
1 het artikel 'Belgische 
luchtelingen in 
lederland' van Huber 
an Werkhoven, 
oen de kaart eenmaal 
/eer boven water was, 
ileek het niet dezelfde 
aart te zijn, maar wel 
[eschreven door de
elfde afzender. 

.>.L^ 

Antwerpen 
Beide kaarten wer
den verzonden vanuit 
Amsterdam, op dezelfde 
dag7oktoben9i4, 
naar Antwerpen respec
tievelijk Berchem, thans 

deel van Antwerpen. 
De kaarttekst, mooie 
egodocumenten, zijn 
vergelijkbaar. 
Zou deze man nog 
meer kaarten hebben 
geschreven? 

IIEUWE INITIATIEVEN OP DE BRIEVENBEURS 

igaande de komende 
irielingbeurs (Brieven
leurs, Filamania, Golda
arta) op 3 en 4 april 2015 
1 De Mammoet in Gouda 
uilen twee nieuwe initi
tieven geïntroduceerd 
/orden. 
(p de zaterdag wordt de 
rievenbeurslezing ge
itroduceerd. Minimaal 
rie en maximaal vier 
zingen (naar keuze met 
la's of met beamer) zul

len worden beoordeeld 
door een jury. De winnaar 
ontvangt een bon van 
€ 100, te besteden op de 
Brievenbeurs. 
Het tweede initiatief is de 
organisatie op zaterdag 
van een charitatieve, 
schriftelijke, veiling. De 
opbrengst daarvan zal 
voor 100% gaan naar een 
vooraf bekend gemaakt 
goed doel. leder jaar zal 
een ander doel gekozen 

worden. Het eerste goede 
doel is de Stichting Pro 
Filatelie, voor het jeugd
werk. 
Aanmeldingen voor de 
lezingen bij het be
stuur van Stichting De 
Brievenbeurs, Rijnstraat 
9,2991 AH Barendrecht. 
lnfo(5)brievenbeurs.com 
Het reglementen voor de 
lezing en de veiling (aan
koop en verkoop) zijn op 
aanvraag verkrijgbaar of 
op www.brievenbeurs. 
com in te zien. 

UROPEAN DESIGN AWARDS 2014 

1 het meinummer heeft 
al kunnen lezen dat er 
rie Nederlandse inzen
ingen genomineerd 
'aren voor de European 
esign Awards 2014. In 
et juninummer kon de 
itslag niet meer mee
enomen worden, want 
ie werd pas op 24 mei 
ekend gemaakt, 
andaar nu'pas'de 
itslag: 

EIRE 6 0 « ^ ^ 
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UNESCO, Dublin City of 
Literature, zegel voor 
Ierland, ontworpen 
door The Stone Twins, 
Amsterdam: Goud 

 XXS Dutch Design 
tentoonstelling in het 
Museum voor Com

municatie), ontworpen 
door Cuby Gerards en 
Karin Langeveld: Zilver 

 Postzegels Wereld
bloeddonordag 2013, 
ontworpen door 
Suzanne Rosier: Brons 

GEEN COMPENSATIE VOOR POSTNL 

Op 17 juli heeft toezicht
houder ACM (Autoriteit 
Consument & Markt) 
laten weten dat PostNL 
geen beroep zal doen op 
compensatie, voortvloei
end uit de Postwet van 
2009, over het jaar 2013. 
Het bedrijf heeft van 

compensatie afgezien 
omdat aanpassingen van 
de verplichtingen (aantal 
besteldagen, aantal 
brievenbussen en aantal 
dienstverleningspunten) 
in het vooruitzicht zijn 
gesteld. 

EDITORIAL 

Voor het eerst een heel nummer in de nieuwe letter
grootte. Hopelijk doen we hier veel lezers een plezier 
mee. 
We starten met een nieuwe rubriek: 'Catalogus Kraam
kamer'. Hierin komen varianten van postzegels van 
Nederland en koloniën ter sprake die een catalogus
vermelding verdienen. Door een unieke samenwerking 
met handelaren vereniging NVPH, uitgever van de Spe
ciale Catalogus, kunnen we direct al het NVPHnummer 
vermelden en zult u de nieuwe vermelding vanaf de | 
komende catalogus in druk kunnen terugzien. j 

De Krim is bij ons vrijwel uit het nieuws verdwenen. In 
het vorige nummer van Filatelie konden de Russische 
postzegels van De Krim en Sebastopol aangekondigd 
worden. De zegels zouden verschijnen op 27 mei, maar 
het werd 19 en 20 juni. Curieus is overigens dat Marka, 
de filatelistische dienst van de Russische post, de 
postzegels al op 16 maart aankondigde. De officiële 
datum van annexatie (of zoals Rusland dat noemt "een 
akkoord van goedkeuring" was er pas op r8 maart). De 
datum van 16 maart was 'voor de troepen uit'. Dit was 
namelijk de dag waarop het referendum gehouden 
werd. 

Duitsland heeft het WK gewonnen, en Deutsche Post 
heeft hier een postzegel voor uitgegeven, 
(zie pagina 453) 
Nederland hoefde dus geen postzegel uit te geven. Kon 
de gom ook niet verkeerd gaan! We hebben natuur
lijk onze eigen WKzegels nog goed in herinnering. 
Emissiedatum 19 mei, maar het werd uiteindelijk een 
tweede oplage op 26 mei. Het heeft er wel om gespan
nen wat eerder zou zijn: Het spelen van de finale of het 
uitkomen van de FDC's. Het werd nipt het uitkomen 
van de FDC's. Die verschenen uiteindelijk een dag voor 
de finale, 12 juli, met Stempeldatum 19 mei. 
Spanje heeft sinds 19 juni een nieuwe koning: Felipe VI. 
Nieuwe postzegels zijn aangekondigd, maar zeker niet 
verschenen bij het aantreden van de nieuwe koning. 
Bij het afsluiten van dit nummer was er nog geen emis
sie aangekondigd. 

Rem Hillesum 

PEERCHRISTAN ÄNENSEN 

AIJP bijeenkomst 26 oktober 
2013 m Sindelfingen, Duitstand 

Net voor het ter perse 
gaan van dit nummer 
bereikte mij het droeve 
nieuws dat mijn collega 
van het Noorse lande
lijke postzegelblad (het 
Bondsblad) NFT (Norsk 
FilatelistiskTidsskrift) 
tijdens het joggen in zijn 
woonplaats Kristiansand 
op 4juli plotseling is 
overleden. Hij werd 
slechts 53 jaar. 

PeerChristian heb ik 
leren kennen als een 
hele fijne collega. We 
hadden regelmatig con
tact, voor het laatst op 
de Briefmarkenmesse in 
Essen, Duitsland begin 
mei van dit jaar. 
We spraken regelmatig 
over de hobbels die je als 
redacteur van een post
zegelblad tegenkomt. 
Naast zijn hoofdredac
teurschap voor NFT was 
hij op vele fronten actief 
in de Noorse filatelis
tische wereld, onder 
andere als medewerker 
aan de Noorse speciaal
catalogus Norgeskatalo
gen. Hij publiceerde ook 
vele artikelen over de 
Noorse filatelie. 
Niet alleen zijn naasten 
zullen hem missen, maar 
ook de Noorse filatelisti
sche wereld. 

42f 

http://www.brievenbeurs


VERZAMELGEBIED Samenstelimg Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-mail' dz1ewon@xs4all.nl 
Website www.galeoptix nl/fila/druktech htm 

WK VOETBAL IN BRAZILIË 

Voong mei 2ot4 stond 
een blok met 10 [=2x5] 
zegels van '1' gepland met 
10 verschillende afbeel
dingen. 

Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk (doch
ter van Walsall Security 
Printing in Walsall, UK), 
in offset op een velinleg 
pers. Het zegelformaat G 
= 36x25mm; kamtanding 
13.333:13.6 24/17 tanden 
horizontaal/verticaal. 
De tanding loopt links 
en rechts door, boven en 
onder niet. 

De drukvellen bestaan 
uit 3 horizontale rijen van 
5 blokken naast elkaar. 
Accordering van het mo-
delvel op 31 januari 2014. 

Zes kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart, 
oranje 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. 

-2J' 

Papierrichting < 
zontaal). 

-> (hori-

Artikelnummers: 340763 
en product-barcode + 
82589. 

Zoals hierboven aangege
ven was 19 mei gepland 
als uitgiftedatum, maar 
met het verhaal dat de 
zegels slecht zouden 
plakken, werd de verkoop 
aan de verkooppunten 
opgeschort. FDC's waren 
evenmin verschenen! 

^ Speelde het slechte plak-
- ken daar een rol? 
o 

Volgens Rob Smit van de 
NVPH ging het bij de FDC's 
om een probleem met het 
stempel en speelde de 
gom hier dus geen rol. 

In aller ijl werd een 
tweede oplage gedrukt 
van de WK-zegels terwijl 
de verkoop van de oor
spronkelijke zegels offici
eel voor aanvang van de 
verkoop werd beëindigd. 
De tweede druk was na 

een week al beschikbaar. 

Desalniettemin is de 
eerste oplage even in de 
verkoop geweest, uit
geleverd aan de handel 
en aan abonnees bij de 
filatelistische dienst in 
Groningen. Van de eerste 
oplage is dus zegelmate
riaal voorhanden en de 
vraag kan gesteld worden 
of de herdruk afwijkt van 
de eerste druk. 

Het antwoord is simpel: 
)A! 

Dankzij de medewer
king van het Museum 
voor Communicatie kon 
drukmateriaal van beide 
oplagen royaal worden 
bekeken en enkele schok
kende zaken werden 
vastgesteld. 

Het papier van de eerste 
oplage is iets dikker en 
stugger, de beeldzijde 
vertoont een glans. De 
tweede oplage vertoont 
die glans niet. Daar
naast zijn de drukvellen 
verschillend opgemaakt: 
bij de eerste oplage 15 
blokken en bij de tweede 
9 blokken per drukvel 
waarbij de zegels bij de 
tweede oplage een kwart
slag zijn gedraaid ten 
opzichte van de papier
richting. 

Dit betekent dat we 2 
kenmerken hebben als 
onderscheid: de glans 
versus matheid c.q. twee 
verschillende papierrich
tingen: in de lengte
richting bij de ie oplage, 
indedwarsrichtingbij 
oplage 2. 

En hoe zien de FDC's van 
het WK er uit? Toch nog 
gemaakt met zegels van 
de eerste oplage? Of 
alleen met die van de 
tweede? Bij het afslui
ten van de rubriek (7 
juli) waren ze nog niet 
beschikbaar! 

Oplagen: 
1:350.000 (waarvan circa 
17.500 werden verkocht) 
11:285.500 

lOx Oranje op het WK Voetbal 
postzegelmapje 503a 29 mei 2014 

De postzegelmapjes werden gevuld met zegels van de eerste o, 

PI»"" 
Het tweede mapje 

Meer herdrukken 
En alsof een afgedwon
gen? herdruk van de WK-
zegels nog niet genoeg 
IS. Bij de drukvellen in het 
Museum voor Communi
catie bleek dat er ook al 
een herdruk was van de 
Werelderfgoed zegels (zie 
rubriek Nieuw bij PostNL 
in dit nummer) voordat ze 
waren uitgegeven. 
Velopmaak ongewijzigd 
dit keer, maar wel met 
matter papier.... 

Nieuwsgierig geworden 
naar eerder dit jaar ver
schenen zegels gedrukt 
bij dezelfde Franse 
drukkerij [Cartor], bij
voorbeeld de zegels met 
orchideeën [Gerendal] 
bleek het papier hetzelfde 
te zijn als dat van de ie 
oplage WK. 

En ook van nog andere 
later in het jaar te ver
schijnen zegels, waarvan 
de drukvellen al in het 
Museum aanwezig waren 
['Grenzeloos','175 jaar 
Spoorwegen', 'Huwelijks
jubileum Koninklijk Paar') 
bleek het papier verge
lijkbaar te zijn met dat 
van de eerste oplage WK. 

drukken? Inmiddels is ook 
van de nog te verschijnen 
'Grenzeloos' blokken met 
Japan als onderwerp een 
nieuwe druk vervaardigd 
waarvan het modelvel in 
het Museum voor Com
municatie aanwezig is. 

Teruglezend op het inter
net bij het Postzegelblog 
fwww.postzegelblog.nll 
bleek ene Efi al op 3 juni 
om 16:30 iets te hebben 
gemeld over de Gerendal-
zegels: 

„Hallo! I have bought 
those stamps but I 
cannot stick them! I 
moistened it with sponge 
or by licking, but it 
doesn't work, (and they 
are not self-adhesive). 
Any advice? Anybody else 
that has the same pro
blem with them) What I 
can I do to stick them?" 

Wat is er fout gegaan? 
Alle betrokken zegels 
waren gedrukt bij de 
Franse drukkerij Cartor! 
Geen kleine jongen in de 
wereld van de postzegel-
fabricage. En kennelijk 
voor PostNL een onmis
bare leverancier. 

Komen er nog meer her- 10 Emissies dit jaar achter 

elkaar werden bij Cartor 
gedrukt: Louwman Mu
seum, 200 jaar Koninkrijk 
jeugdfilateiie, Gerendal, 
Muziekinstrumenten, WK, 
Werelderfgoed, Grenze
loos )apan, 175 jaar Spoor
wegen en Huwelijksjubile 
urn. Alleen Jeugdfilateiie 
valt met zelfklevers uit 
de toon En tussendoor 
verschenen ook nog de 
in Haarlem gedrukt 'Mooi 
Nederland' zegels. 

Synthetische -
onzichtbare dan wel 
onwerkbare gom 
Al vanaf de beginjaren 
i960 werd de traditionele 
arabische gom [eventuee 
met dextrine] vervan
gen door synthetische 
gomsoorten waarbij 
wasmiddelenfabrikanten 
als Henkei een belangrijk« 
rol speelden. De aanlei
ding was aanvankelijk 
het kunnen gebruiken 
van gegomde postzegels 
in de (sub)tropische 
gebieden met een hogere 
luchtvochtigheid. Vellen 
postzegels die aan elkaar 
plakten waren niet 20 
praktisch.... Later, met de 
problemen in het Midden 
Oosten, bleek ook de 
aanvoer van arabische 
gom een rol te kunnen 
spelen. Kortom, na 1975 
was de rol van arabische 
gom in de postzegelaan-
maak totaal uitgespeeld. 
En om de gebruikers van 
postzegels te helpen bij 
het herkennen van gom 
aan de achterkant van 
zegels werden kleurstof
fen toegevoegd: roserooc 
en later blauwgroen. 

Inmiddels zijn we 40 
jaarverder. Kleurstoffen 
worden niet meer toege
voegd en gebruikers van 
postzegels zijn praktisch 
verdwenen dan wel 
overgestapt op andere 
communicatiemiddelen 
of geven de voorkeur aan 
zelfklevers. Postzegel
verzamelaars steken de 
zegels gelijk in hun albun 
of laten ze in de verpak
king van de filatelistische 
diensten zitten totdat hut 
erfgenamen ze ontdekke 
bij de nagelaten spullen. 

En toch vindt PostNL het 
belangrijk om zegels te 
herdrukken omwille van 
de gom? 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.galeoptix
http://www.postzegelblog.nll


MAXIMA FILIE Samenstelimg: 
Edward Froon 
E-mail: f2hedwardfroon@hetnet.nl 

NIEUWE OOGST MAXIMUMKAARTEN IE HELFT 2014 

Het jaar 2014 Is goed 
gestart dankzij enkele 
mooie series postzegels 
die zich goed leenden 
mor de maximajilie. De 
overbekende thema's 
als tulpen en klompen in 
de series iconen van Ne
derland lenen zich soms 
moeilijk om er echt goed 
passende maximumkaar
ten van te maken door 
de gestileerde vormen. 
Hoe het wel kan, laat 
<aart 1 zien van de zegel 
met de wipwatermolen. 
Nederlanders kennen het 
molentype en dan is het 
gemakkelijker zoeken 
naar een bijpassende 
ansichtkaart zoals dit oer 
Hollandse landschap. 
Hetzelfde geldt voor de 
fiets (2). De zegel laat een 

degelijke damesfiets zien, 
gelijkend op het frame 
van het Hinde rijwiel. 
Deze kaart is naar het 
eind 19e eeuwse reclame
affiche voor dit merk fiets 
van de kunstenaar Van 
Caspel, bekend door zijn 
affiches voor de choco
lade van Van Houten. 

Liefhebbers van oude 
vervoermiddelen konden 
hun hart ophalen bij de 
schitterende serie van 
tien echte oldtimers en 
nieuwere modellen uit 
het Louwman Automobiel 
Museum, gelegen op de 
rand van Den Haag en 
Wassenaar. Neerlands 
bekendste vroege auto is 
de legendarische Spijker. 
(3) Het is de Spijker 7 HP 

uit 1912, een tweezitter 
die model stond voor de 
Oude Schicht uit de Bom
melstrip, als u begrijpt 
was ik bedoel. Topper 
is de Duesenberg S] 
LaGrande (4) uit 1935. Het 
was een duur prestigieus 
Amerikaans automerk 
en slechts voor de rijken 
weggelegd, zoals de Rolls 
Royce in Engeland. Stem
peling 's-Gravenhage we
gens de ligging van het 
museum. De kaarten zijn 
gemaakt naar foto's van 
deze auto's van fotograaf 
Alf van Beem. Op inte'̂ net 
zijn hele series foto's te 
vinden van deze kwali
teitsfotograaf van oude 
auto's, vrachtwagens, 
militaire voertuigen, en 
dergelijke. 

In het maartnummer 
konden we al snel kera
miek uit Tegelen tonen, 
het nieuwe thema in de 
serie Mooi Nederland 
voor dit jaar. Uit het 
noorden op kaart 5, de 
groen geglazuurde tegel 
uit Harlingen, kenmer

kend voor de stijl uit deze 
stad. 
Uit het zuiden een grote 
bijdrage dankzij de tien 
verschillende zegels uit 
de Orchideeëntuin in het 
Limburgse Gerendal, een 
uniek kalksteen gebied 
in Europa waar veel zeld
zame orchideeën voorko
men. De maximumkaarten 
zijn echt maximaal door 
het speciale stempel dat 
de Vereniging voor Kin
derpostzegels en Maxima-
filie mocht aanvragen en 
dit gehonoreerd kreeg 
bij PostNL. Ontwerp 
gerealiseerd door bureau 
Birza, de huisontwerper 
van PostNL. Hierin is de 
bloem terug te vinden 
en de tekst Orchideeën-
tuin Gerendal, Schin op 

Geul, 22 april 2014, de 
eerste dag van uitgifte. 
De bijpassende kaarten 
zijn naar tekeningen 
van botanici uit de 19e 
eeuw met gedetailleerde 
beschrijvingen van de 
soort met de bloemen, de 
zaden, de bladopbouw en 
de wortels. Op kaart 6 
de in Nederland zeer 
zeldzame en beschermde 
Mannetjesorchis. 
Tenslotte de kaarten 7 
en 8 met de vuurtorens 
van Texel en Marken. 
Beide waren bij alle 
postagentschappen te 
koop uit de serie van 25 
vuurtoren op persoonlijke 
postzegels, waarvoor dan 
wel een apart abon
nement moest worden 
genomen. 

NEDCKLANO ZOU 4 
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VERZAMELGEBIE Samenstelimg: 
Jan Borluut 
borluut.|an@gmail.com 

WK VOETBAL BRASIL 2014 - DUIVELS LEUKE POSTZEGELS! 

Begin juni 2014 gaf Bpost 
een blok met 5 verschil
lende zelfklevende zegels 
uit als extra onderstre
ping van de WK-gekte. 

Op 16 juni kwam Bpost 
met de boodschap: 
„Het is zover! Morgen 
trappen onze Rode 
Duivels hun World Cup 
af tegen Algerije. En nie
mand die eraan twijfelt 
dat het Belgische elftal 

zal schitteren! Om de 
nationale Duivelsgekte zo 
mogelijk nog wat harder 
aan te wakkeren en onze 
jongens aan te moedi
gen, brengt bpost een 
exclusieve reeks van 2x5 
Rode Duivels postzegels 
uit. Een mooi en waar
devol souvenir van wat 
nu al een historische WK-
campagne is. Deze unieke 
zegels zijn te koop in alle 
postkantoren, PostPunten 

en via onze bpost eShop. 
Ze zijn verkrijgbaar voor 
€ 7,99 per set van 10 post
zegels en zolang de voor
raad strekt. De oplage is 
beperkt tot 75.000 sets, 
wees er dus snel bij!" 

c^. bpost, 

HET PANAMA KANAAL 100 JAAR - BELGISCHE KNOWHOW IN HET BUITENUND 

Op 7 juli verscheen een 
blok met 2 verschillende 
zegels van'3 World' 
(= 4.i7€) ter gelegenheid 
van het feit dat 100 jaar 
geleden het Panamaka-

SCANAL DE 

JPANAM 
aKANAAL 

naai werd geopend voor 
de scheepvaart. Sinds 
2007 wordt gewerkt aan 
een uitbreiding van het 
kanaal met hulp van 
Belgische ingenieurs en 

baggeraars. Zegelont-
werp: Thierry Mordant. 

De zegels zijn gedrukt 
in 4-kleuren offset in de 
Zegelwerkplaats in Me-
chelen. Het zegelformaat 
is 4 - 48.75x38.15mm. Een 
perforatiemaat 11 '/z 28/22 
tanden horizontaal/verti
caal. De perforatie in het 
blok loopt nergens door 
naar buiten. 

Barcode +78633 onderin 
het blok. 
De blokjes kosten 8.34€ 
en worden slechts als 
geheel verkocht. 

DE WAALSE MIJNSTREEK 

Eeveneens op 7 juli werd 
onder de titel 'Wereld
erfgoed' een blok met 5 
dezelfde zegels 't World' 
(=1.39€) uitgegeven. Het 
ontwerp is van Myriam 
Voz. De gravure van Guil-
laume Broux. 

De zegels zijn gedrukt in 

rakeldiepdruk gecom
bineerd met plaatdruk 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. Het zegelfor
maat is 
3 - 27.66x40.20mm. Een 
perforatiemaat v'h 16/23 
tanden horizontaal/ 
verticaal. De perforatie in 
het blok loopt naar links. 

rechts en naar onder vol
ledig naar de buitenrand. 

Barcode +78657 m de 
rechtermarge van het 
blok. 
De blokjes kosten 6.95e 
en worden slechts als 
compleet blokje verkocht. 

Dit is de laatste aflevering van 
deze rubriek 'oude stijl'. Vanaf het 
septembernummer worden de nieuwe 
uitgiften niet meer opgenomen in deze 
rubriek maar in de rubrieken 'Nieuwe 
Uitgiften' en 'Postzegelboekjes'. 

Echter al op 12 juni kon 
ik de zegels kopen in 
Hoogstraten waar ze me 
vertelden dat die er al 
een week waren. 

De zegels zijn zelfkle
vend op papier dat is 
voorgesl it ('getand') 
door Gutenberg, Schaan. 
Liechtenstein. Geprint 
met de Xerox 1000 van 
de Zegelwerkplaats. 
De print is in typed.: 
het donkerrood van de 
hoorn is opgebouwd uit 
magenta + cyaanblauw 
(onder 75 graden) en 
het zwart van de tekst is 
4-kleurig en compact; de 
contouren van de hoorn 
zijn strak. 
Op de afbeelding zijn de 
gele punten van de Ma-

lÊDÊRÊENMeE 
TOUSCNSEMfU 

K I C I Q U E 
B Ö J G C 

@ 

BELOQUE 

& 

chine Identification Code 
goed te zien! 

Ook op 7 juli verscheen 
een blok met 2 verschil
lende zegels'3 World' 
(=4.i7€) ter gelegenheid 
van het feit dat 200 jaar 
geleden Adolphe Sax 
werd geboren (Dinant, 
6 november 1814 - Parijs, 
4 februari 1894). Ontwerp: 
Elisabeth Drielsma. 

De zegels zijn gedrukt in 
4-kleuren offset gecombi
neerd met preegdruk en 
thermische foliedruk m de 

Zegelwerkplaats in Me
chelen. Het zegelformaat 
is4-38.15x48.75mm. Een 
perforatiemaat ii'/2 22/28 
tanden horizontaal/verti
caal. De perforatie in het 
blok loopt nergens door 
naar buiten. 

Barcode +78640 in de 
rechterbovenhoek van 
het blok. 
De blokjes kosten 8.34€ 
en worden slechts als 
geheel verkocht. 

mailto:an@gmail.com
http://27.66x40.20mm
http://is4-38.15x48.75mm


wmmmmSißitASiSiii KRAAMKAMER 1 (de hier besproken varianten worden 
voor het eerst opgenomen in editie 2015) 

Rein Bakhuizen van den Brink 

Een catalogus is nimmer 
compleet. Ook de Speciale 
Catalogus van de NVPH 
niet. Voortdurend wordt 
gewerkt aan verbetering 
en optimalisering, maar 
uitbreiding in de diepte 
werd tot nu toe voorna
melijk bij enige klassieke 
emissies gerealiseerd. 
In het voorjaar van 2014 
nam de redactie van 
Maandblad Filatelie het 
initiatief om in gesprek te 
gaan met de NVPH om tot 
een wezenlijke verbetering 
en aanvulling van de Spe
ciale Catalogus te komen. 
Hiertoe wordt een nieuwe 
rubriek gestart (waarvan u 
nu dus de inleiding aan het 
lezen bent) waarin iedere 
maand (dus nx per jaar) 
nieuwe varianten (zowel 
van oude- als moderne 
emissies) worden gepre
senteerd, die dan vervol
gens in de eerstkomende 
editie van de Speciale 
Catalogus zullen worden 
opgenomen. Uitgangspunt 
is dat dit varianten zijn die 
met het blote oog of met 
eenvoudig 'handgereed-
schap' (tandingmeter, 
loep, UV-lamp etc.) te on
derscheiden zijn. Het wordt 
duidelijk beschreven en 
geïllustreerd, en voorzien 
van het catalogusnum
mer waaronder het in de 
eerstkomende editie van 
de Speciale Catalogus zal 
worden opgenomen. 
Als u deze rubriek goed 
volgt, bent u maande
lijks up-to-date met het 
bijwerken van de nieuwe 
vermeldingen van de 
a-nummers. 

Deze rubriek wordt doorlo
pend genummerd, en in de 
inleiding van de Speci
ale Catalogus zal vermeld 
worden welke afleveringen 
van deze rubriek werden 
verwerkt. 
Het bestuur en de cata
loguscommissie van de 
NVPH is erg ingenomen 
met dit initiatief en is ervan 
overtuigd dat zowel de 
lezers van Filatelie als de 
gebruikers van de Speciale 
Catalogus hier veel baat bij 
zullen hebben. 

Rob Smit 
(secretaris NVPH en voorzitter 
cataloguscommissie) 

lULIANA REGINA 1969 

In de speciale catalogus wordt melding gemaakt 
van twee typen 25c (NVPH 939 en 940). Afgezien van 
papier- en inktkleurverschillen is in het zegelbeeld 
kenmerkend de gladde buitenrand (NVPH 939) terwijl 
NVPH 940 een gekartelde buitenrand heeft. 
Ditzelfde kenmerk komen we ook tegen bij de 1G25. 
Type I: met gladde buitenrand. 

(NVPH 939 en 953a). 
Type II: met gekartelde buitenrand. De vier hoeken 

van het kader zijn gelijk. 

iG (NVPH 952) 
1G25 (NVPH 953c) 
2G50 (NVPH 956) 

Type lil: met gekartelde buitenrand. De vier hoeken 
van het kader boven en onder verschillend. 
De 25c (NVPH 940) en alle overige waarden 

Etsingnummers bij de 1G25: 
Type I: etsingnummer 1 of zonder plaatnummer 
Type II: etsingnummer 2 

WK 2014 

U heeft er al uitvoerig 
over gelezen in het junl-
nummer: DeWK-zegels 
zijn er in twee oplagen. 
De eerste oplage (19 mei) 
werd teruggetrokken, 
hoewel de CollectClub 
deze aan een deel van de 
klanten heeft uitgele
verd en bij een enkel 
postzegel verkooppunt 

was de eerste oplage te 
koop. De tweede oplage 
(verscheen 26 mei) zou 
volgens opgave PostNL 
identiek aan de eerste 
oplage moeten zijn. Als 
dat zo was, zou u er ver
der in deze rubriek niets 
over lezen. 

Het papier van de eerste 
oplage -waarbij volgens 
de officiële lezing proble

men waren opgetreden 
met de gom dan wel met 
het plakvermogen- is iets 
dikker en stugger dan 
het papier van de tweede 
oplage. Bij de ie oplage 
vertoont de beeldzijde 
een duidelijke glans. De 
tweede oplage is mat! 
Voor fijngevoelige vinger
toppen voelt de beeld-
zijde van de zegels bij de 
2'oplage ruwer aan. 

Bij de 2" oplage is de pa
pierrichting een kwart
slag gedraaid. Laat je het 
blok op een vingertop 
balanceren dan buigt het 
over de korte zijde naar 
beneden, bij de 1' oplage 
is dat over de lange zijde. 
Zie foto's. Oplage 1 (19 
mei) NVPH 3187-31963. 
Oplage 2 (26 mei) NVPH 
3187-3196)0. 

3187-3196« 3187-3196 b 
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1 ^ 1 ^ Informatie bij het Bondsbureau 

De zaterdag opeTistellmg van de 
bibliotheek in 2014 is op 
4 oktober en 6 december. 
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EVEN VOORSTELLEN: SECRETARIS KNBF HANS KRAAIBEEK 

De hoofdredacteur van 
dit maandblad heeft ons 
gevraagd om de nieuwe 
(hoewel inmiddels reeds 
allemaal geruime t i jd in 
functie) bestuursleden 
zichzelf te laten voorstel

len. 
Ik geef hieraan uiter

aard graag gehoor, zeker 
omdat ik ook deze beide 
Bondspagina's in dit blad 
iedere maand mag vullen 
met informatie over zaken 
waar de KNBF bij betrok

ken is. 

Ikben Hans Kraaibeek 
(bouwjaar 1962), geboren 
In Amsterdam, gehuwd, 
één zoon en woonachtig 
in Stadskanaal op de 
rand van de provincie 
Groningen en Drenthe. Al 
33 jaar werkzaam bij een 
grote Nederlandse bank, 
met op dit moment als 
standplaats Assen. 
Postzegels verzamelen 
is mij, zoals zo velen van 
u, met de paplepel inge

goten. Als kleuter mocht 
ik met vader en moeder 
mee naar beurzen en de 
bekende postzegelmarkt 
in Amsterdam, waar 
zij hun verzamelingen 
trachten uit te breiden. 
Het verzamelvirus heeft 
zich toen blijkbaar goed 
vastgezet, want al vrij 
snel mocht ik ook "plaat

jes" uitzoeken. Een kleine 
verzameling bloemen, 
dieren en ruimtevaart 
was het gevolg, later uit

gebreid met het verzame

len van Luxemburg. 
Na het overlijden van 
mijn vader In 1982 voegde 
zich daar zijn collectie 
Duitsland bij. 
Tja, dan wordt studie en 
werk ineens belangrijk en 
komt er een aantal jaren 
de klad in het verzamelen. 
De nieuwe uitgiften laat 
je nog wel steeds door 
een handelaar verzorgen, 
maar meer dan vakjes 
vullen is het niet. Vast wel 
heel herkenbaar voor u. 
Als je dan wat gesetteld 
raakt en je echtgenote 
een advertentie leest 
van een vereniging ter 
plaatse die aankondigt 
dat het nieuwe seizoen 
weer van start gaat en 
roept: "jij verzamelt toch 
ook, moet je daar niet 
eens kijken?" dan pak je 

de hobby weer op. 
De vereniging wist mij na 
mijn eerste kennismaking 
in 1990 te overtuigen dat 
ik maar meteen lid moest 
worden. Een half jaar later 
stond de voorzitter op de 
stoep met de aankondi

ging dat hij vanwege zijn 
drukke werkzaamheden 
zijn functie moest neer

leggen en dat men mij 
wel geschikt achtte om 
het stokje over te nemen. 
Zodoende werd ik in 1991 
voorzitter ben van de 
"Postzegelvereniging De 
Kanaalstreek" in Stadska

naal, een vereniging die 
pas in 1975 werd opgericht 
en nog steeds in ontwik

keling is. Door de vele 
leuke contacten in de 
regio wordt je dan ook 
nog lid andere verenigin

gen zoals bijvoorbeeld 
de Fllatelistenvereniging 
"Veendam en Omstre

ken". 

Voor mijn vereniging 
kwam ik regelmatig op 
vergaderingen van de 
Regio van de Bond en het 
Rayon van IV Philatelica. 
En als je je mond open

doet dan ben je vanzelf 
een keer 'aan de beurt' en 
zodoende werd ik in 2008 
gevraagd als rayonver

tegenwoordiger van 
Rayon Noord en in 2012 als 
penningmeester van IV 

Philatelica in Den Haag. 
Namens de vereniging 
in Veendam werd ik in 
2013 afgevaardigd in 
de commissie voor het 
nieuwe bestuur van de 
KNBF en tot mijn verras

sing gevraagd voor een 
bestuursfunctie. 
Na een jaar als vicevoor

zitter te hebben mogen 
werken ben ik sedert april 
2014 secretaris. 
De ondersteuning van 
de beide dames op het 
Bondsbureau, Eveline 
Kalkhoven en Sonja van 
Zoeren, die de dage

lijkse stroom van mailtjes, 
brieven en telefoontjes 
in goede banen leiden is 
hierbij onontbeerlijk. 
Ik heb al met veel mensen 
kennis mogen maken 
op diverse bijeenkom

sten, vergaderingen 
en tentoonstellingen, 
maar moet tot mijn spijt 

constateren dat ik ook 
nog heel veel mensen 
niet de hand heb mogen 
schudden. Ik weet dat 
het ondoenlijk is om alle 
verzamelaars persoonlijk 
te leren kennen, maar 
laat u zich er niet van 
weerhouden om al uw 
vragen opmerkingen en 
ideeën over de filatelie 
in het algemeen en uw 
vereniging of onze Bond 
in het bijzonder aan mij te 
doen toekomen. 
Immers: "De Bond, dat 
zijn wij samen". 

SLUITING BONDSBIBLIOTHEEK 
TIJDENS DE ZOMERMAANDEN 

Voor de meeste vereni

gingen loopt het postze

gelseizoen ten einde. 
Ook onze vrijwilligers 
van de Bondsbibliotheek 
gaan er even tussenuit 
voor een welverdiende 
vakantie. 
De Bondsbibliotheek is 

nog gesloten t/m woens

dag 13 augustus 2014. 
Vanaf woensdag 20 
augustus bent u weer van 
harte welkom en zullen 
de medewerkers van de 
Bondsbibliotheek u weer 
graag met raad en daad 
bijstaan. 

GRATIS MET DE BUS NAAR DE POSTEX? 
Om het bezoek aan grote 
postzegelevenementen 
te stimuleren, heeft de 
KNBFhet initiatief geno

men tot een bijzonder ex

periment. Met steun van 
PostNLendeNVPHisvoor 
verenigingen de moge

lijkheid gecreëerd om de 
kosten van een busreis 
naar de Postex vergoed 
te krijgen. De organisatie 
van deze mooie beurs / 
tentoonstelling biedt bo

vendien gratis entree aan 

de busreizigers. De Postex 
vindt plaats in Apeldoorn 
(1719 oktober) en heeft 
de Eerste Wereldoorlog 
als thema. 
Wat zijn de voorwaarden? 
De touringcar moet 

goed gevuld zijn, te 
denken is aan minimaal 
40 reizigers: 
een mooie kans om bin

nen de regio samen

werking met andere 
verenigingen te zoeken. 

 De vereniging heeft 

zich vooraf en t i jdig 
aangemeld. U kunt 
een aanmeldingsfor

mulier aanvragen bij 
het Bondsbureau van 
de KNBF en ontvangt 
daarna verdere infor

matie. 
Per busreis geldt een 

maximale vergoeding 
van € 500. 

KNBF Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030289 4290 
Email: knbf@knbf.nl 

http://www.knbf.nl
mailto:knhf@knbf.nl
mailto:knbf@knbf.nl


IN MEMORIAM 
ALBERT (AB) BOERMA1922-2014 

Ons bereikte het bericht 
dat AbBoermaopig 
juni jl. in Heemstede is 
overleden. 
Velen zullen hem kennen 
als hoofdredacteur van 
het maandblad Filatelie 
waarover hij van i960 tot 
zijn pensionering in 1987 
de scepter zwaaide. 
Hij omschreef de functie 
van hoofdredacteur als 
"de trechter, de zeef en 
de mengkraan. De man 
die er voor zorgt dat er 
een goede 'mix' ontstaat, 
dat schoonheidsfouten 
uit de artikelen verwij
derd zijn, dat de afbeel
dingen goed afgedrukt 

worden en voorzien van 
de juiste bijschriften, dat 
de correcties naar beho
ren worden uitgevoerd." 
Dat deed Boerma niet al
leen met verve, hij zorgde 
er ook voor dat 'gaten' 
werden gevuld. 
In de loop van zijn car
rière verschenen vele 
artikelen en artikeltjes 
van zijn hand en was hij 
lid van de AIjP, de club 
van internationale filate-
listische journalisten. 
Als hoofdredacteur was 
hij vrijwel altijd aanwezig 
bij de presentatie van 
nieuwe postzegels door 
de toenmalige PTT Post 

en maakte hij foto's ter 
opluistering van de 
artikelen die hij daarover 
schreef. 
Daarnaast was hij een 
bekwaam filatelist die 
tijdens vele tentoonstel
lingen als jurylid van 
de KNBF inzendingen 
beoordeelde, ook nog na 
zijn pensionering. 
Ab is 92 jaar geworden. 

SPOORENBERG MEDAILLE VOOR JAN CEES VAN DUIN 

De Spoorenberg medaille 
is in 1967 ingesteld ter 
ere van Johannes W. 
Spoorenberg (17.06.1889-
2112-1971) een baanbreker 
op het gebied van de 
thematische filatelie 
en jarenlang een groot 
voorvechter en stimula
tor van het thematisch 
verzamelen. 
De naar hem vernoemde 
medaille wordt uitgereikt 
aan personen die zich 
bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de 
thematische filatelie in 
het algemeen of door pu
blicaties en/of bijdragen 
op thematisch gebied in 
het bijzonder. 

Het bestuur van de KNBF 
was in december 2013 blij 
verrast met de voordracht 
vanJanCeesvan Duin 
voor deze Spoorenberg 
medaille. Wij konden op 
dat moment nog niet 
vermoeden dat hij ons in 
anuari 2014 uit geheel 
andere hoek werd aange
reikt als kandidaat voor 
het voorzitterschap van 
de KNBF. 
Aangezien de uitreiking 
van de medaille een 
verrassing moest zijn, 
heeft het het bestuur heel 
veel moeite gekost om 
de toekenning geheim te 
houden voor Jan Cees. 
Hoewel Jan Cees bij u dus 
inmiddels waarschijnlijk 
beter bekend is als de 
nieuwe voorzitter van de 
KNBF is hij in de wereld 
/an de thematische filate-
e zeker geen onbekende, 

»/an zijn hand verschenen 

in het blad Thema van de 
NVTF inmiddels ruim 55 
uitgebreide publicaties 
over een veelheid van 
onderwerpen met betrek
king tot het thematisch 
verzamelen. 
Ook verschijnen regel
matig publicaties in het 
Maandblad voor Filatelie. 
Hierin gaat hij o.a. in op 
het wel of niet opnemen 
van zegels, stempels en 
aanverwanten in een 
thematische verzame
ling en geeft hij tekst en 
uitleg over regels voor het 
tentoonstellen van deze 
verzamelingen. 
Voorts is Jan Cees jurylid 
tijdens tentoonstellingen, 
waarbij hij zijn kennis en 
kunde inzet om de daar 
door filatelisten getoonde 
en te jureren verzamelin
gen naar een nog hoger 
niveau te tillen. 
Daarnaast is Jan Cees 
vanaf 1993 secretaris van 
de NVTF. Deze functie 

heeft hij op 24 mei jl. 
neergelegd om zich 
volledig op het voorzit
terschap van de KNBF te 
kunnen richten. 
Zijn bijdragen voor de 
thematische filatelie 
zullen echter niet stop
pen. Zo heeft hij al weer 
diverse publicaties in 
voorbereiding over di
verse onderwerpen. 

Tijdens de algemene 
ledenvergadering van de 
Nederlandsche Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie op 24 mei jl. 
in Amersfoort werd de 
Spoorenberg medaille 
door de secretaris van 
de KNBF, Hans Kraaibeek, 
uitgereikt aan een zeer 
verraste Jan Cees van 
Duin. 

CEES J.E. JANSSEN 
BENOEMD TOT ERELID VAN DE KNBF 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van de 
KNBF op 12 april jl. werd 
een niets vermoedende 
Cees Janssen gevraagd 
om in de vergadering te 
verschijnen. 
Op dat moment was hij 
druk bezig met juryzaken 
voorde Filamanifestatie 
die in de naastgelegen 
grote zaal aan de gang 
was. 
Tot zijn grote verbazing 
deelde de voorzitter van 
de KNBF, Wybo Heere, aan 
Cees Janssen mede dat de 
Algemene Vergadering 
hem zojuist tot Erelid van 
de KNBF benoemd had. 
De voorzitter roemde de 
grote verdiensten van 
Cees, zoals zijn grote 
filatelistische kennis en 
zijn deelname aan vele 
publicaties. 
Daarnaast treedt Cees re
gelmatig namens de KNBF 
op als afgevaardigd bij 
internationale bijeenkom
sten van de FIP en FEPA, 

is hij regelmatig lands-
commissaris en jurylid in 
binnen en buitenland. 
Wat minder publieke
lijk, maar daarom niet 
minder belangrijk zijn 
de adviezen die hij reeds 
vele jaren aan het bestuur 
van de KNBF geeft op het 
gebied van juryzaken. 
Ook op andere terreinen 
heeft de KNBF steeds een 
beroep op Cees Janssen 's 
kennis, ervaring en hulp 
kunnen doen. Hij heeft dit 
steeds met grote inzet en 
belangeloos gedaan. 
Het is daarom een te
rechte hulde dat hem het 
erelidmaatschap van de 
KNBF ten deel is gevallen. 

*^^4r^y 
GOUDEN BONDSSPELD V o U EWVIN VOEjRMAN 

Al sinds 1989 maakt Edwin 
Voerman deel uit van het 
bestuur van de Philatelis
tenclub 
" Rotterdam" en heeft 
daar een actieve rol ge
speeld in diverse functies, 
niet alleen als algemeen 
bestuurslid, maar ook als 
plaatsvervangend voor
zitter tijdens opeenvol
gende bestuursperioden. 
Sinds 2012 vervult hij, na 
een plotselinge vacature, 
met verve en zonder enig 
probleem de functie van 
penningmeester. 

RECTIFICATIE AANMELDING EUROPESE 
KAMPIOENSCHAPPEN THEMATISCHE 
FIUTELIE 2015 

Voor de aanmelding van de Europese Kampioenschap
pen voor Thematische Filatelie staat een foutieve op
roep tot aanmelding op pag. 227 van Filatelie 4-2014. 
Inmiddels zijn de potentiële kandidaten voor deel
name aan deze kampioenschappen persoonlijk 
uitgenodigd zich aan te melden. 

Met deze bestuurlijke 
verdiensten is hij een 
stabiele factor voor de 
vereniging, gedragen 
door zijn persoonlijke 
inzet en waarborgt hij de 
tradities van de meer dan 
100-jarige Club. 
Op filatelistisch gebied 
weet hij leden te stimu
leren om delen van hun 
collecties te tonen dan 
wel presentaties daarover 
te houden op de maande
lijkse bijeenkomsten. 
Daarnaast schrijft hij 
regelmatig belangwek
kende en interessante 
artikelen voor het Maand
blad Filatelie. 
Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 
10 juni reikte de voorzit
ter van de KNBF, 
jan Cees van Duin, de 
Gouden Bondsspeld 
uit aan Edwin Voerman 
(midden). Rechts op de 
foto Monique Erkelens, 
secretaris van de Club. 



MALEISIË, 
LAND VAN SULTANS 

EN KOPPENSNELLERS 
JOHN DRIESSEN 

Voor velen onbekend terrein. 
Maleisië, gelegen ten noorden 

van onze voormalige 'gordel van 
Smaragd' (thans Indonesië). 

Maar waar men in Indonesië Maleis 
spreekt (Bahasa Indonesia), spreekt 

men in Maleisië Bahasa Malaysia. 

South China Sea 

\ X \ Gutf of Thailand § § West Malaysia 
~ ^ ^ ■■ B i East Malaysia 

Federal Terntones 

Kelantai 
:,^ r l r a k Terengganu 

i fMa. Pahang 
■ ■ ^ P ' a & a l a Ltmpur , 

Neger: Sembilan ' f • 
lv!aiaca 

JohO' 

Afb.i 

Indonesia 

mmm 

_. x^f/i^ 

Celebes 
Sé, 

Paradijs 
En dat is niet helemaal het
zelfde. Maleisië is toch echt een 
ander land met een afwijkende 
taal. En fiiatelistisch gezien een 
paradijs voor postzegelverza
melaars die van ingewikkeld 
en veelzijdig houden. Maleisië 
bestaat allereerst uit het schier
eiland Malakka (West Maleisië), 
tegenover Sumatra gelegen 
en verder uit OostMaleisië, 
gelegen op de noordwest kant 
van Borneo. Thans omvat het 
overwegende moslimland 14 
staten (afb. 1), waarvan 9 sta
ten een sultan hebben en 5 een 
gouverneur of Radja. Het land 
is een vorstendom in die zin, 
dat de negen sultans elke vijf 
jaar uit hun midden een koning 

kiezen. De sultans zijn allen 
steenrijk vanwege de houtkap 
concessies, die alleen zij kunnen 
afgeven. Milieu overwegingen 
worden hierbij genegeerd. Het 
land beheerst een aanzienlijk 
deel van de houtproductie van 
de wereld, en het land wordt in 
rap tempo leeg gekapt. De be
volking bestaat voor ongeveer 
50% procent uit de autochtone 
Maleisiërs, zo'n 45% Chinezen en 
voor de rest uit Indiërs en wes
terlingen. De Chinezen beheer
sen het zakelijke leven, hetgeen 
in het verleden heeft geleid 
tot ernstige spanningen tus
sen de Chinese en Maleisische 
bevolkingsgroepen. De Indiërs 
werden destijds geïmporteerd 
als plantagekoelies. 

Rol van Nederland 
Lang geleden hebben de Neder
landers ook een rol gespeeld 
in Maleisië, toen zij in 1641 de 
Portugezen verdreven uit de 
vestingplaats Malakka. De foto 

Afb. 3 Straits 
Settlements 
18921899. 
Queen Victoria Wm 
Crown CA 

(afb. 2) toont de grafsteen van 
de vrouw van jan van Riebeeck, 
begraven in het fort van de stad 
Malakka, in de tijd dat haar 
man daar gouverneur was. We 
kennen van Riebeeck 00k als 
de stichter van Kaapstad (1652) 
in de tijd van de OostIndische 
Compagnie. 

Van Malakka naar Maleisië in 
Stappen 
WestMaleisië werd vroeger 
wel Malakka genoemd. Even
wel, zoals het wel vaker ging, 
werden de Nederlanders aan 
het eind van de achttiende 
eeuw verdreven door de Britse 
East India Company. Tenslotte 
werden de eerste postzegels 
uitgegeven door the Straits Set
tlements (Singapore, Penang en 
Malakka) in 1867 (afb. 3). 
Vanaf 1900 werden postzegels 
uitgegeven door de Federated 
Malay States (afb. 4) die sinds 
1895 het geheel van British 
Malaya omvatten. 

Afb. 4 Federated 
Malay States 1900. 
Negri Sembdan 
opted Wm Crown CA 
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MALAYA 

Aß. 5 (19451948), British Military Occupation Malaya, 
postzegels van de Straits Settlements overdrukt met BMA in zwart of rood 
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In 1909 verwisselden de staten 
Perlis, Kelantan, Kedah en 
Trengganu de Siamese (Thaise) 
soevereiniteit voor de Britse, 
terwijl ook de staat Johore 
de Britse opperheerschappij 
erkende. Deze vijf gebieden 
vormden de Unfederated Malay 
States. 

British Malaya, zoals het geheel 
werd genoemd, was econo
misch vooral belangrijk van
wege haar rubber, palmolie en 
tin. Op 15 februari 1942 verover
de Japan Singapore, waarna 
Singapore uiteindelijk door de 
geallieerden op 5 september 
1945 weer heroverd werd. 

De Britten verenigden de Fede
rated (afb. 5) en Unfederated 
States in de Malayan Union, die 
op 1 april 1946 van kracht werd. 
Echter in 1948 kwam hieraan 
alweer een eind toen de Union 
in de Federation of Malaya werd 
omgezet. Tenslotte verleende 
Engeland in 1957 Malaya onaf
hankelijkheid. 
Singapore was destijds lid 
van de federatie, maar in 1965 
scheidde Singapore zich af 
en werd een onafhankelijke 
natie. De reden daarvan was 
dat Singapore een grotendeels 
Chinese bevolking heeft, die 
haar welvaart niet met de rest 
van Maleisië wilde delen. 

De 'emergency years' 
In de vijftiger jaren woedde 
een guerrillastrijd in het land, 
aangezien de door communis
tisch China gesteunde guerrillas 
probeerden het bestuur van het 
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Afb 15 Perak 1963 installatie 
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NEGRI SEMIILAN 

Afb 12 Negri Sembilan 1961 
installatie van 

yang dl Pertuan Besar 
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Afb 13 Pahang, 1979 
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land omver te werpen Deze pe
riode, genoemd de Emergency 
years', duurde feitelijk tot in de 
laren tachtig Tot zo omstreeks 
1980 moest )e nog herhaaldelijk 
voor wegversperringen stoppen 
om militairen je auto te laten 
doorzoeken ter controle op 
gesmokkelde voorraden voed
sel en wapens voor de guerril
lastrijders 

Afb 19 Federatie Maleisië i960 
wereld vluchtelingen jaar 

Maar liefst veertien Staten 
Verzamel je de postzegels van 
Malaysia dan sta je wel voor de 
taak dan ook alle postzegels 
van alle 14 staten te verzamelen 
Een hele klus Het verzamelen 
van de velletjes van tien m 
Nederland is kinderspel daarbij 
vergeleken Hier volgt een 
overzichtje van elk een zegel 
per staat (afb. 6 18) 

Hierbij moet nog worden opge
merkt dat als veertiende staat 
telt het federale territorium 
waarin Kuala Lumpur valt 
(afb. 19) Kuala Lumpur, of 
door de Maleisiers kortweg KL 
genoemd, is de hoofdstad van 
Maleisië Terwijl elke staat post
zegels uitgeeft met opdruk van 
de naam van de staat, worden 
vanuit Kuala Lumpur postzegels 
van Maleisië uitgegeven die m 

elke staat geldig zijn 

Maleisië, een wondermooi en 
interessant land 
Maleisië, een zeer welvarend en 
ontwikkeld land, waar olie en 
gas gewonnen wordt, is allang 
geen ontwikkelingsland meer 
Voorts wordt goed verdiend 
aan de houtkap, zoals hierbo
ven reeds vermeld En vergeet 
niet de palmolie plantages en 
rubber plantages die neergezet 
worden daar waar de bomen 
gekapt zijn Maleisië heeft 
een wondierschone natuur en 
geldt als zeer toeristisch met 
zijn zonovergoten eilanden, 
eilandjes en stranden Bekend 
zijn de eilanden Penang en 
Langkawi aan de noordwest
kust aan de Strait of Malacca en 
Pulau Tioman aan de oostkust 
van WestMaleisie Op dit eiland 

werd, zegt men, de film 'South 
Pacific' opgenomen 

In het heuvelachtige binnen
land heb je gebieden zoals 
Cameron Highlands met zijn 
prachtige thee hellingen 
(afb. 20) Het IS daar 's avonds 
zo koel dat men de open haard 
aansteekt' 

En ga eens naar Sarawak m 
OostMaleisie (Noordwest
Borneo) en bezoek daar de 
longhouses en de koppensnel
lers (afb. 21) U zult het met me 
eens zijn een interessant land' 
Maar wees voorzichtig met die 
koppensnellers 

^ c 

\fh 20 Afb 21 Op bezoek bij de koppensnellers met een zak met gesnelde koppen 



TER HERINNERING 
JAN VELLEKOOP 

Ab Boerma werd geboren in 
Zaandam in 1922, en kreeg van 
zijn ouders een streng protes
tantse opvoeding. Bij het uitbre
ken van de Tweede Wereldoorlog 
was hij derhalve amper 18 jaar 
oud. Die jonge leeftijd verhin
derde niet dat hij in actie kwam 
tegen de bezetter, wat leidde 
tot enkele weken onvrijwillig 
verblijf in het Oranjehotel in 
Scheveningen. Hij sprak later 
weinig over deze ervaringen, 
maar keek altijd liever vooruit 
naar het leven dat nog voor hem 
lag. Na de oorlog volgde hij een 
opleiding tot journalist, trouwde 
en stichtte een gezin. 
Hij klom op tot tot redacteur 
buitenland en waarnemend 
redactiechef bij het Haarlems 
Dagblad, maar gaf een draai 
aan zijn loopbaan toen hij in 
november 1960 hoofdredacteur 
van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie kon worden. 
Tot die tijd was die functie altijd 
als nevenfunctie waargenomen 
door goedwillende filatelisten. 
Met de komst van Boerma kwam 
nu een ervaren professional aan 
het roer. In zijn eerste jaren kon 
hij zo belangrijke artikelenseries 
begeleiden van auteurs als jan 
Dekker, Cley, Van der Willigen 
en Six van Oterleek. In 1966 
keerde hij echter weer terug naar 
de landelijke pers om (hoofd) 
redacteur te worden van een 
nieuw opinieweekblad. Hij bleef 
echter nog wel als adviseur aan 
het maandblad verbonden. 
Toen zijn maandbladopvolger 
al weer snel naar elders vertrok 
keerde hij in januari 1969 terug 
als hoofdredacteur, wat hij tot 
zijn pensionering in mei 1987 zou 
blijven. 

Het maandelijks laten verschij
nen van een blad was al die jaren 
nog ouderwets handwerk, wat 
tot uitvoerige dagelijkse (ook 
in de weekeinden) papieren 
correspondentie, veel telefoon
tjes en intensief contact met 
drukkerijen met zich meebracht. 
Naast dit alles vond Boerma 
tijd een groeiend netwerk van 
filatelistische contacten op te 
bouwen waarop het maandblad 
kon terugvallen. Ook het aanleg
gen en onderhouden van een 
breed georiënteerde filatelisti-
sche bibliotheek hoorde daarbij, 

Niet ver van Ket NS-station in Heemstede staat een 

nieuwbouwpand nog wat te wennen aan zijn oude 
buren. Een opschrift vertelt de voorbijganger dat de 
eerste steen ervan werd gelegd door "Sanne en Opa 

Albert Boerma". De tekst illustreert treffend hoe Albert 
Boerma zijn laatste levensjaren heeft doorgebracht: 
omringd door naaste familieleden en waar nodig en 

mogelijk die begeleidend en ondersteunend. 

Ah Boerma (O aan het jureren met H.J.C. Van Beek, ca. 1980. (foto: René Hillesum) 

wat voor hem geen straf was, hij 
hield van boeken. Als verslag
gever was hij overal waar iets 
filatelistisch van enig belang ge
beurde aanwezig, compleet met 
fotocamera om vervolgens in het 
maandblad het evenement van 
beeld en commentaar te kunnen 
voorzien. 
Een grote slag trof Boerma toen 
in 1970 onverwacht zijn echtge
note overleed, waarop hij met 
zeven deels nog jonge kinderen 
moest achterblijven. Het heeft 
heel wat organisatietalent en 
improviseren vereist in die om
standigheden gezin en werk in 
goede banen te kunnen blijven 
leiden, maar Ab slaagde daarin 
glansrijk. Gewapend met een 
ontembare werklust en gesterkt 
door zijn geloof wist hij deze 
moeilijke periode te overwin
nen. In 1979 hertrouwde hij met 
Corrie Langemeijer-Stoelinga, 
die een gezin van vier kinderen 
meebracht. De twee hadden el
kaar ontmoet via de vereniging 
Op Hoop van Zegels in Haarlem 
bij de voorbereiding van een 
jubileum. 
Postzegels verzamelen deed 
Ab zelf overigens pas op latere 

leeftijd, hij bouwde een collectie 
Montenegro op, een onderwerp 
dat hem aantrok door de interes
sante combinatie van historische 
en filatelistische gebeurtenissen. 
Vanaf de jaren 70 trad Ab 
regelmatig op als jurylid op 
lokale en nationale tentoon
stellingen, met als specialisme 
filatelistische literatuur, iets 
waarvoor hij inmiddels een goed 
oog had ontwikkeld. Jarenlang 
was hij nauw betrokken bij het 
NFC (Nederlands Filatelistisch 
Centrum = voorganger van het 
AVC), dat filatelistische diale
zingen maakte en verspreidde 
en maakte hij zich nuttig als lid 
van de hoofdcommissie van het 
Bonds Documentatie Centrum. 
Voor de grote tentoonstelling 
Amphilex 1977 verzorgde hij de 
redactie van de catalogus en 
liet hij tijdens de tentoonstelling 
tien dagen lang dagelijks een 
Amphilexkrant verschijnen. 
De Philatelistenclub "Rotterdam" 
verplichtte hij aan zich door 
het beschrijven van de eerste 
75 jaar clubhistorie en hij trad 
tevens op als redactielid voor het 
jubileumboek "12 filatelistische 
essays", dat mede dankzij hem 

een onverwacht verkoopsucces 
kende. 
Internationaal werden zijn 
kwaliteiten op waarde geschat 
door o.a. zijn benoeming in 1970 
tot Fellow van de Royal Philatelie 
Society in Londen, een eer die 
hij toen nog maar met weinig 
anderen kon delen in Nederland. 
In 1962 stond Ab aan de wieg bij 
de oprichting van de AIjP, een 
internationale vereniging van fi-
latelistische journalisten, hij was 
er enkele jaren penningmeester. 
Zijn functie als professionele 
hoofdredacteur vereiste ook 
tegenover het Maandbladbe-
stuur de nodige tact en gees
telijke behendigheid. Sommige 
bestuursleden waren namelijk 
ook rubriekredacteur en wisten 
die twee rollen niet altijd goed 
uit elkaar te houden. Zo kostte 
het Ab bijvoorbeeld veel profes
sionele overtuigingskracht om 
een artikelenserie met daarin 
grafieken gepubliceerd te krij
gen, zoiets zou niet passen in het 
maandblad, vonden sommigen. 
Ab zette echter door en zag de 
artikelen vervolgens (terecht) 
bekroond met de jaarlijkse 
maandbladprijs voor de beste 
bijdrage. 
Na zijn pensionering bleef Ab 
de filatelistische pers nog jaren 
trouw. Voor het Britse blad The 
Philatelie Exporter schreef hij tot 
in 2008 maandelijks een rubriek 
met nieuws van het vasteland. 
Ook was hij in de jaren 90 nog 
kort betrokken bij de tijdschrif
ten Postzegelrevue en Mijn Stok
paardje. De laatste twee moesten 
echter hun verschijnen staken 
door de krimp die in onze hobby 
inzette. Waar Ab jaren van 
grote groei had meegemaakt, 
het maandblad klom onder zijn 
leiding van 25.000 naar 75.000 
abonnees en was zelfs in kiosken 
als los nummer te koop, begon 
midden jaren 80 een teruggang 
bij alle postzegeltijdschriften, 
een trend waar wereldwijd nog 
geen antwoord op gevonden is. 
Zijn laatste jaren kon hij op 
enige afstand van de filatelie 
in rust doorbrengen omringd 
door echtgenote, kinderen en 21 
kleinkinderen. 
De Nederlands filatelie is hem 
veel dank schuldig, hij was een 
man uit één stuk. 



ENCLAVE 
CAMPIONE D'lTAUA 

DIO OLAUDEMANS 

Enclave 
ien enclave Is een stukje 
grondgebied van het ene land 
dat volledig omsloten wordt 
door een ander land. Het Is dus 
niet over land verbonden met 
iet vaderland. Zo Is Baarle-
Hertog een Belgische enclave 
die geheel door Nederlands 
gebied wordt omsloten, 
lampione Is Italiaans gebied 
Dmsloten door Zwitserland. 
Het Is fraai gelegen aan het 
neer van Lugano In Zwitser
and, maar het behoort tot de 
tallaanse provincie Como. Er 
wordt gebruik gemaakt van de 
Iwltserse franc en van Zwitserse 
/oorzleningen en er is een tolu-
nle met Zwitserland. De auto's 

Een enclave is altijd interessant vanwege de 

bijzondere omstandigheden en speciale regelingen 

die er gelden. Maar het wordt pas echt leuk als de 

enclave zelf postzegels heeft uitgegeven. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog gaf Campione d'ltalia eigen 

postzegels uit. Met slechts 12 zegels kan men een 

'postzegelland' compleet hebben. 

hebben Zwitserse kentekens 
met het wapen van Camplone 
erop. |e zou kunnen zeggen 
dat Campione economisch tot 
Zwitserland behoort. De huidige 
situatie Is ontstaan in 1798, toen 

het kanton Ticino zich aansloot 
bij Zwitserland. De inwoners 
van Camplone kozen ervoor 
om deel te blijven uitmaken 
van Lombardije, dat in 1871 
opging In Italië. Toen Campi

one In 1848 alsnog aansluiting 
bij Zwitserland vroeg, werd 
dat verzoek door Zwitserland 
afgewezen met het argument 
dat Zwitserland neutraal was 
en zich niet wilde mengen in 
de oorlog die toen in Italië 
woedde. Campione is al bekend 
uit de Romeinse tijd onder de 
naam Campilonum. Op de oud
ste stempels staat 'Campione 
(Como)' (Afb 1). Omstreeks 1930 
werd 'd'ltalia' toegevoegd aan 
de naam Campione om uit te 
drukken dat de plaats tot Italië 
behoort (Afb 2). 

Censuur 
Tijdens de Tweede Wereldoor
log behoorde Italië tot de oor-
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logvoerende bondgenoten van 
Duitsland, maar Zwitserland 
was neutraal en geen deelne
mer aan de oorlog. Alle post uit 
Italië naar het buitenland werd 
gecensureerd, zo ook deze brief 
uit 1941 van Campione naar 
Basel in Zwitserland (Afb 3). 
De brief werd eerst naar Italië 
gebracht om te censureren en 
vervolgens weer terug naar 
Zwitserland. Dat was omslach
tig, tijdrovend en onnodig. 

De eerste zegels 
Om het censureren te voorko
men heeft Campione d'ltalia 
eigen postzegels uitgegeven in 
1944. Hiervoor werd op 8-9-1943 
toestemming verleend door de 
Italiaanse ambassade te Bern, 

die dit geregeld had met de 
Zwitserse post. De postzegels 
van Campione hebben daar
door een officiële status; het 
is geen plaatselijk initiatief. 
Alle zegels hebben de Zwit
serse franc als munt en niet de 
Italiaanse lire. De zegels konden 
alleen gebruikt worden op 
post naar Zwitserland (Afb 4), 
terwijl post naar andere landen 
wel via Italië liep en ook ge
censureerd werd. Het voordeel 
van de eigen zegels was, dat 
de post naar Zwitserland nu 
rechtstreeks ging en niet meer 
werd gecensureerd. Er zijn twee 
series uitgegeven. De eerste se
rie werd gedrukt bij Orell Füssli, 
uitgegeven op 20-5-1944. Alle 
vijf de zegels hebben het wapen 

van de gemeente Campione. Er 
was een grote vraag naar deze 
zegels door Zwitserse verzame
laars, en er moest al snel een 
tweede oplage gedrukt worden, 
die alleen door de tanding van 
de eerste oplage te onderschei
den is. De tweede oplage van de 
eerste serie kwam beschikbaar 
op 28-6-1944. 

Tweede serie 
De tweede serie zegels werd 
gedrukt bij Courvoisier, de 
officiële drukkerij van bijna alle 
Zwitserse postzegels. Het zijn 
fraaie voorstellingen uit 
Campione (de laagste waarden 
van 5,10,20 en 30 cent) maar 
ook uit andere plaatsen in Italië 
(40 cent Modena, 60 cent 

Verona, 1 franc Bergamo). De 
zeven zegels werden uitgege
ven op 7-9-1944 (Afb 5). Als de 
zegels van Campione werden 
gebruikt op post naar andere 
landen, dan werd het als 
ongefrankeerd behandeld. 
Geheel terecht werd deze kaart 
naar Engeland aldaar beport 
(Afb 6). Op de beeldzijde van 
deze ansichtkaart staat de kerk 
van San Zeno (Afb 7) die ook 
afgebeeld werd op de zegel van 
20 cent. 

Liechtenstein 
Het vorstendom Liechtenstein 
behoort ook tot het postverzor
gingsgebied van Zwitserland. 
De zegels van Campione waren 
daarom geldig naar Liechten-
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tein. Toen de brief van afb.8 
loorgezonden moest worden 
laar Oostenrijk (zie etiket 'Ab-
jfereist'), moest er wel opnieuw 
jefrankeerd worden in Liech-
enstein. Omgekeerd werd een 
e wemig gefrankeerde brief 
lit Liechtenstein in Campione 
)eport door de Campione ze-
jeis te voorzien van een 'T', de 
nternationale aanduiding van 
trafport (Afb 9). 

/akantiepost 
)p 1-6-1952 werden de zegels 
lan Campione ongeldig ver-
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klaard. Er was geen noodzaak 
meer voor deze zegels. Post 
naar Zwitserland kan men tot 
heden frankeren met Zwitserse 
postzegels, en post naar alle 
andere landen met Italiaanse 
zegels. Toen ik in 1983 in de 
buurt op vakantie was, kon ik 
het niet laten naar Campione 
te gaan en een aangetekende 
brief naar mezelf te sturen 
(Afb 10). De brief werd op het 
postkantoor correct gefran
keerd met Italiaanse zegels 
ter waarde van 1600 lire. Dat 
was het verlaagde tarief voor 
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landen van de Europese Unie 
(destijds EEG). In Italië was dat 
verlaagde tarief naar Nederland 
niet erg bekend. Men schreef 
eerst een 'T' van strafport 
op de envelop en haalde die 
later weer door. In Den Haag, 
waar ik toen nog een postbus 
had, hoefde ik er niet voor te 
betalen. 

Tot slot 
Campione d'ltalia betekent 
natuurlijk 'Kampioen van Italië'. 
Als je op deze woorden zoekt 
bij internet-veilingen dan vind 
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je heel veel sportzegels, vooral 
voetbal (Afb 11). Dat valt verder 
buiten het onderwerp van dit 
artikel. Wel het vermelden 
waard, zijn enkele zegels die 
Italië heeft uitgegeven voor 
Campione en uiteraard zijn die 
het leukste met bijpassende 
stempels uit die plaats 
(Afb 12-14). 

Bronnen 
- Michel catalogus West-Europa 
- Cataiogo Unificato Area Italiana 
- Wikipedia artil<el 'Campione d'ltalia' 

BOEKEN PLANK 

>E MYSTERIEUZE POSTZEGELPUZZEL 

^et gebeurt niet alle 
iagen dat een boek zich 
ifpeelt in de postze-
jelwereld. Dat het hier 
)ok nog een jeugdboek 
eind groep 5) betreft 
n in het Nederlands is 
geschreven, is wel heel 
)ijzonder. 
\e\ verhaal -een detec-
ive in de serie Detectiv-
)ureau Iris en Ko- speelt 
ich af in Drachten. Koos 
/ordt ingehuurd door 
»ostzegelhandelaar 
eddema, die ineens heel 
'eel zeldzame postzegels 
rijgt aangeboden. Zo 
eel en zo zeldzaam dat 
iet er al meer zijn dan 
r eigenlijk van bestaan, 
lovendien, als alle 
lostzegelhandelaren die 
eldzame zegels ineens 
faan verkopen, zijn ze 
lelemaal niets meer 
/aard. 
en prachtig cadeauboek 

voor de jeugd, en wie 
weet moedigt het aan tot 
postzegels verzamelen! 
De serie is geschreven 
door aardrijkskunde do
cent Bert Wiersma (1959) 
uit Drachten en geïllu
streerd door Wendelien 
van de Erve uit Haarlem. 

85 Pagina's, gebonden, 
15x22cm. Prijs: €7,95. 
ISBN: 978-90-8543-249-4 

SUnley Glfabom Sump C«Uk>9u« 

COMMONWEALTH 
& BRITISH EMPIRE 
STAMPS 1840-197D 

COMMONWEALTH & BRITISH EMPIRE STAMPS 
1840-1970 

De 'grote broer' van de 
Collect, de gespecialiseer
de catalogus, verscheen 
in de 116e editie. Niet 
alleen dat het gebied 
veel omvangrijker is (het 
gehele Gemenebest) maar 
ook dat het een gespe
cialiseerde catalogus is. 
De beperking is echter de 
periode: tot en met 1970. 
Een behoorlijk gespe
cialiseerde catalogus, 
en toch weet uitgever 
Stanley Gibbons nog 
nieuwe watermerk vari
anten toe te voegen. Er is 
nu een complete lijst van 
Interprovincionals van 
Zuid-Afrika opgenomen, 
in gebruik tussen 1910 
en 1913. Naast noterin
gen'op brief' is er ook 
veel stempeiinformatie 
opgenomen, met name 
van buiten het Verenigd 
Koninkrijk. 

Bijna 700 pagina's, A4, 
harde band. 
ISBN: 978-0-85259-879-5. 
Winkelprijs:Ca. €116. 

COLLECT BRITISH STAMPS 

De 65e editie van deze 
klassieker van Stanley 
Gibbons is een een
voudige catalogus 

I Collect 

BRITISH 
stamps 

van de postzegels van 
Groot-Brittannië met de 
Regionais en de Kanaal
eilanden. 
FDC's, presentation 
packs, gutterpairs etc 
worden wel vermeld. 
Ook fosfor verschillen 
worden ook aangegeven. 
Interessant is de 
15 pagina tellende the
matische index. Belang
rijk is de hernummering 
van de Machin 'Y' series. 
Ruim 300 pagina's, kleur, 
17x24cm, soft cover. 
ISBN: 978-0-85259-893-1. 
Winkelprijs ca. € 20. 



DE MOBILISATIE 
VAN AUGUSTUS 1939 

Estafette Tweede Wereldoorlog i 

ADAM VAN DER LINDEN BIJT HET SPITS AF 

Het artikel van Hans E. Aitink 
in het juninummer van 

Filatelie over de geallieerde 
invasie in Normandië bracht 

Hans van der Horst op het 
idee om in de aanloop naar 

de komende herdenking van 
70 jaar bevrijding volgend 

jaar mei, maandelijks 
aandacht te besteden aan 
markante momenten in de 

Tweede Wereldoorlog. 

Leger heeft 
verouderd materiaal 
Enkele dagen voordat Hitlers 
troepen Polen op 1 september 
1939 binnenvallen, kan de 
Nederlandse regering niet meer 
om het oorlogsgevaar heen. Op 
24 augustus 1939 kondigt ze de 
vóórmobilisatie aan en worden 
50.000 man onder de wapenen 
geroepen. 
Op 28 augustus volgt de alge
mene mobilisatie. Honderden 
extra treinen worden ingezet. 
Binnen enkele dagen zitten 

Vijfenzeventig jaar geleden mobiliseerde het 
Nederlandse leger. Op 29 augustus 1939 meldden 

tienduizenden soldaten zich bij verzamelplaatsen door 
het hele land. Nederland maakte zich klaar voor de 

gewapende neutraliteit. 

280.000 soldaten op hun post. 

Nederland wil neutraal blijven. 
Daarom turen de manschappen 
even aandachtig de kustlijn af 
richting Engeland als dat ze de 
grens met Duitsland bewaken. 
De soldaten raken in de eerste 
maanden nauwelijks een ge
weer aan, maar hanteren vooral 
de schep: alle aandacht gaat uit 
naar het bouwen van verdedi
gingswerken. 
Het leger kampt met verouderd 
materieel. Een deel van de 
mannen moet zich de vijand 
van het lijf houden met geschut 
uit 1878. De 300 veldkanon
nen stammen uit 1904. Alleen 

de luchtartillerie beschikt over 
moderne wapens. De luchtvloot 
bestaat uit een bonte verzame
ling van ongeveer 140 vliegtui
gen. Naast het reguliere leger is 
de verdediging in handen van 
de Bijzonder Vrijwillige Land
storm en burgerwachten. 

De bevolking reageert kalm op 
de mobilisatie, al brengt die 
het dagelijks leven in de war. 
Gebieden worden onder water 
gezet, bewoners en vee geëva
cueerd. Soldaten versperren 
wegen en bruggen, en hakken 
bomen om om vrij schootsveld 
te hebben. De bevolking krijgt 
een verbod op hamsteren, waar 

lang niet iedereen zich aan 
houdt. 
Defensie organiseert persreizen 
De aandacht voor de mannen 
die ver van hun gezin verwij
derd zijn, is groot. Mensen 
staan massaal sigaretten en 
spelletjes af aan de gemobili
seerde militairen. 
Foto's en films laten vooral 
opgewekte soldaten zien. 

Het begin van de mobilisatie 
brengt nog spanning met 
zich mee, maar al snel slaat de 
verveling toe. Om de eentonig
heid te doorbreken organiseren 
de manschappen spelavonden, 
sportwedstrijden en concerten. 
Het leger heeft een aparte afde
ling Ontwikkeling en Ontspan
ning. Met cursussen figuurza
gen en amusement houdt die 
de stemming erin. 
Op 10 mei 1940 vallen de Duit
sers Nederland binnen en komt 
er een einde aan de Nederland
se neutraliteit. 
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I Enveloppe met de waarschuwing als inhoud 

WAAK&i.tiL WING. 

De mogelijkheid bestaat, dat gi) spoedig wordt opgeroepen 
Raadpleeg Uw lastgeviag voor opkomst met spoed (71e zakbockie» 
Indien U om eenigerlei reden met m het bezit bent van een 
lastgeï mg, zijt gij verplicht U onverwijld tot den Burgemeester 
Uwer woonplaats te wenden. 
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2 De bijsluiter van de brief 

Zwolle 24 augustus 1939. Op 23 augustus 1939 zijn de 'waarschuwingen' per expresse verstuurd. De geadresseerde bleek 
niet op zijn adres in Zwolle te verblijven waarna de enveloppe per expresse is doorgezonden naar Wezep. De brief had 

portvrijdom als dienstbrief van het Departement van Defensie. De expreskosten van de brief, 10 cent, werden achteraf aan de 
'verzendende' gemeente gedeclareerd (zie later in het artikel). Het expresrecht moest bij doorzenden per expresse opnieuw 

worden betaald. Deze is voldaan met een postzegel van 10 cent Koningin Wilhelmina type Veth. (1, 2) 



ÜIENSTKAART 
1 f t! l i i>r > n i n y sn '.̂  LtkL t i iK f e i l i n.l 

3 De oproepkaart voor de feitelijke indiensttreding 4 De achterzijde van de kaart 

Deze kaart werd een dag na de waarschuwing verstuurd/bezorgd Ook hier had de kaart portvrijdom 
en werden de expreskosten nadien gedeclareerd bij de betreffende gemeente Deze brieven/kaarten 
werden met afgestempeld. De ontvanger heeft echter de datum genoteerd. 24 augustus 1939 (3,4) 

STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN. TELEGRAFIE EN TELEFONIE 
NOTA WEGENS VERSCHULDIGDE KOSTEN VOOR EXPRESSE 8TUKKEN 

Voor het uitreiken van een expreise stuk, afgezonden door^A^»? •^
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tiehnlvc het̂ pewU door don af*M*der voer«jflt>etfttiWe bcftrag rwg verschuld gd wegens 
aanvtrttenti e xpresse recht y / ^^ ^ <? " f / y 
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De geactreiSBerde heeft debetaUWg geweiget^ Hei verst hu liligdi; trehoortrarrtten afterldcr 

WO derr ^r^%v*f>ré»^•4r «n a^4»i^ aata^éoot franttgereegEl»^Jtfiir.deiv ^arantiM«ai'd. ■ 
Dirsclvur \^ iliïurr: 

Dexe oolB wordt opgemaakt doot hot hoofdkon oor wu^ro de de *aot olaats var de ijo 
VBO hot eepreteo stek aeioeteert aldaar aanieleekend op den ttaat P 9« eo geaondcn aao 
kantoor waa onder ee woonplaati van den afeendee reeeorteert Lae)}t|;enoen^ kantoor rorgt voor 
nvorderlnf! en voe r daarna de nota bij ilJn taat P M c q P 2B (iie V P a t l T S e r V P H a r t !05) 

S Afrekening van expreskosten door de PTT aan de gemeente 

Steenwijk, 2 september 1939 Afrekening van f 17,60 voor de 
jemeente Ooststellmgwerf voor de expreskosten van de verzonden 
nobilisatiebrieven op 23/24 augustus 1939 Let op het grote aantal 

van 66 stuks met aanvullend expresrecht van 15 cent voor 
bestelling buiten de bestelkrtng (landelijk gebied) (5) 

6 Achterzijde met de frankering 

Steenwijk, 2 september 1939 De frankermg van 22 stuks 
van 80 cent Koningin Wilhelmina 'fotomontage' 

voor het totaal van f 17,60. (6) 
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7 Kaart per expresse naar het thuisfront 

oosdumen, 18 oktober 1939. Briefkaart portvrijdom voor militairen 
met expresrecht 10 cent De kaart is per expres verstuurd (m 

de tekst) omdat de militair vergeten was op tijd zijn moeder te 
feliciteren met haar verjaardag Verder een hilarisch verhaal 

waarvan de afzender gewag maakt De militair maakte deel uit 
van een zoeklicht afdeling De betrokkenen hadden kennelijk 

andere bezigheden gehad en daardoor het zoeklicht bij Kijkduin 
niet aangezet na een alarm De bemanning zat m een kroeg en 

verd naar de strafgevangenis m Scheveningen overgebracht en de 
avond daarop al berecht (7) 

8 Mobilisatie briefkaart 

Lienden, 28 december 1939 De kaart is geschreven m Ommeren, 
nabij Lienden Dit soort kaarten met verschillende (grappige) 

afbeeldingen aan de bovenzijde waren verkrijgbaar bij de CAD! 
{Centrale mtendance en kantinedienst) voor 10 cent per 10 stuks. 
Als de naam, afdeling, rang en veldpostnummer waren vermeld 

konden ze portvrij worden verstuurd Gezien het summiere 
afzenders gedeelte werd hier met zo streng op gelet (8) 

443 
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9 Waarschuwmgsstempel 

Harderwijk, 15 april 1940. Post van en naar gemobiliseerde 
militairen werden soms van het waarschuwingsstempel 'schrijft 

NIET over militaire aangelegenheden' voorzien. (9) 
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MIJN MUITAIR CORBESIONDENTIF ADRES IS 
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3) VELDPOST 10 
1) MiIiUifL rang, naam' én voorletters 
2] Ondcr^lecl. waartoe de mihtatr behoort. 
3i Groote legereenheid 
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10 Commerciële mobilisatie briefkaart 

Gemert, 9 mei 1940. Commerciële briefkaart, gratis verstrekt door 
het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland. Op 
de achterzijde een reclame voor tomatensoep met recept. Mooi 
voorbeeld van de Nederlandse handelsgeest. Deze mochten ook 
portvrij worden verstuurd mits aan de voorwaarden was voldaan 

(zie het gedeelte aan de linkerzijde). (10) 
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Als T Pot komt aangereden, 
Staat hel leger aangetreden 
Dan IS t wachtwoord ^ 

„Ti)(i voor Thee' 
Kun ]e dr nken drink dan mee ' 

/; Humoristische mobilisatie briefkaarten 

Tijdens de mobilisatie periode zijn diverse series ludieke 
briefkaarten uitgegeven. (11) 

De mobilisatie aan de hand 
van poststukicen 
Dit artikel geeft een inzicht over 
de communicatie tussen de 
gemeenten, de legerleiding, 
de gemobiliseerde militairen 
en hun achterban. De postale 
stromen die er voorkwamen en 
de mogelijkheden waarvan de 
gemobiliseerde militairen zich 
konden bedienen. Alvorens aan 
de poststukken toe te komen zal 
in het kort het portvrijdombe
leid worden samengevat. 

Het 'veldpostgebeuren' wordt 
niet apart beschreven. Hierbij 
verwijs ik naar de publicatie 
van onze helaas te vroeg overle
den vriend Stefan Drukker. 

Het KB van 12 april 1939 
"Eenig artikel 
Met ingang van \2 april 1939 
wordt, tot nadere beschikking, 
vrijstelling van port verleend 
voor de verzending, door 
en aan in werkelijken dienst 
zijnde vrijwillig dienenden en 
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12 De achterzijde 

Breezand, 17 mei 1940. Laat gebruik van een humoristische briefkaart, 
beschikbaar gesteld door het TheePropagandabureau. (12) 

BRIEFKAART ,  / , > 
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dienstplichtigen, beneden den 
rang van tweeden luitenant 
(luitenant ter zee der 3e klasse) 
en de met hen in rang gelijk 
gestelden van: 
a. Briefkaarten, met uitzonde

ring van die, welke berichten 
omtrent handelszaken of 
bestellingen of aanbiedin
gen van handelszaken of 
fabrieksgoederen bevatten; 

b. Nieuwsbladen en bijvoeg
sels, welke voldoen aan de 
in artikel I van de Postwet 
{Staatsblad 1919, no. 543) 

ALGEMEENE MOBfUSATrE 

voor deze stukken gegeven 
omschrijving, niet zwaarder 
dan 100 gram. 

Onze minister van Binnenlandse 
Zaken is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Staatscou
rant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Minister van 
Defensie en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

'sCravenhage, 
den uden April 1939. 

WILHELMINA" 

Met dank aan Fons Simons 
voor het KB van 12 april 1939. 

Literatuur: 
Gevolgen van oorlog en bevrijding 
voor het Nederlands postverkeer 
1940 en 194445. S. Drukker. Post
historische Studies 26,2011 



Uw kostbaarheden 
zijn goud waard! 

Goudwissefkantoor 
'S eigendom van 

'amilie Oe Ruïter en 
heeft ruini 25 jaar 
. expertise.' 

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. 
Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft 
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: 

Goud 

Zilver 

Munten 

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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Meer dan 50 
locaties door heel 

Nederland! 
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WIJ LAZEN VOORU Samenstelling. 
Nederlandse tijdschriften. John Dehé, johndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen. Edwin Muller, edwm muller@kpnmail.nl 

BINNENLANDSE 
BLADEN 

Fotomontage 
HetlBNPishet/nternfl
tional Bulletin for Net
herlands Philately. Het 
blad is Engelstalig, het 
voorjaarsnummer wordt 
geheel gevuld door Frans 
H.A. Rummens ('editor
publisher'). Centraal 
staat een artikel over de 
postzegels van Piet Zwart. 
Daarnaast worden er flink 
wat bladzijden gevuld 
met boekbesprekingen. 
Daarbij passeren enkele 
'onmisbare' studies de 
revue, zoals de Specia
liteiten Catalogus van 
de NVPH, het tweede 
deel van de Posthistorie 
van Suriname (Erfmann 
en Stuut), het Expresse
boek van Arie Zonjee 
en Ot Louw, de nieuwe 
Geuzendam, deel 2 van 
Postmerken en Postin
richtingen (Po&Po). De 
studie van Piet van Putten 
en Nico de Weijer over de 
postcensuur en kamppost 
in Nederlands Indië wordt 
 zeer lovend  besproken. 
Ook de achtergronden 
van enkele recente uit
giftes van PostNL worden 
belicht. 

Piet Zwart (iSSsrgyy) was 
als ontwerper van vele 
markten thuis. Hij was 
beroemd om zijn posters, 
boekomslagen en post
zegels, maar leverde ook 
een belangrijke bijdrage 
aan het ontwerp van de 
Bruynzeelkeukens. In 
1999 werd hij postuum 
onderscheiden als de 
meest invloedrijke Neder
landse ontwerper van de 
20e eeuw. 
Rummens gaat in zijn arti

kel over Piet Zwart vooral 
in op de achtergronden 
van de zegels waarin de 
fotomontagetechniek is 
toegepast (NVPH 226,227, 
LP9,238,239  de 'Goudse 
Glazen') en licht ook de 
tariefmogelijkheden van 
deze zegels toe. Een inte
ressant artikel, mede door 
de mooie afbeeldingen 
in kleur. 

Bruisend 
Met tomeloze energie 
wordt In Den Bosch 
gewerkt aan het promo
ten van de filatelie en het 
organiseren van allerlei 
activiteiten voor leden 
en nietleden. Zelfs een 
lezing over trekschuiten 
('door een vooraanstaand 
filatelist uit Purmerend') 
behoort in Den Bosch tot 
demogelijkheden. 
Hadden we dit jaar een 
mooie Amazing Filafair 
met heel veel postzegels, 
poststukken en Bossche 
bollen, ook voor 2015 zijn 
de plannen ambitieus. 
Dan bestaat de vereni
ging 85 jaar en daar hoort 
natuurlijk een feest bij. In 
het meinummer van Hcr
togpost wordt een tipje 
van de sluier opgelicht. 
Er komt een bijzondere 
postzegeltentoonstel
ling met veel Brabantse 
accenten (20 en 21 maart), 
onder de naam Braban
tica. Gepland staan ook 
een receptiefeestavond
diner, workshops, 
cursussen, een catalogus 
of ander boekwerk. Onge
twijfeld zullen er ook weer 
persoonlijke postzegels 
komen. 

Verder in Hertogpost 
het vierde deel van een 
reeks artikelen van Ruud 
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Bij gedane huiszoelcing geopend bevonden 
ten huize van een ontrouwen brievenbesteller. 

Verberne over de Eerste 
Wereldoorlog. Hij zit nog 
maar in oktober 1914, dus 
de serie krijgt nog veel 
vervolgen. 
Adam van der Linden 
bespreekt deze keer 
een megapoststuk 
(aan port onderworpen 
dienstbrief), met 60 (!) 
portzegels om een klop
pend tarief te krijgen. 
Huber van Werkhoven 
kwam een 'ontrouwe 
brievenbesteller' op het 
spoor die in 1917 betrapt 
werd nadat hij een paar 
duizend brieven (veel met 
geldswaarden) gestolen 
had. Boeiend én veelzij
dig, Hertogpost is een 
mooi visitekaartje van een 
enthousiaste vereniging. 
www.hertogpost.nl 
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Een krasse 
honderdjarige 
Ook in Groningen wordt 
hard gewerkt aan een 
groot evenement. 
Volgend jaar bestaat de 
vereniging loo jaar en 
dat eeuwfeest wordt 
gevierd op 5 en 6 
september met een 
nationale tentoonstelling 
en een internationale 
beurs in Sportcentrum De 
Hullen in Roden. 
In Grunopost (493) 
lezen we dat de 
oprichting van de 
vereniging in verband 
staat met de komst van 
Britse geïnterneerden in 
de stad. Achterde 
plaatselijke gevangenis in 
de stad nu: de Van 
Mesdagkliniek werd 
voor hen het 'Engelse 
kamp' gebouwd, 

waarover onlangs een 
interessant boek 
verscheen (auteur: 
Menno Wielinga). 
Nederlandse militairen 
waren belast met het 
toezicht en een van hen 
was een uit Breda 
afkomstige officier, Ente 
vanGils. Hij waseen 
gedreven verzamelaar, 
ontmoette bij toeval in 
Groningen een geest
verwant (Coen Meijer) en 
samen besloten ze een 
filatelistenvereniging van 
de grond te tillen. 
De Philatelisten 
Vereniging Groningen 
beschikt tegenwoordig 
over een eigen pand, met 
opslag en vergader
ruimtes en een riante 
bibliotheek. Die 
bibliotheek was het 
levenswerk van Carel 
Voickman, die nu afscheid 
genomen heeft, waarbij 
hij als erelid van de 
vereniging benoemd is. 
John Tolsma schreef een 
verhaal met mooie 
anekdotes over 
Voickman. Zo hield hij 
zich ook bezig met het 
inbinden van boeken en 
tijdschriften. Onmisbaar 
hulpmiddel daarbij was 
een loodzwaar stuk ijzer 
dat als pers gebruikt 
werd. Het was een schakel 
van een Canadese tank 
die bij de bevrijding 
tijdens gevechten op de 
Paterswoldseweg geraakt 
werd. Carel bleek toen al 
een echte verzamelaar en 
hees de schakel op zijn 
bagagedrager. Filatelie is 
nooit saai. 
www.philatelist.nl. 

Ook feest 
Drie pilaren steunen de 
Filatelistenvereniging 
'Skandinavië': de 
ledenbijeenkomsten, de 
rondzendingen en 

Het Noorderlicht. In een 
bijlage van dit onvolpre
zen periodiek wordt 
teruggeblikt op een zeer 
succesvolle feestdag. De 
vereniging bestaat 50 
jaar en mocht tientallen 
leden op deze bijeen
komst begroeten. 
'Skandinavië' is een van 
de grotere gespeciali
seerde verenigingen en 
hoewel ook hier in de 
afgelopen jaren het 
aantal leden wat is 
teruggelopen, zit er nu 
langzaam maar zeker 
weer wat groei in. De 
enthousiaste aanwezig
heid op vele evenemen
ten en het prachtige 
clubblad dragen daar 
zeker aan bij. 

Aflevering 199 van HNL 
bevat weer veel lezens
waardigs. Henk Fiolet 
schrijft over het Finse 
passagiersschip Oihonna, 
Jos Stroom vraagt om 
informatie over Trans
orma sorteermachines in 
Scandinavië. Ton 
Steenbakkers duikt in de 
sage over de rijke 
'Huisvrouw van Hüsavik' 
op de Faeroer en belicht 
het gebruik van kruisban
den op deze eilanden
groep. Ze zijn behoorlijk 
zeldzaam, maar Ton heeft 
inmiddels een aantal 
mooie exemplaren in zijn 
verzameling en gaat ook 
in op de boeiende 
geschiedenis van de 
gehalveerde zegelbeel
den die afkomstig zijn van 
deze kruisbanden. 
Schaarste en de Eerste 
Wereldoorlog lopen als 
rode draden door dit 
verhaal. Verder veel 
aandacht voor literatuur 
onder het motto: 
verzamel kennis en het 
postzegel verzamelen 
krijgt meer diepgang. 
Juist. 
www.nfvskandinavie.nl. 
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Onbegrensde 
mogelijkheden 
Sinds ik voor onze eigen 
clubveilingen een aantal 
collecties Verenigd 
Europa heb mogen 
verkavelen, heb ik wat 
meer zicht gekregen 
op de bijzondere 
mogelijkheden van dit 
verzamelgebied. )e moet 
niet alles willen 'sparen', 
maar vooral als je een 
thematisch gekleurd 
verhaal wilt vertellen, 
zijn de mogelijkheden 
grenzeloos. Grenzenloos 
(afl. 126), het Bulletin 
van de Nederlandse 
Vereniging voor 
Verenigde Naties 
en Verenigd Europa 
Filatelie onderstreept dat 
idee. Zo voltooit Marcel 
van Graven een serie over 
Europese samenwerking 
op het gebied van verkeer 
met een leerzaam en ruim 
geïllustreerd artikel over 
de Europese binnenvaart. 
Het zou zo in het blad van 
de NVTF (Ned. Ver. voor 
Thematische Filatelie) 
geplaatst kunnen 
worden, al willende 
thematische verzamelaars 
er misschien wat meer 
poststukken bij. 
Hans Olthof schreef een 
artikel over de Middel
landse Zeespelen, een 
internationale sportmani
festatie waaraan duizen
den atleten uit 24 landen 
meedoen. Die landen 
liggen uiteraard allemaal 
aan of in de buurt van de 
Middellandse Zee. Een 
beetje de Olympische 
gedachte, maar dan voor 
een wat kleiner stukje van 
de wereld. 

Heel leerzaam is ook de 
reeks van Kees de Graaf 
over (ei)landen in de 
Caraïbische Zee. Dick Pol-
vliet brengt een actueel 
onderwerp: het Europees 
parlement. In het blad 
is verder plaats voor 
reacties van lezers en een 
overzicht van nieuwe uit
giften Verenigd Europa. 
De vereniging denkt na 

over een website. Dat zou 
een aanwinst zijn. 

BUITENUNDSE 
BLADEN 

Vals 
Het voorwoord van het 
meinummer van ons 
Duitse zusterblad Phi
latelie wordt opgesierd 
met een viertal verval
singen. Het onderwerp is 
'Illusionskapitalismus'. In 
dit geval wordt bedoeld 
dat een verzamelaar (of 
diens erven) de illusie 
hebben dat een verzame
ling een kapitaal waard is. 
Een beroemd voorbeeld 
hiervan is de verzamelaar 
die 10.000 identieke 
frankeerzegels heeft met 
een cataloguswaarde van 
1 euro en denkt dat zijn 
verzameling bij verkoop 
genoeg oplevert voor een 
nieuwe Dacia. Natuurlijk 
is onze postzegel altijd 
net die schaarse kleur-
variant, is die Duitse 
inflazegel echt gebruikt 
en is die mooie postzegel 
van Lübeck een echte. 
Keuren doen we niet, we 
weten donders goed dat 
de illusie een goede zegel 
te hebben ons veel meer 
vreugde geeft dan de 
wellicht harde waarheid. 

over een propagan da-
vervalsing van een Duits 
veldpoststempel: 'Ave 
Germania, mortiture te 
saiutant'. Dit stempel was 
vermoedelijk door het Ne
derlands verzet gemaakt 
in twee formaten met als 
doel het op poststukken 
te plaatsen tijdens het 
vervoer. Uiteraard is het 
stempel schaars. Ove
rigens is het nauwelijks 
gedocumenteerd (niet 
onbegrijpelijk gezien de 
omstandigheden waaron
der het is ontstaan) maar 
door archiefonderzoek 
zijn er aanwijzingen in de 
richting van de Neder
landse kunstenaar Henk 
Henriet (1903-1945). 

Ruhrkinder 
U kent vast wel de 
Ruhrhilfe-uitgiftevan 
het Duitse Rijk uit 1923. 
Een aangetekende brief 
met deze serie erop 

Er is meer vals in dit num
mer, gedetailleerde en rijk 
geïllustreerde artikelen 
over echtheidskenmerken 
van de eerste emissie 
van Braunschweig en de 
Sperati- vervalsingen van 
Mecklenburg-Schwerin 
ontmoedigen ons direct 
om aan deze Oud-Duitse 
Staten te beginnen. De 
'Sachsen Dreier' enkele 
pagina's eerder zijn wel 
echt, maar die blijken 
dan weer uit een door de 
geallieerde bevrijders 
meegepikte en verknipte 
strip van 5 van het Duitse 
postmuseum afkomstig 
te zijn. Twee ervan zijn 
inmiddels weer In het 
bezit van het museum, de 
derde dook recent op bij 
het veilinghuis Felzmann. 
Minder bemoedigend 
is de titel van het artikel 
'Sudetenland, Bedarf und 
Mache'. 

Een opvallend artikel gaat 

is voor de Deutsche 
Briefmarken-Revue 
een aanleiding voor een 
artikel in het juninummer. 
De achtergrond van de 
uitgifte is de volgende. 
Na de eerste wereldoorlog 
is onder druk van met 
name Frankrijk en België 
besloten om Duitsland 
financieel flink aan te 
pakken. Een onderdeel 
hiervan is de bezetting 
van het Rheinland en de 
vordering van kolen- en 
staalinkomsten uit het 
Ruhrgebied. Gevolg is een 
grote economische ma
laise met hyperinflatie in 
Duitsland in het algemeen 
en in het Rheinland in het 
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bijzonder. Om het leven 
van de mensen in deze 
regio iets dragelijker te 
maken werd op verschil
lende manieren geld in
gezameld waaronder met 
deze zegeluitgifte. Om 
het verhaal compleet te 
maken wordt een tweede 
poststuk getoond. Dit 
keer een postkaart uit de 
inflatietijd waarop wordt 
geschreven over een 
Ruhrkind dat wordt opge
vangen in de Harz om de 
miserabele omstandighe
den in het Ruhrgebied te 
ontvluchten 
De Briefmarken-Revue 
heeft soms iets met lange 
artikelen. Het artikel over 
de Reichskulturkammer is 
inmiddels bij deel 23. Mij 
is de zin tot lezen eigenlijk 
al sinds deel 3 verdwenen 
(ik wacht wel op het boek) 
maar nu valt mijn oog 
even op een stuk dat ook 
voor ons Nederlanders 
interessant is: een adre-
slabel behorende bij de 
'Deutsche Zeitung in de 
Niederlanden' verzonden 
met de 'Deutsche Diens-
post in den Niederlan
den'. Deze krant verscheen 
van 5 juni 1940 tot 5 mei 
1945, had gewoonlijk 
8 bladzijden (de zondags
editie was dikker met 
12 tot 14 bladzijden) en 
werd door de Nederlandse 
bevolking volkomen 
genegeerd. De oplage van 
30.000 tot 50.00 stuks 
werd voornamelijk door 
Duitsers gekocht. 

Even verder start een 
nieuwe reeks. Onderwerp 
is een van de series die 
mij indertijd als jonge 
filatelist erg aansprak 
namelijk de strak ontwor
pen emissie 'Industrie 6. 

Technik'. De reden dat 
een dergelijk bijzonder 
ontwerp in een West-
Europees land de kans 
kreeg was in de eerste 
plaats dat de toenmalige 
Bundespräsident Walter 
Scheel eigenlijk geen zin 
had om op een postze
gel te staan, beroemde 
Duitsers en bouwwerken 
hadden we al gehad. 
Bovendien moest bij 
iedere beroemdheid 
weer worden afgewo
gen of deze als contro
versieel kon worden 
beschouwd ergens in de 
wereld. Wapenschilden 
en landschappen zijn 
ook overwogen, maar 
er waren 17 waarden 
nodig en 11 Bundesländer 
beschikbaar zodat de ver
deling wellicht ongelijk 
zou worden. Er werden 
opdrachten gegeven aan 
kunstenaars om zegels te 
ontwerpen rond thema's 
als kastelen en burchten, 
cijfers, Duitse bronnen, 
rivierlandschappen, 
porselein en industrie, 
techniek en wetenschap. 
Als gewenste onder
werpen voor de zegels 
werden genoemd de 
schotelantenne van de 
Deutsche Bundespost in 
Raisting in Beieren (hier 
wordt vastgehouden aan 
het principe dat de be
langrijkste frankeerwaar-
de terecht komt bij het 
grootste Bundesland) en 
een chemische illustratie. 
In een fraaie installatie 
zien we de interpretatie 
van 7 kunstenaars en kun
nen we concluderen dat 
in dit geval het fraaiste 
ontwerp heeft gewonnen. 
Voor de liefhebbers van 
'moderne' postgeschiede-
nis is er nog een artikel 
over de inzet van de Ver
enigde Naties in 1964 in 
het voormalig Belgische 
Congo. Het verhaal over 
deze missie wordt verteld 
aan de hand van een aan
tal fraaie bontgekleurde 
brieven uit het Afrikaanse 
continent. 

15-



OOST-PRUISEN IM 
DE EERSTE WERELDOORLOG: 

DE s u e Bil TANNENBERG^ )̂ 
TIP 

ADRIAAN VAN OOSTEN 

Ostlicher Kriegsschauplatz: 
• • . . . Vordringen der Russen 19U 
_ . _ Ausgartgsstellung d. Offensive 

d. Mitlelmächte April 1916 
Front nach Beendigung der 
Offensive Sept. 1915 

_ _ Front verlauf im Sept. 1916 
nach den Brussi/ow-Offensiven 
u. d. Kriegseintritt Rumäniens 

juxa. Frontlinie im Dez. 1917 
(Waffenstillstand) 
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Een bij ons minder beleende episode uit de Eerste 

Wereldoorlog is de Russische inval in Oost-Pruisen. 

De Duitse overwinning bij Tannenberg in augustus 

1914 en wat daar na de oorlog op volgde, -eerst in 

het Duitse Rijk en later in Polen- is ook filatelistisch 

de moeite van het bestuderen meer dan waard. 

Russen 
Al begin augustus vielen twee 
Russische legers het westen en 
het oosten van Oost-Pruisen 
binnen. Omdat in het Duitse 
Rijk alle aandacht was gericht 
op het westelijke front, waren 
de aanwezige Duitse troepen 
al bezig in westelijke richting 
verplaatst te worden. Niemand 
had gerekend met zo'n snelle 
Russische actie. Voor een artikel 
als dit is het niet noodzakelijk 
al te zeer m de militaire details 
te duiken, dus volstaat een 
globaal kaartje (a) om de ernst 
van de situatie aan te geven'. De 
rode stippellijn maakt duidelijk 

dat al in augustus 1914 onge
veer de helft van de provincie 
bezet was. Zelfs de hoofdstad 
Königsberg werd bedreigd. In 
deze acute nood riep de leger
leiding de toen 66-jarige en al 
drie jaar daarvoor vervroegd 
gepensioneerde generaal 
Paul von Hindenburg te hulp. 
Samen met zijn chef-staf Erich 
Ludendorff wist hij m een aantal 
slagen de Russen te verslaan. 
Hun meest bekende wapenfeit 
was de overwinning in de Slag 
bij Tannenberg, waar dit artikel 
grotendeels aan gewijd is. 

Oost-PTuiscn 
Omdat ik me niet speciaal m de 
veldpost verdiept heb, kan ik 
van de Russische bezetting van 
Oost-Pruisen niet veel anders la
ten zien dan twee ansichtkaar
ten. De eerste (1) is er een uit een 
onafzienbare reeks propagan
distische kaarten die vanaf 1914 
werden gepubliceerd om de 
verwoestingen te laten zien die 
de Russen op hun geweten had
den. In dit geval toont de kaart 
'Leven m de ruines van Ortels-
burg', een VSeme Kreisstadt in 
Mazoerië, het zuiden van Oost-
Pruisen. De tweede kaart (2) laat 
zien dat het Russische leger in 
Insterburg, m het noordoosten 
van de provincie, op 5 septem
ber 1914 in alle rust en discipline 
na een Feldgottesdienst weer 
afmarcheerde. Al met al heeft 
het toch al zo arme Mazoerië 
tijdens de korte periode waarin 
de oorlog m Oost-Pruisen 
woedde, enorm geleden, en dat 



werd er niet beter op toen hun 
schaarse levensmiddelen ook 
nog gedeeld moesten worden 
met een forse Duitse legermacht 
die het gebied gedurende de 
rest van de oorlog beschermde 
tegen nieuwe verrassingen uit 
het oosten. 

Tannenberg 
De slag bij Tannenberg duurde 
van 26 tot 31 augustus. Dank 
zij het feit dat, ten gevolge 
van slechte communicatie, een 
van de twee Russische legers 
geheel onkundig was van de 
Duitse bewegingen, konden 
Hindenburg en Ludendorff het 
Rusische Narewleger onder 
Samsonow insluiten en vernie
tigen. 120.000 Russische solda
ten sneuvelden tegen 13.000 
Duitse, en Samsonow pleegde 
direct na de slag zelfmoord. De 
overwinning was compleet. Uit 
het tweede kaartje' blijkt dat 
het kleine dorp Tannenberg (in 
het kaartje (b) met geel gemar
keerd) allerminst centraal in het 
slagveld was gelegen. Dat de 
slag, waarschijnlijk op voorstel 
van Ludendorff, toch daarnaar 
vernoemd is, had dan ook een 
heel andere reden. Heel kort sa
mengevat is die reden terug te 
vinden in een frankeerstempel 
van de Kreis Osterode (Oost
Pruisen) uit 1938 (3). U ziet daar 
boven het silhouet van het Tan
nenbergmonument (waarover 
later meer) twee jaartallen: 
1914 en, nogal verrassend, 1410. 

1410: Slag bij Tannenberg 
Dat jaartal 1410 verwijst naar 
een grote veldslag die in dat 
aar m min of meer datzelfde 
gebied was geleverd door 
twee legers. Het eerste bestond 
grotendeels uit ridders van de 
Duitse Orde, die sinds de eerste 
helft van de dertiende eeuw het 
gebied genaamd Pruisen be
stuurde. 'Pruisen' viel in eerste 
instantie ongeveer samen met 
het OostPruisen van tussen de 
beide wereldoorlogen, maar 
werd later nog naar het westen 
uitgebreid. De slag werd ge
wonnen door het tweede leger, 
dat werd geleid door de koning 
van Polen, Wladystaw II JagieHo, 
die tevens groothertog van 
Litouwen was. De nederlaag van 
de Duitse Orde was zo verplet
terend, tot en met het sneuve
len van de Grootmeester van 
de Orde, Ulrich von )ungingen, 
dat alleen een snelle terugtrek
king op haar politiek en militair 
hoofdkwartier, de Marienburg 
(4) aan de Nogat, een zijrivier 
van de Weichsel, een totale 
catastrofe kon verhinderen. 

1771 
Deze eerste slag bij Tannenberg 
had allerlei consequenties voor 
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de geschiedenis van Pruisen 
en Polen. Pas in 177) slaagde de 
Pruisische koning Frederik de 
Grote er bij de Eerste Poolse De
ling in het gebiedsverlies dat er 
direct en indirect uit voortvloei
de teniet te doen. Maar de ge
schiedenis heeft een geheugen 
als een pot, en bij het verdrag 
van Versailles in 1919 wist de 
Poolse delegatie de grenzen van 
voor 1771 weer gedeeltelijk te 
herstellen. Zulke verschuivingen 
uit langvervlogen eeuwen zijn 
filatelistisch natuurlijk moeilijk 
te illustreren, maar een poging 
daartoe kan worden gedaan 
met een eerstedagenvelop van 
de Verenigde Staten waarmee in 
1966 het 1000jarig bestaan van 
Polen luister werd bijgezet (5). 
Het kaartje dat daarop staat af
gebeeld levert een aardige be
nadering van de vorm van het 
Polen van vóór de drie achttien
deeeuwse delingen. Het moet 
een hele puzzel zijn geweest om 
in 1960 een voor alle meekij
kende partijen politiek correct 
kaartje te publiceren! 

Poolse overwinning 
Wat ook de historische wer

10 

kelijkheid was, in de 19e eeuw 
begon de slag bij Tannenberg 
uit 1410 een grote rol te spelen 
in de Poolse nationalistische 
beweging. Het ging immers 
om een klinkende overwinning 
van 'de Polen' op 'de Duitsers', 
een inspirerend voorbeeld 
voor het igdeeeuwse Polen 
dat zuchtte onder het juk van 
drie keizerrijken: Duitsland, 
Oostenrijk en Rusland. Een cru
ciaal moment in deze ontwik
keling was het jaar 1878, toen 
de Poolse schilder Jan Matejko 
een enorm schilderij voltooide 
(9,78x4,26 ml), waarop hij de 
'slag bij Grunwald' afbeeldde. 
Die plaatsnaam is natuurlijk 
een tikkeltje verwarrend, maar 
wordt begrijpelijk als men weet 
dat vlak bij Tannenberg een 
dorp genaamd Grünfelde ligt, 
dat in de Poolse mythologie 
over de slag als 'Grunwald' 
bekend is geworden, en nu 
in duizenden straatnamen in 
heel Polen is vereeuwigd. Het 
schilderij van Matejko zult u in 
het vervolg van dit artikel nog 
vaker tegenkomen. Zo werd het 
bij de herdenking in i960 op 
een prachtig gegraveerde post

zegel gezet. Heel passend was 
dat toen de grootste postzegel 
ooit (8 X 4 cm). 
In afbeelding 6 ziet u de adres
kant van een ansichtkaart die 
op 17 juli i960 op het slagveld 
(Po/e bitwy) bij Grunwald werd 
afgestempeld, en bovendien 
voorzien werd van twee herden
kingsstempels, waarover later 
meer. 

Kruisridders 
In 1910,500 jaar na 1410, kreeg 
het Poolse nationale bewustzijn 
een nieuwe impuls, toen in Kra
kau een groot monument voor 
de 'slag bij Grunwald' werd 
onthuld. Het was geschonken 
door de toen beroemde pianist 
Paderewski. Wij zullen het later 
nog weer op een postzegel 
tegenkomen, maar alles op zijn 
tijd. Eveneens in 1910 kwam een 
ansichtkaart op de markt die 
gewijd was aan diezelfde slag 
(7). Omringd door vaandels 
ziet u een uitermate vredig 
landschap. Op de achterkant 
wordt in het Pools uitgelegd dat 
het gaat om het landschap bij 
Grunwald, waar een PoolsLi
touws leger de overwinning be

44t 
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haalde tegen de 'kruisridders'. 
Dat laatste woord is interessant, 
niet alleen omdat de ridders 
van de Duitse orde inderdaad 
met recht kruisridders konden 
worden genoemd, maar ook 
omdat het de titel ('Krzyzacy') 
was van een roman uit 1900 van 
de Poolse Nobelprijswinnaar 
Henryk Sienkiewicz, die de slag 
bij Tannenberg/Grunwald als 
centraal thema had. Het boek 
was het eerste Poolse boek dat 
in 1945 weer werd uitgegeven, 
en de herdenking van i960 
werd nog extra luister bijgezet 
met een verfilming ervan. 

Het Nationale Monument 
Tannenberg 
Tegen deze achtergrond kreeg 
de slag uit 1914 een veel zwaar
dere historische en emotionele 
lading dan die anders gehad 
zou hebben. Bovendien bleef 
uiteindelijk de slag bij Tan
nenberg zo ongeveer de enige 
klinkende overwinning voor het 
Duitse leger in de hele Eerste 
Wereldoorlog. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat al spoe
dig na de Vrede van Versailles 
er stemmen opgingen om een 
monument op te richten. Bij de 

vijfde herdenkingsdag van de 
slag bij Tannenberg, in 1919, 
werd de Tannenberg Natlonal
DenkmalVereln opgericht, die 
met steun van oudstrijders, 
maar ook van de regeringen 
van de diverse Duitse staten en 
steden, erin slaagde de bouw 
van het monument te organi
seren. De Berlijnse architecten 
Walter en Benjamin Krüger 
wonnen de prijsvraag, waar
voor 389 (!) ontwerpen waren 
ingezonden, en het monument 
kon op 18 september 1927 
worden ingewijd door Paul von 
Hindenburg zelf, die in 1925 
rijkspresident was gewordend 
Een op die dag beschreven 
ansichtkaart van de Denkmal
vereln ziet u in afbeelding 8. De 
afstempeling van 19 september 
is geplaatst in het postkantoor 
Allenstein 2, en vermeldt een 
oproep om financieel bij te 
dragen: Spendet zum Tannen
bergNatlonaldenkmal. Ook het 
nabijgelegen Hohenstein had 
een speciaal stempel, waarvan 
ik een mooie afdruk toon (9), 
die bovendien een duidelijke 
miniatuurafbeelding van het 
monument laat zien. In wer
kelijkheid was het enorm. Het 

ontwerp refereerde aan middel
eeuwse kruisvaardersburch
ten, maar ook aan Castel del 
Monte, een omstreeks 1250 door 
keizer Frederik II in Zuidltalië 
gebouwd kasteel*. Het nieuwe 
monument was gebouwd in 
rode baksteen, en gold als een 
van de belangrijkste voorbeel
den van moderne Duitse archi
tectuur. Een goede indruk krijgt 
u van de ansichtkaart (10), die 
in 1933 uit Allenstein naar Den 
Haag werd verzonden, ofschoon 
daarop maar drie van de acht 
torens van het bouwwerk te 
zien zijn. 

Hindenburg 
Het monument vond ook zijn 
weerslag m de filatelie. Er wer
den tussen 1931 en 1934 in totaal 
zes geïllustreerde briefkaarten 
{Bildpostkarten) aan gewijd. 
Afbeelding 11 laat er een zien 
uit 1931. Een mooi exemplaar 
is ook de liefdadigheidskaart 
uit 1932 met de markante kop 
van Hindenburg in combina
tie met het monument in het 
waardezegel (12). In 1935 werd 
in Königsberg de befaamde 
Ostropatentoonstelling ge
houden, waarvoor een speciaal 

blok werd uitgegeven met vier 
zegels gewijd aan OostPruisen. 
De 6pfennigwaarde laat het 
Tannenbergmonument zien 
(13). Op 2 augustus 1934 was 
intussen Paul von Hindenburg 
overleden. Tegen diens uitdruk
kelijke wens in  een christelijke 
begrafenis op het kerkhof van 
Neudeck (OostPruisen), vlakbij 
zijn landgoed  bepaalde Hitler 
dat hij moest worden bijgezet 
in het monument, evenals zijn 
echtgenote die al in 1921 overle
den was. De plechtigheid vond 
plaats op 7 augustus en was, in
clusief natuurlijk de toespraak 
van Hitler, over de radio in het 
hele/?e/c/) te volgen. 

'Reichsehrenmal 
Tannenberg' 
Toen Von Hindenburg er was 
bijgezet, had het oorlogsmonu
ment een nog verder reikende 
betekenis gekregen, en in 
oktober 1935 werd de offici
ële betiteling Reichsehrenmal 
Tannenberg. Daarmee was niet 
langer een private vereniging 
verantwoordelijk voor onder
houd en exploitatie, maar kwam 
het monument rechtstreeks 
onder de rijksregering te staan. 
Het werd ook verbouwd, onder 
leiding van de oorspronkelijke 
architecten, de gebroeders 
Krüger. De stijl werd strakker, 
meer in overeenstemming met 
de Nazistijl van Speer c.s., en 
bovendien werden er allerlei 
aanpassingen aangebracht 
met het oog op daar te houden 
massale plechtigheden. Zo werd 
het kruis op het binnenplein 
verwijderd en het geheel werd 
geplaveid om het ruim genoeg 
te maken voor de bekende 
Aufmärsche, zoals we die heb
ben leren kennen uit de films 
van Leni Riefenstahl. Maar 
vooral werd een van de torens 
omgebouwd tot een 
HindenburgGruft met Gedenk
halle. Een enorm standbeeld 
van de grote man kon daarbij 
niet ontbreken (14). Al met al 
werd het monument er niet ge
zelliger op. Vergelijkt u afbeel
ding 15 eens met afbeelding 10. 

Fllatelistische aandacht 
Ook als Reichsehrenmal kreeg 
het Tannenbergmonument 
filatelistisch aandacht. Om te 
beginnen werd het poststempel 
van Hohenstein aangepast. Het 
zag er voortaan uit als in afbeel
ding 16. Zulke prachtige stem
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pelafdrukken komen doorgaans 
alleen voor op filatelistisch 
maakwerk, en deze is daarop 
geen uitzondering. Maar ook op 
een echt gelopen ansichtkaart 
komt het stempel goed uit^ (17). 
In augustus 1939 vierde de slag 
bij Tannenberg zijn zilveren 
jubileum, en daarvoor werd 
voor 27 augustus een grote 
plechtigheid, eer\ Staatsakt, 
georganiseerd, die natuurlijk 
ook filatelistisch werd voorbe
reid. In afbeelding 18 ziet u een 
afslag van een machinestempel 
van Tilsit van 21 augustus. Ook 
een stempel van Hohenstein 
van de dag zelf, 27 augustus, 
werd gemaakt èn gebruikt^ 
(19),  maar waarschijnlijk van
wege het geplande begin van 
de inval m Polen enkele dagen 
later werd de hele plechtigheid 
afgelast. De Eerste Wereldoor
log werd hier dus ingehaald 
door de Tweede. 

Toerisme 
Ook toeristisch werd het monu
ment uitgebuit. Een Bildpost
karte van Osterode (Ostpr), de 
Kreisstadt van Tannenberg, 
vermeldt behalve een andere 
toeristische attractie ook de 

nabijheid van het slagveld van 
Tannenberg en het monument 
(20). Zulke verwijzingen heb ik 
in mijn verzameling ook op der
gelijke kaarten van Allenstein 
en Neidenburg. Het frankeer
stempel van de burgemeester 
van Allenstein (21) laat in 1937 
niet alleen het plaatselijke 
kasteel zien, maar ook, zij het 
wat kleiner, het monument , en 
moedigt de toerist aan om via 
Allenstein naar Tannenberg te 
reizen. Intussen hebt u zich mis
schien afgevraagd of het nie
tige Tannenberg zelf ook nog 
vruchten plukte van zijn grote 
naam. Filatelistisch in elk geval 
niet, voor zover ik weet. Het eni
ge spoor van zijn bestaan dat ik 
gevonden heb is een enveloppe 
uit 1936 die er is afgestempeld. 
Ook al zit er een fantasiefran
kering op  43 in plaats van 
12 pfennig  en is een van de 
zegels behoorlijk beschadigd, 
toch wil ik u de drie stempels 
van Tannenberg, Kr. Osterode, 
Ostpr. niet onthouden. U vindt 
ze in afbeelding 22. 

En zo komen we tot het laatste 
filatelistische document over het 
Reichsehrenmal Tannenberg 

dat ik u kan laten zien. Het staat 
in viervoud op een van de vele 
door Dr. Med. R. Herr uit Werni
gerode aan zichzelf gerichte 
brieven, die je als Duitslandver
zamelaar tegenkomt. Dr. Herr 
heeft zich erop toegelegd zoveel 
moge\\'\kSoncterstempel van 
Duitse plaatsen te verzamelen. 
Zijn 'brieven' zijn altijd correct 
gefrankeerd, maar herkenbaar 
aan de vele, wijd uit elkaar 
geplakte postzegels, zodat de 
benodigde stempels zo goed 
mogelijk uitkomen. Het 
exemplaar in afbeelding 23 
is in Königsberg voorzien van 
vier Propagandastempels voor 
een 'rijksstraatcollecte' voor 
het Kriegswinterhilfswerk 
(KWHW), die bovendien versierd 
zijn met een afbeelding van het 
Tannenbergmonument, die erg 
lijkt op die in afbeelding 19. 

Op 23 januari 1945 vermeldde het 
dagrapport van de Wehrmacht 
het volgende: "In OostPruisen 
drong de vijand binnen in Oste
rode, Hohenstein en Allenstein. 
Na berging van het stoffelijk 
overschot van veldmaarschalk 
Von Hindenburg en de vaandels 
werd het monument van Tan
nenberg opgeblazen". De Von 
Hindenburgs vonden na lange 
omzwervingen een definitieve 
rustplaats in de St Elisabethskir
che in Marburg/Lahn, en het ge
deeltelijk opgeblazen monument 
verviel, en werd door de Polen 
gebruikt als steengroeve voor 
de herbouw van hun verwoeste 
steden, en is nu nauwelijks meer 
terug te vinden. 

Voetnoot 
' Het kaartje IS ontleend aan 

Putzger Historischer Weltatlas, 
uitgave 1961. 

^ Dit kaartje komt uit Andreas Kos
sert, Masuren, 2006. 

^ Een zeer uitvoerig werk over alle 
aspecten van het Tannenberg
monument isDfl5 Tannenberg
Nationaldenkmal. Architektur. 
Geschichte. Kontext, door 
Jürgen Tietz, Berlijn, 1999. 

* Voor de liefhebber: dat kasteel 
staat afgebeeld op de Italiaanse 
munt van 1 cent. 

^ Dit is een deel van de beschreven 
kant van de kaart in 15. 
Het paarse stempel is van de VVV 
m Hohenstein. 

' In dit geval op een enveloppe met 
stempel Postsache, die dus niet 
gefrankeerd hoefde te worden. 
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HET FILATELISTISCHE MIDDELPUNT 
RENE HILLESUM 

Tentoonstelling 
In Filatelie heeft u al enige maan
den kunnen lezen dat er 12 en 13 
juli een bijzondere postzegelten
toonstelling werd georganiseerd 
met het thema Eerste Wereld
oorlog. Met ruim 165 kaders 
was het een unieke tentoonstel
ling. Nooit eerder werd zoveel 
materiaal over (zoals de Belgen 
het noemen) de Groote Oorlog 
bijeengebracht. 
Vanzelfsprekend was het leeu
wendeel Belgisch materiaal, 
maar ook voor de Nederland 
verzamelaar was er meer dan 
voldoende te zien, te genieten èn 
te ontdekken. 

Historische setting 
Er was voor gekozen om het 
Vleeshuis, midden in het cen
trum, als tentoonstellingslocatie 
te kiezen. Dit had zo zijn voor- en 
nadelen. De kaders stonden (te) 
dicht op elkaar, het licht liet te 
wensen over en het was er warm. 
(1) Dat laatste liet zich eenvou
dig oplossen doordat de vele 
horecagelegenheden dichtbij 
waren. Bezoek aan de tentoon
stelling kon prima gecombi
neerd worden met een bezoek 
aan de stad en de historische 
Eerste Wereldoorlog locaties. En, 
bezoek bezoek was er! Er was 
heel veel belangstelling voor de 
tentoonstelling, waaronder ook 
veel buitenlandse bezoekers. 
Er waren zelfs zoveel bezoe
kers dat voor de middag op de 

Een provinciestadje in de Belgische Westhoelc, het 
slachtveld van de Eerste Wereldoorlog. Niets staat er 
meer overeind van voor 1914. De stad is echter weer 

opgebouwd zoals het er eeuwen heeft uitgezien. 

tweede dag alle catalogi waren 
uitgedeeld. En nee, dat bezoek 
kwam niet voor de handel: die 
was er niet. 

Lezingen 
De eerste dag waren er ook vier 
lezingen. Drie daarvan over de 
Eerste Wereldoorlog (waaronder 
een over verbroken verbindin
gen België en Nederland) en een 
presentatie van het Smithsonian 
Postal Museum in Washington. 
De lezingen, in een hotel in de 
stad, werden ook zeer goed 
bezocht. (2) 

Unieke collectie 
Al met al was er een unieke col
lectie bijeengebracht door vele 
inzenders. Toen alles netjes in de 
kaders zat, bleek echter pas hoe 
uniek het bijeengebrachte was. 
Velen betreurden het dat het 
maar twee dagen te bezichtigen 
was, en mogelijk nimmer meer in 
zijn volle omvang op één plaats 
te bezichtigen zou zijn. Te elfder 
ure heeft de organisatie toen 
besloten na afloop alle collec
ties te scannen. Met vereende 
krachten werd direct met de klus 
begonnen. (3) 

Het was een propagandaten-
toonstelling: geen jurering dus. 
Er verscheen ook een prachtig 
boek: Belgische Militaire Censuur 
1914-18. 

The Royal 
Ook The Royal, The Royal Phila
telie Society, London hield in le
per haar/JOP Cermony Weekend. 
RDP staat voor Roll of disti-
guished Philatelists. Wie wordt 
uitgenodigd de Roll te mogen 
tekenen wordt zo ongeveer 
in de filatelistische adelstand 
verheven. 
Dit jaar waren er maar liefst vier 
filatelisten die de Roll mochten 
ondertekenen: 
Robert Johnson, UK 
Chris King, UK 
Wolfgang Maassen, DE (4) 
W. Danforth Walker, VS 

Select gezelschap 
Inclusief de ondertekenaars van 
de Roll op 12 juli zijn er momen
teel wereldwijd nog 82 filatelis
ten in leven die de titel RDP ach
ter hun naam mogen schrijven. 
Daar is met een Nederlander bij, 
hoewel, een halve: Kees Adema, 
ook welbekend als Nederland 

4. Wolfgang Maassen, voorzitter van 
AIJP (Association Internationale des 

journalistes Philatéliques), de partner 
van Maandblad Filatelie. Links op de 

foto: Chris King President van de RPSL 
en ondertekenaar van de Roll, Rechts 

op de foto: Wolf Hess, die Maassen 
voorgedragen heeft. 

verzamelaar, woont al zo'n 50 
jaar in de VS. (5) 
Sedert 1921 zijn er totaal 370 
ondertekenaars en werden twee 
filatelisten postuum bijgeschre
ven. 

Niet zomaar een feestje 
De ceremonie van onderteke
ning van de Roti is een plechtige 
gebeurtenis, rijk aan traditie. (6) 
Vele leden van de Royal, waar
onder f e//oH/5 en Roll onderte
kenaars komen voor de plech
tigheid van heinde en ver naar, 
in dit geval leper. Niet alleen 
Europeanen, maar diverse uit de 
VS (waaronder Kees Adema) en 
zelfs Thailand. 
ledere kandidaat die de Roll mag 
tekenen wordt geïntroduceerd 
door degene die hem heeft voor
gedragen. 

j . Drie RDP-ers bijeen- (vinr): Kees Adema (VS), James Van der 
Lmden (BE) en Leo De Clercq (BE) 

6. De RDP-plechtigeheid vond plaats in I 
de Lakenhal 
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EIVORMIG STEMPEL 

Op 29 en 30 augustus 
wordt in de Veluwehal te 
Barneveld de beurs Hol
landfila georganiseerd. 
Wie aan Barneveld denkt, 
denkt aan kippen en aan 

eieren. Deze gedachte 
zien we terug in het 
stempel dat BirzaDesign 
heeft ontworpen voor 
deze beurs. Het stem
pel is eivormig met de 
afbeelding van een kip 
en vier kuikentjes. In de 
stand van PostNL kunt u 
een afdruk krijgen van 
dit stempel. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 

We zijn er vroeg bij dit 
jaar, maar het ontwerp 
van het stempel Dag van 

de Postzegel is bekend. 
Door de inzet van Paul 
Walraven, kan ik dit 
stempel nu al publice
ren, waarvoor dank. Het 
onderwerp is Militaire 
Censuur en het stempel 
zal in gebruik zijn tijdens 
Postex op 18 oktober 
2014. Ook de speciale 
gelegenheidsenveloppen 

die verschijnen, zullen 
zijn voorzien van een 
afdruk van dit stempel. 

LIMPHILEX 43 

Dit jaar staat Limphilex 
in het teken van het 
100 jarig bestaan van de 
spoorlijn KlimmenVoe
rendaal. De tentoonstel
ling is pas op 8 en 
9 november, maar ik kan 
u nu al het ontwerp van 
het bijzondere poststem
pel laten zien. De viering 
valt samen met de viering 
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^ 100 jaar >. 
V, Spoorweg \* 
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van 175 jaar spoorwegen 
in Nederland, waarvoor in 
september speciale post
zegels verschijnen. In het 
stempel zien we een oude 
stoom loc en een Spurt
trein die onder andere in 
Limburg rijden. 

STEMPELS OVER DE GRENS 

WKvoetbal 
Behalve het eerstedag
stempel op de FDC die 
hoort bij de postzegels 
die zijn uitgegeven voor 
het WKvoetbal, ver
schijnt er in Nederland 
geen bijzonder post
stempel met als onder
werp WKvoetbal, zeker 
niet nu Nederland derde 
is geworden. In Duits
land zijn wel bijzondere 
stempels uitgegeven met 
dit onderwerp. Stempels 

/^«FRANKFURT AM MAIN«

Fußball WM 2014 In Brasilien | 
12.6. bis 13.7., 

zijn uitgegeven voor de 
openingswedstrijd en 
alle poulewedstrijden 
die Duitsland speelde. 
Tevens zijn er stempels 
voor de halve finales en 
de finale. Nu Nederland 
de halve finale heeft 
gehaald, zal het woord 
NIEDERLANDE te zien 
zijn in het stempel dat 
op 9 juli in gebruik was 
voor de halve finale 2 in 
Frankfurt am Main. In het 
ontwerp staat nog "Land 
C  Land D" maar in het 
uiteindelijke stempel 
staan de landsnamen in 
het Duits voor Argentinië 
en Nederland vermeld. 

Er was wel een stempel 
ontworpen voor het 
geval dat Nederland 

^»FRANKFURT AM MAIN»"^^ 
Fußball WM 2014 in Brasilien 
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wereldkampioen is ge
worden, dan verscheen 
er een stempel met 
NIEDERLANDE erin. Dan 
waren we "Weltmeister" 
geworden. Helaas is dit 
niet het geval. Vier jaar 
geleden verscheen een 
dergelijk stempel met 

^«FRANKFURT AM MAIN«~N 
g Fußball WM 2014 in Brasilien 
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HOLLANDFILA IN AANTOCHT 

De alom bekende beurs, 
met heel veel aandacht 
voor de jeugd, heeft dit 
jaar plaats op vrijdag 29 
en zaterdag 30 augustus. 
Wederom op de oude 
vertrouwde plek: De Ve
luwehal in Barneveld. 
Op de zaterdag zijn er 

speciale activiteiten 
voor de jeugd, onder het 
motto: Jeugd in Aktie. Het 
thema is pluimvee, en 
er wordt samengewerkt 
met het Nederlands 
Pluimveemuseum, ook in 
Barneveld. 
Veluwehal, Markt 6. 

^M'^lW^ 
'^'m::,: 

Open beide dagen van 
10.0017.00 uur. 
www.eindejaarsbeurs.nl 

CORRECTIE 
LEZERSPOST 
lUNINUMMER 

Er zijn twee fouten geslo
pen in de reactie: 
derde kolom midden: De 
postzegels in de postze
gelplakmachine... Postz
gels moet zijn stempels. 
Vijfde kolom iets boven 
het midden: ...verscho
ven en opnieuw geplakt. 
En moet zijn of. 

SPANIEN erin. Dit stempel 
zou gebruikt worden 
wanneer een ander land 
dan Duitsland kampioen 
zou worden. 

Maar Duitsland zou 
Duitsland niet zijn als er 
geen ontwerpen klaar 
liggen voor als ze zelf 
eerste of tweede worden 
op het WK. Herenigd 
Duitsland is nu kampi
oen geworden, het 
stempel laat zien dat ze 
dat voor de vierde keer 
zijn. In 1974 en 1990 was 
WestDuitsland kampi
oen, de DDR bestond 
toen ook. En ja u ziet het 
goed. Het jaartal 1974 
staat vermeld in het 
stempelontwerp. Dat 
jaar herinnert ons aan de 

, .^0WURTA«^^ 
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finale tegen Nederland 
die helaas werd verloren. 
Het stempel '4. Titelge
winn' zal worden 
gebruikt, het stempel
ontwerp 'VizeWeltmeis
ter' kan de prullenbak in. 
Op 17 juli verscheen een 
speciale postzegel bij 
Deutsche Post voor de 
wereldkampioen. 

mEUT^ 

WELT; 
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100 jaar sptof 

ilimmen/Ransüaai ■ 
en voerendaal 11 
HEDERLiÄND 

L 1 ±^ 
100 JAAR SPOOR 
IN KLIMMEN/RANSDAAL EN VOERENDAAL 

Bij gelegenheid van Limphilex 43 (8 en 9 november) zijn 
twee persoonlijke postzegels uitgegeven: Met een NS 
trein en een moderne Veolia trein. Ze zijn voor € 10 per 
vel van 10 stuks (plus € 1 verzendkosten) te bestellen. 
Secretariaat Limphilex 43, p/a Termaar 19,6343 CL 
Klimmen. j.vdboschOziggo.nl 

453 
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PQSTGESCHIEDENIS VAN 
TSJECHO-SLOWAKIJE 

Deel III: De Eerste Republiek, 1938 -1945 

SIMON OOSTERHUIS 

Schoenpoetsborstel 
Zou die ruwe klop op de deur in 
september 1938 voor de Tsjechen 
en Slowaken echt een verrassing 
zijn geweest? Waarschijnlijk 
niet want in maart van dat jaar 
was hetzelfde gebeurd bij hun 
buren, de familie Oostenrijk. 
Hun fraaie bungalow zat nu vol 
met geüniformeerde mannetjes 
met zware laarzen die luidkeels 
zingend over het grasveld mar
cheerden. Ze werden aange
voerd door een vreemde figuur 
met een schoenpoetsborstel-
snorretje. Hij werd door zijn 
volgelingen aangeduid als 'der 
Führer', maar laten we hem 'H' 
noemen. Net zoals de eminente 
Duitse historicus Golo Mann dat 
in zijn boeken doet. Wanneer na 
die ruwe klop de deur aarze
lend wordt geopend steekt H 
onmiddellijk zijn laars ertus
sen en begint op hoge toon te 
dreigen en eisen te formuleren. 
Alle kamers waar nu Duitstaligen 
wonen dienen per onmiddel-

In dit derde deel neemt de auteur u mee de 
oorlog in. De eerste twee delen verschenen in 

het maart- en meinummer. 

lijk te worden verbouwd en 
deel te gaan uitmaken van het 
Duitse huis. Weigeren is geen 
optie want dan wordt het huis 
bestormd en volledig bezet. Het 
is duidelijk, hier is weer ruimte 
vooreen verhaal. 

Oostenrijk 
Na de brutale inlijving van 
Oostenrijk op 12 maart 1938, de 
zogenoemde Anschluss, werd 
H's retoriek steeds feller: 'Ein 
Volk, ein Reich, ein Führer'. De 
Tsjecho-Slowaken besluiten tot 
gedeeltelijke mobilisatie. Helaas 

vond een deel van de bevolking 
die Duitse kretologie prachtig. 
De Tsjechen waren namelijk zo 
dom geweest om hun Duitstalige 
minderheid, de zogenoemde 
Sudeten-Duitsers, als tweede
rangsburgers te behandelen. 
Geen Duits meer op schooi en 
geen kans op een iaaan bij de 
overheid. De Slowaken begin
gen dezelfde stommiteit met 
hun Hongaarse minderheid. 
Wanneer op 23 september 1938 
het Tsjecho-Slowaakse leger 
overgaat tot totale mobilisatie, 
is de oorlogsdreiging zo sterk 

/. Uitgave van Reichenberg-Maffersdorf. Mi 279 A overstempeld 
met 'Wir sind frei' en een hakenkruis Ooed zichtbaar is dat 

met alleen in het Sudetenland (de grensregio tussen Bohemen 
en Duitsland) Duitstalige minderheden woonden. Die bleven 

echter buiten de annexatie van oktober 1938. 

UTitlniuti 
om fait m fl 

mmmu^ZZZZ 

2. Deze afbeelding maakt ook rum 70 jaar later nog steeds 
geen prettige indruk. 'We hebben het voor elkaar! Asch is vrij! 

Leve H! (Wir haben es geschafft! Asch ist frei! Heil H.0' 
Het zegt wel iets over de sfeer. 

'l|[|ll|IIIIUUIIHllllJlllllllUIIIIII||l|Laullll»M»)WIBIPM«ll|ll"lllll|lWIIUUUII|IWI)WII|lll»WI^^ 
3. De adreszijde van de kaart van afbeelding 2. Ml 280 met 

nieuwe waardeaanduiding plus de opdruk- 'We hebben het juk 
gedragen, nu zijn we vrij en blijven vrij. Postkantoor Asch, 21 
september 1938 (Wir haben das Joch getragen, nun sind wir 

frei und bleiben frei! Postamt Asch)'. Ze moeten wel zeker van 
hun zaak geweest zijn want de overeenkomst tussen de UK, 

Frankrijk, Italië en Duitsland dateerde eerst van 30 september 

dat een eerder voorstel van 
Mussolini, de Italiaanse dictator, 
wordt uitgevoerd. Op 29 en 30 
september vindt in München 
een conferentie plaats tussen de 
UK, Frankrijk, Italië en Duitsland 
over Tsjecho-Slowakije maar 
zonder aanwezigheid van dat 
land. De uitslag is bekend, het 
Sudetenland werd aan Duitsland 
overgedragen en de bevolking 
stond met de rechterarm om
hoog de binnentrekkende Duitse 
troepen hartstochtelijk toe te 
juichen (Afb 1 - 4). Dat zouden 
ze in 1945 zeer diep betreuren. 

Opdrukstempels 
Filatelistisch is deze periode 
natuurlijk weer zo'n goudmijn 
met semiofficiële uitgaven, 
lokaal maakwerk en oneindige 
aantallen vervalsingen. De 
opdrukstempels van Niklasdorf 
van 1938, om een voorbeeld te 
noemen, zijn nog gebruikt op 
portzegels uit 1954 (Afb 5)! En 
die worden aan hoge prijzen 
aangeboden op (Nederlandse) 
beurzen. Het viel niet mee om 
de verkoper uit te leggen dat hij 
toch niet aan de man bracht wat 
hij dacht. Overigens waren deze 
opdrukken maar kort geldig, 
vanaf 19 oktober 1938 mochten 
alleen nog maar Duitse zegels 
gebruikt worden (Afb 6). 

Skoda 
Voor H als Real-Politiker was 
al dat gezwets over Volk, Reich 
und Führer natuurlijk slechts 
middel en geen doei. Met het Su
detenland kreeg hij de beschik
king over de enorme ertsvoor-
raden en de zware industrie van 
de regio. Het is duidelijk dat H in 
gedachten al veel verder was. Hij 
moest het hele land in han
den krijgen en zou dan via de 
Karpaten-Oekraïne een directe 
verbinding hebben met Roeme
nië en de olievelden van Ploestji. 
Zo gebeurde. Op 15 maart 1939 
bezet Duitsland geheel Tsjechië 
(Afb 7 -8) en krijgt daarmee ook 
de wapenindustrie van Skoda 
in Pizen/Pilsen in handen. Een 
groot aantal van de Duitse tanks 
die in mei 1940 door de Arden-



5 Een eenvoudig portzegeltje uit 1954 
Ml 85A uitgegeven op 22 november 
van dat jaar maar voorzien van een 
overdruk van Niklasdorf uit 1938 
Als we zien aan wat voor bedragen 
de originele zegels m de catalogus 
staan dan zal het duidelijk zijn dat 
de verkoper niet blij was met de 
discussie 

4 Niet alle zegels waren overdrukt Hier een gewone Mi 280A 
maar wel met een propagandasiempel Wir kehrten heim ins 
Reich De tekst op de met afgebeelde achterzijde luidt simpel 

leve H' Meer met 
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HarlR Briun, 
v»rlcaur«rlJl i n icoaWtorel 

Mëhr.Oitrau 1. 

8 Een interessante brief uit dezelfde plaats geadresseerd door 
iemand die het Duits niet perfect machtig was Misschien aan 
zijn vriendin' Hopelijk zijn ze gelukkig geworden Bovendien 

afgestempeld met de Tsjechische plaatsnaam Moravska 
Ostrava' Gefrankeerd met tweemaal Mi 277 met opdruk en 

eenmaal Ml 278 zonder opdruk 

II Volgens de onvolprezen Michel zou Mi 279 pas overdrukt 
zijn en uitgegeven op 22 maart 1939 Deze brief laat duidelijk 
zien dat die datum niet helemaal klopt Schwaneberger Verlag 

dankt voor de rectificatie 
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12 Deze brief IS Uiterst zeldzaam Gefrankeerd met Mi 1 van de 
Karpaten Oekraïne uitgegeven naar aanleiding van de eerste 
landdag op 15 maart 1939 Diezelfde nacht trokken Hongaarse 

troepen het land m Echt gelopen kunnen deze brieven 
dus nauwelijks voorkomen gelukkig is deze gekeurd eind 

september 1944 net na de Duitse aftocht 

X 
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6. Brief verstuurd op 5 mei 1942 vanuit Troppau in het 
oostelijke Sudetenland naar Praag in het Protectoraat Het 

Sudetenland maakte deeluit van het Duitse Rijk dat verklaart 
het gebruik van Duitse postzegels(Mi 794 en 813) 

(] olf̂ XooKn' tC 

9 Een voorbeeld van de sluipende annexatie van Zuid 
Slowakije m 1938 door de Hongaren De huidige Slowaakse 

stad Kosice de tweede na Bratislava met nog steeds een zeer 
interessant historisch centrum heette Kaschau m het Duits en 
Kassa in het Hongaars met in 1938 een aanzienlijke Hongaarse 

bevolking Het woord visszatert in het stempel betekent 
teruggekeerd de Hongaarse variant van Heim ins Reich 

nen denderden, reed op Skoda 
onderstellen Hongarije bezet 
met H's toestemming nu defini
tief geheel Zuid-Slowakije (waar 
een aanzienlijke Hongaarse 
mmderheidwoonde, Afb9), 
de rest van Slowakije wordt een 
vazalstaat (Afb 10 -11) en ver

klaart de Karpaten-Oekrame zich 
onafhankelijk en noemt zich Roe-
thenie(Afbi2) De dag daarop 
vallen Hongaarse troepen daar 
binnen en bezetten binnen 
enkele dagen het hele landje 
De kortstlevende republiek ooit 
(Afb 13) 

10 Een serie van 21 Tsjecho Slowaakse 
frankeerzegels wordt eind maart 1939 zo op 
het oog tamelijk willekeurig overdrukt met 
Slovensky stat 1939 Hier Mi 35e met rode 

respectievelijk blauwe opdruk nu Mi 19 a en b 
voor Slowakije Afgebeeld is het slot 

tn Slavkov/Austerlitz 

Regering in ballingscliap 
Het uitgiftebeleid eind 1938, be
gin 1939 probeert nog enigszins 
normaal over te komen maar een 
beetje zielig IS het wel Michel 
blok 5 wordt op 15-12-1938 uitge
geven ter herdenking van 20 jaar 
republiek (Afb 14) terwijl daar 
al een stuk van was opgegeven 
Op 18-1-1939 probeert men het 
nog een keer, een uitgave ter 
gelegenheid van de eerste Slo
waakse landdag Michel 349 met 
overdruk, alleen geldig m het 
Slowaakse landsdeel en uiteinde-

a a a « B « e ï « 

7 Uitgave van Mahrisch Ostrau, 15 
maart 1939 Luchtpostzegel Mi 306 met 
overdruk Wir sind Frei en Swastika 
Deze stad was een van de Duitstalige 
enclaves die m oktober 1938 nog met 

waren bezet 

lijk met Uitgegeven Toch zijn er 
afstempelmgen bekend 
(Afb 15) Het IS duidelijk dat 
men zich bij het onvermijdelijke 
lijkt neer te leggen DeTsjecho-
siowaakse president Benes is on
dertussen naar Londen gevlucht 
waar zich snel een regering in 
ballingschap gaat vormen Een 
andere vluchteling is de bekende 
Praagse postzegelhandelaar 
Alfons stach die naar New York 
vertrekt met meename van zijn 
zeer aanzienlijke voorraad blok
ken (Ml 1-5) die overdrukt worden 
ten behoeve van de (Wereld) 
tentoonstellingen m New York en 
Toronto m 1939 -1940 Tsjecho-
Slowakije had daar een paviljoen 
dat door de omstandigheden na
tuurlijk bijna geheel leegstond 
en waar deze blokken werden 
verkocht ter ondersteuning van 
de regering in ballingsschap m 
Londen Er is uiteraard discussie 
mogelijk over de vraag of deze 
overdrukken nog wel zuiver 
filatelistisch materiaal zijn of 
gewoon propaganda uitgaven 
Aangezien het om oorspronkelijk 
frankeergeldige zegels gaat die 
in dat ingewikkelde tijdsgewricht 
een andere rol zijn gaan spelen, 
zijn beide standpunten juist en 
verenigbaar Het zijn buitenge
woon interessante tijdsdocu
menten en zeer verzamelwaardig 
(Afb 16 -17) Blok 1 duikt zelfs 
nog op in België op de postzegel
tentoonstelling van Brussel m het 
najaar van 1945 (Afb 18) In het 
najaar van 1943, ter gelegenheid 
van de herdenking van 
25 jaar republiek, verschijnen in 
Londen een aantal gedenkbla
den (Afb 19) en op 28 oktober 
een fraai gedenkblok met 5 met 
frankeergeldige zegels 
(Afb 20 - 21) De opbrengst 
was bestemd voor het Tsjecho-
Slowaakse Rode Kruis Als we dit 
blok wat beter bekijken valt als 
eerste natuurlijk de bovenste ze
gel van 10 Kc op Dit is een nieuw 
ontwerp, met de afbeeldingen 
van Benes, de tweede president 
van de Republiek, weliswaar in 
ballingschap, Masaryk de eerste 
en m 1937 overleden president 
en Stefanik, de in 1919 veron
gelukte minister van oorlog De 
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13. Brief afgestempeld op 27 november 1940 in Ungvar/Uzhorod/ 
VwropoA Cen stad in de Karpaten Oekraïne op de grens van 
Slowakije, gefrankeerd met Hongarije Mi 626. Hoezo bezet) 

ÜBtromnyi'iti-: 

C E L O S T A T N A Ï Ï S T A V » POSTOVycH Z N A M O K 

14. Mi Blok smet eerste dag 
afstempeling 1; december 1938. Twintig 
jaar Republiek maar weinig reden tot 

feestvieren. 
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C E L O S T A T N A WSTAVa P O S T O W C H Z N A M O K 

16. Mi Blok I, met overdruk ten behoeve van de 
Wereldtentoonstelling van 1939 in New York. TsjechoSlowakije 
was al bezet dus dit is vooral propagandamateriaal. We zien 
het staatswapen in zwart en de tekst onderaan ook in zwart. 
Voor het wapen had de kleur ook blauw, rood, groen, goud of 
zilver kunnen zijn. De tekst komt ook voor in blauw, groen 
en rood. Kortom, 24 mogelijke combinaties! Daarvan is de 

getoonde de meest voorkomende. 

BEVRIJDING VAN TSJEZKOSLOWAKIJE 

IS Dit is een wat merkwaardige envelop. Gefrankeerd met 
MiA405 die ontworpen was voor de ie Slowaakse Landdag in 
Bratislava en officieel niet is uitgegeven, je kunt je afvragen 

wat dit dan is. Bovendien is de zegel afgestempeld op 29 april 
1939, ruimschoots na het einde van de geldigheid op 31 januari 
1939. Gezien de tekst in de afstempeling lijkt het maakwerk, 

een eerbetoon aan de Slowakenleider Andrej Hlinka, 
de voorganger van jozef Tiszo. 

sprake van onderrapportage, 
ook over het aantal afwijkings
types dat beduidend hoger ligt 
dan de Michel vermeldt (Afb 26). 
Maar wie neemt de tijd om tien
duizend zegels te controleren op 
hun overdrukken? Een monni
kenwerk. 

^P 

17. Hetzelfde blok, maar nu met overdruk van 1940 en in 
de tamelijk zeldzame kleur groen. Opnieuw bestaan er 24 

kleurcombinaties. 
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N9 003652 
VERKOCHT TEN VOORDEELE 

VAM HET DORP LIDICE, 
PHi« ; 26 f r . 

18. Opnieuw blok i, maar nu in een uitvoering die ook 
verzamelaars van België zou kunnen interesseren. Verkocht 

op 28 oktober 194;, de TsjechoSlowaakse nationale feestdag 
en de opbrengst bestemd voor de wederopbouw van het door 
SSeenheden in 1941 volledig verwoeste dorp Lidice. Denk aan 

Putten in Nederland en OuradoursurGlane in Frankrijk. 

overige vier zegels dragen echter 
bekende afbeeldingen! De 5 Kc 
draagt de afbeelding van Mi 399, 
de 3 Kc die van Mi 359, dan volgt 
de 2 Kc met Mi 272 en tenslotte 
de 1 Kc met Mi 270. De gelijke
nis is zo goed dat het bijna niet 
anders kan zijn dan dat originele 
drukplaten of losse clichés hun 
weg naar Londen hebben gevon
den. Verbazingwekkend genoeg 
ondersteunt de literatuur (9) 
deze hypothese niet, de zegels 
blijken opnieuw ontworpen en 
gegraveerd te zijn. Een meester
werk dus. 

SLAVNOSTNl ARStK "SOKOLSKE VYSTAVY" v IONOYNÉ 

O;..:: 157» 
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SOUVENIR of the "SOKOL" EXHIBITION Oa^N«. I M J , 

2Sih ANNIVERSARY of CZECHOSLOVAK INDEPENDENCE DAY (Oci..aü.. .oiH? 

VZPOMINANI PAMATNEHO ONE ZAHRANliNlM SOKOLSTVEM 

■ iiiiiiiMtfitiuiwimiiiiiiiyiiHMipwjiiiiii)iupiiiiiuin|uii|iiiM»iwjiiiifw^^^ 
19. Genummerd gedenkblad, onderdeel van een hele reeks, uitgegeven 
in Londen op 28 oktober 1943. Vijfentwintig jaar onafhankelijkheid... 

Protektorat Böhmen und 
Mähren 
De bezetting van het Tsjechische 
landsdeel op 15 maart 1939 resul

teerde in de oprichting van het 
Protektorat Böhmen und Mähren. 
Aanvankelijk worden de Tsjecho
Slowaakse zegels gewoon door
gebruikt, afstempelingen uit die 
periode worden aangeduid als 
'voorlopers' (Afb 22). Vanaf 
15 juli 1939 worden zegels uitge
geven met opdruk 'BÖHMEN u. 
MÄHREN/CECHYaMORAVA' 
(Afb 23). Frankeringen uit deze 
periode worden 'meelopers' ge

noemd (Afb 24). Op 30 novem
ber stopte de verkoop en vanaf 15 
december ook de geldigheid. Het 
interessante aan overdrukken 
zijn natuurlijk altijd de fouten en 
die zijn talrijk (Afb 25). Afgaande 
op hun redelijk pittige noterin
gen in de catalogus mag men 
opmaken dat deze foutdrukken 
zeldzaam zijn. Dit is echter niet 
het geval, ze zijn alleen maar 
lastig te vinden. Er is duidelijk 

Coupons 
Een opvallend kenmerk van de 
zegels die tussen 1935 en t948, 
dus ook in de oorlog, werden ge
drukt zijn de aanhangende cou
pons. Door de omvang van de 
drukcilinders werden de meeste 
zegels gedrukt In vellen van 7 bij 
16 of 16 bij 7. Dat Is lastig tellen 
dus om op vellen van 100 zegels 
uit te komen voerde men 12 al 
dan niet bedrukte coupons in, de 
zogenoemde Zeer of Zierfelder 
uit de Michel, die op verschil
lende plaatsen in de vellen inge
bracht konden worden, meestal 
links/rechts of boven/onder. Nu 
is het natuurlijk de sport om zo'n 
plaat te reconstrueren! Dit leidt 
tot de zogenoemde 
Bogenrniniaturen (Afb 27). 

Partizanen 
Het verzet in het Tsjechische 
landsdeel werd gruwelijk 
bestraft. Toen twee partizanen 
op 27 mei in Praag een aanslag 
pleegden op de plaatsvervan
gend Reichsprotektor Heydrich 
(Afb 28  29), die een paar da
gen later aan zijn verwondingen 
zou overlijden, werd als vergel
ding het dorpje Lidice volledig 
verwoest, alle mannen ouder dan 
16 ter plekke geëxecuteerd en de 
vrouwen en kinderen naar het 
concentratiekamp afgevoerd. H 
gelastte daarnaast nog de execu
tie van ro.000 Tsjechen. 
Een andere grimmige herinnering 
zijn de zogenoemdeZu/ö55wn^i
marken die op de brieven of 
pakketten bestemd voor gevan
genen in het Concentratiekamp 
Theresienstadt/Terezin geplakt 
moesten worden (Afb 30). 
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23 De oorspronkelijke Mi 359 met daarop 

afgebeeld het kasteel van Bratislava 
Door de overdruk nu veranderd in 

Böhmen und Mahren Mi 19 

1918 ^ T ^ ï 
)43 

20 Van 8 tot 20 november 1943 vond in Londen een 
tentoonstelling van Tsjecho Slowaakse postzegels plaats 

Speciaal daarvoor werd dit blok uitgegeven en voor; shilling 
tijdens de tentoonstelling verkocht De opbrengst was bestemd 
voor het Tsjecho Slowaakse Rode Kruis De zegels hadden geen 

frankeerwaarde maar zijn wel meesterlijke stukjes graveerkunst 

f<l*l!(.MMJ:HH!!a 

21 Proefdruk van hetzelfde blok in andere kleuren De 
producent was Waterlow L Sons Ltd uit Londen Geheel 

m de traditie van deze drukker is van elke zegel de Imker 
waardeaanduiding geperforeerd 

ABADIE 2s Opdrukken leiden tot fouten Mi 4 I 
zonder u tussen BÖHMEN en MAHREN 

De zegel rechtsonder 

Rlunione Adriatic« di Siourta 

P r a h a II 
niroUni tiiia. 

22 Brief afgestempeld Op 20 april 1939 de 50ste 
verjaardag van H Niets bijzonders gefrankeerd met 

Ml 277 en 278 maar de stempels zijn wel leuk Een 
voorbeeld van een zogenoemde voorloper dat wd 

zeggen afgestempeld tussen 15 maart en 15 juli 1939 

24 Een voorbeeld van een zogenoemde meeloper afgestempeld 
op 7 september 1939 en gefrankeerd met Mi 354 en de nieuwe 

BuM uitgave Ml 21 Imdenblad 

26 Hier zien we Mi 13 II SOMMEN m 
plaats van BÖHMEN maar ook met een 

gebroken H in CECHY 
Niet gecatalogiseerd 

Hoever wil je echter gaan> 

28 Zegelpaar uitgegeven op 28 
mei 1943 met de afbeelding van het 

dodenmasker van de een jaar daarvoor 
door het Tsjechische verzet geliquideerde 

Reichsprotektor Heydrich De rechter 
zegel toont een karakteristieke 

plaatfout de zogenoemde Kopfbeule 
Bovenop het haar van Heydrich zit nog 

een kleine witte vlek (Mi 131I) 

29 Een tweede zegelpaar met dezelfde 
afbeelding maar nu met een fout m 
het jaartal De Imker zegel toont het 

jaar 1842 in plaats van 1942 zoals op de 
rechter zegel (Mi 131II) 

laH'iiH'üt'H 

30 Zegels uitgegeven op 10 juli 1943 en bedoeld om op de verpakking geplakt te worden 
van pakketten bestemd voor de gevangen in het concentratiekamp Theresienstadt/ 

Terezin De Imker is een recente herdruk zulk gebleekt papier bestond nog met 

Vervolg deel III tn het septembernummer. 
27 Een Bogenminiatur van Mi 31 Op de aanhangsels staat een sterretje 

dus drukplaat een 



PORT OP A L A N D 
RENE HILLESUM 

De redactie zoekt interessante 
artikelen met het thema 
Portzegels en 'met port Belast' 
voor het themanummer 
(maart 2015). 
Denkt u een bijdrage te 
kunnen leveren' 
Laat dat dan graag spoedig 
weten aan de redactie. 

In de aanloop naar het Brievenbeurs themanummer 
(maartnummer), dat als thema heeft 'Portzegels en met 

port belast' de eerste in een reeks van opwarmers. 

Geen portzegels 
Evenals Finland zelf zijn er op 
de Aland eilanden nimmer 
portzegels in gebruik geweest. 
Toen met (tot 1984 waarbij Finse 
postzegels werden gebruikt) en 
ook daarna met nu de eilanden
groep eigen postzegels heeft. 
Toch komt het  maar met erg 
frequent  voor dat er te wemig 
gefrankeerd werd en er dus port 
betaald moest worden Zoals m 
Finland had ieder postkantoor 
Zijn eigen Tstempel. Op Aland 
doen die pas net na 1900 hun 
intrede, en zijn ook  bij lange 
na  met bekend van alle post
kantoren. 

Mariehamn 
De Tstempels zijn eenvoudig 
uitgevoerd een letter T in een 
kastje. Toch zit er de nodige 
variatie in, voornamelijk door 
de afmeting. Aangezien vrijwel 
altijd het dagtekeningstempel 
van het Tstempelende post
kantoor op het poststuk staat, is 
de herkomst van het Tstempel 

eenvoudig te achterhalen. 
Van de hoofdplaats Mariehamn 
IS het oudst bekende Tstempel 
op Aland bekend 1902*. 
De briefschrijver van deze brief
omslag (1) dacht zijn best ge
daan te hebben. Voor een brief 
in 1907 naar Helsinki (binnen
lands tarief uiteraard) van de 
eerste gewichtsklasse bedroeg 
het port van 111887 tot 310
191420p HIJ dacht blijkbaar 
dat lop meer wel voldoende 
zou zijn. Nee dus. Postkantoor 
Mariehamn dacht daar anders 
over Met blauw krijt werd erop 
geschreven 20p en cijfer 2 Tot 
111921 was een gewichtsstap 
15 gram, daarna 20 gram Een 
brief van de tweede gewichts
klasse kostte 40p. Er werd een 
Tstempel in kastje geplaatst 

Niet alleen port 
Portzegels worden in de regel 
met alleen gebruikt voor de hef
fing van met of met voldoende 
gefrankeerde postzendingen, 
maar ook voor diverse rechten. 

ty^1l^^^, ^ <1 ^ 7 ■ï'vy , 

BIJ gebrek aan portzegels kan 
dat in Finland en op Aland dus 
ook met. In de plaats daarvan 
werden er gewone frankeerze
gels gebruikt. 
De afgebeelde adreskaart (2) 
werd van Vaxholm m Zweden m 
1952, via Stockholm, verzonden 
naar Dalkarby, Mariehamn. Het 
postkantoor Dalkarby werd m 
1910 al opgeheven, en ging ver
der als postkantoor Jomala. 
Het pakket kwam Aland binnen 
in Mariehamn. Daar werd er een 
label opgeplakt dat er 4omk 

mklarmgsrecht betaald diende 
te worden. Op de achterzijde (3) 
zien we een stempel Mariehamn 
24121952. In Jomala werd de 
4omk recht betaald en werden 
er twee frankeerzegels van 
2omk opgeplakt. Gestempeld 
op 26 december! 

* Alandia Aaland Islands Postal 
Cancellations and Postal History 
Bjorn Mattsén  Kaario Hirvikoski, 
1991. 

FOfiESXRfFTER ATT MEODEUS AV AVSitNDAREN 
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postzegelmnagazine yQj\JEUGDFILATEUE Nederland 
DERTIGSTE DAG VAN DE JEUGDFILATEUE IN DEN BOSCH 
De 's-Hertogenbossche 
filatelistenvereniging 
bestaat 85 jaar en dat 
zullen we weten! Op 20 
en 2) maart vindt in Den 
Bosch het postzegelfeest 
Hertogpost 2015 plaats. 
Tijdens dit feest wordt 
ook de 30ste Dag van de 
Jeugdfilatelie gevierd. Het 
belooft een postzegel
evenement voor het hele 
gezin te worden met heel 

veel leuke activiteiten. )e 
kunt je vanaf nu opgeven 
om mee te doen met de 
tentoonstelling. Dat kan 
via de jeugdleider van 
jouw club. Heb je geen 

eigen verzameling, maar 
wil je toch iets van je post
zegels laten zien? 
Doe dan mee met de Flla-
marathon. De opdrachten 
stonden in de Posthoorn 

van juni. Je vindt ze ook 
op de website van de 
Stamp Kids Club (onder 
het kopje Dag van de 
Jeugdfilatelie). 

postzegelshow met nationale en internationale handelaren 

MAASPOORT SPORTS & EVENTS, MARATHONLOOP 1, 'S-HERTOGENBOSCH 

20 & 21 MAART 2011 
85 j a a r 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging 

postzegeltentooastelling - viering Pag van de Jeugdfilatelie 

HERTOGPOST1 r^^-
GOUDEN SPELD VOOR 
GER DE BOO 
De man die jaren het 
gezicht was van het 
postzegelhoekje van JFN 
heeft afscheid genomen. 
Ger de Boo werd tijdens 
de jaarvergadering van 
JFN uitgebreid bedankt 
vooral het werk dat hij 
heeft gedaan. Dat kwam 
onder andere tot uiting 
in de toekenning van 
de Gouden Speld. Op de 

foto zien jullie hoe Adrie 
van der Veer deze bij Ger 
opspelt. 

In april stond de Post
hoorn in het teken van 
de Eerste Wereldoorlog. 
We hebben toen uitge
breid stilgestaan bij het 
uitbreken van die oorlog. 
De directe aanleiding was 
de moordaanslag op de 
Oostenrijkse troonopvol
ger, aartshertog Franz 
Ferdinand. 
De Oostenrijkse post
dienst heeft een velletje 
uitgegeven, waarop de 
moordaanslag te zien is. 
Links op de achtergrond 
zie je de moordenaar 
Gravilo Principen links 
het dodelijk getroffen 
echtpaar. Op de voor
grond is een foto te zien 
van Franz Ferdinand 
en zijn vrouw Sophie in 
gelukkiger tijden. 

EEN MOORDZEGEL 

JFN TROFEE VOOR NVTF 
Omdat er tijdens de jaar
vergadering van )FN geen 
vertegenwoordiger van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie (NVTF) was, ging 
een vertegenwoordiger 
van JFN naar de jaarverga
dering van de NVTF. Daar 
nam een blij verraste Henk 
den Duijn, de voorzit
ter van de thematische 
vereniging, namens het 

bestuur van de NVTF de 
JFN Trofee in ontvangst. 
De onderscheiding is 
bedoeld voor iemand of 
een organisatie die op de 
een of andere manier een 
voortrekkersrol vervult op 
het gebied van de jeugd
filatelie. De NVTF is een 
van de organisaties die 
het voortouw nemen om 
volwassenen bekend te 
maken met het werk van 

CEES JANSSEN ERELID BOND 
Tijdens de jaarvergade
ring van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
(KNBF) is Cees Janssen 
benoemd tot erelid. Hij 
kreeg deze onderschei
ding vanwege zijn vele 

verdiensten voor de 
filatelie. Daar vallen ook 
zijn vele activiteiten voor 
de jeugd onder. Hij is 
onder ander jurylid voor 
de jeugd en werkte mee 
aan "Het ABC voor het 
postzegels verzamelen". 

JFN HEEFT NIEUWE VOORZITTER 
Tijdens de jaarvergade
ring van JeugdFilatelie 
Nederland is Adrie van 
der Veer afgetreden 
als voorzitter. Zij werd 
opgevolgd door Giel van 
Hulten, die geen onbe
kende is in de wereld van 
de jeugdfilatelie. 
Als jeugdleider van de 
jeugdclub in Weert is 
hij al twintig jaar actief. 
Het belangrijkste van 
het verzamelen vindt hij 
het plezier dat jongeren 
aan postzegels kunnen 
beleven. 

KLEIN EN HANDIG 
Het thema van de Euro
pazegels was vorig jaar 
postvervoer. Italië gat een 
postzegel uit waarop een 
postauto te zien is uit het 
begin van de twintigste 
eeuw. Het is een grote 
wagen, die er nogal stevig 
uitziet. Op de voorgrond 
is een modern postau-
tootje afgebeeld, dat 
zich makkelijk in de grote 
stad kan verplaatsen. 
Het verschil tussen beide 
kon niet groter zijn. Het 

is tegenwoordig een stuk 
drukker in de stad en voor 
zo'n klein autootje heb je 
als postbode geen grote 
parkeerplaats nodig. Wel 
zo handig. 

1 J 
ITAIU 

€0,85 
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JFN. De samenwerking tus
sen de NVTF en JFN is heel 
goed. Zo heeft JFN een 
eigen pagina in Thema, 
het clubblad van de NVTF, 

en is er elke Dag van de 
Jeugdfilatelie een speciale 
NVTF prijs voor een van de 
tentoongestelde verzame
lingen. 

459 
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Filatelie: daar leer 
je wat van! 
Op de laatste Dag van de Jeugdfilatelie waren 
we in Wijk aan Zee. Daar bekeken we alle 
inzendingen van de jeugd (dat waren er heel 
wat!) en ik sprak met een aantal inzenders. 
Eentje daarvan was Kjell Reumkens. Hij had 
een verzameling gemaakt van vlaggen, en hij 
heeft er Zilver voor gekregen! Vandaar dat ik 
zijn verzameling even onder de loep neem. 

; S GUERNSEY 9^ j 

Het St. Joriskruis 
Dit is het eerste dat ik 
leerde van de verzame

ling van Kjell. Zijn eerste 
blad ging over vlaggen 
met een kruis. En deze 
was er een van. Kende jij 
dit? Ik niet. 

Het Scandinavisch 
Kruis 
Kjell had ook zegels met 
dit kruis. Dit is een vlag

p i M i m i i j 

patroon dat je tegenkomt 
op... juist: op vlaggen uit 
Scandinavische landen. 
Dit is de vlag van Zweden 
en je moet hem zó zien 
dat de liggende streep 
van de + wat langer naar 
rechts doorloopt. 

» V W T W ^ i ^ n W « 
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Het Andreaskruis 
Een gewoon xteken, zou 
je zeggen, maar het komt 
in veel wapens voor. Bij

voorbeeld in het wapen 
van Amsterdam. En weet 
je nog wat je geleerd hebt 
bij verkeer? Die spoor

wegovergangen worden 
gemarkeerd door een 
enkel of dubbel andreas

kruis. Ja, filatelie komen 
we overal tegen! 

■■»■■■I 
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Gesprek met Kjell 
Ik vroeg Kjell waar zijn 
belangstelling voor vlag

gen vandaan kwam. Hij 
vertelde dat hij heel erg 
geïnteresseerd is in aard

rijkskunde en dan kom 
je vanzelf bij de landen 
en hun vlaggen uit. "Ik 
heb ook veel boeken over 
vlaggen," vertelde hij, 
"dus daar kon ik ook mijn 
informatie uit halen." 
Hoe kom je aan je zegels? 
"Ik koop mijn zegels bij 
een handelaar, en er was 
ook een postzegelbeurs 
bij ons in de buurt, in 
Maas Mechelen. Daar kon 
ik ook wat zegels kopen." 

Mijn mooiste 09 
Onwillekeurig wilde ik 
toch wel graag weten 
welke zegel van zijn vlag

gen het mooiste vond. 
"Dat is deze", zei hij, "de 
Nederlandse vlag." 

Kjell had zijn collectie 
tentoongesteld op geel 
papier. Waarom deze 
tint? 

"Dan vind ik de zegels 
en de tekst duidelijker 
uitkomen," antwoordt hij, 
"beter dan wit." 

■ ' ■ ■ ■ ■ ■ i i i i i m 
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De bekendste vlag 
ter wereld 
Natuurlijk mist deze niet 
in de verzameling van 
Kjell. 
Maar wat maakt nu dat 
zijn verzameling zo'n 
hoge notering heeft 
ontvangen? 
"Vooral het feit dat hij 
een plan had," zegt )an 
Pot, een van de juryleden. 
"De meeste inzenders 
hebben wel een inhouds

opgave, en denken dan 
dat dat ook het plan is, 

maar dat is een verschil. 
In een plan lees ik de 
logische volgorde van het 
thema, de samenhangen

de opbouw. Daar hoeft 
geen inhoudsopgave bij, 
de opgave van het plan is 
genoeg." 

Vlaggen met maan 
en zon 
Zo noemde Kjell een van 
zijn hoofdstukken van 
zijn collectie. Want er zijn 
aardig wat zegels van dit 
onderwerp te vinden. De 
serie waar dit zegel uit 
komt, is zeer omvang

rijk, en Kjell maakte hier 
dankbaar gebruik van 
om zijn onderwerpen aan 
bod te laten komen. 
Nujij! 
|e hebt nu een beetje 
beeld van wat Kjell voor 
elkaar heeft gekregen. Ik 
weet zeker dat jij daar

door ook zin hebt gekre

gen om voor de volgende 
Dag van de jeugdfilatelie 
een thema in te zenden. 
Kom op, je hebt vakantie, 
en het regent. Aan de 
slag, zou ik zeggen! Suc

ces er mee! 

; MALAYSIA 

UNITED NATIONS 20 
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EEN TRIO Urr WEERT 
Naast Kjell waren er ook nog andere 
verzamelaars uit Weert die hun verza

meling lieten zien tijdens de Dag van 
de Jeugdfilatelie. Geert Houtvast en 
Rob Franssen zijn net als Kjell trots op 
hun verzameling en wilden er graag 
mee op de foto voor de Posthoorn. 

Reageren? Willeke.tnb(5)wxs.nl 
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ANTWOORDEN PUZZEL MEI 2014 
De antwoorden van de puzzel 
van mei zijn: 1.150 centimeter; 
2. een nijlpaard; 3. Arnhem; 
<». kaartjesloket van een circus; 
5. omdat er een tekort vi/as aan 
olie en vet. 

Na loting hebben Peter van 
Schalk en Lisette Hart een prijsje 
gewonnen. 

Hartelijk 
gefeliciteerd! 

PUZZEL JULI/AUGUSTUS 2014: 

Doe allemaal mee met de puzzel van deze maand. 
Er worden meerdere prijzen verloot, dus je hebt nu 
meer kans om een prijs te winnen. Als je opgeeft wat 
je verzamelt, zullen we proberen bij het uitzoeken 
van een prijsje daar rekening mee te houden. 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe heet een First Day Cover in het Nederlands? 
2. Met wie danst de Eiffeltoren zo vrolijk? 
3. Wie was Gravilo Princip? 
4. Hoe heet de nieuwe voorzitter van JFN? 
5. Welke stad heeft andreaskruizen in het wapen? 

Stuur je antwoorden voor 10KTOBER 2014 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en PUZZEL 
JULI/AUGUSTUS te vermelden. 

B►"^ < 

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

;/ Surf naar www.stamplcids.nl 

EEN ZEGELTJE MEER OF MINDER 
Van Hans TSchroots 
ontvingen we deze grote 
brief die gestempeld is op 
26 augustus 197t er zitten 
35 zegels op van 12 cent en 
een zegel van 45 cent wat 
in totaal 4 gulden 65 cent 
is. Dat bedrag is niet zo

maar uit de lucht gegre
pen. Voor deze luchtpost
brief die verstuurd werd 
per expresse moest het 
volgende betaald worden: 
de brief woog 85 gram en 
voor elke 5 gram was 
20 cent verschuldigd, dus 

17 X 20 cent is 3 gulden 40 
cent. Daar kwam nog het 
expresserecht 1 gulden 
25 cent. Bij elkaar is dat 
precies het bedrag dat op 
de brief geplakt werd. 
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ÜB ÖHOOT BULB (»MPAM, 
411 W. KAXS 5TRKET, 
F.O.BOX 1 6 . 
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WIST JE DAT... 
...de Eiffeltoren het meest 
bekende en ook het 
meest bezochte monu
ment in de stad Parijs is? 
De 3t7meter hoge ijzeren 
toren is ontworpen door 
het bureau van Gustave 
Eiffel voor de wereldten
toonstelling van 1889. En 
dat was precies 100 jaar 
na de Franse Revolutie. 
Men dacht erover om dat 
gevaarte na de tentoon
stelling weer af te breken, 
want het moet regelma

tig (met de hand!) wor
den geschilderd tegen 
het roesten. Gelukkig is 
dat niet gebeurd. 
Waarom is de Eiffeltoren 
op de postzegel zo vrolijk 
aan het dansen met de 
Are deïriomph? 
je moet weten dat er per 
jaar meer dan 6 miljoen 
mensen naar boven gaan 
metdeliftenof de trap
pen. En dat is gemiddeld 
meer dan 15 duizend per 
dag! Die bezoekers zor

gen voor mooie inkom
sten voor de stad Parijs. 
Daar mag je best vrolijk 
voor zijn! 

Toon Oomens 

DE TWAALF FILATELISTISCHE ELEMENTEN 
Bij een verzameling 
horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen 
ook allerlei stempels 
en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we filatelistische 
elementen. 

Eén van de filatelistische 
elementen zijn de First 
Day Covers ofwel eerste 
dag enveloppen. Het is 
een poststuk met een 
postzegel die is afgestem
peld op de eerste dag dat 
de postzegel uitkomt. 

Eerste dag enveloppen 
worden soms in een 
verzameling opgenomen, 
maar neem er niet teveel 
van op (twee per twaalf 
bladen). 
Het mooiste is het als 
het plaatje past bij de 
zegel en het stempel. )e 
moet wel oppassen bij 
het beschrijven van zo'n 
envelop. 
Het gaat om de zegel en 
het stempel. Het plaatje 
is leuk, maar helaas niet 
postaal. 

Willeke ten Noever Bakker 

http://www.stamplcids.nl
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Drukpers 
Hoewel op zich niet zo belang
rijk, was het tot op heden nog 
een open vraag met welke 
drukpers de eerste emissie van 
onze postzegels nu zijn gedrukt 
en hoe die er uit heeft gezien. 
Uit een archiefstuk afkomstig 
van het Ministerie van Financi
en, afdeling Posterijen, bekend 
onder nr. LA.F. 91 d.d. 19 julij 1851 
staat onder punt 13. vermeldt; 
"Eene plaatdrukpers van de 
grootste soort, vervaardigd bij 
de Heeren Hopkinson L Cope te 
London voorzien van een toe
stel, om de stalen platen altijd 
op den vereischten graad van 
warmte te houden, van eenen 
teller aantoonende hoeveel 
vellen er gedrukt zijn, en van 
eenen behoorlijke sluiting, om 
te zorgen dat ook deze ma
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In de archieven van het Nationaal Archief 
te 'sGravenhage bevinden zich nog tal van 

stukken die tot een nadere beschouwing 
van de ontstaansgeschiedenis van onze 

hobby kunnen leiden. 

chine bij afwezigheid van den 
Controlerende ambtenaar niet 
gebruikt kan worden". 
Er stond verder geen type bij 
vermeld zodat we niet weten 
hoe deze deze drukpers er ei
genlijk uit heeft gezien. Middels 
onderzoek kwam ik uiteindelijk 
terecht in Londen om een ant
woord te krijgen, maar hierover 
later meer. 

België 
De dienstreis van de voorzit
ter van het Munt Collegie, Mr. 
A. Vrolik, naar de Belgische 
postzegelwerkplaats te Brussel 
zal voldoende praktische zaken 
duidelijk hebben gemaakt. 
Om in navolging van onze 
Zuiderburen, die ons in 1849 
waren voorgegaan met de in
voering van de eerste Belgische 
postzegels (afb. 1) waarop 
afgebeeld koning Leopold I 
met de beroemde epauletten, 
liet men de Belgische graveur 
jaques Wiener, de graveur van 
deze postzegel, naar Utrecht 
overkomen om aldaar alles in 
gereedheid te brengen om tot 
het drukken van postzegels 
over te gaan (september 185t). 

Wiener 
Wiener wilde natuurlijk zijn 
werk doen met het gereedschap 
en de machines die hij beheers
te en één van de belangrijkste 
schakels daarin was natuurlijk 
de drukpers. Onze 1' emissie 
is in feite geheel volgens het 
zelfde procédé, zoals de Belgen 
dat hadden toegepast en dat 
op hun beurt weer hadden 
overgenomen van de Engelsen. 
In de ontwerpfase voor onze 
1' emissie wordt gesproken 
over 'en taille douce'wai vrij 
vertaald 'graveren in koper' 

betekent. Wellicht refererend 
aan de al oude etstechniek, 
ook wel plaatdruk genoemd, 
in Engeland werd dit procédé 
'siderography' genoemd. 
(= graveren m staal) 

Speurtocht 
De zoektocht naar de juiste 
drukpers kon beperkt worden 
tot het formaat van de druk
platen in combinatie met het 
'werkend' vermogen van de 
plaatdrukpers. 
Aanvankelijk zat ik helemaal 
op een dwaalspoor omdat 
bij Hopkinson & Cope uitslui
tend werd gerefereerd aan de 
'Albionpress'. Die pers was voor 
zijn tijd een bijzonder vernuf
tige drukpers. Mijn speurtocht 
leidde altijd weer naar deze 
pers en ik nam aan dat het dus 
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Perkinn's press used for the Penny Black 

deze pers moet zijn geweest. 
Nee dus! Een goed geplaatste 
opmerking van de heer johan 
de Zoete, conservator van 
Museum Enschedé, haalde mij 
uit de droom. De Albionpers 
(afb. 2) IS een boekdrukpers 
waarmee onder geen enkele 
voorwaarde drukplaten volgens 
het diepdruk procédé kunnen 
worden afgedrukt. 

Londen 
Een volgende tip van de heer de 
Zoete bracht mij in contact met 
één van de medewerkers van 
de St. Bride Library te Londen. 
Binnen een uur was mijn vraag 
beantwoord door het toezen
den van een scan van één van 
de pagina's uit de verkoopca
talogus van Hopkmson & Cope 
uit 1862 waarin het gehele werk, 
dat vanaf 1820 was geprodu
ceerd, stond omschreven en 
afgebeeld. Zelfs met de bijbe
horende verschillende maten en 
prijzen uit die tijd. De drukpers 
werd de Iron Copper Plate 
Printing Press genoemd. 

Hiernaast staat deze pers 
afgebeeld (afb. 3), wij noemen 
deze pers m goed Nederlands 
een plaatdrukpers of etspers. 
Tevens wordt de drukpers van 
Perkins, Bacon & Petch getoond. 
(afb. 4) Hoewel uiterlijk anders 
IS het principe 100% gelijk aan 
de pers van Hopkmson & Cope, 

namelijk het overbrengen van 
een gravure (drukplaat) op 
papier door middel van een 
onderrol en bovenrol met daar 
tussenin de/het tafel/blad 
waarop de drukplaat ligt. 

Drukplaat 
De drukplaat werd na te zijn 
voorzien van drukinkt (rob
ben) bedekt met het voor-be
vochtigde vel postzegelpapier 
waar overheen een viltendoek 
werd gelegd. Deze viltendoek 
zorgde ervoor dat de zeer hoge 
druk gelijk verdeeld werd en zo 
gelijkmatig als mogelijk werd 
overgebracht op de drukplaat. 
De/het tafel/blad, inclusief 
drukplaat, werd door de 
cilinders heen getrokken met 
behulp van het spaakwiel. je 
moest echt wel over behoorlijke 

spierballen beschikken om dit 
werk zo'n 125-160 keer op een 
dag te doen. 

Volgens de bestelling moest de 
pers voorzien worden van een 
telwerk teneinde fraude tegen 
te gaan en een verwarmmgsap-
paraat. Hoe dit telwerk er uit 
heeft gezien is niet meer na te 
gaan. Wel mogen wij aannemen 
dat het verwarmingsapparaat 
separaat is geweest. 
Dit moet welhaast een stoof zijn 

geweest, dat was in die tijd -en 
heden ten dage- gebruikelijk. 

De Penny Black 1840 (afb. 5), 
Benjamin Franklin 1847 (afb. 6), 
en Willem lil 1852 (afb. 7) zijn 
alle gereproduceerd middels 
het cyderography procédé. 

Al met al geen spectaculair 
nieuws maar wel een leuke 
wetenswaardigheid. 

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. 

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. / [ I J 

Als u oudere Cd-rom's wilt bestellen (de prijs is € 10 per cd-rom), 
met vermelding van de gewenste jaargang(en). 



FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 

Opgaven voor deze 
rubriek in het ok
tobernummer 2014 
(verschijnt z oktober) 
moeten uiterlijk op 31 
augustus in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesumtBfilatelist.com 
Per e-mail heeft de 
voorkeur! 

Attentie: graag alle 
evenementen in ix per 
seizoen doorgeven. 

Voor opname onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de volgende gegevens 
vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres lo
catie, openingstijden en 
telefoonnummer en/of 
email adres van de or
ganisator. Onvolledige 
opgaven van evenemen
ten kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda 
met veel zorg wordt 
samengesteld, kan de 
redactie niet garande
ren dat de genoemde 
evenementen ook op 
de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang 
vinden. De redac
tie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de 
evenement gegevens . 
Niet alle evenementen 
zijn gratis toegankelijk. 
Verder is het mogelijk 
dat postzegels een 
onderdeel vormen van 
het materiaal dat op 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aange
boden. 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 organisato
ren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

29-30 augustus: 
Barneveld. HoUandfila, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,10.00-17.00 uur. 
T: 055-3558600. 
www.eindeiaarsbeurs.nl 

29-31 augustus: 
Haldensleben, Duits
land./Mu/t/7atera/e 
Briefmarkenausstellung 
(waarbij Nederland parti
cipeert). 
www.multilaterale2014.de 

27-28 september: 
Capelle aan den IJssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep i,za. 10.00-
17.00 uur, zo. 11.00-15.00 
uur. cdvrie59(5)xs4all.nl 

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

23-25 oktober: 
Sindelf ingen, Duits
land. Briefmarkenmesse, 
23-24 oktober: 10.00-
18.00 uur, 25 oktober: 
10.00-17.00 uur. 
www.briefmarken-messe. 
de/content/html/sindel-
fingen.html 

27-29 oktober: 
Moskou, Rusland. 
Rossica 20/4- Gebouw 
van de Federatie Raad 
(Bolshaya Dmltrovka, 26); 
Congress Center van 
Koophandel en Industrie 
van de Russische Federa
tie in Moskou 
(St. llyinka3);inhetHuis 
van de Russische emigrant 
genaamd Alexander 
Solzjenitsyn (straat Lower 
Radishchevskaya, 2). 
h t tp: / / rusacadem-
filately.ru/spage/ 
no/20i4Special_Regu-
lations/. Met deelname 
maandblad Filatelie. 

1-2 november: 
Nieuwegein . VERZA
MEL- EN CURIOSAMARKT. 
Home Boxx, Symfoniel
aan , 9,30-16,30 uur. 
www.verzamelend-
nederland.nl 

8-9 november: 
Klimmen. Limphilex, 8-9 
november, 
za. 10.30-17.00 uur, 
zo. 10.00-17.-00 uur. 
j.vdboschcsziggo.nl 

21-23 november: 
Liliestrem, Noorwegen. 
Nord ia 2014, Norges 
Varemesse. 
www.nordia2014.no 

29-30 november: 
Capelle aan d e n IJssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep i ,za. 10.00-
17.00 uur, zo. 11.00-15.00 
uur. cdvries9(5)xs4all.nl 

29-30 december: 
Barneveld. Eindejaars-
beurs/Stamptales. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,10.00-17.00 uur. 
T: 055-3558600. 
www.emdejaarsbeurs.nl 

2015 

1 maart: 
Nijmegen. Postzegel-
Totaal (met ]o Toussaint 
bekertoernooi). Wijkcen
trum 'Titus Brandsma', 
Tweede Oude Heselaan 
386,10:00-16:00 uur. 
T: 024-3584332. 
www.noviopost.nl 

20-21 maart: 
's-Hertogenbosch. 
Hertogpost 2015 
(21 maart Dag van de 
jeugdfilatelie). Maas
poort, Marathonloop 1, 
vr. 10.00-17.00 uur, 
za. to .00-16.00 uur. 
www.herogpost-events.nl 

3-4 april: 
Gouda. Brievenbeurs / 
Filamania / GoldaCarta. 
Sporthallen De Mam
moet, Calslaan 101, 
vr. 10.30-17.00 uur, 
za. 10.00-16.00 uur. 
www.brievenbeurs.com 

7-9 mei: 
Essen, Duitsland. Sr/e/-
markenmesse, 
7-8 mei: 10.00-18.00 uur, 
9 mei: 10.00-17.00 uur. 
www.briefmarkenmesse-
essen.de 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

30 agustus: 
Oldenzaal,Caféde 
Boom, Bentheimerstraat 
43,10.00-15.00 uur. 
1:0541-518026 

Zwolle. )ubal, Geert 
Grootestraat 1, 
10.00-15,00 uur. 
T: 038-4539140. 

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

I september: 
Terneuzen, Wijkcentrum 
'Het Rivierenpark', Ijssel-
straat 3,19.30-22.00 uur. 
T: 0641173350 

6 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2.13.00-16.00 
uur. T: 0229-582544 
Hendrik-ldo-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79, 
12.00-16.00 uur. 
T: 078-6814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat 4, to.00-15.30 
uur. T: 06-21485476. 
dickschopman(agmail.com 
AAeppel. Kerkelijk cen
trum Trias, Groenmarkt 6, 
10.00-15.00 uur. 
T:o529-432746. 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5. 
13.15-t6.00 uur. 
Tel: 0341-256163 
Oosterhout. wc De 
Bunthoef, Bloemenhof 2, 
13.00-16.00 uur. 
1:0162432738. 
ceespijpers(5)casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bi Ider-
dijkhof, Bilderdijkhof 1, 
10.00-15.00 uur. 
T: 0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis 
Bloemenoord, Bloe-
menoordplein 3 ,9 .00-
13.00 uur. T: 0416-337982. 

7 september: 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153-155,9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047. 

II september: 
Kloetinge. Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 
14,19.30-21.30 uur. 
T: 0113-228562. 
ecm(5)zeelandnet.nl 

13 september: 
Almere. O.S.G. De Meer
gronden, Marktgracht 65, 
10,00-15,00 uur. T: 036 
534i427(na 16.00 uur). 
ellenslol<ker(5)chello.nl. 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10.00-
13.00 uur. 
T: 0416 37 9919. 

Gouda. Prinsenhof (ach
ter de Riethoek), Anna 
van Meertenstraat 10, 
12.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230 of 
06-11837028. 
Hoofddorp. ANBO-
Gebouw "De jeugd van 
Gisteren", Beemsterstraat 
4,10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigers
nest, Nachtegaal 1, 
12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
ve ldsewegso, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencen
trum joningshof, Uiver-
laan 20,12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747. 
Zeist. Christelijk College 
Zeist, Graaf Adolflaan 4, 
10.00-15.00 uur. 
T: 0547-363000. 

14 september: 
Alkmaar (Oudorp). 
Wijkcentrum De Oever, 
Amstels t raat i , to .oo-
15.00 uur. T: 072-5896190 
www.postzegelvereni-
gingnoordholland.nl 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sport-
laan 21,9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 
Echt. Buurthuis St.joris, 
Cypresstraat 58, 
9.30-13.00 uur. 
T: 0475-330788. 
uthan(5)t2move.nl 
Hoogkarspel. Reigers
nest, Nachtegaal 1, 
12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182B 
(naast station), 
10:00-13:00 uur. 
T: 077 - 475 24 72. 
info(a)philavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 
Wijchen, Brede school 
Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10.00-
13.00 uur. T: 024-6413608 
of 024-6413355. 

15 september: 
Deventer, Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan85, 
19.00-22.00 uur, 
www.deventerpostzegel-
vereniging.nl 

16 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'Titus Brandsma', Tweede 
Oude Heselaan 386, 
13:30-16:00 uur. 
T: 024-3584332. 
secretaris(5)noviopost.nl 
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20 september: 
Aalsmeer. Het Parochie
huis, Gerberastraat 6, 
09.30-15.00 uur. 
T: 0297-343885. 
www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum 
Het Bolwerl<, Ravellijn 55, 
10.00-16.00 uur. 
T: 055-3558600. 
organisatie(Q)eindejaars-
beurs.nl. www.einde-
jaarsbeurs.nl 
Bilthoven. Oost Europa 
vereniging, 'Vogelnest', 
Boslaan 1,10.00-16.00 
uur. T: 0346-572593 
(na 19.00 uur). 
Boskoop. "In de Stek", 
Puttelaan 148,13.00-
17.00 uur. T: 0182-616946. 
landezwijgerOtelfort.nl 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan6, 
9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsron-
devenen.nl 
Schoonhoven. De Zilver
stad Nieuwe Singel 39, 
13.00-16.00 uur. 
T: 0172-216239. 
jzirkzee@ziggo.nl 
Veendam. Wijkcen
trum Dukdalf, De 
Reede 1,10.00-15.00 uur. 
T.: 0598-626981 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum De Camp, De 
Bosrand 15,13.00-16.30 
uur. T: 033-2863510. 

21 september: 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416. 
Veghel-Zuid. "De 
Golfstroom" van Die-
menstraat ia, 9.30-12.30 
uur. T: 0413-367786. 
verzamelbeursveghel® 
onsbrabantnet.nl 
www.verzamelbeursveg-
hel.nl 

22 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'Titus Brandsma', Tweede 
Oude Heselaan 386, 
19:00-22:00 uur. 
T: 024-3584332. 
secretarisOnoviopost.n! 

27 september: 
Brielle. "Zalencentrum", 
Langestraat 76,13.00-
16.00 uur. 1:0181-415640. 
harryoverbeek(5)icloud.com 
Deventer, Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 85, 
10.00-16.00 uur, 
www.deventerpostzegel-
vereniging.nl 

Dordrecht, Dubbeldam. 
DeGravin.Vijverlaan 
1002,10.00-16.00 uur. 
078-6140706. 
Leer-Bingum (Duits
land), Dorfgemein
schaftshaus, Ziegeleistr. 
15,8.00-15.00 uur. 
T: 0049-4954-6346. 
Oswald.lanssencSt-
online.de 
Reeuwijk. De Brug 
Dunantlaan 1, 
to.00-16.00 uur. 
T: 06-53260579 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen 
van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.30 uur. 
T: 0475-321179-
Woerden. Al Barid(Fila-
telistische Contactgroep 
Islamitische Wereld), 
clubgebouw Excelsior, 
Singel 45A, 10.00-15.00 
uur. wim.poppeJaarsO 
hotmail.com 
Zwolle, jubal. Geert 
Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

28 september: 
Alkmaar. Sporthal Alk
maar Noord, Arubastraat 
6,9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag 10-17 uur, 
zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. 
Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 decem
ber en 1 januari. Museum
jaarkaart gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u 
-alleen op afspraak-
origineel materiaal uit het 
depot postwaarden be
studeren en bezichtigen. 
Onderzoeksdagen: data 
volgen, vanaf oktober. Als 
u materiaal wilt bestude
ren, neem dan contact op 
met Monique Erkelens 
(T: 070-3307567). 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefo
nische 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). 

Wekelijkse 
Postzegelveilingen 

^ De Postzegelveilingen 
beginnen elke vrijdag 

^ Kavels lopen af op dinsdag en 
donderdag vanaf 20:00 uur 

^ Je kunt ook je eigen 
postzegels aanbieden 

catawiki.nl/postzegelveiling 

's Werelds grootste catalogus & 
veilinghuis voor verzamelaars 

http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
http://beurs.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl
mailto:jzirkzee@ziggo.nl
http://onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
http://online.de
http://hotmail.com
http://www.muscom.nl
http://catawiki.nl/postzegelveiling
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MUSEUM ENSCHEDE BIJEEN 

EDWIN VOERMAN 

Het Museum 
Lang niet Iedereen zal Museum 
Enschedé in Haarlem kennen. 
Maar Joh. Enschedé (opgericht 
in 1703) kennen we als drukker 
van postzegels en bankbiljetten 
natuurlijk allemaal. In de loop 
der tijd heeft het bedrijf veel 
materiaal met betrekking tot de 
bedrijfsvoering aan zijn 
museum overgedragen. 
Sinds 1946 is de gehele muse
umcollectie ondergebracht in 
een onafhankelijke stichting. 
Het museum beschikt niet 
alleen over materiaal van na 
1703, want de oprichters 
hebben meteen vanaf de start 
van het bedrijf veel materiaal 
van collega's opgekocht zodat 
de collectie in feite teruggaat 
tot in de vijftiende eeuw, met 
onder andere een van de oudste 
drukletters die in Nederland zijn 
gebruikt. Bovendien heeft de 
familie, die tot op de dag van 
vandaag nauw bij het wel en 
wee van het museum betrokken 
is, in de loop der eeuwen veel 
persoonlijke dingen zoals 
brieven, foto's, schilderijen, 
gedenkboeken, kerk en 

trouwboekjes, etc. aan het 
museum overgedragen. Je kunt 
dan ook rustig zeggen dat het 
museum over een unieke 
collectie beschikt, die zowel in 
omvang als in samenstelling te 
vergelijken is met die van het 
Museum PlantijnMoretus in 
Antwerpen. Sinds 18 jaar kent 
het museum een vaste conser
vator die langzaam maar zeker 
de gigantische collectie stapje 
voor stapje ontsluit. 

Wat is er te vinden 
In feite beschikt het museum 
over alles wat het bedrijf In de 
loop der tijd heeft gemaakt 
of aan haar door de familie is 
overgedragen. De verzame
ling vormt daarmee één van de 
meest volledige bedrijfshistorl
sche collecties ter wereld. 
Meer specifiek: 
 Het complete bedrijfsarchief 

van Joh. Enschedé vanaf 1732 
tot en met het begin van de 
2f eeuw 

 Bankbiljetten en postzegels en 
de ontwerpen daarvoor 

 Een breed scala aan beveiligd 
drukwerk 
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Statistiekrechtzegels, 1916. Ontwerp in potlood, A. van der Vossen. 

Proefdrukken zegels Herstel Rijn en bmnenvhot, 1941. 

 De administratie van de Op
rechte Haarlemse Courant van 
1737 tot 1910 

 De couranten zelf vanaf 1664 
 De nalatenschap van een let

tergieterij 
 Het familiearchief van de 

Enschedé's 

Het belang van Museum 
Enschedé voor de filatelie 
Met de combinatie Nationaal 
Archief, Museum voor Commu
nicatie (beide in Den Haag) en 
Museum Enschedé beschikt Ne
derland over een unieke collec
tie posthistorisch en filatells
tisch materiaal dat zijn weerga 
in de meeste ons omringende 
landen niet kent. De treurige 
waarheid is immers dat zelfs in 
landen met vooraanstaande de
mocratieën en economieën de 
postmusea zelf al een kwijnend 
bestaan leiden of zelfs hele
maal gesloten zijn. Laat staan 
dat zij zouden beschikken over 
een collectie als die van Joh. 
Enschedé. Museum Enschedé 
beschikt over materiaal zoals 
drukproeven, proefdrukken, 
ontwerpen en correspondentie 
met kunstenaars en opdracht
gevers. In feite vormt deze 
collectie een onmisbare schakel 
voor de filatelie in Nederland 
waaruit vele schrijvers van 
artikelen voor het Maandblad 
hebben mogen putten. 

Noodzakelijke verhuizing 
De drukkerij ligt in het Indu
striegebied van de Waarderpol
der te Haarlem en het museum 
bevindt zich in de kelder van dit 
zwaarbeveiligde complex 
(er worden immers waarde
papieren gedrukt!) afgeslo
ten door een imposant hek. 

Daarmee is Museum Enschedé 
In feite het best beveiligde 
van Nederland, maar tevens 
het meest ontoegankelijke. 
Voor onderzoekers en andere 
belangstellenden een onbe
vredigende situatie. Daarnaast 
speelt het feit dat het bedrijf 
zelf sinds kort in handen is 
gekomen van Engelse finan
ciers en de ING bank die geen 
bijzondere relatie hebben met 
de museumcollectie. 
Het NoordHollands Archief, 
eveneens gevestigd in Haarlem, 
heeft zich inmiddels bereid 
verklaard de gehele collectie 
te willen huisvesten en voor 
bezoekers en onderzoekers ver
der toegankelijk te maken. En 
dat is fantastisch nieuws, want 
veel collega musea hebben wel 
belangstelling voor een deel 
van de collectie om daarmee 
hun eigen verzameling uit te 
breiden of te verbeteren, maar 
dan zou de collectie Enschedé In 
zijn huidige unieke historische 
samenhang verloren gaan. En 
dat willen we nu juist niet! De 
huidige conservator van het 
museum zal in dit proces van 
overdracht en ontsluiting voor 
het publiek nog twee jaar lang 
een belangrijke rol spelen. 

Financiering 
Een verhuizing van zulke 
omvangrijke collecties kost na
tuurlijk geld. Veel geld. Globaal 
rond de € 400.000,. Van dit 
bedrag kan de Stichting nog de 
helft op tafel leggen, maar dan 
is het geld ook op en van de 
drukkerij is geen bijdrage meer 
te verwachten. Die hebben het 
zelf al moeilijk genoeg. Uiter
aard wordt met man en macht 
door het Stichtingsbestuur 
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gewerkt om de financiering 
van het ontbrekende bedrag 
van circa € 200.000, rond te 
krijgen. Geen instantie wordt 
overgeslagen in een poging om 
het nog ontbrekende geld op 
tafel te krijgen, want de verhui

zing moet komend najaar al zijn 
beslag krijgen. 

n 
o 

Ontwerpen voor de ci/ferzegels emissie 1899, Oostindische inkt, J Vurthem 

Oproep 
Mede namens de Stichting 
Museum Enschedé doe ik als 
filatelist een beroep op alle 
lezers van het Maandblad die 
zich betrokken voelen bij ons 
nationale culturele erfgoed en 
meer specifiek bij het fila

telistische deel daarvan om 

hun financiële steentje bij te 
dragen om deze noodzakelijke 
verhuizing mogelijk te maken. 
Alternatief is opslag. Wij willen 
toch goede artikelen blijven 
lezen m ons Maandblad? Nou 
dan! Laat de toegankelijkheid 
van het materiaal dat ons dier

baar is dan ook niet verloren 

gaan. Alle beetjes helpen. U 
kunt uw gewaardeerde bijdrage 
overmaken op rekeningnum

mer NL30ABNA0401947262 ten 
name van Stichting Museum 
Enschedé te Haarlem. 
Stichting Museum Enschedé is 
een instelling met een ANBIsta

tus. www.museumenschede.nl 

KLEINE ANNONCES 
VERMELDING VAN NAAM EN ADRES (Of NAAM EN TELEFOONNUMMER) 
IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

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

Alle abonnees kunnen voor

delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 
plaatsen. Voor dat bedrag 
heeft u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 

cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan met genoeg, 
dan kunt u uw kleine an

nonce maximaal zes regels 
langer maken per extra 
regel wordt 3,50 euro m 

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 met, 
omdat er een getekende 

machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. 

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 

n 

M\ 

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

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

PC »Plaats /u j * I N 
(handtekening) 

Telefoon Alleen volledig Ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
IBAN met een ondertekende machtiging worden m behandeling 

genomen. Sluitmgstermijn: minimaal vier weken voor het 
Ten name van verschijnen van 'Filatelie'. 
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Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Alderney 
Het tapijt van Bayeux 
Alderney heeft zijn eigen 
'tapijt van Bayeux', het 
beroemde borduurwerk 
van maar liefst 70 meter 
lang, waarop de 
geschiedenis van de Slag 
bij Hastings (1066) 
uitgebeeld wordt. 
De op Alderney ver
vaardigde versie meet 
overigens maar 3 meter, 
maar trekt internationaal 
grote aandacht. Reden 
genoeg om er een serie 
postzegels, een velletje 
(gedrukt op katoen!) en 
een prestigeboekje aan 
te wijden. Uitgiftedatum 
van het een en ander 
was 28 mei. Prijs van het 
boekje is £14.44. 

Prestigeboekje van Alderney 
(Guernsey) 

Australië 
Bush Ballads 
Voor velen van ons niet 
onbekend: de van oor
sprong op het platteland 
in Australië ontstane 
volksmuziek. Eigenlijk 
een soort ritmische 
poëzie. Een beroemdheid 
in dit genre was Andrew 
Barton Paterson. Zijn 150' 
geboortejaar vormt de 
aanleiding tot de uitgifte 
van een viertal zegels 
met voorbeelden van 
zulke ballads. Eén daar
van is het overbekende 
Waltzing Matilda. 
Behalve de serie versche
nen er op 13 mei ook een 
boekje met tienmaal 70c 
en een grootformaat 
prestigeboekje ($ 16.95). 

100' Verjaardag 
postzegels George V 
Het was destijds een 
delicate politieke kwes
tie: postzegels met de 
kaart van Australië en/ 
of een kangoeroe, of met 
de koning. Een liberale 
postmaster besloot kort 
na zijn benoeming tot 
het laatste. Maar met wat 
Australische elementen 
zoals de kangoeroe en de 
emoe. 
Het eeuwfeest wordt 
gevierd met een viertal 
postzegels, een mini
velletje en een presti
geboekje. In het boekje 
natuurlijk de nodige 
zegels, maar ook het hele 
verhaal over het ont
staan van de uitgifte en 
afbeeldingen van vroege 
poststukken. Uitgifteda
tum was 17 juni en prijs 
van het boekwerk (156 bij 
208 mm) is $16.95. 
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Muziek uit Azerbeidzjan 

Azerbeidzjan 
Europa 
De Europazegels van 
Azerbeidzjan, inmid
dels al verschenen op 
17 februari, beelden op 
twee zegels een zestal 
muziekinstrumenten af. 
Niet echt bekend hier zijn 
bijvoorbeeld de zurna, de 

Bush 
balla 
AB "Banjo" Paterson, 1864-1941 

Australische muziek 

tar of de kamanf a. Maar 
in dit land op de grens 
van Oost-Europa en West-
Azië zijn ze verankerd in 
de volksmuziekkunst. De 
beide zegels, van 0.20 en 
o.6om, zijn ook uitgege
ven in boekjes. Dat bevat 
twee blokjes van vier 
zegels in tête-bêche. 

Bosnië & Herzegovina 
(Fed) 
Europa 
Muziekverzamelaars 
komen dit jaar uitzonder
lijk goed aan hun trekken. 
Ook boekjesverzamelaars. 
De twee Europazegels van 
Bosnië & Herzegovina, 
verschenen op 9 mei, zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar. Ze bevatten een 
velletje van driemaal de 
twee zegels van 2.50 km. 
Afgebeeld zijn een ac
cordeon, een tamboerijn, 
een viool en een trom. 

Inhoud van het 
Europazegelhoekje van Bosnië i 

Herzegovina 

Bulgarije 
Europa 
Een hele verzameling 
muziekinstrumenten is 
te vinden op de kaft van 
het op 29 april in Bulgarije 
verscheen postzegelboek
je. De twee Europazegels, 
van 0.65 en 1.50, zijn frag
menten uit dit tafereel. 
Beide zegels komen drie 
maal in het boekje in wis
selende samenhang voor. 
Merkwaardig is overigens 
dat er geen horizontale 

perforatie te vinden is 
tussen de twee zegels. Wel 
lastig, als je ze wilt ge
bruiken voor frankering! 

Vrolijk Bulgaars tafereeltje 

Canada 
Mei - juni, vier nieuwe 
boekjes 
Voor het juli/augustus
nummer is het gewoon
lijk woekeren met de 
ruimte. Vandaar dat ik de 
nieuwe Canadese boekjes 
wat beknopter omschrijf. 
2 mei: boekje met 10 
P-zegels (=85c) - 75 jaar 
National Film Board of 
Canada, 
16 mei: twee boekje met 
6 zegels ($ 1.20 en $ 2.50) 
- beide met natuurgebie
den in Canada die op de 
Unesco Werelderfgoed-
lijst staan, 
29 mei: boekje met 10 
P-zegels (=85c) - scheeps
ramp met Empress of 
Ireland, 1914-2014, 
13 juni: Canadese spook
verhalen, vijf motieven, 
boekje met loxP (85c), 
19 juni: boekje met 
10 P-zegels (=85c) Ottawa 
Redblacks, 
7Juli: Fotografie in 
Canada. Drie boekjes: 
ioxP(=85c), 6x$i.2oen 
6x$2.50. 

Werelderfgoed in twee boekjes 

Estland 
Dagpauwoog 
Vanwege het vijftienjarig 
bestaan van de Estse ver
eniging van lepidoptero-
logen (vlinderdeskundi-
gen) is de dagpauwoog 
tot vlinder van het jaar 

Dagpauwoog 

gebombardeerd. De post 
greep deze gelegen
heid aan om op 2 mei 
een postzegel met deze 
bijzondere vlinder uit te 
brengen. Dat was nog 
niet alles! Er verscheen 
- na en boekjesloos tijd
perk van tien jaar - ook 
een boekje met vier van 
deze zelfklevende zegels. 
Waarde € 0.45 per zegel. 

Frankrijk 
Erfgoed: epos van het 
reizen per trein 
Op 23 juni verscheen een 
miniboekje (26 pagina's) 
waarin verhaald wordt 
over het reizen per trein. 
Het is een epos geworden 
zoals ook de spoorwegen 
zich in de loop der jaren 
enorm ontwikkeld heb
ben. In het boekje bevin
den zich ook drie velletjes 
met elk vier zelfklevende 
zegels van 66c. 

Nieuwe tekst 
Het veel verkochte boekje 
met twaalf rode Marian
nes (waarde 66c) heeft 
sinds 10 juni een nieuwe 
kafttekst. Daarop wordt 
de gebruiker aange
spoord een abonnement 
op de mooie Franse 
zegels te nemen. 

Groot-Brittannië 
Gemenebestspelen 
Glasgow 2014 
Zes sporten staan op de 
zegels die op 17 juli ver
schenen ter gelegenheid 
van de recent gehouden 
Gemenebestspelen te 
Glasgow. De zwemzegel 
is ook verkrijgbaar in 
een zes zegels tellend 
retail booklet van zes 
eersteklas zegels (vier
maal Machin, tweemaal 
zwemzegel). Prijs van het 
boekje is E 3.72. 

The Great War 
De Britse post besteedt 
met een aantal series 
aandacht aan de Eerste 
Wereldoorlog. Op 28 juli 
verscheen een eerste serie 
van vijf waarden waarmee 
het begin van dit wereld
conflict herdacht wordt. 
Tot 2018 volgt nog een 
viertal series. 
Bij deze serie behoort ook 



een prestigeboekje, waar
in met name aandacht 
besteed wordt aan de 
oorzaken van deze oorlog. 
Ook staat er een overzicht 
in van de belangrijkste 
slagvelden. De prijs van 
het boekje ist 11.30. 

Voorzijde van het Britse 
prestigeboekje 

Korea Noord 
April / mei 
We werden met en drietal 
boekjes verblijd. Op 15 
april met orchideeën
zegels ter gelegenheid 
van de Dag van de Zon 
(30,60,90 en 120 won), 
daarna op 20 april met 
het melkwegstelsel 
(30,50,70,90 en 110 won) 
en vervolgens op 11 mei 
een velletje vol schelpen 
en vissen (50,70,90 en 
110 won). De verkoopprijs 
van alle boekjes ligt steeds 
14 won hoger. Elk boekje 
kent bovendien ook een 
ongeperjoreerde versie. 

Orchideeën uit Korea 

Letland 
Europa 
Samenvallend met de 
openingsdag van de 
grote postzegelbeurs 
in Essen (8 mei) kwam 
Letland met zijn Euro
pazegel. Afgebeeld is 
de/èo/è/e(eenoudLets 
snaarinstrument dat 
gelijkenis vertoont met 
onze luit). De waarde 
ervan is € 0.78. 
Het land heeft ook de 
aardige gewoonte om 
bij grote beurzen en ten
toonstellingen een boekje 
uit te geven. Ook ter 
gelegenheid van dz Messe 
n Essen. Het bevat een 

blokje van vier van deze 
Europazegels. De oplage 
bedraagt 6000 boekjes. 

Macedonië 
Europa 
Tussen 1999 en 2008 gaf 
Macedonië zes boekjes 
uit. Daarna bleef het stil. 
Maar op 4 juni van dit jaar 
verscheen nummer zeven. 
Het is een boekje met vier 
Europazegels van sod. 
Afgebeeld zijn nationale 
muziekinstrumenten. 

de post met een presti
geboekje ter gelegen
heid van ANZAC dag. Op 
die dag herdenkt men 
de slachtoffers van het 
Australian and New 
Zealand Army Corps. Er 
verscheen op 2 april een 
serie van zes postzegels. 
Alle zes komen ook als 
speciaal velletje voor in 
het prestigeboekje. Het 
zevende velletje bevat 
de hele serie. Prijs van dit 
geheel is $19.90. 
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Boekje nummer zeven van Macedonië 

Malta 
Europa 
Ook dit eiland voegt zich 
bij de landen die een 
boekje met Europazegels 
uitgeven. Het kwam uit 
op 9 mei en bevat vijf 
zegels van € 0.59. Voor 
de twee Europazegels 
(€ 0.59 en € 2.10) koos de 
post muziekinstrumen
ten uit de 19̂  eeuw. Op 
de zegels m het boekje 
is een jongen met een 
doedelzak afgebeeld. 

De doedelzakspeler staat op de 
postzegel van € o.s9 

NieuwZeeland 
ANZAC 2014 
Al een aantal jaren komt 

opengevouwen Europazegel hoekje van Letland 

Nieuwe permanente zegels 
De al enkele jaren lopen
de serie met afbeeldingen 
van schitterende stukjes 
natuur is op 7 mei met een 
aantal waarden uitge
breid vanwege de nieuwe 
posttarieven. Daarbij 
ook twee zegels die in 
boekjes verkocht worden. 
Een boekje met vijfmaal 
$ 2.00 (Mount Taranaki, 
een nog actieve vulkaan) 
en vijfmaal $ 2.50 (Pan
cake Rocks, kalkstenen 
rotsen aan de westkust 
van het Zuidereiland). 

Roemenië 
Met de eieren na Pasen... 
Inderdaad, ik ben erg 
laat met deze melding. 
Nog erger is dat ik ook 
nog het kerstboekje van 
vorig jaar moet melden. 
Daar is niet eens een 
spreekwoord voor! 
Enfin, je moet ze maar te
genkomen. De post rept 
er in zijn persberichten 
met over. Op 20 maart 
kwam de Roemeense post 
met een paasboekje. In
houd 8x1 leu. Het boekje 
met kerstzegels (ook acht 
maal 1 leu) dateert van 
22 november vorig jaar. 

Singapore 
Festiviteiten 
Singapore is een smelt
kroes van vele rassen en 
culturen. En die hebben 
zo hun eigen feestdagen. 

Met alleen kerstzegels, 
zoals hier, redden ze 
het daar met. Op 25 juni 
verschenen er zegels 
ter gelegenheid van het 
Chinese Nieuwjaar, het 
Suikerfeest, het Licht
jesfeest (Hindoeïsme) 
en Kerstmis. Voor twee 
ervan (Chinees Nieuwjaar 
en Kerstmis) zijn ook 
boekjes verkrijgbaar. Ze 
bevatten tien'ist local' 
zegels (= 25'/2c). 

Slowakije 
Europa 
Na vorig jaar komt Slowa
kije nu voor de tweede 
keer met een boekje 
Europazegels. Het ver
scheen op 5 mei en bevat 
zes zegels van €0.90. 
Afgebeeld is een doedel
zak, een instrument dat 
zijn oorsprong vindt in 
het MiddenOosten. De 
oplage bedraagt 15.000 
boekjes. 
Wat laat kan ik ook nog 
melden dat er op 10 maart 
een paasboekje (tien maal 
€ 0.45) is verschenen met 
een afbeelding van de 
kruisiging naar een glas
inlood kunstwerk eind 
negentiende eeuw. Het 
kerstboekje komt uit op 
14 november. 
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Europahoekje van Slowakije 

Tsjechië 
Stripfiguren 
Geïnspireerd op Sesam 
Straat tekende Stanislov 
Holy strips met Jü, Hele 
en de vliegende Muf in 
de hoofdrol. In een op 
28 mei verschenen 
boekje geeft de post ze 
ook extra aandacht. De 
inhoud bestaat uit tien 
zegels met de aandui
ding A (1.30 kr). 

.1 * TltUNlLKf r/Mknf 
r ? P RL<N| PAPIRNA VELKÉ LOSINY 

Oude papierfabriek te Velké 
Losiny 

Papiermolen 
Industrieel erfgoed is een 
populair thema bij de 
Tsjechische post. Op een 
op 28 mei verschenen 
boekje staat een oude 

papierfabriek (16*̂  eeuw) 
afgebeeld. De acht zegels 
hebben elk een waarde 
van 13 kronen. 

Verenigde Staten 
Hot Rods 
Oldtimers, voornamelijk 
uit de jaren dertig, wil 
men graag ombouwen 
tot show of racewagens. 
Ook in Nederland. Vaak 
gaat dan de motorkap 
eraf, zodat wij ons eraan 
kunnen vergapen. Het 
is vooral de Ford 1932 
'Deuce' die ervoor ge
bruikt wordt. 
Op 6 juni gaf de post 
twee 'for ever' zegels 
(49c momenteel) uit met 
afbeeldingen van de 
Deuce roadster: één met 
z'n elegante achterzijde 
en nummer twee met 
z'n opvallende grille. De 
twee zegels zijn ook in 
een twintig zegels tellend 
vouwboekje verkrijgbaar. 
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Iconen uit de jaren dertig 

ZuidAfriica 
BigS 
De in ZuidAfrika als 'Big 5' 
bekende en populaire per
manente zegels worden 
regelmatig vernieuwd. 
Onlangs nog op 9 mei. Ze 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje van tien ze
gels, dit keer met het tarief 
voor postkaarten naar het 
buitenland. Prijs van het 
boekje IS R 60.50. 
De grote vijf zijn het 
luipaard, de buffel, de 
zwarte neushoorn, de 
Afrikaanse olifant en de 
leeuw. 
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Samenstelling-
Arie Moorland AIJP 
Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam 

In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na te 
gaan - zijn aangesloten bi) de 
Wereldpostunic(UPU) In enkele 
gevallen worden ook nict-UPU-
landen vermeld, bijvoorbeeld 
als hun uitgiften als normale 
emissies m de algemeen 
gebruikte postzegelcatalogi 
(zoals Michel en Yvcrt) worden 
vermeld 

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

EUROPA 

ALAND 
9-6-'i4. Mijn Aland. 
€ 2.30. Bokser Robert He-
lenius (1984) met gezin. 

25-8-'i4. Popmuziek van 
Aland. 
Driemaal Lokalpost 
(€ 0.90). The Anacondas, 
Stockdoves, Hitch Hikers. 

ALDERNEY 
28-5-'i4. Alderney's 
aanvulling op tapijt van 
Bayeux. 
40,53.55,63,71,79 p.; 
blok i 3.- Resp. Overwin
ning van William II in 
Slag bij Hastings, ruiters 
op paarden, Londense 
edelen sluiten zich aan 
bij William II, kroning van 
William II, edelen met 
zwaardenen William II 
met scepter, bouw van 
White Tower; White Tower 
(op zijde gedrukt). 

ANDORRA FRANS 
22-5-'i4. Europa, natio
nale muziekinstrumenten. 
€ 0.83. Buna (doedelzak). 
i7-6-'i4. Vallei van 
Madriu-Perafita-Claror. 
€ 0.98. Landschap. 

i7-6-'i4. Plein van 
d'Engordany. 
€0.66. Plein met huizen. 
ii-7-'i4. Kunst. 
€ 1.65. 'Vast in het heden' 
met paarden van Javier 
Balsameda. 
25-7-'i4. Museum van 
elektriciteit. 
€1.10. Gebouw. 
25-7-'i4. Volksdans. 
Blok € 1.65. Bal van Santa 
Anna in Escaldes-Engor-
dany. 

ANDORRA SPAANS 
9-6-'i4. Export. 
€0.76. Ultra trail La 
Ronda dels Cims met 
bergen en hardloper. 
7-7-'i4. Filippijnse bewo
ners van Andorra. 
€ 0.92. Vrouw met man
nen m traditionele dracht. 

ARMENIË 
22-4-'i4. Frankeerzegels, 
alfabet. 
70,120 ,170 ,220 ,230 , 
280,380 d. Letters van 
Armeens alfabet. 
20-5-'i4. Geheim agenten. 
Velletje met viermaal 
230 d.; blok 350 d. Resp. 
Hakob Davtyan (1888-
1938), Ivan Aghayants 
(1911-1968), HaykHo-
vakimyan (1898-1967), 
Ashot Hakobyan; Gevork 
Vardanyan (1924-2012) 
met medaille. Alle zegels 
met wereldbol. 
24-5-'f4. Europa, natio
nale muziekinstrumenten. 
350,350 d. Pku (klarinet), 
zurna (hobo). 

AZERBEIDZJAN 
8-4-'i4. Katten. 
0.10,0.20,0.30,0.50, 
0.60 m. (ook ongetand). 
Resp. huiskat, Britse 
korthaarkat, Maine Coon, 
Schotse vouwoorkat, 
Burmese kat. 
i2-5-'i4. Internationale 
Dialoog over Milieube
scherming. 
Velletje met 0.10,0.20, 
0.30,0.50,0.60 m.; blok 
i . -m. Resp. kropgazelle 
(Gazella subgutturosa), 
luipaard (Panthera 
pardus), keizerarend 
(Aquilaheliaca), bruine 
beer (Ursus arctos), wolf 
(Canis lupus); hand met 
plantje. 

AZOREN 
9-5-'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
E2og(€ 0.72); velletje 
met tweemaal E2og. 
Resp. viola da terra; mu
zikant met viola da terra, 
viola da terra. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
9-5-'i4. Bloem. 
Blok 1.50 KM. Paeonia 
officinalis. 

9-5-'i4. Frankeerzegels. 
0.05,0.20,1.70 KM. Resp. 
kerk van St. Antonius van 
Padua in Bihac, moskee in 
Velika Kladusa, gemeen
tehuis in Sarajevo. 
9-5-'i4. AleksaSantic 
(1868-1924). 
0.90 KM. Portret dichter, 
brug in Mostar. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
i2-5-'i4. Archeologische 
schat. 
0.90 KM. Grafsteen uit 
iseeeuwinSluzanj. 
22-5-'i4. Flora. 
2.- KM. Hazelnoot (Cory-
lusavellana). 
25-5-'i4. Internationale 
Sportdag. 
1.-KM. (rond te maken). 
Voetballer. 
i-6-'i4. Bedevaartsoord 
Medugorje. 
1.- KM. (hartvormig). 
Gezicht van Maria. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i2-5-'i4. Voetbal. 
Blok 5.10 KM. Bal in 
doelnet. 

i5-5-'i4. Veterinair 
Instituut Dr. Vaso Butozan 
80 jaar. 
0.90 KM. Microscoop, 
hand met reageerbuisje. 

29-4-'i4. Prinses Bene
dikte 70 jaar. 
9.- kr. Prinses in padvind-
steruniform, padvinders. 

2-6-'i4. Nationale biblio
theek in Srebrenica 55 
jaar. 
0.90 KM. Historisch boek 
met schrijfveer. 
5-6-'i4. Nationaal erf
goed, borduurwerk uit 
Zmijanje. 
0.90,1,70 KM (samen
hangend). Verschillende 
patronen. 

BULGARIJE 
i2-5-'i4. Europese Boom 
van het Jaar. 
Blok i.-L. Oude iep 
(Ulmus minor) in Sliven. 
i4-5-'i4. Bulgaarse Post 
135 jaar. 
Bloki.-L. Portret eerste 
directeur Stefan Paru-
shev, sorteercentrale, 
postbode op fiets. 
22-5-'i4. Kerncentrale 
Kozloduy 40 jaar in ge
bruik. 
0.65 L. Papaverveld, 
kerncentrale, beeldmerk. 
i2-6-'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
Blok 2.10 L. Voetballer. 
i7-6-'i4. Journalistenver
eniging 170 jaar. 
0.65 L. Krant, schrijfveer, 
pen, microfoon. 

CYPRUS TURKS 
23-5-'i4. Europa, natio
nale muziekinstrumenten. 
0.80,1.80 NTL. Resp. 
tamboerijn, trommel en 
fluit. Ook velletje met de 
zegels. 

DENEMARKEN 
io-3-'i4. Frankeerzegels. 
0.50,1.-, 2.-,3.-, 20.-kr. 
Viermaal golvende lijnen 
met leeuwen m verschil
lende kleuren, leeuwen. 

3-6-'i4. Rode Kruis. 
9.-+1.- kr. Beeldmerk. 
i i-6-'i4. Landhuizen. 
6.50,9.- kr. Resp. Slot 
Knuthenborg op Lolland, 
Slot Ledreborg in Lejre. 
ii-6-'i4. Scholen 200 jaar. 
6.50 kr. Potlood, punten
slijper, passer. 

,050, 
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ii-6-'i4. Tentoonstellings
gebouw Den Frie 100 jaar. 
9.- kr. Gebouw in Kopen
hagen. 
ii-6-'i4. Prins-gemaal 
80 jaar. 
9.- kr. Portret prins Henrik. 

DUITSLAND 
5-6-'i4.150e geboor
tedag Richard Strauss 
(1864-1949)-
€ 0.60. Borstbeeld com
ponist, orkestopstelling 
met instrumenten. 
5-6-'i4. Serie 'Dultslands 
mooiste panorama's'. 
€0.60,0.60. (samen
hangend). Historische 
gebouwen aan de Markt
platz in Bremen. 
5-6-'i4. Frankeerzegel, 
bloem. 
€1.80. Akelei (Aquilegia 
caerulea). 
5-6-'i4. Serie 'Duitse 
museumschatten'. 
€2.40. Altaarbeeld 
'Schepping der dieren' 
van Meister Bertram 
(ca.1340-ca.1414). 

http://ca.1340-ca.1414


|-7-'i4- Frankeerzegel, 
)loem. 
10.28. Centaurium 
irythraea. 

; 
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[-7-'i4. Frankeerzegels, 
murtorens. 
[0.45,0.60. Torens bij 
esp. Buk, Pellworm. 
|-7- ' i4. Concilie van Kon-
;tanz 600 jaar geleden. 

0.60. Compositie van 
ifbeeldingen uit periode 
^an Concilie. 

t-7-'i4.300e geboorte-
lag Christoph Willibald 
jluck (1714-1787). 
i 0.90. Hoofd componist, 
orgnet. 
|-7-'i4.150e geboorte-
lag Ricarda Huch (1864-
947)-
it.45. Portret schrijfster 
n historica. 

iSTLAND 
!2-5-'i4. Frankeerzegel. 
[ i . - .Vlag. 
[o-5-' i4. Fauna. 
10.45. Egel (Erlnaceus 
;uropaeus). 

FAERÖER 
28-4-'i4. Vuurtorens. 
14.50,15.50,17,-kr.Resp. 
Akraberg, Dimun, Toftir. 

28-4-'i4. Europa, 
nationale muziekinstru
menten. 
14.50,19.50 kr.Resp. 
Faroese Symfonie Orkest, 
bassisten uit orkest. 
i i-6-' i4. Prins-gemaal 
van Denemarken 80 jaar. 
9.- kr. Portret prins Henrik. 

FRANKRIJK 
io-6-' i4. Martelaren van 
Tulle. 
€ 0.66. Slachtoffers van 
Duitse vergeldingsactie 
in 1944. 
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io-6-'i4. Abdij van Pon-
tigny (Yonne). 
€0.61. Abdij uit 1114. 
io-6-' i4. Landing in Nor-
mandië 70 jaar geleden. 
€ 0.66. Landingsvaar
tuigen met militairen bij 
kust. 
23-6-'i4. Nationaal 
Erfgoed, spoorwegbedrijf 
SNCF. 
Twaalfmaal Lettre Prio
ritaire 20g (in boekje). 
Verschillende treinen. 
23-6-'i4. Locmariaquer 
(Morbihan). 
€ 0.61. Megalieten uit 
stenen tijdperk. 

23-6-'i4. Schilder lean 
Dufy (1888-1964). 
€1.65. Schilderij 'Seine bij 
deCarrouselbrug'. 
23-6-'i4. Coaraze (Alpes 
Maritimes). 
€ 0.61. Dorp in bergland
schap. 

23-6-'i4.87e congres 
filatelistenorganisatie 
FFAP In Parijs. 
€ 0.61 (met aanhangsel). 
Institut de France. Brug 
op aanhangsel. 
23-6-'i4. jaren vijft ig. 
Velletje met zesmaal 
€ 0.66. Klassieke auto, 
reclameaffiche voor 
gebruik elektriciteit, 
inladen auto voor vakan
tie, snoepverkoopster in 
bioscoop, muziekband, 
mannequins. 

23-6-'i4. Dierentuin van 
Parijs 80 jaar. 
€ 0.98. Maki, zwarte pan
ter, roze flamingo, giraf. 
23-6-'i4. Benjamin 
Rabier (1864-1939). 
Blok€o.66,1.10. Resp. 
eend 'Gédéon', portret 
van illustrator en strip-
auteur. 

23-6-'i4.100e sterfdag 
lean Jaurès (1859-1914). 
€0.61,1.02 (samenhan
gend). Portret socialis
tenleider. 
7-7-'i4. Markiezin van 
Pompadour (1721-1764). 
€ 0.66. Maitraisse van 
koning Lodewijk XV. 

7-7-'i4. Medisch onder
zoekinstituut Inserm 50 
jaar. 
€ 0.66. Muisneuronen 
volgens techniek van 
Brainbow, beeldmerk. 
15"7" 'H - Kunst. 
€1.65. 'Conservenblik-
ken' van jean Fautrier 
(1898-1964). 

GIBRALTAR 
20-3-'i4. Beelden van 
vroeger, IV. 
12,40,50,74,70 p.; vel
letje met 12,40, 50 p., 
t l , - . Resp. schepen bij 
Waterport Wharf, Elliot's 
Monument, Town Area, 
Sandpits, Alameda Gar
dens; Waterport Street, 
The Wharfs, markt, wa
terval met bruggetje. 
2-5-'i4. Dolfijnen. 
68,84 p., £2.50. Resp. 
Delphinusdelphis, 
Stenellacoeruleoalba, 
Tursiops truncatus. 

2-5-'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
50p., t l . - . Resp. Royal 
Gibraltar Regiment and 
Corps of Drums, trom
mels. 
2-6-'i4.450e geboorte
dag William Shakespeare 
(1564-1616). 
12,40,64 p., 12.-; blok 
12.-. Portret van toneel
schrijver tekstboeken van 
resp. 'Macbeth', 'Hamlet', 
'A Midsummer-Night's 
Dream', 'Romeo and ju-
liet'; standbeeld in Poet's 
Corner van Westminster 
Abbey. 

GRIEKENLAND 
i2-5-'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
€ 0.90,3.40 (samenhan
gend). Resp. Kretenzer 
lier, traditionele lier. 

i2-6-'i4. Fiets, ecologisch 
vervoermiddel. 
€ 0.72,0.72,0.80, 
2.-. Resp. Sportfiets, 
kinderfiets, damesfiets, 
vouwfiets en tram. Ook 
blok van elk zegel. 

i2-6-'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
€ 0.90,1.30 (samenhan
gend). Resp. mascotte, 
voetballer. Ook blok van 
elk zegel. 

GROENLAND 
i i -6-' i4. Hedendaagse 
kunst, VIII. 
3.-, 24.-, 30.50 kr. Werken 
van resp. Sissi Maller 
(1984) met gezicht van 
man, Liza Kreutzmann 
(1981) met tekening van 
ijshut en mensen, Isak 
Brandt (1990) met gezicht 
en kustlandschap. 

i i -6-' i4. Schapen in de 
winter. 
21.50,31.50 kr. Resp. 
schapenschuur, kudde 
met herder op paard. 
i i -6-' i4. Prins-gemaal 
van Denemarken 80 jaar. 
Blok 17.50 kr. Portret 
prins Henrik. Ook blok 
met zegel. 

GROOT-BRITTANNIË 
5-6-'i4. Duurzame en 
bedreigde vissen. 
Tienmaal ist (per vijf 
samenhangend). Trisop-
terus luscus, Clupea 
harengus, Limanda 
llmanda, sardinapil-
chardus, Chelidonichthys 
cuculus, DIptuTusbatis, 
Anarhichas lupus. Con
ger conger, Acipenser 
oxyrinchus oxyrinchus, 
Squalusacanthias. 

i7-7-'i4. Commonwealth 
Spelen in Glasgow. 
2nd, ist, 97 p., tl.28,1.47, 
2.15. Resp. judo, zwem
men, hardlopen, tennis, 
netbal, wielrennen. 

CU; 
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287'i4. Eerste Wereld

oorlog 100 jaar geleden, 
ist, ist, ist, £1.47,1.47,1.47. 
Resp. klaproos, gedicht 
'Voor de gevallenen' van 
Laurence Binyon (1869

1943), militair William 
Cecil Tickle (18991916), 
schilderij 'A star shell' van 
C.R.W. Nevlnson (1889

1946), Renwick Memorial 
van William Goscombe 
John (18601952) met 
militairen en kinderen in 
Newcastle, koperen doos 
voor kerstgeschenk aan 
militairen. 

HONGARIJE 
254'i4.450e geboorte

dag William Shakespeare 
(15641616). 
Velletje met tweemaal 
200+50 Ft. Illustraties 
uit toneelstuk'Hamlet'. 
Toeslag ten bate van 
jeugdfilatelie. 
254'i4. Dag van de 
Postzegel, tentoonstelling 
Hunfila 2014 in Debrecen. 
115,145 Ft.; blok 600+200 
Ft. Resp. Kölcseycon

ferentiecentrum, kleine 
protestantse kerk, grote 
protestantscalvinisti

sche kerk. 

274'i4. Heiligverklaring 
pausen. 
Velletje met tweemaal 
250 Ft. Portretten van 
Johannes Paulus II 
(19202005), Johannes 
XXIII(i88ii963), Francis

cus I (1936). 
284'i4. Herdenking 
Holocaust. 
275 Ft. Handen met 
plantje. 

95'i4.200e geboorte

dag Béni Egressy (1814

1851). 
200 Ft. Portret componist. 
95'i4. Europa, nationa

le muziekinstrumenten. 
250,250 Ft. (samenhan

gend). Gardon (snaar

instrument), doromb 
(mondharp). 
46'i4. Wereldkam

pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
145 Ft. Bal en spelers. 

ITALIË 
95'i4. Europa, natio

nale muziekinstrumenten 
€0.70,0.85. Spelers in 
klederdracht met resp. 
zampogna (Siclllaanse 
doedelzak), launnedas 
(Sardinische fluit). 
i45'i4. Serie 'Gemaakt 
in Italië', 50jaarNutella. 
€ 0.70. Pot notenpasta. 

[2014 i 
235'i4. Serie 'Natuur

lijk en Landschappelijk 
Erfgoed'. 
Driemaal € 0.70. MJner

vatuin in Salerno, Park 
van de Etna, Natuurreser

vaat van Gola del Furlo. 
285'i4. Terroristische 
aanslag in Brescia (1974) 
40 jaar geleden. 
€ 0.70. Pilaar met 40 op 
Piazza della Loggia. 

3i5'i4. Serie'Excellen

tie van de Wetenschap'. 
Driemaal € 0.70. Biblio

theekzaal van Nationale 
Bibliotheek Braidense 
(Milaan), Collegio Tul

liano (Arpino), Biblioteca 
Oliveriana(Pesaro). 
46'i4. Rode Kruis 150 
jaar. 
€0.70. Jubileumbeeld
merk. 
56'i4. Conventie van 
'Vriendschap en goed 
buurmanschap' met San 
Marino 75 jaar. Geza

menlijke uitgifte met San 
Marino. 
€ 0.70. Vlaggen, stekel

varken als symbool van 
vrede en vriendschap. 

76'i4. Serie 'Sport', Na

tionaal Olympisch Comité 
100 jaar. 
€ 0.70. Beeldmerk met 
nationale kleuren. 
i i6' i4. Enrico Berliguer 
(19221984). 
€0.70. Portret politicus. 
286'i4.100e geboor

tedag SilvanoArieti 
(19141981). 
€ 0.70. Portret psychiater 
met boek over schizo

frenie. 
i7'i4. Voorzitterschap 
Raad van Europa. 
€0.70. Beeldmerk van 
gestileerde vogel. 

JERSEY 
66'i4. Dday70jaar 
geleden. 
46,56,62,70,82,91p.; 
J3lokt2.. Resp. tanks op 
strand van Sword Beach 
en schepen, vliegtuig en 
parachutisten, militairen 
met mijndetectoren op 
strand, militairen bij 
Pegasusbrug over kanaal 
bij Caen, militairen 
en tankbijCarentan, 
militairen bij Gold Beach; 
commando's marcheren 
over Pegasusbrug. 

266'i4. Kusten van 
Guernsey. 
46,62,69 (Sepac), 70, 
82,91 p., t l .20. Resp. 
Belcroute Bay met bootje, 
vuurtoren van Seymour, 
strand bij Beauport, vis

serskapel bij St. Brelade's 
Bay met hortensia. White 
House bij St. Ouen's Bay, 
rotsen aan zuidkust, 
Archirondeltoren, eilan

dengroep Les Ecrehous. 

KOSOVO 
i5ii'i3. Zangers. 
€0.20,0.30,0.50 
(samenhangend). Resp. 
Qamili Vogel (19231991), 
Sali BajramiKrasniqi 
(19191987), Dervish 
Shaqa (19121985). Ook 
velletje met de zegels. 
2i2'i3.77e geboorte

dag van Bekim Fehmiu 
(19362010). 
€1.Portret acteur. 

i3i'i4.80e geboor

tedag schilder Muslim 
Mulliqi (19341998). 
0.30,0.60,0.90,1. (sa

menhangend). Verschil

lende abstracte schilde

rijen. Ook velletje met de 
zegels. 
72'i4. Sport. 
€1. ; blok €2.. Groep 
bergbeklimmers, berg

beklimmer aan overhan

gende rotswand. 
io3'i4. Stad Pee. 
€1. , 2.. Resp. plein 
en gebouw, historisch 
straatbeeld. 
34'i4. Wereldkampi

oenschappen Shotokan

karate in Prishtina. 
€ 0.80,0.90 (samenhan

gend); blok € 2. Resp. 
landkaart met karateka's, 
banden en karateka's, 
landkaart en karateka. 

KOSOV» 2014 

254'i4. Ibrahim 
Rugovasnelweg. 
€1. , 2.. (samenhan

gend). Snelwegen 
viaducten. 
55'i4. Europa, muziek

instrumenten. 
€1.  , 2.; blok €2.. Resp. 
tweemaal lahuta (knie

viool); lahuta en fluit. 

KROATIË 
95'i4. Europa, nationa

le muziekinstrumenten. 
3.10,7.60 kn. Landkaart 
met resp. lier, sopile 
(blaasinstrument). 
305'i4. Vuurtorens. 
2.80,5.80,5.80 kn. Resp. 
Palagruza, Struga, Susac. 

ii6'i4.170 jaar toe

risme in Opatija. 
2.80 kn. Villa Angiolma. 
i26'i4. Wereldkam

pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
7.60 kn. Beeldmerk, bal. 
i76'i4. Vrijwillige 
brandweer 150 jaar. 
5. kn. Historische brand

weerwagen. 

LETLAND 
i65'i4. Vogels. 
€0.50,1.39. Resp. 
Lymnocryptes minimus, 
Upupa epops. 

275'i4. Winnaars 
Olympische Winterspeler 
in Sotsji. 
Viermaal € 0.50. Resp. 
bronzen medaille team 
estafette rodelen: 
Juris Sics en Andres Sics, 
Martins Rubenis, Eliza 
Tiruma; bronzen medail

les tweemans rodelen 
Ĵ ûris Sics en Andres 
Sics; zilveren medaille 



lermansbob: Daumants 
reiskens, Oskars Melbär
is, JänisStrenga, Arvius 
'ilkaste; zilveren me
aille skeleton: Martins 
'ukurs. 
7'i4. )änis Cimze (1814
38i). 
: 0.57. Portret pedagoog. 

ITOUWEN 
o4'i4. Europa, 
ationale muziekinstru
lenten. 
.45,2.45 Lt. Ozragis 
geitenhoorn) en skrab
ïai (houten klokken), 
lirbyné (blaasinstru
lent) en kanklés (citer). 
25'i4. Bestrijding 
ervuiling Oostzee. 
.90 Lt. Water, voeten in 
and, visgraat. 

■ > ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

lieluva 09C 
CV. 

WWWi 
.6'i4. Karaïetenge
neenschap. 
.15,2.i5Lt. (samenhan
(end). Geestelijk leider 
erajqSapsalq(i873
961), tempel in Vilnius. 
66'i4. Zangfestival 
o jaar. 
35 Lt. Zangkoor, kasteel, 
>eeldmerk. 

Pinnajai daiivt Sventei Lietuvoje 

1 LI 

"  * "      * 
UXEMBURG 
i5'i4. Europa, nationa
j muziekinstrumenten. 
0.60,0.85. Resp. 

nuzikanten met viool en 
rommel en accordeon en 
rommel, folkloristische 
luziekgroep. 

i5'i4. Europese verkie
ingen. 
: o.60. Vlag. 

85'i4.20 jaar Luxem
burgs Unesco Werelderf
goed. 
Velletje met € 0.60,0.85 
(doorlopend beeld). 
Stadsmuren met resp. 
oude wijk, nieuwe wijk. 

85'i4. Herdenkingen. 
€ 0.60,0.60. Onafhan
kelijkheid 175 jaar: leeuw, 
volkslied 'Ons Heemecht' 
150 jaar: hand. 
85'i4.50 jaar grote 
scheepvaart op Moezel. 
€ 0.85 Scheepsboeg, 
vlaggen. 

li^iaiaTTïïTT 

MACEDONIË 
46'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
40., 50.den; velletje 
met viermaal 50. den; 
blok 60.den. Resp. 
verschillende blaas en 
snaarinstrumenten; 
trommel. 

MADEIRA 
95'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
E 2og(€ 0.72); velletje 
met tweemaal E2og. 
Resp. brinquinho, bri
quinhospeler, briquinho. 

MALTA 
95'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
€0.59,2.19. Resp. doe
delzak, tamboerijn. 

i55'i4. Herdenkingen. 
Velletje met €0.59,3.
Resp. 50 jaar onafhanke
lijkheid: duif en beeld
merk, 40 jaar republiek: 
Maltezer kruis. 

i26'i4. Wereldkam
pioenschapvoetbal in 
Brazilië. 
Velletje met €0.59, 
1.55. Resp. wereldbeker, 
mascotte. Landkaart met 
vlaggen op rand. 
276'i4. Bloemen. 
€ 0.26,0.59 (Sepac), 1.16. 
Resp. Gladiolus italicus, 
Verbascum sinuatum. 
Orchis Corsica. 

MAN 
85'i4. Landing in Nor
mandië 70 jaar geleden. 
42,75,90 p, il.10,1.44, 
1.82. Resp. landingsvaar
tuig en tank, militairen 
op strand, tank, tanks op 
weg, premier Winston 
Churchill (18741965) en 
man met hond, militairen 
met vlag en mensenme
nigte. 

MOLDAVIË 
35'i4. Musea in 
Chi^inau 
1.20,2., 2.L. Resp. 
Museum voor Etnografie 
en Natuurlijke Historie, 
Historisch Museum, 
Nationaal Museum voor 
Schone Kunsten. 
i35'i4. Duitsers 200 
jaar in Bessarabië. 
1.75 L. Historische foto met 
boerderij van Duitsers. 

76'i4. Beroemde per
sonen, I. 
t.2o, 1.75,3., 8.50L. 
Resp. zangeres Tamara 
Ceban (19141990), schrij
ver Dumitru Matcovski 
(19392013), medicus 
Toma Ciorba (18641939), 
zangeres 
Elena Cernei (19242000). 
i46'i4.125e sterfdag 
Ion Creanga (18371889) 
en Mihai Eminescu (1850
1889). 
Blok 5.75 L. Schilderij van 
Mihail Grecu met beide 
schrijvers. 

MONACO 
io6'i4. Haaien. 
Velletje met €0.66,1.10, 
1.65. Resp. Carcharhinus 
melanopterus, Sphyrna 
mokarran, Carcharhinus 
amblyrhynchos. 

T^BxHHHHHÏÏk^ïïrl 

i46'i4. Sepac', bloemen. 
€ 0.83. Protea's. 
i46'i4. Rozentuin Prin
ses Grace 30 jaar. 
€ 0.66. Vaas met rozen. 

206'i4. Opening nieuw 
clubhuis Yacht Club 
Monaco. 
€0.83. Clubhuis, zeil
schepen. 
256'i4. Frankeerzegel, 
vis. 
Brief tot 35g. naar Frank
rijk en Monaco (voorge
frankeerd). Schorpioen
vis. 

i27'i4. Nationale boom. 
€ 0.61. Ceratonia siliqua. 
i27'i4. Redding Nepa
lese olifanten. 
€1.10. jongen met oli
fanten, beeldmerk actie 
'Baby & Nepal'. 

i8'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
€ 1.85,2.40. Resp. militair 
hospitaal Hotel Alexan
dra en embleem Rode 
Kruis, portret Prins Louis 
II (18701949) en militai
ren met geweren. 

MONTENEGRO 
i84'i4. Europa, natio
nale muziekinstrumenten. 
€0.95. Gusie (knieviool). 
95'i4. Kerk van Gra
hovcu 150 jaar. 
€0.30. Kerk met kerk
klok. 
i45'i4. Toerisme. 
€0.30,0.40. Resp. 
Porto Montenegro met 
schepen, berglandschap 
bijHajIa. 

235'i4. Natuurbescher
ming. 
€ 0.95. Pijnbomen in bos 
van Crna Poda. 
96'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
€0.95. Bal,doelnet. 
206'i4.100 jaar 
radiotelegrafiestation in 
Podgorici. 
€ 0.30. Zend en ont
vangapparaat. 

2014 100 godlna j 
RABIOTELESHAFSKE j 

STAinaE D MIGORIOI J 

276'i4. Herbegrafenis 
koning Nicolaas I (1841
1921)25 jaar geleden. 
€ 0.30. Koning en echt
genote Milena Vukotic 
(18471923). 

NOORWEGEN 
i65'i4. Persoonlijke 
zegel. 
A Verden. Noorderlicht. 
Kan ook voor persoon
lijke invulling worden 
gebruikt. 

i65'i4. Grondwet 200 
jaar. 
13., 16., 19., 20.kr. \ 
Resp. Nationale vergade _" 
ring in Eidsvoll, koning 
Christaan Frederik (1786
1848), leeuwenstand
beeld bij parlementsge
bouw, handen vormen 
hart. 
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i3-6-'i4- 'ooe geboorte
dag Alf Pr0ysen (1914-
1970). 
Tweemaal A (10.- kr.). 
Portret musicus en 
schrijver met radio, uit 
kinderboek: Mrs. Pep-
perpot en rat. 

ALF PRaySEN 100 AR NORGE 

A INNLAN 

OEKRAÏNE 
8-5-'i4.150e geboor
tedag Vasyl Lypkivsky 
(1864-1937). 
2.-Hr. Portret stichter en 
metropoliet van Oekra-
iens Autocefale Ortho
doxe Kerk. 
i6-5-'t4.100e geboor
tedag Mariya Kapnist 
(1914-1993). 
2.- Hr. Portret actrice. 

29-5-'i4. Serie 'Schatten 
uit Oekraïense Musea'. 
5.70 Hr. Schilderij 'Stil
leven met chocolade
kommen' van Spaanse 
schilder )uan de Zurbarén 
(1620-1649). 
i7-6-'i4. Vliegtuig. 
2.- Hr. Dubbeldekker 
Sykorski llya Muromets. 

OOSTENRIJK 
5-6-'i4. Heiligverklaring 
pausen. 
Velletje met driemaal 
€ 0.62. Portretten van 
Johannes Paulus II 
(1920-2005), Johannes 
XXIII(i88)-i963), Francis-
cus 1(1936). 

6-6-'i4. Serie 'Oosten
rijkse uitvindingen'. 
€ 0.70. Portret josef Ma-
dersperger (1768-1850) 
uitvinder van naaima
chine. 

. i-NÄHMASCHINE 

io-6-'i4.50e Sterfdag 
Hans Moser (1938-1945) 
€ 0.70. Portret acteur. 
io-6-'i4. Museum voor 
toegepaste en heden
daagse kunst MAK 150 
jaar. 
€ 0.62. Gebouw, jubileu
membleem. 
ii-6-'i4.150e geboor
tedag Richard Strauss 
(1864-1949)-
€ 0.62. Duits componist. 

i2-6-'i4. Volkstemming 
toetreding Europese Unie 
20 jaar geleden. 
€0.62. Vlaggen, duif. 
i3-6-'i4. Serie 'Gewijde 
Kunst in Oostenrijk'. 
€0.90. Houtreliëf'Dood 
van Maria' in kerk van 
Hochfreistritz. 

26-6-'14. jeugd voor 
sport en beweging. 
€0.62+0.20. Kinderteke
ning met gymasten. 
28-6-'i4. Begin Eerste 
Wereldoorlog 100 jaar 
geleden in Sarajevo. 
Velletje met tweemaal 
€ 0.62,0.70. Resp. Aarts
hertog Franz Ferdinand 
(1863-1914), hertogin 
Sophie van Hohenberg 
(1868-1914). 

i-7-'i4. Serie 'Klassieke 
klederdrachten'. 
€ 0.70. Mannen- en 
vrouwenkleding uit Aus-
seerland. 
i-7-'i4. Kinderserie Maya 
de Bij. 
Viermaal € 0.62 (puz
zelstukjes). Verschillende 
figuren uit serie. 

POLEN 
5-5-'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
5.20 Zt. Doedelzak. 
i5-5-'i4. Internationale 
Dag van de Familie. 
2.35 Zt. Gezin. 

i8-5-'i4. Slag om Monte 
Cassino 70 jaar geleden. 
1.75 Zt. Papaver. 
28-5-'i4. Vrijheidsdag. 
2.35Zt. Mensen, vlag. 
i-6-'i4. Magische wereld 
van Disney. 
Blok 5.20 Zt. Verschillen
de figuren uit piratenfilm. 

27-6-'i4. Prominente 
trainers. 
Velletje met viermaal 
2.35 Z t. Kazimierz Górski 
(voetbal), Hubert Wagner 
(volleybal), Feliks Stamm 
(boksen), Henry tasak 
(wielrennen). 

PORTUGAL 
5-5-'i4. Acht eeuwen 
Portugese taal. 
€ 0.80; Blok $ 2.50. Resp. 
hand met pen en lint 
met vlaggen; pen, rode 
inktlijn. Historische tekst 
op rand. 

9-5-'14. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
E2og(€ 0.72); velletje 
met tweemaal E2og. 
Resp. gaita de fole (doe
delzak), muzikant met 
gaita de fole. 
i2-6-'i4. Bisdom van 
Funchal 500 jaar. 
€ 0.42,0.50,0.72,0.80; 
blok €1.-; blok 1.70. Resp. 
Manuelina-kruis(i6e 
eeuw), patroonheilige St. 
jacobus de Mindere, be
schermheilige Onze Lieve 
Vrouw van de Berg, paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005), kerk; historisch 
document, kerk. 
i6-6-'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
€0.42,0.72; blok €1.-. 
Resp. Portugese vlag en 
beeldmerk, Braziliaanse 
vlag en mascotte; voet
baller, beker, vlag. 
i7-6-'i4. Tuinen in Por
tugal. 
€0.42,0.42,0.50,0.62, 
0.72,0.72,0.80,0.80. 
Resp. Chalet da Condess 
D'Edla (Sintra), Fronteira-
paleis (Lissabon), Nati
onaal Paleis van Queluz 
(Sintra), Serralves-park 
(Porto), Botanische tuin 
van universiteit (Coim-
bra), kloostertuin van 
Tibaes (Braga), Terra 
Nostra-park (San Miguel-
Azoren), Palheiro-tuinen 
(Funchal-Madera). 

, 8 Séculos da Lingua Portugui'ii 

ROEMENIE 
5-5-'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
2.10,14.50 L. Resp. engel 
en meisje met hoorn, 
luitspeler en muzikanten 
met viool en panfluit en 
luit. 

i4-5-'i4. Wereldconfe
rentie vrijmetselaars in 
Boekarest. 
3.30,9.10 L. Resp. 
beeldmerk passer en 
winkelhaak met wereld
bol, grootmeester van d( 
Nationale Grootloge van 
Roemenië Sever Frentiu 
(1931-1997). Ook velletje 
met de zegels. 
24-5-'i4. Opleidings
schip 'Mitcea' 75 jaar. 
1.-, 14.50 L.; blok 14.50 L. 
Resp. zeilschip tijdens 
oefening, Orde van Mili
taire Verdienste en schip 
schip bij verlaten werf in 
1938. 
28-5-'i4. Nationale 
Universiteit van de Kunst 
150 jaar. 
8.10 L. Schilder Theodor 
Aman (1831-1891). Ook 
blok met zegel. 

2-6-'i4. Unicef*-cam-
pagne 'Stop geweld 
tegen kinderen'. 
4.30 L. Kinderhoofd, 
hand. 
6-6-'i4. Nationale Reken 
kamer 150 jaar. 
2.40,4.70 L.; blok 14.50 L 
Resp. beeldmerk met 
weegschaal, oprichter 
vorst Alexandru loan 
Cuza (1820-1875) en 
beeldmerk; Cuza en 
beeldmerk. 

i2-6-'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
Velletje met viermaal 
2.40 L. Voetballers en 
wereldbeker. 
i7-6-'i4. Senaat 150 jaar. 
i.-L.; blok 14.50 L. Resp 
beeldmerk en parle
mentsgebouw; beeld
merk. 



o-6-'i4. Bekende gym-
astiektrainers. 
.10,9.10L. Resp. Octa-
ian Bellu (1951), Mariana 
itang (1962). Ook velletje 
iet de zegels. 
-7-'i4. Ontdek Roeme-
iè, Maramures. 
.-,3.30,8.10,14.501. 
esp. klokkentoren In 
aiaMare, kruisbeeld in 
erbesti houtenkerk in 
ugatag, begraafplaats 
1 Sapanta. 

USLAND 
-5-'i5.100e geboor-
ïdagYa. B. Zeldovich 
914-1987). 
;.- r. Portret fysicus. 
i-5-'i4. Klokkentorens. 
ezamenlijke uitgifte met 
witserland 
;.-, 20.-r. (samenhan-
end). Resp. Zytglogge 
Sern), Kazansky-toren 
iAoskou). 

-6- ' i4 . Monument. 
;.- r. (ruitvormig). Toren 
1 Maqas. 
3-6-'i4. Postkantoor St. 
etersburg 300 jaar. 
lok 50.- r. (rond zegel). 
eeldmerk. 

v - ^ . ^ . 

)-6-'i4. Republiek de 
rim. 

-r. Kasteel, druiven, 
ngaard. 

o-6-'i4. Hermitage 250 
lar. 
lok 50.-r. Museum mSt. 
etersburg. 
o-6-'i4. Stad Sebastopol. 

r. Gedenkzuil in 
aven, gebouw. 

t^-6-'^e^. Frankeerzegel, 
adswapen. 
).50 r. Sergiev Posad 
iet bijlen, kloostertoren 

muur. 

26-6-'i4. Machinefabriek 
Barricades in Volgograd 
100 jaar. 
15.- r. Mobiele lanceerin-
stallatie. 

SAN MARINO 
5-6-'i4.1 Tiende sterfdag 
Renata Tebaldi (1922-
2004). 
€0.70,2.50,3.60 (sa
menhangend). Opera
zangeres met resp. Scala 
(Milaan), Titano-theater 
(San Marino) en handte
kening. Scala (Milaan). 

0~ANNIVFRSARIO DElÜ 

5-6-'i4. 'Kastelen', admi
nistratieve districten in 
San Marino. 
Velletje met negenmaal 
€ 0.70. Gouvernements
gebouw, klokkentoren 
en kabelbaan van Borgo 
Maggiore, klokkentoren 
van Serravalle, fontein 
van Acquaviva, gemeen
tehuis van Chiesanuova, 
kerk van Domagnano, 
kerk van Faetano, 
Castelaccio in Florence, 
klokkentoren van St. Law
rence In Montegiardino. 
5-6-'i4.59e voltallige 
vergaderingvan PostEu-
rop In San Marino. 
€ 0.85. Landkaart, enve
loppen, beeldmerk. 

IKIST'^SUROF 

5-6-'i4. Conventie van 
'Vriendschap en goed 
buurmanschap' met Italië 
75 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met Italië. 
€ 0.70. Vlaggen, stekel
varken als symbool van 
vrede en vriendschap. 
5-6-'i4.)uventus Itali
aans voetbalkampioen. 
€1.-. Beeldmerk, speler 
met beker. 
5-6-'i4.20e sterfdag Ayr-
ton Senna (1969-1994). 
€ 2.50. Portret Formule 
1-autocoureur met race
wagen Williams FW 16 en 
Imola-parcours. 

SERVIË 
io-2-'i4. Milieubescher
ming. 
10.- Ndin. Energiebespa
ring. (Verplicht toeslag
zegel 10-23 febr.). 
io-3-'i4. Europese roel-
kampioenschappen voor 
heren in Belgrado. 
10.-NdIn. Twee zonder 
stuurman.(Verplicht toe
slagzegel 10-16 mrt. 

29-4-'i4. Europa, 
nationale muziekinstru
menten. 
69.-, 74.- Ndin. Resp. du-
duk (fluit), doedelzak. 
22-5-'i4. Europese na
tuurbescherming. 
35.-, 70.-Ndin. Resp. 
Landschappen met resp. 
ree en haas, gems en 
otter. 

; *S»i-

24-6-'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
23.-, 35.-, 46.-, 90.-Ndin. 
Resp. militairen en vlag, 
medaille en zwaarden, 
militairen en vlag, 
medaille met zwaard en 
militair. 

SLOVENIË 
30-5-'i4. Europa, 
nationale muziekinstru
menten. 
€ 0.64,0.97. Resp. zvegia 
(houten fluit), klepetalo 
(houten rammelaar). 
30-5-'i4. Schip. 
Blok € 1.33. m.s. 'Martin 
Krpan'. 

SLOVENSKI LADJE 

30-5-'i4. Vogels. 
A,B,C,D,€ 0.36. Resp. 
Hirundo rupestris, 
Mergus merganser, Faico 
naumanni, Strix uralen-
sis, Botaurusstellaris. 

30-5-'i4. Medaillewinna
res Olympische Winter
spelen in Sotsjl. 
€1.33. Tina Maze met 
twee gouden medailles 
voor afdaling en reuzen-
slalom (skiën). 
30-5-'i4.40e Wereld
congres Padvinderij. 
€ 0.77. Padvinders met 
kano, vlag, verschillende 
dierfiguren. 

30-5-'i4. Natuurpark 
Kolpa. 
Blok € 1.35. Kolpa-rlvier. 
30-5-'i4. Internationaal 
jaar van de Kristallogra-
fie. Gezamenlijke uitgifte 
met België. 
Velletje met tweemaal 
€0.64. Kristallen. 
30-5-'i4. Redding gealli
eerde vliegers In Tweede 
Wereldoorlog. 
€0.60. Vliegtuigen en 
parachutisten. 

0,60 swyE>iijjy^\ 
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SLOWAKIJE 
23-5-'i4.100e geboor
tedag Pavol Horov(i9i4-
<975)-
€ 0.45. Portret dichter, 
zeilschip. 

2-6-'i4. Herdenking ge
vallenen Eerste Wereld
oorlog. 
€ 0.65. Monumenten bij 
Riegietówa. 
6-6-'i4. Frankeerzegel 
met aanhangsel voor 
persoonlijke Invulling. 
T2 50g. Paardenbloem 
(Taraxacum officinale) 
met lieveheersbeestje. 

SLOVENSKO 

i3-6- ' i4. Andrei Kiska 
(1963). 
€ 0.45. Portret president. 

SPANJE 
8-5-'i4. Immaterieel 
erfgoed, festivals. 
Velletje met €2.-, 2.-. 
Feest van de Patio's 
(Cordoba) met bloemen, 
Internationaal festival 
vanmijnllederen(La 
Union) met gitaar en 
schachttoren met kar. 

i6-5-'i4. Eucharistie. 
€0.76. Kerkportalen. 
i6-5-'i4. Voetbalfedera
tie Vizcaya 100 jaar. 
€0.76. Bal, beeldmerk. 
22-5-'i4. Serie 'Merk 
Spanje' 
A, P. Resp. Schilderij 'Las 
Meninas' van Velasquez 
(1599-1660), Patio van de 
leeuwen In Granada. 
i2-6-'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal In 
Brazilië. 
Velletje met €i.-,i.-. 
Beeldmerk en halve bal, 
halve Braziliaanse vlag 
en wereldbeker Coupe 
lulesRImet. 
i3-6-'i4. Serie 'Merk 
Spanje'. 
A, N. Resp. Beeldmerk en 
elektronische micros
coop. Boeken 'Don Qui-
chot van La Mancha' van 
Miguel de Cervantes en 
'La ciudad y los perros' 
van Mario Vargas Losa. 

i9-6-'i4. Nationaal erf
goed, Toledo. 
Velletje met €i.-,i.-. 
Kathedraal, Alcazar. 

.9J= 
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i9-6-'i4.400e sterfdag 
El Greco (1541-1614). 
Blok €2.-. Schilderij 
'Uitzicht op en kaart van 
Toledo'. 

20-6-'i4. Overheidsin
stellingen. 
€ 0.54,0.54. Korps van 
Ingenieurs van wegen, 
waterwegen en havens: 
beeldmerk met brug en 
aquaduct, Korps van 
landbouwkundige Inge
nieurs: beeldmerk met 
maïskolven. 
2 7 - 6 - ' H . Herdenkingen. 
Driemaal €0.38.75 
jarig bestaan van lief-
dadigheidsloterij ONCE: 
beeldmerk en vingers, 
persagentschap EFE: 
beeldmerk en toetsen
bord, luchtmacht: beeld
merk en vliegtuigen. 

TSJECHIË 
28-5-'i4. Tv-serie'jüa 
Hele'. 
A. Stripfiguren. 

JU A HELE 
6ESKÄ REPUBUKA 

28-5-'i4. Nationaal mo
nument. 
13.- Kc. Papierfabriek in 
Velkych Losinéch. 
28-5-'i4. Peter Paul 
Rubens (1577-1640). 
37.-KC. Detail van schil
derij 'De bijeenkomst van 
de Olympische goden'. 

C E S K A REPUBUKA 

37, PRA|SKYHRAD 

ii-6-'i4. slachtoffers van 
de Eerste Wereldoorlog. 
Velletje met tweemaal 
29.-Kc. Militair met 
geweer en moeder met 
kind, doden en gewon
den. 
ii-6-'i4. Transporthistorie. 
25.-, 25.- Kc. Auto 1-2 van 
fabrikant Zbrojovka, ra
derboot Frantisek Josef I. 

TURKIJE 
9-5-'i4. Europa, nationa
le muziekinstrumenten. 
1.25, 2.50 NTL. Resp. 
kabak kemane (knievedel 
of pompoenviool), ud 
(luit) 
22-5-'i4. Toerisme. 
0.35,0.35,1.25,1.25, 
2.50, 2.50, 4.-, 9.-NTL. 
Resp. Erzurum, §anliurfa, 
Konya, Izmir, Istanbul, 
Trabzon, Ankara. 
5-6-'i4. Internationale 
Dag van de Bij. 
Velletje met 1.25,1.25, 
2.50 NTL. (zeshoekige 
zegels). Resp. bij, bijen, 
bij op bloem. 

i2-6-'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
1.25,1.25, 2.50, 2.50 NTL. 
Resp. mascotte, voetbal
ler en trofee, Braziliaanse 
vlag, wereldbeker. Beeld
merk op alle zegels. 

VATICAAN 
20-5-'i4.400e sterfdag 
schilder El Greco (1541-
1614). 
€ 0.85. Schilderij 'Gezicht 
van Christus'. 

20-5-'i4. Europa, 
nationale muziekinstru
menten. 
€ 0.70,0.85. Kerkorgels 
uit resp. basiliek van 
Sint-Jan van Lateranen, 
Sint-Pietersbasiliek. 
20-5-'i4.500e sterfdag 
van Bramante (1444-1514). 
Velletje met € 1.20 (rond 
zegel), 3.60. Resp. 
portret van architect en 
schilder. 
Spiraaltrappenhuis op 
Belvedère-binnenplaats 
in Vaticaan. 

20-5-'i4.1200e sterfdag 
Karel de Grote (742-814). 
€ 0.85,1.90. Resp. ruiter
standbeeld en abdijen 
van Fulda (Duitsland) 
en St. Denis (Frankrijk), 
keizer met scepter en 
kathedraal van Aken. 
20-5-'i4.125e geboor
tedag Charlie Chaplin 
(1889-1977). 
€ 0.70. Portret Britse 
filmacteur. 

WIT-RUSLAND 
i4-5-'i4. Moerassen. 
Velletje met tweemaal 
P. korhoenders (Tetrao 
tetrix), grove den (Pinus 
sylvestrus). 

'Tïlni^aiai '"Beaapyd Hiepxaêus Sa IOI^H 

24-5-'i4. Bolshoi Opera-
en Ballettheater. 
H. Zangers en zanger, 
balletpaar. 
5-6-'i4. Grono Oblast 
Dramatheater. 
N. Toneelgezelschap. 

20-6-'i4. Nationaal Dra
matheater Yakub Kolas. 
N. Scène uit voorstelling. 

IJSLAND 
8-5-'i4. Festivals, II. 
Tweemaal B5og In-
nanlands(ii2kr.), 50g 
Innanlands (130 kr.), 50g 
Til Evrópu (175 kr.), 50g 
Utan Evrópu (230 kr.). 
Resp. Haring Avontuur 
in Siglufjöröur, Hornaf-
jöröur-kreeftenfestival 
inHöfn, 'Night of Lights' 
in Reykjanesbaer, festival 
'Deense Dagen' in Styk-
kishólmur, 'Cultuurnacht' 
in Reykjavik. 

8-5-'i4. Sepac*, Parken 
en tuinen V. 
50g Innanlands, loog 
Innanlands. Resp. 
Hljómskalagaröurinn, 
Klambratün. 
8-5-'i4. Vissersschepen. 
Tweemaal B5og Innan
lands, tweemaal 50g 
til Evrópu. Resp. 'Baröi 
NK120','StälvfkSh','Breki 
VEÓi','ÖrvarHU2r. 

ZWEDEN 
8-5-'i4. Bisdom van 
Skara 1000 jaar. 
Vijfmaal Brev (m boekje). 
Handgeschreven liturgie 
en doopvont (12e eeuw), 
engel op preekstoel 
(17e eeuw) en orgel (18e 
eeuw), middeleeuwse 
kloosterkamer en mo
derne kaarsenstandaard, 
kerkklok en uurwerk, 
kerkinterieur met doop
vont. 

SVr.RlGß BKKV 

8-5-'i4. Zomer, 'Laten W' 
feesten'. 
Vijfmaal Brev. Papieren 
vliegtuig en bloemen, 
pakje en parachutes mei 
snoepgoed en trompet 
en ballon met lieveheers 
beestje, bloem in fles en 
parachute met snoep
goed, taart met kaarsen 
bloemen. 
8-5-'i4. Frankeerzegel. 
Brev. Zweedse vlag. 
8-5-'i4. Europa, nationa 
Ie muziekinstrumenten. 
Velletje met 14.-, 14.-kr. 
Sleutelharp. 

i T i n i i K f i I r l I l f l 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
9-4-'i4. Pasen. 
Velletje met 50c, $1.-, 
1.30,1.50,1.70; blok 
$9.50. Religieuze schilde 
rijen van resp. Garafolo 
(ca.1481-1559), Titiaan 
(ca.1487-1576), Fran-
cesca (1412-1492), Ruben 
(1577-1640), Borgognon« 
(1621-1676); Veronese 
(1528-1588). 

ALGERIJE 
28-4-'i4. Koperwerk 19e 
eeuw. 
15.-, 20.-, 30.-Dh. Resp. 
Koffiemolen, suikerha
mer, suikertang. 

27-5-'i4. Hoge Commis
sie voor Berberzaken. 
15.- Dh. Taaltekens. 
28-5-'i4.17e conferentie 
van Beweging van Niet-
Gebonden Landen. 
15.-, 15.-Dh. Beeldmerk 
met duif, wereldbol. 



iRGENTINIE 
5'i4. Staatorganisatle 

oor Oliewinning YPF. 
lok $ 16.. Olieboortoren. 
25'i4. Wereldkam
iioenschap voetbal in 
razilië. 
'iermaal$io.(5amen
angend). Shirts van 
rgentinië, Bosnië, Iran, 
ligeria. 
95'i4. Slag bij Monte
ideo 200 jaar geleden. 
4.50. Portret admiraal 
luillermo Brown (1777
357) in schilderij van 
duardo De Martino met 
oriogsschepen 'La Hér
ules' en 'Mercurio'. 

75'i4. Universiteit van 
ucumén 100 jaar. 
4.50. Ingang gebouw, 
lag, studenten. 
o6'i4. Upaep*, my
les en legendes. 
10., 10.. 'DeZonda
^ind','De bloem van 
eibo'. 

RUBA 
85'4. Wereldkam
ioenschap voetbal in 
razilië. 
esmaal 400 c. (sa
lenhangend). Stadion, 
iermaal voetballers, bal 
n voet. Alle zegels met 
'ereldbeker. 

6'i4. Astronomie. 
50,350,375,375 c. (sa
lenhangend). Verschil
inde planeten. 
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ASCENSION 
48'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
50,55,60p., tl.60. Pa
pavers (papaver rhoeas), 
beeldmerk. 

AUSTRALIË 
i7'i4.100 jaar binnen
landse luchtpost. 
70 c., $2.60. Vliegtuig 
type Bleriot XI met piloot 
Maurice Guillaux (1883
1917). Ook velletje met de 
zegels. 

87'i4. Koninklijk 
bezoek. 
70c., $2.60. Hertogen 
hertogin van Cambridge 
met resp. brug in Sydney, 
prins William en buidel
das. Ook velletje met de 
zegels. 

BENIN 
2013. Dag van de Traditi
onele Religies. 
250,300,1.000 F. Land
kaart, mensen. 
2013. Lyceum van Behan
zin 100 jaar. 
250,600,1.000 F. 
Schoolgebouw in Porto 
Novo. 
2013. President naar 
vergadering Afrikaanse 
Unie. 
300,1.000 F. Portret pre
sident Yayi Boni (1952), 
landkaart, vlaggen. 

2013.100e geboortedag 
SourouMigan Apithy 
(19131989). 
50,200,600,1.000 F. 
Portret oudvicepre
sident, landkaart, 
bloemen. 

BERMUDA 
i55'i4. Bermuda Au
dubon Society 60 jaar, 
vogel. 
35,85 c., tl.10,1.25. 
Viermaal roodkeelsialia 
(Sialiasialis). 

BOTSWANA 
2012. Waterbesparing. 
3.20,3.20,4.90,4.90, 
7.30,7.30 P. (per waarde 
samenhangend). Resp. 
kraan en emmer, water
draagster, water in pot 
gieten, watertank, regen, 
gebruik van waterkracht. 
i65'i4. Vogels. 
Standard A, Standard B, 
Postcard Rate, 0.10,0.20, 
0.50,1., 2., 3., 5., 10., 
20., 30., 50. P. Resp. 
Euplectes orix, Uraegin
thusangolensis, Terp
siphone viridis, Coturnix 
delegorguei, Pterocles 
burchelli, Porphyrio 
porphyrio, Recurvirostra 
avosetta, Ardeotis kori, 
Platalea alba, Rynchops 
flavirostris, Sagittarius 
serpentarius, Tockus 
bradjieldi, Buboafrica
nus, Euplectes orix. 

BRAZILIË 
24'i4. Mercosur, be
strijding autisme. 
R$ 2.. Puzzelstukjes, 
beeldmerk met lint, 
personen. 
214*14. Wereldkampi
oenschap voetbal. 
Velletje met driemaal 
R$ 2.75. Mascotte, we
reldbeker 'Coupe J ules 
Rimet', beeldmerk. 
294'i4. De kunst van 
het Braziliaanse voetbal. 
Twaalfmaal 1° Porte Carta 
Comercial. Twaalf ver
schillende afbeeldingen 
met voetballers. 
304'i4.100e geboor
tedag Dorival Caymmi 
(19142008). 
R$ 1.20 portret zanger en 
acteur. 
55'i4. Acht eeuwen 
Portugese taal. 
R$ 3.. Vlaggenband, 
vlag, hand met pen. 

65'i4. Nieuw beeld
merk posterijen. 
1° Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk. 
I3"5"'i4 AfroAmeri
kaans religie Umbanda. 
1° Porte Carta Comercial. 
Stichter Zélio Fernandino 
de Moreas (18911975), 
drums, beeldmerk. 
26'i4. Voetbalclub 
Ceara 100 jaar. 
1° Porte Carta Comercial. 
Beeldmerken van afgelo
pen 100 jaar. 
46'i4. Internationaal 
jaar van Familieland
bouw. 
Tweemaal R$ 1.50 (sa
menhangend, door
lopend beeld). Vissen 
in rivier met man en 
vrouw met groente en 
fruitmand en man op 
tractor, man en vrouw in 
groentetuin met koe en 
kippen. 

86'i4. Braziliaans 
Olympisch Comité 100 
jaar. 
R$ 2.30. Beeldmerk, vlag. 
io6'i4. Diplomatieke 
betrekkingen met Filip
pijnen, roofvogels. 
R$ 2.90,2.90. Harpyhali
aetus coronatus, Pitheco
phagajefferyi. 

BRUNEI 
232'i4.30e Nationale 
Dag. 
30,30 s.,$i.,i.(samen
hangend); blok $30.. 
Resp. oogstmachine en 
vissers, militairenen 
piloten, gebouwen en 
moskee, beeldmerk; jubi
leumbeeldmerken. 
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i34'i4. vlinders. 
10,20S., $i.;blok$2.. 
Resp. Chi lass peradora 
telesicles, Hypolmona 
aneomata, Parthenos 
sybria; Troides andro
mache. 

CANADA 
25'i4. National Film 
Board, films. 
Vijfmaal P. (in boekje). 
Dansfilm 'Flamenco at 
5.15' (1983), 'The Railrod
der' (1965) met Buster 
Keaton (18951966), 'Mon 
oncle Antoine' (197O. 'Log 
Driver's Waltz'(1979), 
'Neighbours Visions' 
(1952). Ook velletje met 
dezegels. 
i65'i4. Unesco* wereld
erfgoed. 
Driemaal $ 1.20; tweemaal 
$ 2.50. Resp. Oude stad 
Lunenburg met huizen 
en roeiboot, rotsformatie 
HeadSmashedin Buffalo 
Jump, landschap van 
Grand Pré, Rideau Canal 
met boot en kanoer, 
totempalen bij SGang 
Gwaay. Ook velletje met 
de zegels. 

295'i4. Schip 'Empress 
of Ireland'. 
P; blok $2.50. In St. 
Lawrence River gezonken 
schip (1914). 

w 
■' . ^ 

M 
.« 
t • ■* 
L ^ . ,v . 

^ 

1/ 
/ / 

. i j » »  « 

! 
i"' üiii)i(!t!|Bi^^Hi!| 
[p CANADA 

86'i4. Fotografie. 
Vijfmaal P, $1.20,2.50. 
Resp. kruidenierswin
kel, St. Joseph Convent 
School, Chinese man, 
Quebec in de winter, 
stoelen, Indiaan Sitting 
Bull met Buffalo Bill 
Shikistparkin Brits Co
lumbia. Ook drie verschil
lende velletjes met de 
zegels. 
86'i4. Sport. 
P. Embleem van voetbal
club Redblacks. 

477 



86'i4. Spoken. 
Vijfmaal P. Gezicht van 
'Ghost Bride' met Fair
mont Banff Springs Hotel, 
spooktrein van St. Louis, 
spooksoldaten van Fort 
George, geest van gou
verneur Louis de Baude 
in Fairmont Le Chateau 
de Frontenac, brandend 
spookschip in Northum
berland Strait. Ook vel
letje met de zegels. 
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CHILI 
i85'i4. Filatelistische 
Organisatie 125 jaar. 
$310. Beeldmerk. 
265'i4. Stad Los Ange
les 275 jaar. 
Viermaal $ 310. Park, wa
terval, ruiterstandbeeld, 
stadhuis. 
i86'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
$ 500. Landkaart, bal. 

Brasil. 
014 

iMundial de Fütbol 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
254'i4. International 
tuinbouwtentoonstelling 
in Qingdao. 
1.20, t.2oy. Themapavil
joen, botanisch pavil
joen. 
35'i4. Stichting van 
Associatie voor Vriend
schap met Buitenland. 
1.20/.Schilderij 'Ode 
aan de vriendschap' met 
vogels, bomen. 

io5'i4. Uitspraak 'De 
zwaangans draagt een 
boodschap'. 
1.20 y. Vogel, herder met 
geiten. 
i85'i4. Thangka, boed
dhistische banier. 
Viermaal 1.20 y. (samen
hangend); blok 6. y. Ver
schillende afbeeldingen 
met Boeddha. 
i6'i4. Animatiefilm 'De 
Apenkoning'. 
0.80,0.80 (samen
hangend), 1.20,1.20 
(samenhangend), 1.20, 
1.20 y. (samenhangend). 
Verschillende stripfigu
ren. 
i66'i4. Militaire Acade
mie Huangpu 90 jaar. 
r.2oy. Marcherende 
militairen en militairen 
op paard. 

2i6'i4. Klassieke Chi
nese literatuur. 
1.20,1.20,1.20,1.50 y.; 
blok 6. y. Verschillende 
afbeeldingen uit 'Droom 
van de rode kamer'. 

COLOMBIA 
i33'i4. Stad Pereira 150 
jaar. 
$ 2.500. Beeldhouwwerk 
'De naakte Bolivar' van 
Rodrigo Arenas Betan
court (19191995) met 
viaduct'CésarGaviria 
Trujillo'. 
i35'i4. Organisatie 
Artesanias de Colombia 
50 jaar. 
$ 7.200. Houten kop van 
jaguar. 
235'i4 Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
Velletje met tweemaal 
$ 2.600. Bal, beeldmerk 
Colombiaanse voetbalor
ganisatie. 

/^iÜ™^L..l 1 
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COOKEILANDEN 
94'i4. Pasen. 
Velletje met 50 c., 
$1., 1.30,1.50,1.70; 
blok $9.50. Religieuze 
schilderijen van resp. 
Antonio Moro (15161575), 
Tintoretto (15181594), 
Giovanni Bellini (1430
1516), Sanzio (14831520), 
Blake (17571827); Hans 
Memling (ca.14351494). 
95'i4. Pacific Small 
Island Developing States 
(SIDS). 
Velmetzestienmaal 
50 c. (samenhangend). 
Vlag, tropische cycloon, 
kust van Rarotonga, 
beeldmerk met vlag
gen, landkaart, beeld
merk met radiogolven, 
vissersboten, zeilboot, 
cruiseschip, kajak, 
windsurfen, verpleeg
sterhaai (Ginglymostoma 
cirratum), barracuda 
(Sphyraena barracuda), 
trekkersvis (Pseudoba
listes flavomarginatus), 
Indische griend (Glo
bicephala macrorhyn
chus), mantarog (Manta 
birostris). 
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'3"5"'i4 Overlijden Nel
son Mandela (19182013). 
Velletje met tweemaal 
$2.50. Verschillende 
afbeeldingen van anti
apartheidsstrijder en 
oudpresident van Zuid
Afrika. 

COSTA RICA 
254'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
Velletje met $500,710. 
Resp. Mascotte, wereld
beker. Ook velletje met 
de zegels. 

CUBA 
2i2'i4.20e congres van 
arbeidersbeweging CTC. 
75 c. Portret, arbeiders 
met vlaggen. 

203'i4. Tabaksteler 
Alejandro Robaina 95 
jaar. 
10,15,30,65,75,85 c.; 
blok 1. P. Resp. hand met 
tabaksplant, Robaina in 
plantage en kist sigaren, 
sigarenmakerbeno
digdheden, sigaren, 
handen met lucifer en 
aansteekhoutje, deksel 
van sigarenkistje; portret 
tabaksproducent met 
sigaar. 

263'i4. Operación 
Transbordo 50 jaar 
geleden. 
45,65 c. Resp. Alberto 
Delgado, schip. 
273'i4. Eredoctoraat 
voor Che Guevara (1928
1967) aan Universidad 
Central de las Villas. 
15 c. Portret guerrillalei
der, document. 

CURASAO 
234'i4.450e geboorte
dag William Shakespeare 
(15641616). 
Velletje met viermaal 
400 c. Portretten van 
Britse toneelschrijver. 

i45'i4. Auto's. 
65,119,177,183,430, 
676 c. Resp. Ford Mus
tang (1964), Fors Mustang 
Fastback (1965), Ford 
Mustang (2014), Porsche 
356A Speedster (1958), 
Porsche 911 Targa (2014), 
Porsche 356C (1964). 

DOMINICA 
i5'i4. Schildpadden. 
Velletje met driemaal 
$3.50; blok $5.. Resp. 
Dermochelyscori
acea, Cheloniamydas, 
Eretmochelys imbricata; 
Dermochelys coriacea. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
20i2'i3.200e geboor
tedag Vader des vader
lands Juan Pablo Duarte 
(18131876), III. 
Vijfmaal 15. P. (samen
hangend); blok 25.P. 
Resp. vijfmaal historisch! 
afbeelding; Duarte en 
vlag. 
30i'i4. Upaep*, strijd 
tegen discriminatie. 
15., 20. P. Resp. kin
deren, landkaart met 
stopbord en handen. 

24'i4. Staatsuniver
siteit Santo Tomas de 
Aquino 475 jaar. 
20.P.; blok 25.P. Histo
risch gebouw in Santo Do 
mingo, moderne accom
modatie en beeldmerk. 

34'i4.100e geboor
tedag Natalicio Julia de 
Burgos (19141953)
100. P. Portret dichteres 
2i5'i4. Internationale 
Museum Dag. 
Drie velletje met elk 
tweemaal 50. P. Centro 
Léon, Museum Bellapart, 
Museum voor Moderne 
Kunst, Postzegel en 
Muntenmuseum van de 
Centrale Bank, Nationaa 
Natuurkundig Museum, 
Museum van de Botani
sche Tuin. 

ECUADOR 
27i'i4. Cultureel en 
industrieel erfgoed. 
$t.,i.(samenhangend^ 
Historische beelden van 
textielbedrijf in Umba
bura. 



ioi' i^. Vredesovereen
;omst met Peru. 
5.. Landkaart. 

4'i4. Presidenten 
'el met 34 maal $0.25. 
uan José Flores, Vicente 
;ocafuerte, Vicente Roca, 
)iegoNoboa, loséM. 
)rbina, Francisco Robles, 
iabriel Garcia, jéronimo 
larrion, Javier Espmosa, 
mtonio Borrero, Ingnacio 
'eintemilla, José M. Caam
ifio.Antionio Flores, LUIS 
:ordero, Eloy Alfaro, Leo
iidas Plaza, LizardoGar
:ia, Emilio Estrada, Alfredo 
laquerizo, José Tamayo, 
jonzalo S. Cordova, Isidro 
^yora, Juan D. Martmez, 
oséM. Velasco, Aure
10 Mosquera, Carlos A. 
^moyo, Mariano Suärez, 
:arlosJ. Arrosemena, 
jalo Plaza, Camilo Ponce, 
Darios J. Arosemena, Otto 
r̂osemena, Jaime Roldós, 

eón Febres Cordero. 
44'i4. Hugo Chavez 
rias. (19542013). 
o 50. Venezolaanse 

)udpresident met land
;aart. 
l5'i4. ZuidAmcrikaan
e zeilschepen, 
/elletje met zevenmaal 
0.75. Zeilschepen 

lit Brazilië, Mexico, 
;olombia, Argentinië, 
;hili, Ecuador, Venezuela, 
andkaart op sierveld. 
:25'i4. Internationale 
ilatelisten Dag. 
2.;blok$3.. Vergroot

jlas met resp. postze
jels, kranten. 

75'i4. Regionaal 
)latform verminderen 
ampenrisico's. 
1.. Landkaart, picto

(rammen. 

GYPTE 
37'i3. Revolutie 61 jaar 
leleden. 
.13.. Revolutionairen, 
)eeldmerk. 

258'i3. Dag van het 
Nijlzwemmen. 
BlokEt4.. Nijldal, 
stroomgebied, land
kaart. 

2i9'i3. Bijeenkomst 
Islamitische Raad voor 
verbreding islam en 
ondersteuning armen. 
Et 2.. Beeldmerk. 
279'i3. Wereld Toe
risme Dag. 
Et3.. Wereldbol valt in 
water. 
5io'i3. Arabisch
Israelische oorlog 40 jaar 
geleden. 
Eti., 4.. Resp. presi
dent Anwar asSadat 
(19181981) met officieren, 
soldaten met vlag. 
yio'i/j. Frankeerzegels, 
farao's en tempels. 
50 p., Eti.,3.,4.. Resp. 
Thutmosislll,Sesostrisl, 
Ramses II, Amenophis IV 
Echnaton. 
9io'i3. Wereld Post Dag. 
Et 4.. Beeldmerk. 
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i7i2'i3. Toerisme. 
Et4., 4., 4.. Hotel 
Madinat Makadi (Hurg
hada), Hurghadabij 
avond, strand van Hotel 
Utopia (Marsa Alam) en 
paarden. 
2i'i4. Dag van de Post. 
BlokEt4.. Nijlmet 
bootjes, schilderij van 
Mohamed Sabry (1917). 
25i'i4. Dagvande 
Revolutie. 
Et 2.. Gestrekte vuist, 
vlag, volksmassa. 
83'i4. Internationale 
Vrouwen Dag. 
Et2.. Vrouwensilhouet, 
oog. 

ERITREA 
276'i3. Frankeerzegels. 
55,60,70,80,90,95 c., 
1.50,50.n. Gebouw 
Gel'aro aan Rode Zee. 

FILIPPIJNEN 
204'i4. Goede doelen 
loterij PCSO. 
10., 10. P. (samen
hangend). Beeldmerk 
en resp. lottokantoor, 
hulpverlening. 

io5'i4. Religieuze orga
nisatie Igiesia Ni Christo 
INC 100 jaar. 
10. P. Portret oprichter 
Felix Y.Manalo (1886
1963), kerkgebouw. 
ii5'i4. 'Mama Sita' 
Reyes (1917). 
Viermaal 10. P. (samen
hangend). Keukenprmses 
en culinair expert met 
verschillende ingredi
ënten. 

i75'i4. San Bartolome
kerk 400 jaar. 
20. P. Kerk m Malabon. 
305'i4. Traditionele 
textiel. 
Viermaal 30. P. (samen
hangend); blok 100. P. 
Resp. vier verschillende 
motieven; textielwever. 

HERITAGE MONTH 

HONGKONG 
i55'i4. Internationale 
Dag van de Familie. 
$ 1.70,2.90,3.70,5.. Ver
schillende afbeeldingen 
van handen. Ook velletje 
met de zegels. 

i76'i4. Schilderijen van 
WuGuanzhong(i9i9
2010). 
$1.70,2.20,2.90,3.10, 
3.70,5.; blok $10.. 'Ha
ven van Victoria', 'Herin
neringen aan thuis', 
'Waterweg', 'Onveran
derde gezichten', 'Twee 
zwaluwen', 'De verste 
uithoek van de wereld'; 
'Rust'. 

INDIA 
254'i4. Nationale Raad 
van Kerken. 
5. R. Kerken, kaars. 
304'i4. Govind Ballabh 
PantziekenhuiS50 jaar. 
5.R. Gebouw m New 
Delhi, operatiekamer. 

56'i4. Wereld Milieu 
Dag. 
Tweemaal 3.000 Rp. 
(samenhangend); velletje 
met tweemaal 5.000 Rp. 
Resp. Javaanse maraboe 
(Leptoptilos javanicus), 
krab (Scyllaserrata), 
zelfde afbeeldingen. 

304'i4. Chattampi 
Swamikal (18531924). 
5. R. Sociaal hervormer. 
i45'i4. Drukpa Kargyu
school. 
5. R. Boeddhabeeld, 
school voor Tibetaans 
Boeddhisme, muzikanten. 

i26'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
5., 5., 25., 25.R. Resp. 
Driemaal spelers, mas
cotte. Beeldmerk op alle 
zegels. Ook velletje met 
dezegels. 

INDONESIË 
i4'i4.150 jaar Indone
sische postzegels. 
5.000,8.000, 
10.000 Rp. (samenhan
gend). Zegelopzegel 
resp. 10 c. Yvert 1 (1864), 2 
sen met landkaart, 10 sen 
(aug. 1945) met karbouw. 

25'i4. Jongerenonder
wijs. 
Driemaal 3.000 Rp. (sa
menhangend). Onderwij
zeres en kinderen, kinde
ren, jongen en meisje. 
205'i4. Vierlanden 
postzegeltentoonstel
ling Bandung, Javaanse 
luipaard. 
Velletje met viermaal 
5.000 Rp. Verschillende 
afbeeldingen van Pan
thera pardus melas. 

ISRAËL 
56'i4.60 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Thailand, vruchten. 
NIS 3.10. Vlaggen met 
granaatappel, mangistan. 

236'i4. Amfibieèn. 
Viermaal NIS 2.. Syrische 
knoflookpad (Pelobates 
syriacus), bandsalaman
der (Ommatotriton vit
tatus), vuursalamander 
(Salamandra infraim
maculata), Palestijnse 
schijftongkikker (Latonia 
nigriventer). 

236'i4. Bekende vrou
wen. 
NIS 6., 10.. Resp. chore
ografe en dichteres Sara 
LeviTanai (19102005), 
dichteres Esther Raab 
(18941981) 
236'i4. Palmer Gate. 
NIS 9.60. Gebouwen m 
haven van Haifa, schip. 
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lAPAN 
2014. Frankeerzegels. 
2,52,82,92,205,280, 
31-yen. Resp. konijn, 
bloesem, bloesem, bloe
men, boom, waterval, 
berg en bloemen. 

2014. Frankeerzegels. 
52,52,82,92 yen. Resp. 
bloemen, driemaal 
waaier. 
3-4-'i4. Bloemen. 
Viermaal 52 yen (samen
hangend), viermaal 82 
yen (samenhangend). 
Resp. lathyrus en mar
griet, lelie, kersenbloe
sem, waterlelie, klapro
zen en ranonkels, pioen, 
rozen, magnolia. 
i7-4-'i4. Wet lokale auto
nomie Ehimeóojaar. 
Blok vijfmaal 82 yen. 
Gebouw Dogo Onsen en 
sinaasappelen, Matsuy-
ama-kasteel, Ishizuchi-
san-rots, terrasvelden, 
Sadamisaki-vuurtoren. 

i8-4-'i4. Week van de 
Filatelie. 
Viermaal 82 yen. Twee
maal bloemen en vogels, 
tweemaal kraanvogels. 
i-5-'i4. Bergen, IV. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Akita Komagate, 
lyogatake, Okuhotaka-
dake, Fuji, Rokko, Miku-
radakem. Frog, Unzen, 
Okuzure, Tamachijiyama. 
i2-5-'i4. Wereldkampioen
schap voetbal in Brazilië. 
Drie velletjes met elk 
driemaal 82 yen. Resp. 
driemaal wereldbeker 
'Coupe lulesRimet', drie
maal mascotte, driemaal 
beeldmerk. 

i4-5-'i4. Wet lokale auto
nomie Yamagata 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 
82 yen. Mogami-rivier en 
kersen, Haguro-pagode, 
kersenbloesem danser, 
Shinjo-festival. 
i5-5-'i4. Fauna en flora. 
Vijfmaal 82yen. Ama-
mikonijn(Pentalagus 
furnessi), alpensneeuw-
hoen (Lagopus muta), ja-
cobsladder (Polemonium 
caeruleum), vis (Tanakia 
tanago), schildpad 
(Cuora flavomarginata 
evelynae). 
23-5-'i4. Groetzegels, 
Disneyfiguren. 
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
Sneeuwwitje, Schone 
Slaapster, Cinderella, 
Peter Pan, Alice in Won
derland, Dombo, Bambi, 
Lady en de Vagebond, 
101 Dalmatiërs, Pinocchio; 
tweemaal Winnie de Pooh, 
Winnie en Lejoor, Tijger en 
Winnie, Winnie en vriend
jes, Winnie en Knorretje, 
viermaal Winnie. 
30-5-'i4. Flora. 
Tienmaal 52 yen. Tulpen, 
Magnolia salicifolia, 
magnolia, Erythro-
nium sp., beuk, camelia, 
esdoorn, Hepatica sp., 
narcissen, azalea. 
3-6-'i4. Werelderfgoed, III. 
Vijfmaal 82 yen. Paleis 
van Versailles (Frank
rijk), necropolis in Thebe 
(Egypte) Colosseum 
(Rome-ltalië), Groot 
Barrière Rif (Australië), 
La Pedrera van Gaudi 
(Barcelona-Spanje). 
4-6-'i4. Groenten en 
fruit, II. 

Vijfmaal 52 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. kersen, 
groene paprika's, prui
men, maïs, watermeloen, 
tomaat, pruimen, au
bergines, komkommers, 
perzik. 

JORDANIË 
9-2-'i4. Natuurparken. 
10.-, 20.-, 30.-, 40.-, 
50.-Pt.; blok 50.-Pt. 
Resp. weg in bergen, 
bloemen, rivier, berg
landschap, oryxen; dorp 
in bergen. 

24-5-'i4. Bezoek paus 
Franciscus I (1936). 
20.-, 30.-, 40.-Pt.; vel
letje met 20,-, 30,-, 50.-, 
200.- Pt. Resp. paus, 
paus en koning Hoessein 
(1962), paus met duiven; 
paus Franciscus, paus 
Benedictus en kruisbeeld, 
paus Paulus VI en koning 
Hoessein (1935-1999), 
paus Johannes Paulus il 
(1920-2005). 

KIRGIZIË 
io-5-'i4. RCC*, commu
nicatie. 
40.-s. Kinderen op slee, 
beeldmerk. 

3i-5-'i4. Medicinale 
planten. 
20.-, 23.-, 35.-, 40.-s. 
Resp. Tussilago farfara. 
Ferula foetida, Ziziphora 
clinopodioides, Helichry-
summaracandicum. 
2i-6-'i4. WWF*, Mon-
niksgier. 
29.-, 35.-, 62.-, 74.-s. 
samenhangend, ook 
ongetand). Aegypius 
monachus. 

KOREA NOORD 
3-4-'i4. Waterpark 
Munsu. 
Velletje met 30 w. (rond 
zegel), 30 w. Glijbanen, 
waterpartijen. 
io-4-'i4. Koreaan alfabet 
Hunminjongum 570 jaar. 
30 w. Lettertekens, 
leerlingen met Koning 
Sejong. 

(Korean Alphabet) 

25-4-'i4. Internationale 
tuinbouwtentoonstelling 
in Qingdao (China). 
30 w. Rozen. 
26-4-'i4. Achtste 
congres Ideologische 
Arbeiders. 
30 w. Vuisten met boek, 
luidspreker, microfoon, 
toorts. 

ii-5-'i4. Vissen met 
schelpdieren. 
50,70,90,110 w. 
Rhodeusocellatusen 
Anodontacalypigos, 
Apogon semilineatus en 
Glycymeris albolineata, 
Diodon halacanthus en 
Atrina pectinata japo-
nica, Cyclopterus lumpus 
enPinctatamargariti-
fera. Ook velletje met de 
zegels. 
29-5-'i4. UPU* 140 jaar, 
Noord-Korea 40 jaar lid 
UPU. 
30 w. Beeldmerk, wereld
bol, duif, postbode met 
fiets, brief. 

KOREA ZUID 
20-3-'i4. Kadastrale 
herziening. 
300,390 w. (samenhan
gend). Resp. landkaart 
met meetapparatuur en 
onbemand luchtvaar-
tuig(drone), huizenen 
mobiele telefoon. 

9-4-'i4. Bekende perso
nen. 
(Standard Mail Korea 
25g). Hervormer en dich
ter Han Yongun (1879-
1944), schrijver Lee Yuksa 
(1904-1944), dichter Yun 
Dong-ju (1917-1945)-
i6-5-'i4. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea. 
Zesmaal 300, tweemaal 
540 w. (samenhangend). 
Resp. Minhwa-schilderij 
met vogels en bloemen, 
houten Hahoe-masker, 
traditionele kleding 
Hanbok, 
Koreaans Hangeul-
alfabet in Gungche-
schrift, Onggi aardewerk, 
snaarinstrument gaya-
geum, Baekja-porcelein, 
dakrand met gebogen 
pannendaken. 

13-6-14. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
300,540 w. (samen
hangend). Resp. benen 
en bal, voetballer met 
bal. Beide zegels met 
beeldmerk. 

LAOS 
22-4-'i3. Zijde- en moer-
beiteelt. 
2.000,3.000,4.000, 
5.000 k. (ook onge
tand). Resp. vrouw 
oogst cocons, vrouw met 
zijden draad, vrouw en 
moerbeistruiken, moer
beivruchten. Ook velletje 
met de zegels. 
5-7-'i3. Culturele samen
werking met Rusland. 
Velletje met 6.000, 
7.000,8.000,9.000 k. 
(ook ongetand). Ver
schillende gebouwen in 
Vientiane en Moskou. 
6-7-'i3. Vissen van de 
Mekong. 
2.000,4.000,5.000, 
9.000 k. (ook ongetand), 
Resp. Clupisomasinense, 
Hemibagrus filamentus, 
Great white, Bagarius 
yarrelli. Ook velletjes met 
dezegels. 

io-7-'i3. Opening 
Russisch Centrum van 
Wetenschap en Cultuur ir 
Vientiane. 
Velletje met 6.000, 
7.000,8.000,9.000 k. 
Opdruk op velletje uit 
2011 met verschillende 
tempels en kerken in 
Vientiane en Moskou. 
ii-ii-'i3. Bekende 
stoepa's. 
1.000,2.000,3.000, 
4.000,10.000 k. Ver
schillende boeddhisti
sche bouwwerken. 
ii-i2-'i3. Vierde inter
nationale brug over 
Mekong. 
800,8.000 k. (ook on
getand). Grensovergang 
ChangKhong (Thailand)-
Houaysay (Laos), brug. 
Ook velletje met de 
zegels. 



-4-'i4-Vriendschaps
rug Vientiane (Laos)-
longKhai (Thailand) 
o jaar. Gezamenlijke 
itgifte met Thailand. 
.000,9.000 k. Brug met 
oeddhabeeld en men
en, brug met Boeddha-
eeld en tempels. Ook 
elletje met de zegels. 

IBANON 
5-4-'i4. Herdenking 
enocide in Armenië. 
12.000. Monument. 
9-4-'i4. Universiteit 
aint-Joseph 300 jaar. 
1500. Gebouw, beeld-
lerk. 
2-5-'i4. Bekende vrou
wen. 
•riemaal U 2.000. Ad-
ocate vrouwenrechten 
aureMoughaizel (1929-
997), advocate gehandi-
aptenrechten Mounira el 
oih (1911-2010), presiden-
e Rode Kruis Alexandra 
;sael Khoury. 
-6-'i4. Bank van Liba-
lonsojaar. 
11.750. Bankbiljetten. 

IBERIA 
-i2-'i3. Kerst, schilde-
ij en. 
25,40,50,175. 'Ma-
ionna met Kind' van 
addeodi Bartolo (1362-
i22), 'Madonna en de 
eiligen'van Giovanni 
ellini (1430-1516),'De ge-
loorte' van Lorenzo Lotto 
:a.1480-1556), altaarstuk 
an San Marco van Fra 
ingelico (ca.1395-1455). 
5-i2-'i3. Overlijden Nel-
on Mandela (1918-2013). 
wee velletjes met elk 
esmaal$70. Verschil-
;nde afbeeldingen van 
nti-apartheidsstrijder 
n oud-president van 
uid-Afrika. 

3i-i2-'i3. Doop Britse 
prins George. 
Velletje met viermaal $ 
85. Verschillende afbeel
dingen van prins met 
hertog en hertogin van 
Cambridge. 

MACAU 
26-6-'i4. Literatuur. 
Zesmaal 2.-ptcs; blok 
12.- ptcs. Diverse perso
nages uit'De mannen 
van Mars'. 

MALAWI 
25-4-'i4. Lake Malawi. 
100,265,420,430,450, 
480,500,840,860, 
900 K. Resp. veerboot, 
zonsopgang, Cape 
Maclear, zonsondergang 
met vissers, visarend (Ha-
liaeetus vocifer), kajaks, 
luchtopname van meer, 
vissen, visarend met vis. 
Lizard Island. Ook velletje 
met de zegels. 

MALEISIË 
24-5-'i4. Malakka, stad 
van musea. 
90 sen. Masjid Kampong 
Hulu-moskee met toren, 
stadswapen, vlag. 
i8-6-'i4. Opening hoofd
kantoor Internationale 
Padvindersorganisatie. 
30, 50,60,60 sen. Resp. 
kantooringang, beeld
merken, gebouwen in 
Kuala Lumpur, beeldmerk 
en vlag. 
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24-6-'i4. Nieuwbouw 
luchthaven Kuala Lum
pur. 
Viermaal 80 sen; blok 
RM 5.-. Resp. luchthaven-
gebouw en vliegtuigen, 
aankomst- en vertrekhal, 
luchtbrug en vliegtuig, 
interieur vertrekhal; 
luchthavengebouw. 

MALI 
ii-i-'i4. Franse onder
steuningsmissie 'Serval'. 
200,300,400,500, 
1.000 F. Felis serval. 

MEXICO 
2i-4-'i4. Beleg van 
Veracruz 100 jaar gele
den. 
Velletje met zesmaal $ 7.-. 
Stoomtrein en bevolking 
met geweren, militairen, 
strijders, politicus Venus-
tiano Carranza (1859-1921) 
op paard tijdens intocht 
in Mexico Stad, mari-
nekadetten José Azueta 
(1895-1914) en Virgilio 
Uribe (1896-1914), ruiters 
op paarden en vlag. 

25-4-'i4. Stad General 
Escobedo 410 jaar gele
den gesticht. 
$ 1.-. Standbeeld, ge
meentehuis. 
28-4-'i4. Dag van het 
Intellectueel Eigendom. 
$ 15.-. Filmcamera, maan. 

30-4-'i4. Dag van het 
Kind. 
$ 7.-. Gevouwen papier, 
origami. 
3-5-'i4. StadMisantIa 
(Veracruz) 450 jaar. 
$ 7.- Vrouw, kerk, jaguar, 
hert. 
9-5-'i4. Moederdag. 
$11.50. Handen. 
i4-5-'i4. Fonacot, Natio
naal Fonds Arbeiderscon
sumptie 40 jaar. 
$ 7.-. Hand, gebouw, 
gezin, beeldmerk. 
i4-5-'i4. Onderwijsinsti
tuut ICLA-UAEM 70 jaar. 
$ 7.- Gebouw in Toluca. 

i5-5-'i4. Dagvande 
Onderwijzer. 
$ 7.-. Portret schrijfster en 
dichteres Laura Méndez 
de Cuenca (1853-1928), 
pen 
27-5-'i5. Nationaal voet
balelftal. 
$ 7.- Spelers. 
6-6-'i4. Diplomatieke 
betrekkingen met Por
tugal. 
$13-50,13.50. Vlaggen. 

MICRONESIË 
24-3-'i4. Nelson Mandela 
(1918-2013). 
Twee velletje met elk 
viermaal $1.75; twee 
blokken elk $7.-. Ver
schillende afbeeldingen 
van anti-apartheidsstrij-
der en oud-president van 
Zuid-Afrika. 
24-3-'i4. Aziatische 
papegaaien. 
Velletje met zesmaal 
$1.-; blok $3.50. Resp. 
Alisterus amboinensis, 
Geoffroyus geoffroyi, 
Loriculuscamiguinen-
sis, Loriculusgalgulus, 
Psittaculaalexandri, 
Tanygnathus lucionensis; 
Psittaculaalexandri. 

24-3-'i4. Zeevogels. 
1,2,4,5,10,49,50 c., $1.-
Resp. Chlidonias Niger, 
Larus ridibundus, Xema 
sabini. Sterna hirundo, 
Larus canus, Chlidonias 
leucopterus, Oceanites 
oceanicus, Stercorarius 
pomarinus. 
24-3-'i4. Bekende schil
derijen. 
Velletje met driemaal 
$ 1.50; blok $ 4.-. Werken 
van resp. Rogier van 
derWeyden(ca.i400-
1464), Peter Paul Rubens 
(1577-1640), Caravaggio 
(1571-1610); Hans Holbein 
de jonge (ca.1497-1543). 

MONGOLIË 
i6-5-'i4. Inheemse fauna. 
200,300,400,500 T. 
Resp. lynx (Lynx 
pardinus), Mongoolse 
steppegaai (Podoces 
hendersoni), fazant (Pha-
saniuscolchicus), ge
vlekte bunzing (Vormela 
peregusna). Ook velletje 
met de zegels. 
i6-5-'i4.90 jaar Mon
goolse postzegels. 
Blok 2.000 T. Zegel-op-
zegel 1 cent Yvert 1 (1924). 

3i-5-'i4. Mongol Bank 
90 jaar. 
Velletje met 2.000, 
2.000 T. Portret Dzjengis 
Khan (1167-1227), beeld
merk. Op rand munten en 
bankbiljetten. 
i3-6-'i4. Bogd Khaan 
Museum. 
Achtmaal 1.000 T.; blok 
2.000 T. Resp. stoelen, 
aardewerk vazen en 
schalen, mutsen, kan, 
boeddhabeelden, rijtuig, 
beeld, museum in Ulan 
Bataar; keizer Bogd 
Khaan (1870-1924). 

MONTSERRAT 
26-2-'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 
$2.25; blok $7.-. Resp. 
munitiemaakster, 
verpleegster, vrouw 
in fabriek, vrouwelijke 
postbode, vrouw met 
elektrische borstel, Mrs. 
D. Milman van vrouwe
lijke vrijwilligers corps; 
verpleegster met vlag 
Rode Kruis. 
5-6-'i4.450e geboor
tedag Galileo Galilei 
(1564-1642). 
Velletje met driemaal 
$3.-; blok $7.-. Resp. vier 
verschillende maanfa-
ses; portret Italiaanse 
astronoom. 



NIEUWE 

24-6-'i4. Groenten. 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
velletje met tweemaal 
$ 3.50. Resp. sla, maïs, au
bergine, zoete aardappel; 
bloemkool, wortel. 

Vegetables 

MYANMAR 
24-2-'i4. Volkstelling. 
Achtmaal 100 k., vijfmaal 
200 k. Verschillende 
afbeeldingen met teksten 
in Engels of Birmees. Alle 
zegels met beeldmerk. 

6-5-'i4. Voorzitterschap 
Asean*. 
100,100 k. Beeldmerk, 
congresgebouw. 

NAMIBIË 
2i-5-'i4. 'Mijn Namibië 
mijn land, mijn trots'. 
Standard Mail; blok 
Inland Registered Mail. 
Vlag in landkaart. 

# 

27-5-'i4. Antilopen. 
Viermaal Postcard Rate. 
Alcelaphus buselaphus, 
Antidorcas marsupialis, 
Tragelaphusscriptus, 
Kobus lechwe. 

NEPAL 
30-io-'i3. Batsaladevi 
Bhagawati Dhadhing. 
1.- R. Hindoetempel. 
3o-io-'i3. Beroemde 
personen. 
Vijfmaal 5.-R. Politicus 
Rupchandra Bista (1933-
1999), dichter Kewalpure 
Kisan (1926-2011), voetbal
ler Rupak Raj Sharma 
(1954-1992), musicoloog 
Ram Sharan Darnal (1937-
2011), schrijver Diamond 
Shamsher Rana (1919-2011). 

27-ii-'i3. Handelsbeurs 
voor handwerkproduc-
ten. 
10.- R. Portret, beeldhou
wer. 
i-i2-'i3. Wereld Aids Dag. 
5.-R. Beeldmerk. 
5-i2-'i3.4ielsaame*-
forum in Kathmandu. 
5.- R. Beeldmerk met oog, 
Lions-beeldmerk. 
3i-i2-'i3. Shankar Koirala 
(1930-1997). 
3.- R. Portret schrijver. 
3i- i2- ' i3. Rara Lake. 
40.- R. Meer in Mugu-
district. 
3i-i2-'i3. Ramhari 
Sharma (1936-2012). 
3.-R, Portret politicus. 
3i-i2-'i3. Rajdevi-tempel. 
1.-R. Hindoetempel in 
Rajbiraj. 
3i-i2-'i3. Inheemse 
planten. 
Viermaal 40.- R. Gaul-
theriafragantissima 
Wall, Piper longum Linn, 
Swertia chirata. Aspara
gus racemosusWilld. 
3i-i2-'i3. Bhanubhakta 
Acharya (1814-1868). 
10.- R. Portret dichter. 
3i-i2-'i3. Museums. 
20.-,2o.-, 20.-, 35.-R. 
Resp. International 
Mountain Museum 
(Kaski), Patan Museum 
(Kathmandu), National 
Art Museum (Bhaktapur), 
National Museum (Ch-
hauni). 
3i-i2-'i3. Eerste beklim
ming Mount Everest 60 
jaar geleden. 
100.- R. Berg. 

3i-i2-'i3. Dal van 
Kathmandu, werelderf
goed. 
25.-, 25.-, 25.-, 30.-, 
30.-, 30.- R. Resp. 
Bauddhanath-tempel, 
Changu Narayan-tempel, 
Bhaktapur Durbar-
plein, Swayambu-stupa, 
Pashupati-tempel, Patan 
Durbar-plein, Hanumand 
DhokaDurbar-plein. 
3i-i2-'i3. Kakre Bihar. 
5.- R. Hindoetempel in 
district Surkhet. 
3i-i2-'i3. Hanumandho-
ka-paleis. 
5.- R. Ivoren ramen. 

3i-i2-'i3. Natuurkundig 
Museum, fossielen. 
Viermaal 50.- R. Archidis-
kon-olifant en skeletdeel, 
Giraffa punjabiensis en 
tanden, Hexaprotodon 
sivalensis (nijlpaard) en 
skeletdeel, Ramapithe-
cus sivalensis (aap) en 
tanden. Alle zegels met 
beeldmerk van Tribhu-
van Universiteit. 

3i-i2-'i3. Dr. Dilliraman 
Regmi (1913-2003). 
10.- R. Portret historicus. 
3i-i2-'i3. Bagalamukhi 
Devi. 
1.-R. Beeld van godin in 
Lalitpur. 
31-12-13. Rode Kruis. 
50.- R. Beeldmerk. 

NEVIS 
26-8-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Bangkok, flora van 
Thailand. 
Velletje met zesmaal 
$2.50; blok $9.-. Resp. 
ananas, papaja, rode 
ananas, plumeria, mag
nolia, camelia; bromelia. 
i7-9-'i3. Insecten. 
Velletje met viermaal 
$3.50; blok $9.-. Resp. 
Diaprepes abbreviatus, 
Telebasis dominicana, 
Lepidostoma catarma, 
Gryllus sp.; Simulium sp. 

CäAciSean 

i9-9-'i3.30 jaar onaf
hankelijkheid. 
30 c., $5.-, 10.-; blok 
$ 9.-. Resp. militairen met 
vlag, volkslied, militaire 
parade; landkaart. 

2-i2-*i3. Kerst, schilde
rijen van Carlo Crivelli 
(ca.1430-1493). 
30,90 c., $2.-, 5.-. 
Resp. 'Aanbidding door 
de herders', 'Christus' 
zegen', 'Onbevlekte 
ontvangenis', 'Madonna 
van Ancona'. Alle zegels 
met duif. 
4-i2-'i3. Vissen. 
10,15,20,30,90 c., $1.-, 
1.20,2.-, 3.-, 5.-, 10.-, 20.-
Resp. Bodianusscrofa, 
Pomacanthus xantho-
metopon, Mycteroperca 
acutirostris, Bodianus 
pulchellus, Carangoides 
bartholomaei, Pterois 
antennata, Holacanthus 
ciliaris, Sparisoma viride, 
Mycteroperca tigris, 
Balistoides viridescens, 
Haemulon sciurus, Cen-
tropyge aurantonotus. 
i5-i2-'i3. Overlijden Nel
son Mandela (1918-2013). 
$4.-; velletje met vier
maal $ 4.-; tweemaal 
blok $14.-. Verschil
lende afbeeldingen 
van Zuid-Afrikaanse 
anti-apartheidsstrijder 
en oud-president. 

NIEUW-CALEDONIË 
23-4-'i4. Werelderfgoed, 
noord- en oostkust. 
110 F. Zeeslang, reu-
zenrog, haai, vogels, 
mangrovebos. 

i7-5-'i4. Maison du Com
battant 50 jaar. 
150 F. Huis voor oud-
strijders in Noumea. 
20-5-'i4. La Maison 
Caujolle. 
750 F. Cultureel Centrum 
voor Volkshistorie in 
Koné. 

7-6-'i4. Toerisme. 
75,110,120,190 F. Resp. 
Koné-rif, rifbaars (Chry-
siptera gaiba), hoornpar 
kiet (Eunymphicus cornu 
tus), Bos van Noyée. 

7-6-'i4. Wereld Bloed
donor Dag. 
110 F. Landkaart, gesti
leerde donor en bloed-
ontvanger. 

NIEUW-ZEELAND 
7-5-'i4. Rugby. 
80,80 c. $2.50,2.50. 
Beeldmerk nationale 
team 'All Blacks'. Ook vel 
letje met de zegels. 
4-6-'i4. Maori Nieuwjaar 
Matariki, kunstwerken. 
80,80 c., $1.40,2.50,3.-
Figuratieve werken van 
resp. Cliff Whiting, Phil 
Makaraka Berry, Kura Te 
Waru Rewiri, Fred Graham 
Pauline Kahurangi Year-
bury, Robert lahnke. Ook 
velletje met de zegels. 

2-7-'i4. Bijzondere be
zienswaardigheden. 
Velmetachttienmaal 
80 c. Cromwell: fruit, 
Otorohanga: kiwivogel 
en vlag, TePuke:ki-
wifruit, Paeroa: frisdrank 
Lemon and Paeroa en 
kiwifruit, Mossburn: hert 
Colac Bay: surfer, Oha-
kune: wortel, Rokaia: vis, 
Tirau: schaap, Taihape: 
rubber laars, Rakiura: 
beeld van stalen ketting, 
Opononi: dolfijn en land
kaart, Hunterville: beeld 
van hond en rugbybal, 
Taupo: fiets, Pukekura: 
zandvlieg, Feilding: 
standbeeld, Clinton: 
paarden, Manaia: brood. 



37'i4 Eerste Wereld

orlog 100 jaar geleden, 
esmaal 80 c. (samen

angend), $2., 2., 2.50, 
.50. Resp. proclamatie, 
ord Kitchener (1850

J16), groep mensen, 
lilitair Melville Mirfin, 
lortret van familie Mirfin, 
ertrek van schip'The 
imerick'met militairen, 
rainingskamp in Canter

ury, Karaka Bay, brieven 
an troepen in Samoa, 
roepen in Egypte. Ook 
elletje met de zegels van 
o c , velletje met de ze

elsvan $2.en $2.50 en 
elletje met alle zegels. 

IIGERIA 
73'ii. Bondsstaat 
enue25jaar. 
o, 30,50,100 N. 
troomversnelling in 
ugurrivier, fruit

chaal als symbool van 
ruchtbaarheid, politicus 
jseph Tarka (19321980) 
iet landkaart, spoor

irug over Benuerivier bij 
\akurdi. Ook velletje met 
e zegels. 

lORFOLKEILAND 
j  i2 ' i3. TransTasmanië 
MX Motorcross. 
oc. ,$ i .  , $1.50,1.60. 
Motorcrossers: driemaal 
3e McNaughton, Galium 
haw. 

EZBEKISTAN 
D4'i4. Frankeerzegel. 
000 (S). Monument 
an wiskundige en 
stronoom Al Khorezmi 
a.78oca.85o). 
34'i4. Flora. 
300,1.500(5); blok 
200 (S). Resp. Delphi

lum knorringianum, 
orydalis sewerzowii; 
inomagnifica. 

o5'i4. Kindertekenin

en. 
riemaal 1.200 (S). 
stronaut, kinderen op 
jgenboog, kinderen met 
loemen en vlieger. 
o5'i4. Fauna. 
000,1.300(5); blok 
200 (5). Resp. kraag

ap (Chlamydotis undu

ita), kleine trap (Tetrax 
;trax); Sagaantilope 
aigatatarica). 

OMAN 
i8ii'i3.43e Nationale 
Dag. 
200,200 b. Sultan Qa

boos(i94o). 
iii2'i3. Legermuseum 
25 jaar. 
50,100 b. Resp. mu

seum in Muscat, sultan in 
uniform. 
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PAKISTAN 
64'i4. H.M. Habib 
(19362013), 
8.R. Portret bankier, 
beeldmerk (leeuw). 
i45'i4. Forman Chris

tian College 150 jaar. 
8. R. Gebouw in Lahore. 
i6'i4. Onderzeeboot

dienst 50 jaar. 
10. R. Onderzeeboot, 
vlag, beeldmerk. 

PALAU 
7io'i3. Kroning konin

gin Elizabeth II (1926) 60 
jaar geleden. 
Velletje met viermaal 
$ 1.20; blok 3.50. Verschil

lende afbeeldingen van 
Britse vorstin. 
i8ii ' i3. Wereld Water 
Dag. 
$1.20; blok $3.50. Water
druppels, waterdruppel. 
2i2'i3. Kerst, schilde
rijen. 
29,44 c., $1.05,3.50. 
Resp. 'Madonna met 
Jezus en engel'van 
BlagioD'AntonioTucci 
(14661515), 'De geboorte' 
van onbekende schilder, 
'De aankondiging' van 
Simone Martini (ca.1284

1344), 'Moeder en Kind' 
van Gentile di Fabriano 
(ca.13701427). 
i5i2'i3. Overlijden Nel

son Mandela (19182013). 
Driemaal $1.20 (samen

hangend); velletje met 
zesmaal $ 1.20; tweemaal 
$3.50. Verschillende 
afbeeldingen van Zuid

Af rikaanse antiapart

heidsstrijder en oud

president. 

i8i2'i3. Orchideeën. 
Velletje met zesmaal $ 1.; 
blok $ 3.50. Verschillende 
orchideeën. 

23i2'i3. Schaken in de 
kunst, schilderijen. 
Velletje met viermaal 
$1.20; blok $3.50. 
Verschillende histori

sche afbeeldingen van 
schakers 

PAPOEANIEUWGUINEA 
6ii'i3. Voedselberei

ding. 
1.30,1.30,6., 8.70 K.; vel

letje met 1.30,1.30,6., 
8.70 K.; blok to.K. resp. 
koken in pot, drogen 
van vissen op rooster, 
drogen van vissen in pot, 
roosteren van maïs

kolven; uitgraven van 
grondoven, opwarmen 
stenen in oven, voedsel 
in oven, bedekte oven; 
hete stenen m pan met 
groente. 

3i3'i4. Nelson Mandela 
(19182013). 
1.30,3., 6., 8 K.; velletje 
mett.30,3., 6.,8K.; 
blok 10.K. Verschil

lende afbeeldingen van 
ZuidAfrikaanseanti

apartheidsstrijderen 
oudpresident. 

PARAGUAY 
i2io'i3.200 jaar onaf

hankelijkheid. 
1.000 Gs.; blok 8.000 Gs. 
Resp. plattegrond Asun

cion; portretten van Gas

par Rodriguez de Francia 
(17661840) en Fulgencio 
Yegros (17801821). 
iii'i3. Maagd van 
Asuncion. 
t i.oooGs.;blok 
6.000 Gs. Resp. beeld en 
vlaggen; Panteon Nacio

nalen vlag. 
5i2'i3. Atheneum 130 
jaar. 
1.000 Gs. Ingang ge

bouw. 

6i2'i3. Filatelistisch 
Centrum 100 jaar. 
1.400 Gs.Tentoonstel

lingskaders, jubileum

beeldmerk. 

6i2'i3. Kerst. 
3.000,8.000,16.000 
Gs. Resp. )ozef en Maria, 
Jozef en Maria met Jezus, 
kerststal. 
62'i4. Stad Encarna

ción 400 jaar. 
3.000 Gs.; blok 11.000 Gs. 
Rotonde en wandel

promenade bij strand; 
carnaval. 

43'i4. Asuncion Tennis 
Club 100 jaar. 
1.400 Gs. Speler, beeld

merk. 
53'i4. Stad Villeta 350 
jaar. 
1.400 Gs. Gemeentehuis 
met vlag. 
73'i4. Stop geweld. 
700 Gs. Roos, vrouwen

gezicht. 
283'i4. Vicepresident 
Sachezschool 50 jaar. 
1.400 Gs. Ingang ge

bouw, portret Domingo F. 
Sanchez C. (17951870). 
254'i4. Tenor Jorge 
Castro (1959). 
1.400 Gs.; Blok 5.000 Gs. 
Resp. op paard, met 
orkest. 
i3"5"'i4' Cultureel cen

trum 'EiCabildo'iojaar. 
1.400 Gs. Gebouw met 
vlaggen. 
205'i4. Itaipustuw

dam 40 jaar. 
16.000 Gs. Dam, boshond 
(Speothosvenaticus). 

PENRHYN 
94'i4. Pasen. 
Velletje met 50 c., $ 
i.,i.30,1.50,1.70; 
blok $9.50. Religieuze 
schilderijen van resp. 
Rubens (15771640), 
Lombard (15051566), 
Titiaan (ca.14871576), 
Veronese (15281588), 
Raphael (14831520); 
Bouts (ca.14101475). 

PERU 
306'i4. looe geboor

tedag José A. Quinones 
(19141941)

3.80 5. Portret lucht

vaartheid, vliegtuig 
NA50. 
306'i4. Handelsover

eenkomst met Colombia 
en Europese Unie. 
6.50 S. Vlaggen. 

306'i4. Overeenkom

sten van Brasilia 25 jaar. 
8. 5. Landkaart. 

POLYNESIË 
304'i4. Humor. 
100F. Wilde varkens. 
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285'i4. Postdienst in 
graffiti. 
Zesmaal 100 F. (in 
boekje). Postbode, 
telefoniste, arbeider met 
helm, postkantoor en 
postzegel, bezorger op 
scooter, beeldmerk. 
io6'i4. Internatio

nale Dag van de Oceaan, 
haaien. 
10,40,75,190 F. Resp. 
Carcharhinus melanop

terus, Sphyrna mokarran, 
Carcharhinus albimargi

natus, Galeocerdo cuvier. 

276'i4. Onafhankelijk

heid 30 jaar. 
75 F. Regeringsgebouw, 
vlag. 
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2-7-'i4. lulifeest Heiva. 
75 F. Vrouw in kleder
dracht. 

SAUDI ARABIË 
i-9-'i3. AlMadinah Al 
AAunawarrah, hoofdstad 
van islamitische cultuur. 
Velletje met 2.-, 2.-R. 
Beeldmerk derde Arabi
sche postzegeltentoon
stelling, beeldmerk met 
moskee en landkaart. 
23-9-'i3. Nationale Dag. 
2.- R. Portret koning 
Abdullah (1924). 
9-io-'i3. Bedevaart naar 
Mekka. 
Velletje met viermaal 2.- R. 
Ka'aba en mensenme
nigte, bedevaartgangers, 
Grote Moskee, luchtfoto 
moskee met Ka'aba. 

i3-i- ' i4. Hulp aan wees
kinderen. 
2.- R. Koning en kinderen, 
beeldmerk. 

SINGAPORE 
28-5-'i4. Historische 
straatscènes. 
$1.10,2.-, 5.-, 10.-. Resp. 
markt, straat met auto
bus, open luchtvoorstel-
ling van Chinese Opera, 
nachtmarkt. 

SRI LANKA 
2i-2-'i4. Publieksbeurs 
Deyata Kerula. 
5.- R. Vuisten, landschap 
met palmbomen en zon. 
28-2-'i4. Civieltechni
sche werken. 
5.-, 5.- R. (ruitvormig). 
Treinen op brug. 
4-4-'i4. World Wildlife 
Day. 
5.-R. Kikker (Taruga 
eques). 

4-4-'i4. H. Sri Hissanka 
(1898-1954). 
5.- R. Portret advocaat en 
politicus. 
4-4-'i4. Ceylon Kunst
mest Maatschappij 50 
jaar. 
5.- R. Rijstaren, jubileum
beeldmerk. 

28-4-'i4. HoChiMinh 
(1890-1969). 
5.- R. Portret Vietnamese 
revolutionaire leider en 
premier. 
29-4-'i4. Ramanathan 
College 100 jaar. 
5.-R. Gebouw in Jaffna. 
5-5-'i4. Opening nieuwe 
Legerziekenhuis. 
5.- R. Arts en patiënt. 
7-5-'i4. Wereld Confe
rentie over Jeugd. 
5.- R. Landkaart, beeld
merk. 
i2-5-'i4. Boeddhistisch 
festival Vesak. 
5.-, 10.-, 15.-, 20.-R. 
Afbeeldingen uit verhaal 
van Prins Siddhartha 
die afstand doet van 
alle wereldlijke weelde. 
Prins met resp. slapende 
danser, met vrouw Ya-
sodhara en zoon Rahula, 
met koerier Channa op 
paard, snijdt haar af. Ook 
velletje met de zegels. 

ST.KITTS 
i5-i2-'i3. Overlijden Nel
son Mandela (1918-2013). 
Tweemaal $ 4.75 (samen
hangend); velletje met 
viermaal $ 4.75. Verschil
lende afbeeldingen van 
anti-apartheidsstrijder 
en oud-president van 
Zuid-Afrika. 
i9-2-'i4. Kolibries. 
Velletje met zesmaal 
$ 2.50. Lophornis regulus, 
Lophornis delatrei, Ca-
lothorax fanny, Lophor
nis ornatus, Lophornis 
helenae, Selaphorus 
platycercus. 

i9-2-'i4. Reptielen. 
Velletje met viermaal 
$3.25; blok $9.-. Resp. 
Anolis carolinensis, Ano-
lis cristatellus, Hemidac-
tyllus mabouia, Iguana 
iguana; Sphaerodactylus 
sabanus. 

i9-2-'i4. John. F. Ken
nedy (1917-1963). 
Velletje met vermaal $ 
3.-; tweemaal blok $9.-. 
Verschillende afbeeldin
gen van Amerikaanse 
oud-president. 
i9-2-'i4. Verkenning op 
Mars. 
Twee velletje met elk 
viermaal $3.25. Resp. 
ruimtesonde, Phobos 
(maan van Mars), ruimte
sonde, klimaatverkenner; 
ruimtesonde. Mariner, 
robotvoertuig, Viking. 
i9-2-'i4. Zeezoogdieren. 
Velletje met viermaal 
$3.50; blok $9.-. Resp. 
Feresa attenuata, Globi-
cephala macrorhynchus, 
Kogia sima, Megaptera 
novaeangliae; Trichechus 
manatus. 

i9-2-'i4. Yuri Gagarm 
(1934-1968). 
Velletje met viermaal 
$2.75; blok $9.-. Eerste 
man in ruimte met resp. 
dochters, kosmonaute 
ValentinaTereshkova 
en secretaris-generaal 
VN U Thant, premier van 
India Jawaharial Nehru, 
raketontwerper Sergei 
Koroiev; Gararin en ruim
tecapsule Vostoki. 

ST. MAARTEN 
i4-5-'i4. Schilderijen van 
Frans Hals (ca.1583-1666). 
Velletje met 150,450, 
250,550 c. Resp. 'De 
vrolijke drinker', 'Het 
zigeunermeisje', 'Malle 
Babbe', 'De luitspeler'. 
i8-6-'i4. Vogels. 
10, 20, 50, 70, 90,100, 
150,210,300,350,400, 
650 c. (samenhangend). 
Resp. Celeus elegans, 
Celeus flavus, Coc-
cyzus melancoryphus, 
Donacobius atricapillus, 
Elanoides forficatus, 
Eupetomena macroura, 
Gampsonyx swainsonii, 
Leptodon cayanensis, 
Mimus gilvus, Momotus 
momota, Piculus rubigi-
nosus, Veniliornis Cassini. 

HanjKKranran 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
3-5-'i4. Monument. 
€ 0.66. Smederij van Leb-
ai l lymetsmiden hond. 

24-5-'i4. 'Witte zeilen'. 
€0.60,1.40. Kustland-
schappen van Jean-Clau-
deGirardin(i952). 
i8-6-'i4. Gerechtsge
bouw. 
€1.35. Oude vestiging, 
nieuwbouw. 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
27-9-'i3. Jeanne d'Arc 
(ca.1412-1431). 
$3.50. Nationale heldin 
van Frankrijk. 
28-ii-'i3. Reptielen. 
Velletje met viermaal 
$3.50; blok $9.-. Resp. 
Sphaerodactylus par-
thenopion, Eretmochelys 
imbricata, Anolis sagrei, 
Epicratesmonensis; 
Iguana iguana. 
2-i2-'i3. Elvis Presley 
(1935-1977)-
Velletje met viermaal 
$2.75. Verschillende 
afbeeldingen van Ame
rikaanse zanger en 
filmacteur. 

2-i2-'i3. Kerst, schilde
rijen. 
80 c., $1.70, 2.-, 2.20; 
blok $9.-. Resp. 'Madon
na' van Don Lorenzo Mo
naco (ca.1370-ca.1425), 
'De aanbidding door de 
herders' van Stefano da 
Verona (ca.1379-ca.1438) 
'De geboorte' van Gior-
gione (ca.1477-1510), 'De 
aankondiging' van Masc 
lino da Panicale (ca.1383 
ca.1447); 'Degeboorte' 
van Piero della Francesa 
(1412-1492). 
9-i2-'i3. Barack Obama 
(1961). 
$3.25; tweemaal blok 
$9.-. Verschillende af
beeldingen van Ameri
kaanse president o.a. op 
golfbaan. 
i5-i2-'i3. Overlijden Nel
son Mandela (1918-2013) 
$2.50; velletje met 
zesmaal $ 2.50; tweemaa 
blok $9.-. Verschil
lende afbeeldingen van 
antj-apartheidsstrijder 
en oud-president van 
Zuid-Afrika. 
i8-i2-'i3. Katten. 
Twee velletjes met elk 
viermaal met $ 3.25; vel
letje met tweemaal $ 9.-. 
Resp. Egeïese kat, Me
kong kortstaart, Austra
lische mist, Braziliaanse 
korthaar; Amerikaanse 
korthaar, Britse burmees 
ocicat. Oosterse korthaa 
Cyprus korthaar; Euro
pese korthaar. 
3i-i2-'i3. Doop Britse 
prins George. 
Velletje met viermaal 
$3.25. Verschillende af
beeldingen van gezicht. 
2-i-'i4. Yosemite Natio
naal Park. 

Twee velletjes met elk 
viermaal met $3.25; 
velletje met tweemaal 
$9.-. Resp. Half Dome-
berg, wolf (Canis lupus), 
Horsetail-watervallen, 
Lion-berg; Merced-rivie 
Teanaya-meer, waterval 
len, vallei; muildierhert 
(Odocoileus hemionus); 
rotsformatie. 

YOSEMITE 
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4i'i4. Treinen. 
'elletje met viermaal 
3.25; blok $9.. Resp. 
GV (Frankrijk), Blue Train 
ZuidAfrika), Oriënt Ex

iress (Europa), Shinkan

en (Japan); Transsiberië 
xpress(Azië). 
i2'i4. Tuinbloemen. 
'elletje met driemaal 
6.25; velletje met 
weemaal $ 9.50. Resp. 
lougalnvillea, hibiscus, 
•is; pioen, tulp. 

URINAME 
45'i4. Vlinders. 
,SR$i.45, 2., 2.50,3.50, 
.50, 5.50, 6., 7, 8., 
,,10.. Resp. Araschnia 
vana, Automeris molo

eyi,Cercyonispegala, 
uchloe ausonides, Hy

lanartia lethe, Speyeria 
ybele, Lasaiasula, 
ycaena epixanthe, Mylo

hris rhodope, Parthenos 
/Ivia, Sallyaamulia, 
'anessagonerilla. 
i6'i4. Wereldkam

ioenschap voetbal in 
razilië. 
R$2., 4., 6.,8,(sa

lenhangend). Bal en 
pelers. 

WAZILAND 
9'i3. Ontwikkeling 

aar 2022. 
Ill, IV, V, VI. Resp. 

ationaal voetbalteam 
an 1966, laborantein 
iekenhuislaboratorium, 
:hoolklas, Lubovane

am, moderne ambu

mce, luchthavengebou

'en. 

ADZjIKISTAN 
3'i4. Olympische Win

rspelen in Sotsji. 
60,1.60,5.50,3.5. 
amenhangend, ook 
ngetand); velletje met 

3. S (ook ongetand). 
esp. kunstrijden, ijs

ockey, skiën, schaatsen; 
unstrijden, ijshockey. 
3 ' i4.80e geboor

;dag astronaut Yuri 
agarin (19341968). 
23,1.23 S. Overdrukken 
pzegelsuit2003. Satel

etantenne en vliegtuig 
iet chemieflacons, 
stronaut met computer

;herm en beeldmerk. 

TAIWAN 
286'i4. Elektrificatie 
spoorlijn Huatung. 
Velletjemet NT$i2., 15., 
25.. Puyuma Express

trein resp. op traject, bij 
station, met tunnel. 
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^^^'^e^. Bergmeren. 
NT$5., 5.,10.,12.. 
Resp. Cuichi, Tunlu, Qicai, 
Jiamong. 

THAIUND 
i3"5"''4 Boeddhistisch 
festival Vesak, 
3.B. Boeddha en men

sen. 

305'i4. Koning Chula

lonkorn Hospitaal 150 
jaar. 
3. B. Portret koning, 
jubileumbeeldmerk. 
56'i4.60 jaar diploma

tieke betrekkingen met 
Israël, vruchten. 
3. B. Granaatappelen, 
mangistan en vlaggen. 

TRISTAN DA CUNHA 
48'i4. Eerste Wereld

oorlog 100 jaar geleden. 
Viermaal £1.. Affiches: 
'Women's land army' met 
vrouw aan ploeg met 
paard, 'The empire needs 
men!' met leeuwen, 'We 
must have more men' 
met militair en vlag, 'join 
the Royal Marines' met 
militairen en scheeps

kanon. 

TUNESIË 
i5'i4. Waardering 
voor intellectueelen 
handwerk. 
250,390 m. Resp. hand 
en diverse vormen van 
handwerk, boeken en 
laboratoriumflesjes. 

i i6' i4. Wereld Milieu 
Dag. 
250,1.000 m. Resp. huis 
en boom. landkaart in 
boom met zonnepaneel 
en windmolens. 

TUVALU 
53'i4. Eerste Wereld

oorlog 100 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 
$t.2o;blok$4.Resp. 
vrijwilligers bij rekrute

ringsbureau in Londen, 
sergeant Alvin C. York 
(18871964), overwin

ningsparade in Londen 
(1919), militair met gas

masker, generaal John 
J. Pershing (18601948), 
vrouwen in munitiefa

briek; wervingsaffiche. 
53'i4. Tvserie 'Down

town Abbey'. 
Velletje met viermaal 
$1.20; blok $3.50. 
Verschillende spelers uit 
Brits kostuumdrama. 
234'i4. Groenten. 
Twee velletje met elk vier

maal $ 1.40; twee velletje 
met elk tweemaal $ 2.25. 
Resp. koolrabi, raap, 
zoete aardappel, ui; wor

tel, pastinaak, knoflook, 
sjalot; aardappel, prei; 
radijs, venkel. Recepten 
op rand velletjes. 
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243'i4. Heelal. 
Velletje met zesmaal 
$1.20; blok $4.50. Resp. 
Mercurius en Venus, 
Venus en Aarde, Jupiter, 
Saturn us, Uranus en Sa

turn us, Neptunus; Zon. 

URUGUAY 
74'i4. Frankeerzegel, 
lose Gervasio Artigas 
(17641850). 
$100. Portret vrijheids

strijder en stichter van 
Uruguay. 
224'i4. Voetbalclub 
Sud America 100 jaar. 
$ 15. Beeldmerk, brieven

bus. 
234'i4. Nationaal His

torisch Monument. 
$15. Monument. 

284'i4. Frankeerzegel, 
José Gervasio Artigas. 
$15+2. Portret vrijheids

strijder en stichter van 
Uruguay. 
55'i4. Universitaire 
Sportliga 100 jaar. 
$ 15. Pictogrammen van 
verschillende sporten. 

E <<M «^o« tfg Liga Unlvarsltaiia Ó9 Dvportaa 

225'i4. Vereniging van 
Architecten 100 jaar. 
$ 15. Gebouw, beeldmerk. 
285'i4. Alcides Ghiggia 
(1926). 
Velletje met $15,15. 
Portret voetballer, speler 
met bal. 
26'i4. Frankeerzegels, 
)osé Gervasio Artigas. 
$1,10. Portret vrijheids

strijder en stichter van 
Uruguay. 
46'i4. Zeeslag van Bu

ceo 200 jaar geleden. 
Blok $ 45. Argentijnse en 
Spaanse zeilschepen 
i76'i4. Stripfiguur 
Malfada 50 jaar. 
$ 15,45 (samenhangend). 
Malfada met wereldbol. 

VANUATU 
75'i4. Theaterfestival 
25 jaar. 
10,40,120,300 vt. Resp. 
benen, man met schild

pad, meisjesgezicht, 
kaartspel en vrouwen. 

VANUATU 40 

VERENIGDE STATEN 
66'i4. Omgebouwde 
oldtimers. 
Tweemaal Forever. 
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267'i4. Eremedailles 
Koreaoorlog. 
Tweemaal Forever. Me

daille voor marine, leger. 
307'i4. Burgeroorlog 
150 jaar geleden, schil

derijen. 
Tweemaal Forever. 'Slag 
bij Petersburg' van |. An

dre Castaigne (18611929), 
'Slag bij Mobile Bay' van 
Julian Oliver Davidson 
(18531894). 
78'i4. Boerenmarkt. 
Viermaal Forever. Zui

velproducten en brood, 
groenten en fruit, bloe

men, planten. 

i58'i4. janisloplin 
(19431970). 
Forever. Portret zangeres. 
2i8 ' i4. Schilderijen van 
Hudson River School. 
Viermaal Forever. Land

schappen van Thomas 
Moran (18371926), Asher 
B.Durand (17961886), 
Frederic Edwin Church 
(18261900), Thomas Cole 
(18011848). 

VIETNAM 
55'i4. Overwinning bij 
Di|n Biên Phij6ojaar 
geleden. 
3.000 d. Monument, 
bloemen. 
i6'i4. Bescherming 
cultureel erfgoed. 
3.0003.500,10.500 d.; 
blok 16.000 d. Resp. 
driemaal muziekgroep; 
dansgezelschap. 
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WALLIS ET FUTUNA 
5-3-'i4. Dagelijks leven. 
95 F. Werkende vrouwen. 
27-4-'i4. Heiligverklaring 
pausen. 
loo, 100 F. Johannes Pau-
lus II (1920-2005), Johan
nes XXIII(i88i-i963). 
27-4-'i4. Bedevaart naar 
Poï-Futuna. 
130 F. Kapel. 

23-5-'i4. Moederdag. 
115 F. Moeder en kinderen. 
i2-7-'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
330 F. Vlag, speler, beeld
merk. 
6-8-'i4. Talietumu. 
75 F. Archeologische site. 

ZAMBIA 
Mei 2014. Overdrukken. 
Driemaal 1.50, twee
maal 2.50,3.50,3.80, 
4.95 K. Resp. Resp. 
Böhms bijeneter (Merops 
boehml), Kayowe-danser, 
tijgerslang (Telescopus 
semiannulatus), heilige 
ibis (Threskiornis aethio-
picus), smidsplevier (Va-
nellus armatus), gevlekte 
hyena (Crocuta crocuta), 
gestreepte jackhals (Ca-
nis adustus), purperkoet 
(Porphyrio porphyrio). 
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ZUID-AFRIKA 
9-5-'i4. Big Five. 
Vijfmaal B4. Panthera 
pardus, Panthera leo, 
Syncerus caffer, Diceros 
bicornis, Loxodonta 
africana. Ook velletje met 
dezegels. 
30-5-'i4. ükuthunga, 
borduurkunst. 
Blok Econoparcel. Gebor
duurde olifant. 

26-6-'i4. Hamilton Naki 
(1926-2005). 
Velletje met tweemaal In
ternational Small Parcel. 
Portret operatieassistent 
van hartchirurg Christi-
aan Bernard, Naki met 
infuusfles. 
3-7-'i4. Muzieklegendes. 
Tienmaal Standard 
Postage. James Philips 
(1959-1995), Brenda Fassie 
(1964-2004), Johannes 
Kerkorrel (1960-2002), 
Lucky Dube (1963-
2007), Miriam Makeba 
(1932-2008), Solomon 
Linda (1909-1962), Spokes 
Mashiyane (1933-1972), 
Simon Nkabinde(i935-
1999), KippieMoeketsi 
(1925-1983), Talip Peter
sen (1950-2006). 
28-7-'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 
10.-R.Duits West Afrika
campagne: portret 
premier Louis Botha 
(1862-1919) en vliegtuig 
en soldaat op paard 
met landkaart, Duits 
Oost-Africa-campagne: 
met portret generaal jan 
Smuts (1870-1950) met 
landkaart en schip en 
man in kano, Palestina-
campagne; palmbo
men en grafsteen met 
beeldmerk en soldaat, 
s.S. 'Mendi': gezonken 
stoomschip en kruizen 
voor gevallenen. Slag bij 
Delville Wood (Frankrijk): 
verwoest bos en Victoria 
Cross-medaille met 
soldaat William Faulds, 
Slag bij Marrières Wood 
(Frankrijk): soldaat Wil
liam Faulds en Militairy 
Cross-medaille. 

20-8-'i4. Vuurtorens. 
Vijfmaal Registered Small 
Letter. Green Point, Cape 
Agulhas, Robben Island, 
Bird Island, Umhianga 
Rocks. 

ZUID-SOEDAN 
2011. Onafhankelijkheid. 
SSti.-, 2.50, 3.-.Vlag, 
staatswapen, president 
Salva Kiir Mayardit (1951). 

9-7-'i2.1 jaar onaf hanke-
lijkheid, fauna. 
SS£i.-, 2.-, 5.-, 10.-. 
Resp. schoenbekooie-
vaar (Balaeniceps rex). 
Lammergier (Gypaetus 
barbatus), zadelbekooi-
evaar (Ephippiorhynchus 
senegalensis), moerasan-
tilope(Kobusleche). 

2012. Frankeerzegels. 
SSt 1.-, 3.50. Vlaggen van 
Zuid-Soedan en China, 
president Mayardit met 
vlag. 

Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of South-East Asean Nations 
Isaame India, South Africa, Asia & Middle East Forur 
Mercosul Gemeenschappelijke Economische Markt 

voor Zuid-Amerika 
Regional Commonwealth in the field of 
Communication 
Small European Postal Administration 
Cooperation 
United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization 
United Nations International Children 
Emergency Fund 
Union Postal de las Americas y Espafia y 
Portugal 
Universal Postal Union 
World Wildlife Fund 

RCC 

Sepac 

Unesco 

Unicef 

Upaep 

UPU 
WWF 

NIEUW BIJ POSTNL 

11 augustus 

UNESCO 

De ontwerpers van het 
velletje'UNESCO Wereld
erfgoed' hadden pech: 
ze konden slechts negen 
werelderfgoederen 
afbeelden. Niet dat er 
een fout werd gemaakt, 
want nummer tien (de 
Van Nellefabriek te Rot
terdam) werd pas op 21 
juni tot werelderfgoed 
verklaard. Te laat om 
nog op de 11 augustus te 
verschijnen postzegels af 
te beelden. 
De negen 'oude' we
relderfgoederen die 
afgebeeld werden zijn: 
Schokland en omgeving 
(1995), de Stelling van 
Amsterdam (1996), Mo-
lencomplex Kinderdijk-
Elshout (1997), Willem
stad op Curasao (1997), 
het Ir. D.F. Woudagemaal 
(1998), Droogmakerij 
De Beemster (1999), het 
Rietveld Schröderhuis 
(2000), de Waddenzee 
(2009) en de Grachten
gordel van Amsterdam 
(2010). De getallen tus
sen haakjes duiden op 
het jaar dat de monu
menten aan de lijst zijn 
toegevoegd. 
Het velletje telt tien 
postzegels met het 
tarief Nederland t voor 

binnenlandse bestem
mingen. 
Meer info: 
www.werelderfgoed.nl 
Er was dus een wereld
erfgoed dat twee maal 
afgebeeld diende te 
worden. Dat is De Stel
ling van Amsterdam 

geworden. Hiervan een 
land- en een wateraf
beelding. 
Het ontwerp is van Piet 
Gerards naar foto's van 
Nanette de Jong. 
Er zijn 115.000 velletjes 
gedrukt bij Cartor in 
Frankrijk. 
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UNESCO Werelderigoed 

Wtl,nisMdr„r«ts»j 1997 
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http://www.werelderfgoed.nl
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Eenmalig katern, kortebalkstempels met 24-uurs karakters 
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VUURTORENS, EEN GELIEFD THEMA 

Met de regelmaat van 
de klok verschijnen er 
postzegels die vuurtorens 
als onderwerp hebben. 
Dat is niet zo verwon
derlijk want het is een 
zeer geliefd thema, dat 
velen tot de verbeelding 
spreekt. Ook PostNL is zich 
daarvan bewust. Op dit 
moment verschijnen met 
de regelmaat van de klok 
postzegelvelletjes.die ge
wijd zijn aan Nederlandse 
vuurtorens. De complete 
serie is helaas alleen in een 
abonnement verkrijgbaar, 
maar het eerste velletje 
zegels dat in januari ver
scheen, is gewoon te koop 
bij de Bruna postloketten. 
Op de zegel is Het Paard, 
de markante vuurtoren 
van Marken, afgebeeld. 
Dit jaar bestaat de zestien 
meter hoge vuurtoren 
175 jaar. Het lichtbereik is 
16,7 kilometer. In 1700 was 
er nog slechts sprake van 
een vierkante vuurbaak, 
later werden er gebou
wen omheen geplaatst, 
waardoor de vuurtoren 
zijn bijzondere vorm 
kreeg. In 1839 werd de 
huidige ronde toren op 
de fundamenten van de 
oude vuurbaak gebouwd. 
Vorig jaar werd Het Paard 
ook al afgebeeld op het 
velletje dat gewijd was 
aan de klederdracht van 
Marken (1). 

Heldenverering 
Een andere bijzondere 
Nederlandse vuurtoren is 
die van Egmond aan Zee, 
ook deze zal in de serie 
verschijnen. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw 
stond de vuurtoren op de 
achterzijde van dienst
enveloppen die door de 
gemeente Egmond aan 
Zee werden gebruikt 
(2,3). Het gebruik van 
deze afbeelding in een 
verzameling is enigszins 
discutabel, maar in deze 
rubriek wil ik hem uniet 
onthouden. Wat is er 
nu zo bijzonder aan de 
vuurtoren? Het is een 
monument ter nage
dachtenis aan een van 
de grote helden uit onze 
vaderlandse geschiede
nis ).C.j. van Speijk (4). U 
weet wel, de man die in 
de haven van Antwerpen 
liever de lucht inging dan 
zich over te geven aan de 
opstandige Belgen. Op 
5 februari 1831 ontstak 
hij de voorraad kruit aan 
boord van zijn schip, met 
alle gevolgen van dien. 
Met Van Speijk vonden 
25 andere bemannings
leden de heldendood en 
ook waren er Belgische 
slachtoffers te betreuren. 
In Nederland begon een 
ware Van Speijkmanie. 
Overblijfselen van het 
schip en allerlei reli
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kwieën werden geveild. 
Met het geld werd een 
monument in Egmond 
aan Zee gebouwd, waar 
de vuurtoren een onder
deel van is. 

AAlsleldend 
In 2010 kreeg de vuurto
ren van Breskens de eer 
van een postzegel van 
7 euro (5). De zegel werd 
uitgegeven in een velletje 
waarin de ontwerpers als 
aardigheidje een oplich
tende stralenbundel had
den verwerkt. De tekst op 
het velletje is enigszins 
misleidend. "Deze 
achtkantige vuurtoren is 
de oudst overgebleven 
gietijzeren vuurtoren van 
Nederland en is ontwor
pen door Quirinus Harder. 
Alleen die van Renesse 
(1856) en Westhoofd 
(1862) zijn ouder," staat 
er, maar deze zijn aan het 
begin van de vorige eeuw 
afgebroken. Ze werden 
wel eerder gebouwd dan 
die van Breskens. 
In Canada verscheen 
in 2007 een postzegel 
met de vuurtoren van 
Pachena Point. Bij het 
verschijnen van de zegels 
merkten alerte verzame
laars op dat het plaatje 
niet klopte. De afbeel
ding bleek in spiegel
beeld op de postzegel 
terecht te zijn gekomen 
(6). Ter compensatie gaf 
de post van Canada een 
nieuwe zegel uit met de
zelfde vuurtoren. Daarop 
had men niet zo maar de 
foto gespiegeld. Er was 
een nieuwe foto gekozen 
die de vuurtoren op de 

juiste manier afbeeldde 
(7). 

Wereldwonder 
De eerste vuurtoren ter 
wereld was waarschijnlijk 
de Pharos in Alexandria, 
die in het algemeen ge
zien wordt als een van de 
zeven klassieke wereld
wonderen (8). De naam 
dankt de toren aan het 
kleine eilandje waarop 
hij tussen 297 en 283 voor 
Christus was gebouwd. 
De Pharos deed overdag 
dienst als baken en 's 
avonds en 's nachts als 
vuurtoren. Het gebouw 
was gemaakt van witte 
natuursteen en wit mar
mer en was de grootste 
vuurtoren in de oudheid. 
Op het gebouw stond 
een gigantisch beeld van 
de zonnegod Helios en 
het vuur was tot op 80 
kilometer zichtbaar. Door 
een aardbeving rond 1375 
stortte de bovenste helft 
van de vuuroren in zee, 
waarna hij in verval raak
te. In de 16e eeuw werd de 
eerste etage verwerkt in 

een fort, dat nog steeds 
bestaat. In sommige 
talen is de naam van dez 
vuurtoren het woord voo 
vuurtoren geworden. In 
het Spaans en Italiaans 
spreekt men van 'faro', ir 
het Frans van 'phare', he
Roemeens heeft het over 
een 'far' en in het Grieks 
het een 'faros'. 

Open vuur 
Het Nederlandse woord 
'vuurtoren' verwijst over 
gens naar de oorspronke 
lijke manier van verlich
ting. Vuurtorens werden 
gebouwd op plaatsen 
die gevaarlijk waren voo 
de scheepvaart, zoals op 
kliffen. Ook kwamen ze 
bij ingangen van zeear
men en havens. Op die 
toren brandde open vuu 
Aan de constructie van 
een van de bekendste 
vuurtorens van Neder
land, de Brandaris op 
Terschelling, is nog goed 
te zien, dat men er vroe
ger vuur op stookte (9). 
Later is er een lichthuiso' 
geplaatst. 
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impen 
anaf het einde van de 
!e eeuw kwamen er 
eeds meer vuurtorens 
iet verlichting waar
oor men olie nodig 
ad. In eerste instantie 
as dat walvisolie, later 
etroleum. De lamp van 
imé Argand maakte 
zr\ rook- en roetvrije 
erbranding mogelijk 
n was ideaal voorde 
uurtoren. Op een zegel 
an Alderney is een 
ergelijke lamp te zien 
o). Het is er een van 
sn serie zegels gewijd 
an de verschillende 
impen, die er in de loop 
er eeuwen op vuurto-
;ns zijn gebruikt (11,12). 
an het begin van de 
)e eeuw kwamen er 
raai-installaties en in 
e twintigste eeuw werd 
r steeds meer gebruik 
emaakt van elektrisch 
cht. Doormiddel van 
!nzen en spiegels kan 
cht gebundeld worden. 

ignalen 
m het mogelijk te ma-
en te herkennen waar 
en schip zich bevindt, 
eeft elke vuurtoren zijn 
igen handtekening in 
e vorm van een spe

cifiek lichtsignaal. Het 
is lastig om dat signaal 
op een postzegel af te 
beelden. De Royal Mail 
deed dat in 1998 door 
onderaan de vuurtoren
zegels van dat jaar een 
lichtcode af te beelden, 
die duidelijk moet maken 
welk signaal bij de 
betreffende vuurtoren 
hoort (13-17). Opvallend 
is dat de meeste post-
administraties er voor 
kiezen om vuurtorens 
bij klaarlichte dag af te 
beelden (18-21), terwijl 
zij pas hun belangrijke 
werk doen als het zicht 
minder goed is (22,23). 
Een postzegel van Est
land laat precies zien hoe 
groot het bereik van de 
lichtbundel is (24). 

Positie 
Het bepalen van de 
exacte positie is van 
groot belang. Op zegels 
van Aland zien we niet 
alleen de vuurtoren, maar 
op de achtergrond ook 
delen van zeekaarten en 
onderaan de postzegel 
de exacte positie van 
de vuurtoren (25,26). 
Zeekaarten worden meer 
gebruikt als achtergrond 
bij vuurtoren zegels. 

Vuurtorenzegels 
Zoals gezegd zijn er vele 
verzamelaars van dit 
thema. Er is zelfs een ver
eniging van vuurtoren
postzegelverzamelaars 
met een heel aardige 
website (http://lighthou-
sestampsociety.org/wp). 
Voor wie in het thema 
geïnteresseerd is, loont 
het zeker de moeite om 
die site eens te bezoeken. 
U vindt er overzichten 
van de nieuwste en 
reeds eerder uitgege
ven vuurtorenzegels, 
achtergrondinformatie 
en ook foto's van de op 
de zegels afgebeelde 
vuurtorenzegels. Een 
andere aanrader is de 
website van de Duitse 
bond voor filatelisten, 
BDPh. Daar vindt u tal 
van voorbeeldverza
melingen, waaronder 
een over vuurtorens van 
Hans-Heinrich Beckmann 
(http://www.exponate-
online.de/e_exponat. 
asp?a=i&e=66). 

1 
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Km EÊBtf Tijdens de jaarvergade
ring van de Nederlandse 
Vereniging voor The
matische Filatelie (NVTF) 
werd aan 
Jeffrey Groeneveld de 
Van der Ven medaille 
uitgereikt. De medaille 
wordt toegekend aan 
mensen die de the
matische filatelie naar 
buiten dragen. Jeffrey 

Il 
^.f .^-KtiÊÊiitÊÉlÊÊÊÊl^Ut 

ir j 
fllDERSCHEIDErfH 

Foto H Tollenaar 

kreeg deze bijzondere 
onderscheiding, die niet 
elk jaar wordt uitgereikt, 
met name vanwege zijn 
verdiensten voor de 
jeugdfilatelie. Op de foto 
ziet u een blij verraste 
rubrieksredacteur die 
de medaille ontvangt uit 
handen van de voorzit
ter van de NVTF Henk 
den Duijn. 1 

1' 
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ANNONCES 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Tel 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046451275'. 
Email roJpertwiktorOhome.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland ♦ O G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229261611. 
v^v^^w.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegelveiling.com 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie. 
A.M. Eijgelaar. Tel. oto5222914. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mi)n 
specialiteit, pfr + gst. mooie 
voorraad abonnementen op 
maat en manco lijsten verzorg ik 
ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoektShetnet.nl 
Tel. 0228318267 of 0614511744. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! 
Mooie kwaliteit Davo, Lindner, 
Leuchtturm, Safe 
www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 0264722176 of 0646644808. 
Email: info(5)tenkatephilatelie.nl 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A Peters. 
Email' mfoOvoorsterphilatelie.nl 

^ Tel 0651548440 of 0455245256. 

490 

Postzegelmapjes Nederland 
1 t/m 465 compleet in 8 albums, 
afhaalprijs 1300 euro. Henk van 
Noordwij k te Puttershoek. 
Tel 0786762867. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Liechtenstein, Brasil en 
Indonesië 20  25%. R. Dorman, 
Fonteinkruid 37,7772 ML, 
Hardenberg. Tel. 0523272182. 
Email. h|.dorman(5)concepts.nl 

De Verzamelwinkel/Zierikzee na 
31 jaar opheffings uitverkoop 
10 tot 50% korting, b.v. 
postzegels, munten, prentbrief
kaarten, tremen, speldjes, 
plaatjesalbums, speelgoed, 
boeken enz. enz J.W H. Bom, 
St. Domusstraat 24, Zierikzee. Tel 
0111413118. Geopend donderdag 
en zaterdag vanaf 10 uur 

Gratis cursus postzegels en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post
zegelhandel. Tel. 0223614066. 

Frankeergeldige Eurozegels 
zonder gom. Spanje en Italië 
A. Floren. Tel 0182514753. 

Kilowaar grf. waarbij nieuw 
Duitsland, Nederland, 
Noorwegen en West Europa. 
H.J. de Vries. Tel 0252518302. 

2500 postzegel aanbiedin
gen van meer dan 40 landen! 
Kijk op www tenkatephilatelie.nl 
of stuur uw mancolijst naar Lijs
terbesstraat 21,6666 XE Heteren. 
Tel. 0264722176 of 0646644808 
Emai I. info(5)tenkatephilatelie.nl 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel en muntenverza
melingen van de gehele wereld. 
Contante betaling. D. van der 
Toorn Tel. 0703388427 of 
0651118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof Tel. 0104826725. 

Gevraagd: Michel cat. Europa 
van de jaren 20012006. 
J. van der Graaf. Tel 0263646851. 
Email: johanvandergraafcs 
gmail.com 

Gevraagd ik bied de hoogste 
prijs voor ongebruikte Neder
landse postzegels uit de jaren 
20012014. W Bongers. 
Tel. 0636578674. 

Alle soorten bundels en 
massawaar afgeweekt. 
Ook frankeergeldig met gom 
gezocht H. Koning te Den Haag. 
Tel. 0621406037. 

Bundels Nederland. 
W. Vreeswijk. Tel. 0302715923. 

Zoek postfrisse series: Michel. 
Ajman 19401944,20032005, 
20072009 Haitr 15961601, 
Guyana 423847. B Bulte. 
Tel. 0541510061 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzame
laars van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, 
bel 0575848859, 
zie www.sgbritann ia.nl 
Blad, meetings, 4 grote veilin
gen, boekjes en veel verzamel
plezier Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 0651140411,0181774870 
ofwww.filitalia.nl 

Vereniging voor Tsjechoslo
wakijeFilatelie. Bijeenkom
sten, veilingen, uitgebreide 
bibliotheek, interessant vereni
gingsblad J Bisschops. 
Tel 0644602932. 
Onze website www.csfilatelie.nl 

Op Hoop van Zegels Haarlem 
Postzegelbeurs zondag 
19 oktober van 11.00 15.30 uur, 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
2101 MP Heemstede Gratis en
tree Nog tafels te huur. inl. M.A 
Hagenaars. Tel. 0235334252 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 
en postzegels van Frankrijk en 
voorm Franse Kol, eigen blad, 
veilingen, rondz , 4 bijeenkom
sten p.j m De Bilt Contr. igeurc 
Info Pietjan Zwaag. 
Tel. 0206277894 Email. 
secretaris(5)cfvmarianne nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeen
komsten en 7 veilingen Een 
uitgebreide bibliotheek en ronc 
zendingen Onze website 
www.usca.nl Enk Mulder, 
info(5)usca.nl Tel. 0625240316 

Emmeloord 8 november 
Postzegelbeurs 10 00 16 00 
uur m Multi Functioneel Cen
trum, Corn Dirkzplem 10,8301 
ANEmmeloord.ini 0527615628 

Zaterdag 13 september 
Postzegel Verzamelbeurs van 
10 00 15 00 uur Christelijk Col
lege, Graaf Adolflaan, Zeist 
Inl. G ten Dam. Tel 054736300C 

Verzamelt u Latijns Amerika? 
LACA heeft 4x per jaar een 
meeting m De Bilt, een blad vol 
interessante artikelen en 2 keer 
per jaar een veiling. 
Info wwwJacajii of 023525668 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomste 
in Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,euro. 
Inl. P. Mulder. Tel. 0206197689 
Email ppmulderOplanet.nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( ! 
Postzegels 

W. van der Bijl 1) 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelic Association 

http://www.motiefonline.nl
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.com
http://www.wereldzegels.eu
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://tenkatephilatelie.nl
http://gmail.com
http://www.sgbritann
http://ia.nl
http://ofwww.filitalia.nl
http://www.cs-filatelie.nl
http://www.usca.nl


Postzegelhandel 
LUC VANSTEENKISTE 

# m /België X X / X / H . 
^ China zegels en brieven, 
v̂  Uitzoeken kilowaar Frankrijk, België en U.K. 
v̂  Diverse loten / partijtjes 
v^Duo-stamps en PAFs 
v̂  Zegels wereld & brieven 
/ Ook inkoop plakwaarden (nominaal) België 

en betere partijen. 

faK?"-, WPp- O^L-BiAt 

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

iiiiK^«""»': _ i ' < ! A « h , ; ' > , f& 

W^'^ 
Onze Beursagenda voor 2014: 
HoUandfila in Bameveld (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Postex in Apeldoorn (NL) 
Eindejaarsbeurs in Bameveld (NL) 

DE H O L 

Veiling Nr. 123 
wordt gehouden op 

zaterdag 6 september 2014 
te Alkmaar 

^ éi MV^'^ 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoeii ons op Internet: www.de-hollandse.ni 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.ni


Grote veiling 15 & 16 augustus 

A „y Meer dan 3000 verzamelingen, partijen 
en complete nalatenschappen. 
Prachtige verzamelingen overzee welke 
al voor 1920 zijn samengesteld. 

y Talrijke rariteiten Duitsland, Europa en 
overzee met inzetprijzen tot 45.000,00 
Euro. 

T Omvangrijke voorraadbestanden 
in meer dan 800 dozen en 50 
boekenkasten. Voordelige 
gelegenheid voor handelaren. HOLGERTHULL 

Executive Director & 
Auctioneer 

Jt>-f«^Uf 
Tel.+49 7243 561740 

Gert Müller GmbH & Co. KG 
Internationale Postzegel-en Muntenveilingen 
Carl-Zeiss-Str. 2 • 76275 Ettlingen/Duitsland 
Telefoon +49 7243 561740 • Fax +49 7243 5617429 
E-Mail: info@gert-mueller-auktion.de 
Internet: www.gert-mueller-auktion.de 

Beste onjzeni 

mailto:info@gert-mueller-auktion.de
http://www.gert-mueller-auktion.de

