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uit onze veiling van 30 oktober t/m 1 november 2014 
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Wij ontvingen vele mooie collecties waaronder een fantastische collectie Nederland in blokken van vier merendeels postfris 
met vele topnummers grotendeels voorzien van certificaten. Een aanbod welke vele Jaren niet is voorgekomen. 

Daarnaast ook een collectie Nederland en Overzee postfris, opgesplitst in vele losse kavels met veel toppers 

Zeer interessant aanbod 
fout en misdrukken van 
Nederland en Overzee 
waarbij unieke stukken 
ook in blokken van vier 

^̂ ^̂ ̂~~; Ruim 1.000 collecties en partijen 
J van landen uit de gehele wereld 
^ waarbij zeer mooie intact gelaten 
ntj collecties van bekende verzamelaars 
■̂  uit binnen en buitenland 

GEHELE CATALOGUS VANAF CA. 1 OKTOBER ONLINE OP ONZE WEBSITE WWW.NPV.NL 

Leeuwenveldseweg 14a  1382LX  WEESP  0294433020  info@npv.nl 

http://WWW.NPV.NL
mailto:info@npv.nl


PARTNER IN 
THE GLOBAL 

PHILATELIC NETWORK 

CORINPHILA 
GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 220^ veiling wordt 
gehouden op 27 september 
en 2 t/m 4 oktober 2014 
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Nederland Ie deel collectie Débourséstempels, 7x Army Bag 
afstempelingen, emissie 1 852 met stempels en poststukken, 
postwaardestukken met variëteiten en particulier, proeven, 
Nederlands-Indië en Indonesië cpl. vellen uit het Kolff archief, 
Drs. A.F. Holleman collectie Internering Eerste Wereldoorlog, 
prentbriefkaarten met unieke collecties Akersloot en Uitgeest etc. 

De catalogus en overzicht van kijk- en veilingdagen vindt u op 

WWW.CORINPHILA.NL 
op aanvraag zenden v/ij u gaarne een exemplaar per post toe. 

http://www.corinphila.nl


Internationale 

antwerp e^po 
Jan van Rljswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 

Zaterdaß van lOuOO tot 17uOO 
ZoncCag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: €5.00 

FNIP VZW BOEKENBERGLEi 181-3 BE-210Q DEURNE 
www.fnip.be ~ info@fnip.be - tel.:+32(0)486 96 22 85 - fax:+32(0)3 233 89 70 

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


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Het aanbod is zeer gevarieerd zodat iedere verzamelaar en postzegelhandelaar zeker iets van zijn gading 
kan 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 

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

';:^>^-Z^ tTm 

FRANCi 

Een aantrekkelijke collectie, een waardevolle postzegel, een bijzonder poststuk. 
Wij veilen het graag voor u! U bent daarvoor van harte welkom op onze kantoren in Roermond 

of in Den Haag, graag na telefonische afspraak 

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

(Postadres, p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD 's-Gravenhage) 
mfo@vandieten.nl • www.vandieten.nl 
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Van Dieten Postzegelveil ingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV 

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


32ND INTERNATIONAL 

STAMP EXCHANGE 
2 3  2 5 October 2014 
Sindelflngen Trade Fair 
Open daily from 10 am • Entry is free! 

Indulge Yourself! 
Red lips and a saucy look  inspired by the sex appeal of the 
1950s, the Int. Stamp Exchange promises to be a seductive 
affair. Apart from a top range of stamps, particularly in the 
area of postal history, the BDPhAcademy will be our guest 
with a topclass lecture program and top speakers. 

www.briefmarkenmesse.de 

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39  3351CP Papendrecht 

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

i?e Capeise postzegel jubileumbeurs 
Zaterdag 27 en zondag 28 september 2014 
in de Trefterp, Marsdiep 1, Capelle a/d l)ssel 

Jubliieum zaalveiling op vrijdag 26 september: 
Inzien kavels van 10:0012:00 uur, aanvang veiling 13:00 uur 

• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den Ijssel 
• Openingstijden zaterdag van 10.00 17.00 uur zondag van 11.00 15.00 uur 
• Vele handelaren met voor elk wat w îls 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 

Voor inlichitingen: 
tel.: 06  44 11 46 95 IJ (FILATELISTEN VEREN IG ING)' 

SSEL &LEKSTREEK 
Volgende beurzen zijn op: 29 en 30 november 2014 

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ h 
6950 AA Dieren ^ W ^ 
Tel: 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
«?W«ï7o(»l0^©®CP8fi'(7(3(3ÖoODO 

. ,^W«7o(»]©J'®®0'8C'0'(3®0°«!?ÖCiDfe®OoODO 

Veilinghuis "De Voorstraat ' 
V o o r s t r a a t 23  8011 AAK Z w o l l e 

Tel. 038  4211045 daags maza. 08.30 tot 16.00 uur 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeer geldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,55 per 
€ 0,80 per 
e 0,60 per 
€ 0,70 per 
€ 0,33 per 
e 0,40 per 
e 4,00 per 
€ 0,55 per 
€ 0,30 per 
€ 430 per 
€ 0,45 per 
€ 0,75 per 

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

100 NKR. 
1 GBP. 
I DOLLAR. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
I EURO. 

U kunt uw frankcergeldige postzegels aanbieden 
tijdens AntwerpFiia, 27 & 28 september 2014 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen (i I hetnet.nl 
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postnl 

ruim 50 handelaren 

(ook uit buitenland) 

rolstoel vriendelijk 

goed verlicht 

PostzegelshDuu 

POSTEXaoiM 
Rpeldoorn 

Gratis Catalogus 
Gratis Verrassingst 

Gratis Taxaties 
Gratis Parkeren 

17 
18 oktober 
1̂9 

www.postex.nl 

www.facebook.com/ 

postexapeldoorn 

www.twitter.com/ 

postexapeldoorn 

ëling 
'ostzegels 

itoonstelling (alle klassen' 
Informatie I 

Americahal, Laan van Erica 5 
7321 BX Apeldoorn 

vrijdag en zaterdag 10.0017.00 
zondag 10.0016.00 

http://www.briefmarken-messe.de
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://hetnet.nl
http://www.postex.nl
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/


largang 91  september 2014  nr. 1039 

ilatelie' (waarin opgenomen De 
hilatelist en De Posthoorn) wordt uitgc
even door de Stichting Nederlandsch 
laandblad voor Philatelie 

e officiële mededelingen van de 
onmklijke Nederlandse Bond van 
latelistenverenigmgen KNBFen de 
agina's van De Posthoorn vallen buiten 
erantwoordelijkheid van de redactie 

oofdredactie: 
enéHillesum Filatelie 
ené Hillesum 
ostbus 7, 3330 AA Zwijndrecht 
elefoon 0786101520 
illesum@filatelist com 
iww defilatelie.nl 

dvertentieverkoop: 
ureau de Troye 
rieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
;anme de Troye 
elefoon 03653 84 528 
elefax 0365384880 
)fo@bureauäetroye nl 
iww.bureaudetroye nl 

bonnementen en bezorgklachten: 
bonnem enten land 
ostbus 20,1910 AA Uitgeest 
elefoon 0900ABOLAND 

(09002265263) 
elefax 0251310405 
\utaties www aboland nl/blad/filatelie 

dreswijzigingen: 
dreswi|zigingen geeft u op aan de 
ecretaris van de vereniging waarvan u 
dbent Individuele abonnees zenden 
un adreswijziging aan de administratie 
[ie 'Abonnementen') 

Hoe word ik abonnee?' 
r zijn twee abonnementsmethoden 
een collectief abonnement 
kunt lid worden van een vereniging 
ie bi) 'Filatelie' is aangesloten, het 
bonnemcntsgeld maakt dan deel uit van 
V verenigingscontributie 
een individueel abonnement 

tervoor kunt u zich  m u v België 
anmelden bij Abonnementenland in 
iitgeest (zie 'Abonnementen') voor 
: 33,10 (Nederland), € 52,40 (buitenland, 
tandaard) of € 77,85 (buitenland, 
nority) Een individueel abonnement 
aat per de eerste van een willekeurige 
laand in. het loopt minimaal één jaar 
11 nummers) Abonnementsbeeindigmg: 
e 'Opzegging abonnement' 

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

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

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

osse nummers: 
lummers van de lopende jaargang 
unnen (mits voorradig) voor € 4.75 per 
ummcr (inclusief porto) worden besteld 
ia bank NL41 ABNA 0588 245 070 van 
bonnementenland in Uitgeest, vermeld 
e gewenste editienummers en uw 
olledige adres 

estuur: 
oorzitter 
C van Balen Blanken AI|P 

scretans' 
FC Elzmga, Schalmei 5 
876 VC EttenLeur 
elefoon 0765035295 
er]'nmgrnee5teT 
,| van de Kasteele 

opyright: 
) 2014 Maandblad Filatelie 

plage van dit nummer: 
5 000 exemplaren 

;SNnummer 01663437 
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September 1944 
Estafette WOir 
518 

Achter de streepjes' 
522 

Bî devgorgagma^ 
We hebben het allemaal op school 
geleerd: Bonifatlus werd in 754 bij Dokkum 
vermoord. 
Leon Mijderwijk beschrijft niet alleen 
de dood van deze vroegmiddeleeuwse 
Angelsaksische missionaris, maar ook zijn 
leven. 
Afgebeeld is een getekend ontwerp van 
Hubert Levigne voor de postzegel (NVPH 646) uit 1954, 
(collectie Museum voor Communicatie, Den Haag) 

Adverteïitieindex 

Filatelie 
'EM. 

Sleb Posthuma 0960-20110 
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Het maandblad Filatelie is Official Partner van de A\IP {Association Internationale des Journalistes Philatéliques) en lid 
van deASCATide internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzcgeltijdschriften) 
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Qrote Wade 23 fi^i^ 3439 NX Nieuwegein 
Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 

info@filatelie.neJI - Banic: 36.1%<8f.378 / Giro: 7227081 
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Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NE1 
20060 Azië 1854-1930. Prijs: € 8.950 
Indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie, vele landen zeer goedgevuld aanwezig w o Ceylon, China incl 1e serie 
(5 candann het dure zegel met brede margesi), Hong Kong met veel toppers, India en Indiase Staten, veel klassiek Japan, 
Macao goed Perzie Shanghai, Siam met dure zegels etc etc in oud Yvert album Zeer mooie collectie met zeer veel 
schaars materiaal" Alle foto's op: WWW.FILATEUE NET 
2221 lAzië t/m 1920. Prijs; € 7.S00 
Schitterende oeroude gebruikte/ongebruikte collectie tn Schaubek album Vele landen rijkelijk vertegenwoordigd met 
zeer veel betere uitgaven, o a zeer sterk China Hong Kong, Japan, Thailand, Straits Settlements en andere Engelse 
kolomen, ook veel beter matenaal van Franse, Portugese en Spaanse kolomen Prachtige collectie om voort te zetten" 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
20695 Bangladesh 1971-20121! Prijs: € 8.750 
Ongelofelijke collectie, de vonge verzamelaar had geld te veel en spaarde postfrisse series, blokken, velletjes, op fdc, als 
het kon op bnef, als er variëteiten van beslaan, dan die ook maar, ook met uitgegeven uitgaven etc etc etc opgezet in 
57 dure albums Een grotere collectie dan deze bestaat er met' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22569 België 1849-1999. Prijs: C 3.300 
Zeer uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1999 in 6 Davo albums Collectie bevat mooi 
klassiek deel en zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 127 (5 Franken), 145-158* (staalhelm), 186' in kleinbogen, 
235-241 I* (zigzag perforatie, 10 Fr mist hoekje), 235-241 II* (paarse Antwerpen stempels), 287*, 291 -297*, 314, 315-
321 *, 333-341 * (Mercier), 342-343*, 347-353*, 354-365* (Madonna), 366-372*, blok 1 *, 3*, 4**, 5**, etc etc Hoge cat 
waardel Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20981 Brits Amerika. Prijs: € 4.600 
Zeer uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Brits Amenka op kaartjes in 2 kaartenbakken Bevat o a 
Bahamas, Barbados, Brits Honduras, Falkland Islands, Montserrat etc Partij is gesorteerd volgens de Scott catalogus en 
heeft een cat waarde van ca 30 000 US$ Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22696 Canada 1851-2010. Prijs: € 3.500 
Vrijwel geheel ongebruikte, zeer goed gevulde, collectie Canada 1851-2010 in 3 blanco Stanley Gibbons albums 
Collectie bevat aardig klassiek deel en veel betere zegels zoals (Stanley Gibbons no's) 115-116,121-135*, 136,137, 
141 -148*, 150-165* (165 zonder gom), 178*, 179*, 182*, 187,188-195* (195 zonder gom), 266-270*, 275-285*, 286-
287*, 288-303*, 304-309*, 319-325*, 326-328*. 341-351*, 352-354*, 357-367*, 368-370*, 375-388*, R9* (aangete
kend), etc Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21861 China 1900-1980. Prijs: C 9.500 
Grote partij met heel veel betere uitgaven, w o Hemelse vrede sene gebruikt, 1979 kindblok, Paardenblok, vele andere betere 
uitgaven ook wat ander matenaal, in grote doos Zeer waardevol lot" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22692 Duitse Staten 1849-1920. Pr i js : € 4.250 
Zeer indrukwekkende gebruikte/ongebruikte collectie met veel doubletten, kwalitatief zeer wisselend met zeer veel 
dure en hooggenoteerde zegels, intact aangeboden, ook betere afstempelingen, wat vervalsingen, rijp en groen door 
elkaar,metoa Baden nr 1,18kr en 30krgebruikt(2x), Bayern met 3xnr 1 (2x gebruikt, lx ongebruikfi"), 18kr zegels, 
Bremen, Braunschweig, Hamburg, Hannover, Helgoland, Lübeck, NDP Pruissen, Sachsen inci zeer kapotte nr 1, T&T, 
Württemberg met 18 kreuzer zegels en 1872 uitgave Duitse Reich met Brustschildern, in insteekboek Enorme catw 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22372 Duitsland 1872-1945. Prijs: C 4.000 
Zeer goed gevulde, dubbel verzamelde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in 2 Davo 
luxe albums Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 11, 29-30, 53-62*, 178, 209 PY, 278Y (stempel 
dubieus), l-lir, 344-350*, 378-384*, 392x (liggend watermerk), 398-401*, 407-409*, 423-424 450-453*. 450-453 
455.459-462*. 459-462, 496-498* (Zeppelin Chicago), 505A* (tanding 1413), 505B* (tanding 14), 507*, blok 1 (Iposta), 
3(0stropa) 9**, 10*, 11**, dienst 9-14*. 60y (watermerk cirkels). 155-165. etc Hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20693 Duitsland 1945-1948. Prijs: € 4.950 
Prachtige dubbele collectie, zowel postfris als gebruikt gespecialiseerd verzameld met typen en tandingen, van gealli
eerde bezetting, prachtig Sovjet zone mol Pocta zegel met eert. dure gekeurde zegels, blok 1 gebruikt met foto-attest, 
blok 2 gekeurd, blok 3, blok 4 (2x gebruikt gekeurd), Goethe blok 2x, Schwärzungen, bezirkstempels etc etc opgezet in 
4 insteekboeken Cat w volgens verzamelaar meer dan 70 000 EUROi" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21265 Duitsland Am/Br. Zone 1945-1948. Prijs: e 3.250 
Prachtige zeer gespecialiseerde verzameling met veel kunde bij elkaar gebracht, dubbel verzameld, met kleurnuances, 
typen, (plaat)fouten boeven veel schaars materiaal aanwezig incl serie t/m 1 Mark gebruikt meervoudig, ook 1 Mark als 
enkelfrankering, veel uitgaven band- en netopdrukken incl variëteiten, 1948 Kölner dom zeer uitgebreid met tandingen, 
brieven en blokken van 4 1948/52 gebouwensene heel, heel uitgebreid etc etc prachtig opgezet met beschrijvingen, in 
3 albums Schitterende collectie" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20530 Duitsland Sovjetzone 1945-1948. Prijs: € 3.800 
Schitterende meest gebruikte verzameling gespecialiseerd verzameld met typen, tandingen, papiersoorten en water
merken zeer veel dure uitgaven aanwezig in meest mooie kwaliteit, deels gekeurd, (ook wat twijfelachtige stempels) 
met o a Berlijn en Brandenburg 1B/7B gebruikt, Mecklenburg incl 20/22 gebruikt (2 senes, beiden gekeurd) 29/36x en 
29/40y gebruikt, Sachsen met Schwärzungen, Ost-Sachsen nr 1 gebruikt (gekeurd) postmeistertrennungen Sachsen 
73/84, Thunngen incl blok 1/2 gebruikt (gekeurd) blok 3, blok 4 met tentoonstellings-stempel, samenhangende brug-
paren en brugpaarblok. West Sachsen, handstempel opdrukken, Goethe blok. diverse leuke brieven etc etc in 2 albums 
Prachbge koop met enorme cataloguswaarde" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19962 Engeland 1840-1975. Prijs: C 9.250 
Prachtige uitgebreide gebruikte/ongebruikte collectie met heel veel topnummers meest in zeer mooie, fnsse kwaliteit 
WO 1840 ld zwart ongebruikt(?) en gebruikt 2d blauw 1847/54 10d goed gerand, surface pnnted met de betere 
waarden en plaatnummers, penny reds t/m plaat 225.1867/82 incl de superzeldzame 5 pond oranje gebruikt met cen
traal stempel Belfast (enkele minieme lichte kreukjes) 1870 1/2dincl 2xplaat9i 1883/4 hoge waarden 2/6 t/m lOsh. 1 
pond lila met het zeldzame wmk orbs (3 keurstempeltjes op azi). pond groen, pond Edward, Seahorses etc etc in Yvert 
band Prachtige, verzorgde collectie met enorme cat w " Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20763 Engeland 1840-2005. Prijs: € 5.000 
Gebruikte en vanaf ca 1990 ongebruikte collectie Engeland 1840-2005 in 2 Davo albums Collectie is zeer goed gevuld 
met zeer veel betere zegels zoals (Michel no's) 1 -2,5-7,35,54(i), 67,70-71,82-84.85,99.118,174 (PUC), dienst 1 -6, 
24, 26-31, 39-41,43.44 (I). etc Hoge cat waardei Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22700 Engeland 1840-2010. Prijs: € 9.500 
Prachtige, ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Engeland 1840-2010 in 3 blanco Stanley Gibbons al
bums Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Stanley Gibbons no's) 1 (4x), 2 (3x) 6 plaat 15 in ongebruikt paar. 
43 plaat 225 (I tanding linkerkant gedeelteli|k afgeknipt). 54, 57 58 (embossed), 62, 63, 66 72 (3x), 126 plaat 1. 2. en 
4 (5 shilling Victoria). 178* (2x) 180 (2x). 183,185 (1 pond groen Victoria), 266 (1 pond groen Edward), etc Zeer mooie 
collectie zeer hoge cat waardei Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22738 Engeland boekjes, boekjes, boekjes. Prijs: € 3.100 
Geweldige partij postzegelboekjes t/m modern, zeer veel window booklets, NVI's, bergen met cylindernummers, heel veel 
goede boekjes aanwezig, ook prestige boekjes w o 3x Coronation etc etc etc Intact aangeboden, met alle krenten in de 
pap De nominale waarde bedraagt reeds ruim 2900 pond = 3600+ euro" Onder nominaal aangebodeni" 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22074 Engeland en koloniën. Prijs: € 3.100 
Uitgebreide postfnsse ongebruikte maar voornamelijk gebruikte partij Engeland en kolomen in 3 ordners en 2 insteekboe
ken Parti) bevat aardig klassiek matenaal van o a Engeland, India. Zuid Afnka. Nieuw Zeeland, Australië (o a 1 /- Kangaroo 
met kopstaand watermerk). Barbados, Ceylon (o a 4 penny kopstaand watermerk, Stanley Gibbons 279a), Hong Kong (o a 
1891 Jubilee opdruk), Egypte Canada etc Hoge cat waardei Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22004 Engelse koloniën ca. 1950-1970. Prijs: € 3.850 
Insteekboek en 2 klembanden met albumbladen met divers postfris en ongebruikt materiaal van diverse Engelse kolom
en Bevat veel materiaal, waaronder beter zoals (Stanley Gibbons no's) Antigua 180-195**, Bahamas 157*, 247-261**, 
Barbados 289-301 **, 322-335**, Brits Antarctica 1 -15**, Nyassaland 173-187**, etc Hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19780 Europa 1841-1045. Prijs: € 6.000 
Ongebruikte en gebruikte oude Europa verzameling in groot blanco album Collectie bevat o a goed België (staalhelm 
ongebruikt, Mercier gebruikt, blauwe Madonna gebruikt), Belgisch Congo, Frankrijk, Italië, Nedertand, Portugal, Rusland, 
etc Collectie is in wat gemengde kwaliteit (ongebruikte zegels zitten deels vastgeplakt) maar bevat veel beter en onge
woon materiaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22442 Europa ca. 1841-1945. Prijs: € 3.750 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europa ca 1841-1942 in oud Schwaneberger album Collectie bevat voornameli|k 
Duitsland, inclusief oud Duitse Staten en Duitse gebieden waaronder beter matenaal zoals (Michel no's) Duitse Rijk 
407-409*, 423-424* 425-429*, 455, 459-462*, 499-507* Saar 1-17 (op briefstukjes), 53-69*, 104-107*, 122-125*, 
135-141 (op briefstukjes), 145-150.151-157**, 159,168-170,171-177*. 179-194 op 2 brieven. 199-205 Duitse ko
lomen Duits Nieuw Guinea 2-6 13,17, Duits Oost Afrika 1 -5. 6-10.11 -21, 22-29, 36, 37 Duits Zuid West Afnka 1 -4 
5-10,11-23, 24-32, Kameroen 1-6, 7-18, Karolinen 7-17 Samoa 1-6,16,17, Togo 1-6,16, 23** Ook wat Engeland 
Frankrijk, Italië etc aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

21194 Europa ca. 1850-1940. Prijs: € 7.00 
Goed gevulde collectie Europa ca 1850-1940 in 4 Excelsior albums Collectie bevat zeer goed België, Franknj 
Denemarken, Duitsland. Finland, Italië. Oostenrijk, Portugal etc Tevens een extra album Duitsland met ook wat moderni 
matenaal Geheel intact gelaten collectie met zeer hoge cat waarde Ideaal kavel voor wederverkoperi 

Alle foto's op: WWW FILATELIE.NE 
21045 Europa tot ca. 1960. Prijs: C 5.20 
Zeer mooie, uitgebreide collectie Duitsland. Zwitserland, Frankrijk. Nederland, Oostenrijk en Denemarken in 2 grote out 
albums Collectie bevat zeer veel beter matenaal van voornamelijk Duitsland zoals (Miche! no's) leuk oud Duitse State 
Duitse Rijk dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) met o a blok 1* (Iposta), 2* (Nothilfe), 3 op brief (Ostropa), en ve 
der veel senes met velrand ingeplakt, dus de zegels postfns (o a 506,538,543,565-568,603,686-688,695-697,72 
729 etc) Verder goed Franse zones, Berlijn (o a UPU, Goethe blok 1 (iets kort)). Bundespost etc Hoge cat waarde 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22626 Europese landen klassieke collectie t/m 1930. Prijs: € 5.50 
Schitterende zeer uitgebreide collectie van de diverse landen, veelal vanaf nr 1. met vele betere zegels en series in va; 
nette, frisse kwaliteit, met vele toppers aanwezig, in oud Schaubek album Prachtkoop met enorme cat w 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22141 Europese landen tot 1920. Prijs: C 5.50 
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte klassieke collectie Europese landen tot 1920 in oud, dik Schaubek albur 
Collectie bevat o a zeer goed Duitsland waaronder ook goed oud Duitse Staten en Duitse gebieden. Frankrijk. Itali 
Oostenrijk, Portugal etc Mooie collectie hoge cat waarde' Alle foto's op-WWW.FILATELIE.NE 
22631 Finland 1856-1938. Prijs: € 3.50 
Mooie, ongebruikte en gebruikte, klassieke collectie Finland 1856-1938 in blanco Bernina album Collecbe bevat ve 
mooi materiaal waaronder (Michel no's) 1, 2 (2x), zeer mooi deel serpentines, zeppelin zegel op zeppelin kaart etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22123 Franse koloniën tot ca. 1945. Prijs: € 3.25 
Prachtige uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen tot ca 1945 op Yvert bladen in 
oude albums Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook beter Cat waarde ca 17000 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22740 Hele wereld klassiek/oud uitzoekpartij. Prijs: € 4.25 
Prachtige klassieke partij met veel Aziatisch matenaal. ook veel beter, verzameling Japan, USA met hele dure uitgave 
Spanje, Frankrijk klassiek met typen en stempels in aantallen (cat w van dit boekje alleen 15 000-r-i-+ euro'), Maleisi 
Indiase staten Hong Kong, GB collectie t/m modern etc etc in groot aantal albums en stockboeken + los in doo 
Geweldige uitzoekpartij" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21322 Hele wereld oud klassiek beter materiaal. Prijs: e 5.95 
Samenstelling betere uitgaven w o Engeland met veel klassiek. Penny black, plaatnummers, PUC pond gebruikt, Victor 
en Edward t/m lOsh, Malta 5sh Victona Sicilie incl 50gr van Diemensland, New Zealand ongetande Chalon head 
Bahamas pond Victona. 10R East Africa and Uganda, Jamaica 5sh Victoria, Obock incl Ifr, Australische staten, Duits 
Staten met betere uitgaven Vaticaan 1 scudo gebruikt, Roemenie proefvelletjesp), Finland lOkop rood gebruikt, IJslar 
4sk en 16sk gebruikt 1 e emissie. Italië met SAGGIO opdrukken etc etc Insteekboek vol met beter matenaal 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21627 India en Staten. Prijs: € 5.25 
Prachtige postfnsse en ongebruikte collectie India en Staten in insteekboek met zeer veel beter materiaal zoals (Mich 
no's) 45-47* 117** (2x), 187-189*. 205*. dienst 46*. 47*. 48*, 51-63*. Britse Veldpost in China 1-10*, 11*, 23-29 
Chamba 13*, 14*, 15*, 86**, 87** 105-108**, dienst 69-72**. etc etc Werkelijk fantastische partij zeer hoge ca 
waarde' Alle foto's op; WWW.FILATELIE.NE 
22741 Iraq speciaalcollectie variëteiten/afwijkingen. Prijs: € 3.95 
Schitterende partij afwijkingen, vaneteiten, (deels) ongetand. missende kleuren en ander schaars matenaal van oud ti 
nieuw, opgezet in 7 stockboeken en 2 mappen Dit lot is afkomstig van de toenmalige directeur van de traakse PTT dr 
deze persoon zat dicht bij de bron Unieke koop van zoveel van dit zelden tot nooit aangeboden materiaal" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22720 Italië 1861-1945. Prijs: C 6.25 
Schitterende **/*/0 vrijwel complete tot overcomplete collecbe met vele extra's ook prachtig klassiek aandeel met ve 
gebruikte en ongebruikte topnummers, ook heel veel luxe postfrisse uitgaven aanwezig(ii'), jaren 20/30 met alle dui 
uitgaven diverse uitgaven met certificaat, Manzoni zeer goed back of the book, luchtposten, Servizio dit Stato tnptu 
etc etc in zeer goedgevuld Italiaans album Fantasbsche collectie met enorme catw "' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22048 Italië 1861-1975. Prijs: € 3.30 
Postfnsse. ongebruikte en gebruikte collecbe Italië 1861 -1975 in 2 Davo cnstal albums en 1 insteekboek in wat gemenj 
de kwaliteit Collectie bevat aardig klassiek deel en veel betere zegels zoals (Michel no's) 22.49, 54, 59, 95-96, 97-9. 
153-156*/0, 193. 391-407* 439-444*. 479-487*. 494-513*. 514-519*, 560-575*. etc Ook aardig back of the boe 
aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21999 Italië 1862-2006. Prijs: C 4.50 
Prachbge geheel gebruikte collectie, in meest zeer mooie kwaliteit, op enkele zegels na in de hoofdnummers gehe 
compleet met vele dure uitgaven zoalsl 862 1 Oc t/m 80c ongetand, 1863/7 t/m 2L. 1878 opdrukken. 1879 t/m 2L inc 
30c bruin, 1889 t/m 5L, 1910 Ganbaldi, 1924 Victory. 1924 Crociera, jaren 20/30/50 nagenoeg compleet met alle du 
uitgaven en de goede luchtposten, verder heel goed back of the book met port, dienst, pakketpost met vele dure uitg. 
ven in 5 dure Lindner albums Catw Sassone2010 55000+EUROi" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21680 Italië en gebieden 1851-ca. ig40. Prijs: € 4.75 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van Italië en gebieden, waaronder zeer veel bet 
materiaal, zoals (Michel no's) 56' 59 86*, 95-96. 97-98. 98*. 201-204,356*, 357* 366B, 413** (3x), 439-444*, 44! 
446*. 483, 503. 504, etc Tevens aardig oud Italiaanse Staten en Italiaanse gebieden Cat waarde Sassone ruim 750C 
euroi Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21288 Luxemburg I e emissie 1852. Prijs: C 3.25 
Schitterende speciaalverzameling van de nummers 1 en 2 van Luxemburg meest prachtige kwaliteit en met vele bijzor 
derheden zoals gekleurde stempels, afwijkende stempels, kleurnuances nr 1 in stnp van 4 op brief (lijkt me zeldzaan 
nr 2 in stnp van 3(2x) nr 1 stnp van 4, paar van de nr 1,2 paren van de nr 2 etc etc op albumbladen Geweldir 
collectie" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21357 Maleisische Staten 1867-2002. Prijs: € 3.35 
Prachbge meest gebruikte collectie van de diverse gebieden, beginnend met Straits Settlements, incl vele betere zege 
en senes, hoge waarden afstempelingen, Johore t/m $ 100, veel RSW uitgaven, Malaya, Singapore t/m modern etc et 
opgezet in 4 albums Prachtkoop met enorme cat w " Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21080 Nalatenschap Duitsland. Prijs: C 4.80 
Uitgebreide postfrisse ongebruikte en gebruikte nalatenschap Duitsland in 13 albums Collectie bevat o a aardig oi 
Duitse Staten goed Duitse Rijk, Duitse kolomen, Duitse Zones, Bund postfns en gebruikt, waaronder posthoorn postfn 
Berlijn met o a postfris roodopdrukken, UPU, Goethe, Wahrungs, DDR in 5 albums etc Hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
19975 Nederland 1852-1978. Prijs: € 5.50 
Prachtige postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1852-1978 op Scott albumbladen in doos Collectie bev 
zeer veel betere zegels zoals (NVPH no's) 1*, 2* 4-6*, 34-44*, 45-48* (no 48 2xi) 90-101* (101 zonder gom), 10' 
105*, 121-131* 136-138*. 149-162*. 177-198*, 346-349*, 356-373* 518-537* port 3-12* (8 ontbreekt), 13-26 
27-28*, 31 -43*. 44-60*. dienst 1 -8*, etc Mooie collecbe, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21240 Nederland 1852-1993. Prijs: € S.50 
Uitsluitend postfrisse en ongebruikte m de hoofdnummers complete collectie Nededand 1852-1993 in 3 album 
Klassieke deel in wat gemengde kwaliteit maar collecbe bevat zeer veel betere zegels zoals (NVPH no's) 48*, 80*, 101 
104-105*, 130-131*. 136-138* 236-237*. 346-349*. 518-537*, port compleet, etc Zeer hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22618 Nederland 1852-1995. Prijs: € 6.00 
Extreem goed gevulde, postfrisse. ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1995 in 6 luxe Lindner album 
Collecbe is gespecialiseerd op typen en tandingen en bevat o a (NVPH no s) 1 -3 met doubletten, 4-6 met doubletten 
proef in zwart op wit (PC31) 14P1 (*) (1 cent met volledig gesleten ondertijn met certificaat Louis). 18A (2_ cent tandii 
14 kleine gaten met certificaat Muis). 24E, 26E 27E, 28 (2x), 47 (3x), 48,49, 61b, 61b-c**, 80 101 (2x) 104-105,13 
131,136-138* 137P', 149-162', 199-202a (verticaal watermerk). 236-237*. luchtpost 12-13 roltanding 1-18*(no 1 
gebruikt), 19-31*, 33-56* (no 46 gebruikt), 57-70* (no 66 gebruikt), 71-101', zeer goed deel portzegels, gespeel 
seerd op typen en tandingen internenng 1 op brief, 2 ' etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21530 Nederland 1852-2001. Prijs: e 3.50 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collecbe Nederland 1852-2001 in 6 Davo albums Collectie bevat vf 
beter materiaal zoals (NVPH no s) 29(*) 44 46* 47,48* 49,80,101 104-105 130.131*. luchtpost 13, goed rolta 
ding, port vrijwel compleet, internenng 1 -2(*). postbewijs 1 -7, etc Goede collectie, zeer hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.Nt 
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11192 Nederland 1867 proeven. Prijs: € 3.900 
eer uitgebreide collectie Oscar Berger-Levrault proeven van Nederland 1867 Collectie bevat kleurproeven van de 5 en 
0 cent op diverse kleuren papier (PC 27a en 27b) en bestaat uit 371 losse zegels. 1 brugpaar van 5 en 10 cent, 1 blok 
an 4 (2x 5 en 2x 10 cent), en 2 velleties van ieder 12 zegels van 10 cent Zeer mooie collectiei 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
11222 Nederland complete collectie 1852-1969. Prijs: e 6.350 
ichitterende ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie in de hoofdnummers geheel compleet in meest mooie frisse 
waliteit, met alle toppers incl 1/48 (nr 1 ongebruikt met gom), kroningsgulden gebruikt en ongebruikt 80 ongebruikt 
0/101 ongebruikt daarna bijna geheel ongebruikt of postfris Verder roltandlng compleet (excl 3-gaats), porten com-
leet, dienst compleet. Internering 1/2(met ceit) luchtposten compleet incl 12/13 postfris tete-beches compleet, 
randkast compleet telegram (ex 25c) etc etc in 2 dure Davo LX albums Zeer mooie collectie met enorme catalogus
kaarde" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!1738 NedeHand grootrondstempeis. Prijs: € 4.000 
antastische collectie grootrondstempeis van Nederland in 5 insteekalbums Collectie bevat ca 10500 zegels met groot-
andstempels van postkantoren hupipostkantoren, bijkantoren, treinstempels, tramstempels, bootstempels etc Collectie 
evat zeer veel mooie afdrukken, waaronder ook veel bijzondere stempels 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12373 Oostenrijk 1850-1986. Prijs: C 3.750 
eer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostennik 1850-1986 in 4 Davo luxe albums, waann 
ok wat Oostenrijkse gebieden Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 16-17* 161 -177* (herden-
ings serie 1910) 418-424* (7_ kronen tanding 11_) 512-517*, 518-523* (Rotary) 524-529*, 545-550**, 551-554* 
=IS), 555A* 555B* (Wipa beide papiersoorten), 557-562", 588* (Dolfuss) 591-596* 617-622, 929-932*, 952-954, 
ort 132-158, 159-174", Serae 22-42*, Bosnië 29-44U* (ongetand) 45-60 84 port 14-26*, etc Ook aardig apart 
lateriaal aanwezig, waaronder lokaalopdrukken Tirol, zwartdrukken (488-493 met stempels op briefstukjes, 591 -596, 
17-622,937-940,943-945, 946), etc Zeer mooie collectie, hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATeLIE.NET 
!0657 Paarden gespecialiseerde collectie. Prijs: € 4.900 
idrukvtfekkende, zeer uitgebreide verzameling, van zeer veel verschillende landen met zegels, senes blokken bneven 
n fdc s speciale afstempelingen ook veel dure uitgaven aanwezig van o a /\ziatische landen, Uruguay luchtposten, 
ngeland en kolomen, tieel veel Zuid Amerika en West Europa incl vele betere uitgaven opgezet in 52 hele dure albums 
evenswerk van een verzamelaarii Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
11094 Peru 1857-1899. Prijs: € 3.500 
ingebruikte en gebruikte collectie Peru 1857-1899 op oude albumbladen en los in insteekboek Collectie bevat o a 10 
roeven van emissie 1857 (met certificaat) en tevens (Yvert no's) 3-3B, 4-5,6-7,8-9,14 16*, etc Ook goede doubletten 
anwezig Zeer hoge cat waardei Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
Ï1282 Peru supercollectie eerste emissie 1858-1861. Prijs: € 8.250 
chitterende collectie van de 1 e de 2e en de 3e emissie zeer gespecialiseerd verzameld met plaat- en positienummers 
iet paren ook ongebruikt aanwezig, met rode zwarte en blauwe afstempelingen, heel veel verschillende soorten stem-
els w o vele zeldzame afdrukken, in totaal meer dan 1000 zegels(ni) van dit schaarse materiaal, veelal geïdentificeerd, 
1 ringband Ongelofelijke hoeveelheid" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12001 Portugal 1853-2005. Prijs: e 5.750 
xtreem uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Portugal 1853-2005 in 
3 albums en diverse stockboeken Collectie bevat zeer veel betere zegels, waaronder (Michel no's) 3, 4 (2x, beide 
ekeurd) 5-8, 9-10, 12-16 17-24, 25-33, 34-45 (waaronder ook duurdere tandingen), 58, 61, 87-92, 96-108,122, 
47-377* 385-405** 553-558* 559-564*, 578-580**, 606-613**, blok 1*, 1, 2*, 2, 3", 3, 4" , 4, 5**, 5, etc Verder 
eer veel doubletten aanwezig waaronder ook veel dure blokken Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!2293 Portugal 1866-1876. Prijs: € 3.100 
looie ongebruikte en gebruikte restantcollectie Koning Luis I 1866-1876 op tentoonstellingsbladen in map 
lollectie bevat betere zegels eenheden, brieven, typen etc Voor de specialisti 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!12S9 Pruissen speciaalverzameling 1850-1867. Prijs: € 7.500 
chitterende ongebruikte/gebruikte collectie, zeer gespecialiseerd met typen, tandingen, vaneteiten, veel prachtig stem-
Imateriaal en vele mooie brieven, beginnend met 1850 1/2Sgr ongebruikt/postfris blok van 4 (in de catalogus geen 

rijs voor postfrisn), paren, strippen, mengfrankeringen, bestemmingen etc etc opgezet in 2 banden Prachtige intact 
angeboden collectiei" Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
11118 Shanghai 1865-1896. Prijs: € 5.950 
rachtige meest ongebruikte collectie in meest zeer mooie kwaliteit, zeer mooie Ie emissie w o 1c 2c(2), 3c, 4c 6c(2) 
c(2) 12c en 16c diverse waarden met keur en/of certificaat, 1866 sene, 1867 serie, opdrukken, 1875 t/m 12c, 1877 
'm 20c 1885 t/m 100c diverse opdrukken 1888 t/m 10c, port instockboek Prachtige collectie met zoveel dure uitga-
en zeer zelden aangeboden, zeker in deze mooie kwaliteifi Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
11640 Sovjetzone/DDR 1945-1990. Prijs: C 3.200 
antastische voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Sovjetzone/DDR 1945-1990 in 7 Lindner albums Collectie 
evat veel betere zegels zoals (Michel no's) Sovjetzone 20-22**, 4 1 " (Potschta) 80X**, 150-155X", blok 1 " (certificaat 
turm) 2 " 4**, 5**, DDR 251-255", 260", 286-288**, 327-341**, blok 7* (Debria), 8-9 A/B" (Karl Marxblokken), etc 
:ollectie bevat ook veel extra s zoals plaatfouten bneven, plaatnummers, 1843** in compleet vel van 50 met verkeerd 
ändinsctinft, postzegelboekjes veel doubletten etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
:2342 Spanje 1850-1938. Prijs: € 7.500 
chitterende ongebruikte/gebruikte collectie vrijwel compleet incl zeer indrukwekkend en waardevol klassiek aandeel 
eer veel dure zegels en senes aanwezig w o 1850t/m6R, 1851 5R t/m 10R, 1852 incl 5Ren6R 1853 incl 5Ren6R, 
853 1c brons 1854 t/m 6Rs 1855/56 t/m 2R 1856/60 t/m 2R, 1860/1 t/m 2R incl 19c gebruikt en ongebruikL 1862/3 
'm 2R incl 19c gebruikt en ongebruikt verder vrijwel compleet met de dure uitgaven, luchtposten en iets Spaans 
ndorra, in album Schitterende koop met enorme cat w i" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
11221 Spanje 1850-1975. Prijs: € 9.950 
chitterende vrijwel complete **/*/0 collectie, met zeer indrukwekkend klassiek deel en vele dure zegels aanwezig met 

1850 6c t/m 5r 1851 t/m 10R, 1854 t/m 6R 1853 t/m 6R, 1853 1c en 3c. 1854 t/m 6R, 1856/1872 compleet incl 
e lastige 19c zegels 1873 en 1874 t/m 4P (beide 10P zegels vals) 1875/76/78/79 alle t/m 10P verder grotendeels 
ompleet in meest nette kwaliteit, ook goed luchtpost, blokken, burgeroorlog etc in 2 zeer goedgevulde Davo Cristal 
Ibums Prachtige koop met enorme cataloguswaarde" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
0697 Treinen 1900-2008!! Prijs: € 4.000 
rachtige **/*/0 zeer uitgebreide verzameling, thematisch opgezet met de ontwikkeling van de tremen vanaf de stoom-
ein opgevrolijkt met bneven, stempels en fdc's levenswerk van de verzamelaar opgezet in 53" i albums 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
:1682 Tsjecho-Slowaldje postgeschiedenis verzameling 1783(!!)-1918. Prijs: € 14.750 
/erkelijk ongeëvenaarde collectie poststukken/brieven/postkaarten vanaf de voorfilatelie met vele interessante en zeld-
ame stukken t/m de onafhankelijkheid, in totaal 6650 "i items met veel zeldzame stempels, speciaalverzameling 
einstempels van alle mogelijke trajecten, vele kleine plaatsjes, goede frankenngen Oostenrijk alle met Tsjechische 
tempels postwaardestukken etc etc opgezet in 39 banden en 2 grote dozen met poststukken die nog opgezet moeten 
lorden Levenswerk (nog met klaar) van een verzamelaari" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

21888 Turkije 1863-2009. Prijs: C 7.250 
Fantastische, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-2009 in 5 albums Deze collectie puilt uit van 
de betere zegels, waaronder eerste emissie gespecialiseerd en verder o a (Michel no's) 10(*), 13B(*), 44A, 50A, 99(*), 
107A*, 113A, 128* 141**, 142*, 144-149* 166* 167*. 168*. 212-221* 245. 252-258*. halve maan opdruksenes 
vrijwel compleet, voornamelijk ongebruikt, waaronder veel betere zegels veel ossenkop opdrukken. 640-652*. 755* 
767-778*. 779-786". 793-798*799-806* 807-825** ("). 826-835*. 843-856*. 857-867*, 868-881**, 891-912**, 913-
934* 985-999* (vrouwencongres), etc Ook goed port, dienst etc aanwezig Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21513 USA 1847-1961. Prijs: C 10.250 
Fantastische collectie tJSA 1847-1961 in 3 luxe Lindner albums Collectie is tot ca 1930 ongebruikt en gebruikt en daar
na voornamelijk postfris. met zeer vele dure uitgaven ietwat wisselende kwaliteit doch zeer veel dure uitgaven in mooie 
kwaliteit aanwezig in de hoofdnummers vrijwel compleet met extra types en grills, hoge waarden ook zeer goed back 
of the book waaronder ook luchtpost, pakketpost port etc Collectie bevat ook mooi deel confederate states Prachtige 
collectie om voort te zetteni" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22503 USA 1851-1976. Prijs: € 4.500 
Schitterende ongebruikte/gebruikte collectie, met zeer veel en waardevol klassiek aandeel, ook vele extra's als stempels, 
grills typen en andere bijzonderheden met o a 1851 t/m 12c 1857/61 t/m 30c -i- doubletten, tevens 5c bruin op gom-
zijde bedruktp). 1861/66 t/m 90c 1869 t/m 30c 1870/88 t/m 90c meervoudig, fancy cancels. 1893 Columbus t/m $3 
(2x$2), 1894 t/m $1,1898 Omaha complete serie t/m $2.1902/3 t/m $2. verder vrijwel compleet met vele leuke extra s. 
back of the book, luchtposten etc in 2 zeer goedgevulde Davo albums Prachtige collectie met enorme cataloguswaar
de"! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21517 USA plaatblokken. Prijs: € 8.400 
Gigantische voornamelijk postfnsse collectie plaatblokken van USA vanaf 1918 in 27. voornamelijk Lindner, albums 
Enorme hoeveelheid materiaal waaronder ook luchtpost port, special delivery, special handling etc Zeer hoge cat en 
nominale waardei Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21503 Wereld 1840-1940. Prijs: € 5.500 
Zeer goed gevulde collectie Wereld 1840-1940 in groot, oud Yvert album Collectie bevat veel beter materiaal, waaronder 
goed Engeland met o a Victoria 1 pond paars. Engelse kolomen met o a Canada 1897 3 4 en 5 dollar. Azie. Franse 
kolomen Europese landen etc Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18699 Wereld betere zegels. Prijs: € 3.600 
Prachtlot betere uitgaven wo Engelse kolomen hoge waarden Bermuda Canada. Zanzibar 1901 met opdruk Zanibar. 
Engeland Embossed 6d(2). 1 sh. 5sh plaat 1 en 2 gebruikt. Ascension George VI set t/m 5sh. USA betere klassieke zegels 
Luxemburg Europa 1956 sene luxe postfris. Liechtenstein betere senes gebruikt. Israel blok 1. Fiume lOkr parlement. 
Japan betere zegels. Levant 2 piastre op 50c ongebruikt (cat w 3000 euro. met keur) etc in stockboek Cat w circa 
30 500-1-1- EURO" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21796 Wereld collectie ca. 1840-1970. Prijs: € 5.500 
Zeer goed gevulde voornamelijk gebruikte wereld collectie 1840-1970 op blanco bladen in 7 ordners Bevat zeer veel 
matenaal waaronder /\zie met goed China Japan. Maleisië en Staten Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21309 Wereld verzamelaar nalatenschap uit Scandinavië. Prijs: € 14.000 
Authentieke eerlijke intact aangeboden verzamelaar nalatenschap zeer groot volume, met deelverzamelingen, accu
mulaties, beter Duitse gebieden. Zwitsedand Frankrijk Israel met tab. oud USA. N- en Zuid Amenka Balkan Engelse 
kolomen met veel beter materiaal, in enorme hoeveelheid stockboeken en albums, in 4 grote dozen, op het laatste 
moment binnengekomeni Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21295 Wereld verzamelaar nalatenschap uit Zwitserland 1850-1970. Prijs: € 13.250 
Prachtige intact aangeboden verzamelaar nalatenschap, enorme hoeveelheden stockboeken. waar vaak geen systeem 
in lijkt te zitten, gewoon volgepropt, landen door elkaar en elke keer weer met betere uitgaven zoals beter Rusland. New 
Zealand met Schackleton expeditie. Spanje België met Mercier serie ongebruikt. Frankrijk, veel beter Duitse Staten 
Duitsland met Zeppelin. Ostropa blok, Luxemburg Ie emissie. Zwitsertand vanaf klassiek met veel betere uitgaven 
DDR met combinahes uit Marx blokken op fdc. Franse kolomen USA postfris etc etc Enorm leuke partij voor de lange 
winteravondeni i Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19830 Wereld. Prijs: € 5.500 
Uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebruikte dealerstock op kleine stockkaartjes in doos Bevat zeer veel matenaal. 
waaronder beter zoals Turkije vrouwencongres 1935 ongebruikt. Liechtenstein Europa 1960 postfris (2x). goed Vaticaan. 
Israel Italië, veel motiefseries etc Zeer hoge cal waardei Alle foto's op: WWW FILATELIE.NET 
21047 Wereldverzameling in 24 albums! Prijs: € 7.000 
Zeer uitgebreide wereldverzameling ongebruikt/gebruikt/postfns. van oud tot nieuw, met o a goed Frankrijk en kolomen 
Portugal en kolomen w o betere uitgaven Griekenland. Oost Europa met goed Rusland en Hongarije. Scandinavië incl goed 
klassiek aandeel. Oostenrijk Zwitserland. Italië en gebieden. Spanje en kolomen, Baltische Staten etc etc in 24(i) deels zeer 
goedgevulde Scott Speciality albums Prachtkoop om verder te verzamelen" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22468 West- en Oost Europa. Prijs: € 3.500 
Zeer uitgebreide partij West- en Oost Europa m 12 insteekboeken en enkele mappen Bevat postfris ongebruikt en ge
bruikt matenaal modern en klassiek Partij bevat o a aardig San Marino Italië Zwitserland. Liechtenstein Rusland, zeer 
goed Polen (o a Michel blok 1 O** (2x). 11*. Al**). Turkije. Oostenrijk. Tnest. Joegoslavië etc Zeer veel matenaal. hoge 
cat waardel Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21075 Württemberg 1851-1873. Prijs: e 5.400 
Prachtige uitgebreide gebruikte verzameling, op typen en kleur verzameld veel mooigerande zegels en prachtig stem-
pelmatenaal ook paren strippen, bneven met mooie frankeringen, alle dure uitgaven aanwezig w o nr 1 meervoudig 
incl Ic 2 incl 2bV. 3(6). 4(5x w o Ixop brief). 5(2x) 6(4) 10(2). 13(4) 17yb paar met eert, 20. 29. 34. 42. prachtige 
combinatie-frankeringen van de emissie 1869/73 etc etc in ringband Zeer waardevolle collectie" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22085 Zuid Afrika en gebieden 1853-1997. Prijs: € 3.500 
Mooie postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afrika en gebieden 1853-1997 in 2 blanco albums Collectie 
bevat mooi deel oud Afnkaanse Staten (o a Kaap de Goede Hoop, Natal, Oranje Vrij Staat, Transvaal, Zululand). aardig 
Zuid Afrika waann ook veel (betere) paren, goed deel portzegels. goed Zuid West Afrika etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21255 Zuid Afrika en gebieden t/m 2009! Prijs: € 4.250 
Prachtige intact aangeboden verzamelaar nalatenschap, met heel veel oud/klassiek, deels gespecialiseerd met Natal. 
Cape. Transvaal etc Zuid Afnca met hoge waarden, paren, stempels, plaatfouten en afwijkingen ook thuislanden door 
de verzamelaar geaccumuleerd in 49 boeken/albums -i- in 3 doosjes"' Vondstenpartij met zeer veel bruikbaar matenaal" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21345 Zuid Amerika 1843-1930. Prijs: € 5.400 
Schitterende zeer frisse ongebruikte en gebruikte collectie, zeer mooie kwaliteit, van de diverse landen, met een groot 
aantal dure en hele dure zegels en senes. met o a Argentinië redelijk volledig. Brazilië incl 1843 60r. 1850 t/m 600r. 
1854/61 t/m 430r. Chili. Mexico, prachtig Columbia met provincies. Bolivia. Costa Rica. Guatemala. Honduras etc Alle 
landen redelijk tot zeer goed aanwezig, in Yvert album Prachtkoop met enorme cataloguswaarde" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19715 Zwitseriand port vanaf 1878. Prijs: € 3.250 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte colleche portzegels en portovrij zegels van Zwitserland vanaf 1878 in 8 
albums en stockboeken Bevat vele duizenden zegels deels in veldeeltjes. gespecialiseerd naar tanding. plaat, opdruk
ken, plaatfouten etc Fascinerende collechei 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 Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact met 
mij op Viatel, 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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POSTZEGELVEILING 

Runfflono ||$ ^^'^J^. 

Onze 72̂ *̂  veiling vindt plaats 12 en 13 December a.s. 
in de brasserie van het Excelsior station in Rotterdam. 
Voor deze veiling zijn reeds een aantal prachtige collecties en winkelvoorraden 

ingeleverd. Met name een prachtige collectie eerste emissie Luxemburg met 
12 zegels ongebruikt, 3 Essais, 414 zegels, 45 brieven w.o. met strippen van 3, 

vele stempels, paren etc. Taxatie 15.000 Euro. 

/ 

 / 

■7 

'■y/yZ/Mß 
*?• ^ ^ ^^^ 

Inleveren is mogelijk tot en met zaterdag 25 oktober 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  Postbus 2859  3000 CW Rotterdam 

T: 0102130986 F: 0102131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://rynmond.com


collectura Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
Email 

info^f c'olk'cliiin.com v/h P.W. Meinhardt 
Piet Heinstraat 113 ^SWCEDenTfääg 

VPH catalogi 2014/2015 
Speciale catalogus Nederland & Gebieden 2015, in kleur 32,90 
Specialiteitencatalogus Nederland, 2e editie FDCs, diverse 
stempels rolzegels, automaatstroken, hangverpakkingen, mobiele 
& rijdende postkantoren 516 biz inkleur 59,90 

■ 
Catalogus particuliere postwaardestukken Nederland 2014 9 00 

Yvert catalogi 2014/2015 
Jaaroverzicht wereld 2013 in kleur' 29,90 
Catalogus Frankrijk 2015, m kleur 24,00 
Catalogus Monaco/Andorra/DOMTOM/UNO 2015, in kleur 23,00 
Catalogus Europa deel 1 AB 2014, in kleur 54,90 
Catalogus Europa deel 2 CH 2014, in kleur 54,90 
Catalogus Midden Oosten 2015, in kleur (oktober) 44,00 

JPS Sakura catalogus Japan 2015 

Michel catalogi 2014/2015 
Catalogus Duitsland 2014/2015, in kleur 
Catalogus Europa 4 ZuidoostEuropa 2014 in kleur 
Catalogus Europa 5 NoordEuropa 2014, in kleur 
Catalogus Europa 6 WestEuropa 2014/2015, in kleur 
Catalogus Europa 7 OostEuropa 2014/2015, in kleur (okt 
Catalogus Overzee 4 2 OostAfnka 2014, in kleur 
Catalogus Overzee 6 1 CentraalAfnka 2014, m kleur 
Catalogus Overzee 6 2 Zuidelijk Afrika 2015, kleur (okt) 
Aanbieding: Catalogus Duitsland 2013/2014, in kleur 
Europa 8 delen compleet inclusief Duitsland 2013/2014 

Losse overjange delen Europa op aanvraagi 

23,50 

48,00 
62,00 
62,00 
62,00 
62,00 
79,80 
79,80 
79,80 
23,00 

239,00 

Nieuwe cataiogi 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2015, kleur 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2015 in kleur 
ANK speciale catalogus Oostenrijk 2015, in kleur 
Michel Prifix catalogus Luxemburg 2015 in kleur (oktober) 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2015, in kleur (oktober) 
Maury speciale catalogus Franse Gebieden in Afrika, in kleur 
Edifil catalogus Spanje 2015 in kleur 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2015, in kleur 
Sassone Blu cat Italie/Vaticaan/San Manno 2015, kleur 
Sassone spec cat Italië, Geb , Vaticaan tot 1945, ed 2015 
Stoneham catalogus GrootBrittannie 16e editie 2014 kleur 
Gibbons spec cat Empire & Commonwealth 18401970 1 
JPS catalogus Volksrepubliek China 2014, in kleur 
Hobby catalogus Thailand 2014 
IS speciale catalogus Malaysia Singapore, Brunei 2014 
SACC speciale catalogus ZuidAfnka/SWA/Namibia 2014 
ACS catalogus NieuwZeeland 2014 in kleur 

Michel Voetbal op zegeh 
Wereldcatalogus Voetbal opzegels 1e editie 2014 inkleur 49 80 

www.collectura.com 
Oideis, plusC 4,00 \crzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
weikelijKe verzendkosten Pnjswi|/igingen vooibehouden 

32,90 
39,90 
45,00 
25,00 
75,00 

17,90i 
38,90 
19,50 
42,50 
36,00 
16,00 
32,50 
35,00 1 
39,90 
79,90 
12,50 

LAGOS, OIL RIVERS, NIGER COAST PROTECTORATE, 
NORTHERN & SOUTHERN NIGERIA, NIGERIA, BIAFRA 
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Many 1893 provisionals with certificates 
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SO 50bw 
Only known 
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SO 95a 
Missing yellow on cover 

For our latest auctions visit: 

om 
To request a catalogue by email 

or phone : quoting this magazine. 
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UIT DE WERELD VAN DE FILATELIE 

HOOFDCURATOR FIUTELIE 

Bij heXSmithonian Na
tional Postal Museum in 
Washington D.C. is Daniel 
A. Piazza (37) aangesteld 
als chcf-curator filatelie. 
Dit werd officieel meege
deeld in een persbericht 
van 24 juli. 
Piazza kwam bij het 
museum in 2007 en werd 
een jaar later assistent 
curator om in 2011 op te 
klimmen tot curator. 
Piazza heeft geschiede
nis gestudeerd (Ph.D) en 

is gespecialiseerd in de 
geschiedenis van de Ver
enigde Staten tot 1760. 
Piazza is zelf ook ver
zamelaar van zegels en 
postgeschiedenisUSA 
(1894-1978) en Italië. 
Hij is bijzonder actief 
in de filatelie. Zowel 
binnen zijn werk voor 
het Smithonian Institute 
(vele publicaties zijn van 
zijn hand) als buiten het 
instituut. 

i 
IB 

1 

i^ * ^^H 

Daniel Piazza aan het werk om 
'zijn museum te verkopen' in 

leper, België, 12 juli van dit jaar. 
(foto: René Hillesum) 

KONINKLiiK MISVERSTAND 

Op 2 augustus werd het 
velletje i2'/2 jaar konink
lijk huwelijk uitgege
ven. Het ontwerp is van 
Hermine Louwé (1962) uit 
Amsterdam. 
Het velletje, u heeft het 
kunnen zien in het juni-
nummer op pagina 363, 
bestaat uit een collage 
van foto's. 
Eén foto heeft een wat 
ongelukkig bijschrift: de 
foto van het koninklijk 
gezin op de fiets. In het 
kader staat het bijschrift: 
"NEDERLAND 2014 prins 
Willem-Alexander, 
prinses Maxima en hun 
kinderen Amalia, Alexia 

CG-AWARDS 

Voor de tweede maal 
worden de CG Interna
tional Philatelie Promo
tion Awards uitgereikt. 
Verleden jaar vond dit 
plaats tijdens de Mona-
cophil(ziefoto)endit 
jaar zal dat zijn tijdens 
de Briefmarkenmesse in 
Sindelfingen 
(23-25 oktober). 
Initiatiefnemer en dona
teur van het prijzengeld 
is veilinghuis Christoph 
Gärtner. Deelname staat 
open voor een ieder. 
Zowel gedrukte- als 
elektronische publicaties 
kunnen aangemeld wor
den. De sluitingstermijn 

voor aanmelding is al 
snel: 15 september! Meer 
info en reglement: 
www.cg-award.com 

ODESSA 

We zouden haast vergeten 
dat Odessa ook Oekraïne 
is, en, dat daar van 8-13 
juli een internationale 
postzegeltentoonstelling 
werd gehouden. 
De Odessaphilex. 
Op zich allemaal niet zo 
heel spannend, maar toch 

nog wel een bijzonder aar
digheidje. Veel collecties 
die daar hingen, vooral 
veel Griekse, werden door 
de organisatie on-line 
gezet. Hierbij veel goud en 
groot-goud. Wie hiervan 
nog wil genieten: www. 
odessaphilex.com/online 

RDP 

N E D E R L A N D 2 0 1 4 Pnnswillcr 
Alexander, prinses Mixlma en hun kinderen 
Amalia, Alexia en Ariane komen op <!c flets 
aan voor de jaarlijkBe fotosessie. 

en Ariane komen op de 
fiets aan voor de jaar
lijkse fotosessie". 
Dit kader zou geïnter
preteerd kunnen worden 
alsof het een foto is uit 
2014. De foto (Frank van 
Beek /ANP) dateert echtei 
van 7 juli 2012. 
Blijkbaar heeft ieder
een (onder andere de 
ontwerpster, de RVD en 
PostNL) hierover heen ge
keken. Navraag bij ont
werpster Hermine Louwé 
leert hoe het misverstand 
is ontstaan. 
Opdracht was namelijk 
dat de vaste elementen 
(waarde i, iandsnaam 
en jaartal 2014) op ieder 
zegelontwerp aanwezig 
dienden te zijn. Hieraan is 
dus ook op deze postze
gel voldaan. Echter, met 
een ongewenst nevenef
fect. Het was natuurlijk 
gemakkelijk op te lossen 
geweest door de zin in 
het kader iets langer 
te maken: ...jaarlijkse 
fotosessie in 2012! 

In het vorige nummer van 
Filatelie heeft u kunnen 
lezen over de tentoonstel
ling in leper en de RDP 
Ceremony die ook daar 
plaats vond. 
RDP(RollofDistiguised 
Philatelists) is internatio
naal de hoogste onder

scheiding die een filatelist 
kan krijgen. Wanneer je 
uitgenodigd wordt om 
'de Roll' te tekenen, mag 
je de eretitel RDP achter je 
naam gebruiken. 
Zoals gemeld mochten in 
leper vier leden van de 
Royal de Roll tekenen. 

Drie RDP-ers bijeen in leper: KeesAdema (I) en de Belgen James Van 
der Linden en Leo De Clerc(j (r). Foto- René Hillesum 

De laatste Nederlander 
die de Roll mocht tekenen 
was Kees Adema. Een 
echte Fries, maar zo'n 
vijftig jaar woonachtig in 
de USA. 
Adema is ook de enige 
nog levende Nederlander 
met de titel RDP. Sowieso 
is het aantal Nederlanders 
dat de Roll mocht tekenen 
in de loop der jaren 
(eerste ondertekenaars in 
1921) klein. 
Henry Philip Manus (1851-
1931) - tekende in Glasgow 
1924 
Walter Sylvain Wolff de 
Beer (1892-1982)-East
bourne 1954 
Jan Poulie (1907-1981)-
London i960 
P.C. Korteweg (1888-1970) 
-Worthing 1962 
Drs. Adriaan M.A. van der 

Willigen (1910-1986)-
London 1973 
Cornells (Kees) Adema 
(1940 -) - Kenilworth 2010 

Dan hebben we nog Henry 
). Duveen (1854-1919) Die 
weliswaar in Meppel werd 
geboren, maar al jong 

naar de USA verhuisde. 
Een andere 'verdachte' 
naam op de Roll is die van 
Edward D.E. van Weenen 
(1847-1925). Australiër, 
maar duidelijk een naam 
van Nederlandse komaf. 
Het is niet bekend of hij in 
Nederland geboren werd. 

RADEN AAAAR OP DE POSTEX 

Dit jaar kan er een gratis 
gokje gewaagd wor
den tijdens Postex. Bij 
de infobalie staat een 
stopfles gevuld met 
12.345 Beatrixpostzegels. 
We vragen u om de totale 
fran keerwaarde van de 
zegels te raden. Diegene 
die het dichts bij de juiste 
fran keerwaarde uitkomt 

is winnaar. Er zijn drie 
prijzen beschikbaar. De 
fles met inhoud IS na af
loop van Postex te koop. 
Meer informatie over 
gokken tijdens Postex 
vind u op www.postex.nl 
en bij de infostand tij
dens Postex te Apeldoorr 
op 17,18 en 19 oktober. 

http://www.cg-award.com
http://odessaphilex.com/online
http://www.postex.nl


[ONDAGBESTELLING IN AANTOCHT 

uoolblue introduceert 
lis eerste gratis bezor
ging op zondagmid
Jag. 

A/ie denkt dat de service 
/an PostNL alleen maar 
Hinder wordt heeft 
iet mis. Toegegeven, 
ngegeven door de tijd 
onwaarschijnlijk enige 
iruk van grote klanten 
2n om de concurrerende 
Dakketbezorgers voor 
:ezljn heeft PostNL met 
iet ecommercebedrijf 
loolblue een overeen
komst gesloten waarbij 
■ingaande besteldatum 
jo augustusartikelen 
iie in de vele webstores 
/an Coolblue besteld 
worden op zaterdag, 

voor 23.59 uur, nog de 
volgende dag de zon
dag dus besteld zullen 
worden tussen 
12.00 en 18.00 uur. 
Deze nieuwe service, 
voor zowel Nederland als 
België (Vlaanderen), kost 
de consument niets ex

tra's. Wel is het natuurlijk 
even oppassen voor die 
consumenten die wel op 
zaterdag bestellen, maar 
niet op zondag beleverd 
wensen te worden. 
Geen nood, bij de bestel
ling is aan te geven wat 
de bezorgdag moet zijn. 

CoolBlue begon in 1999 op een studentenkamer (foto coothtue) 

TELU 

tella, de Finse postdienst 
bijnaniet meer. 

n 2007 werd het al oude 
'osti, m het kader van 
ie internationalisering, 
)mgetoverdtot Itella. 
'osti bleef als'merk'op 
ie binnenlandse markt 
veliswaar bestaan, maar 
ils onderdeel van Itella: 
tellaPosti. 
)e gedachte was destijds 
iat, in het kader van 
xpansie naar het bui
enland, de naam 'Posti' 
liet geëigend zou zijn. 
^et werd dus voor de 
akelijke markt Itella (ook 
raor de binnenlandse 
akelijke markt). 
)p 13 augustus werd 

echter besloten dat het 
niet werkt. Itella is inmid
dels in acht landen actief, 
maar de twee namen 
zorgen voor verwarring 
en het in stand houden 
van twee merken is duur. 
Aldus werd besloten om 

met ingang van 1 januari 
2015 weer 'back to basic' 
te gaan: Het wordt 
weer gewoon één merk: 
Posti, zoals dat al 375 jaar 
bestaat. Het bedrijf gaat 
Posti Group heten. 

/OOR WIE HET EVEN GEMIST HEEFT 

oogle, de zoekmachine 
lie vrijwel iedereen 
jebruikt hadop 
5 augustus (de on
ifhankelijkheidsdag 
'an India) zijn 'doodle' 
ipgeleukt met de eerste 

postzegel van  het on
afhankelijke  India. Met 
een poststempel van 
15 augustus 1947. 

EERDAAGSE ZEGELS 

)e Nijmeegse postze
gel en muntenhandel 
leeft twee persoon
ijke vierdaagse zegels 
litgebracht. Per velletje 

is de prijs €10, inclusief 
verzendkosten. 
NL72INGB 0005 3880 44 
(53 88 o 44) tnv Nijmeegse 
postzegel en muntenhan
del ivm van Vierdaagse ze
gels brug en/of tekening. 

IllliOilRILÄINlO; 

MUTATIES 

De volgende mutatie is 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten 
verenigingen doorge
voerd: 

'sGravenhage 
Zuidhollandse postze
gelvereniging ZHPV: 
H.M. letten (secretaris), 
Herikerberg3, 
2716 ET Zoetermeer, 
telefoon 0793213218, 
^secretaris^zhpv.nl. 

Mutaties op dit over
zicht kunt u uitsluitend 
sturen aan 
Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander
laan 41,3273 AS West
maas, ^e.braakensiek@ 
tele2.nl. 

EDITORIAL 

In dit nummer de tweede aflevering van twee nieuwe 
rubrieken. De Catalogus Kraamkamer de rubriek die 
maandelijks zal verschijnen geeft u gedetailleerd de 
verschillen bij 10 postzegels. Zoals gebruikelijk worden 
deze ook in de komende (2016) NVPHcatalogus opge
nomen. Een rubriek die niet maandelijks zal verschij
nen is die over buitenlandse postmusea. Deze keer het 
Popov museum in SintPetersburg. 'Onderweg' zijn 
bijdragen over het Smithonian museum in Washington 
D.C., Macao en Finland. Heeft u een ander museum 
bezocht? Maak eens een mooi verslag! 

De rubriek België gaat met ingang van dit nummer 
een geheel andere koers varen. In het verleden werden 
in deze rubriek met name de nieuwe uitgiften van 
onze zuiderburen gepresenteerd. Die kunt u in het ver ■• 
volg terugvinden in de rubrieken Boekjes en Nieuwe 
Uitgiften. 

Tijden veranderen. De maandag (brief)bestelling werd 
afgeschaft. De pakketbestelling op maandag kwam 
daarvoor m de plaats. Ingaande deze maand is er zelfs 
de pakketbestelling op zondag bijgekomen. 

Zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om weer eens 
'oude zaken' op te diepen. Op de site van de Duitse 
handelarenvereniging (www.aphv.de) lezen we een 
verhaal over het slechte plastic waarin velen nog 
steeds kostbare postzegels bewaren. 

Wie toevallig in de achtertuin nog een stukje spoor
rails heeft liggen uit vervlogen tijden heeft geluk! Het 
Spaanse postbedrijf Correos gaat beginnen met leve
ring per spoor tot de achterdeur. Of dat ook van kracht 
is buiten Spanje moet afgewacht worden 

Zoals u kunt lezen in dit nummer van Filatelie is er 
deze maand een bijzondere jubilaris in ons midden: 
Handboek Postwaarden Nederland brengt de vijftigste 
aflevering uit. Wie denkt: 'we zijn er bijna' heeft het 
echter mis. 

Kort nadat u dit blad op de mat heeft is het voor Tom 
het uur van de waarheid. Het in alle nieuwsmedia, en 
ook in Filatelie, al veel besproken velletje met homo
erotisch motief 'Tom of Finland' dat Finland 8 septem
ber uitbrengt zal ongetwijfeld weer nieuws opleveren. 
Zoals bekend, werden de blokjes in Haarlem gedrukt. 
In de voorverkoop was het een absolute hit, maar op 
30 juli liet de uitgevende postdienst Itella Posti weten 
dat vooralsnog niet bijgedrukt werd, maar het is nog 
altijd mogelijk. 

Onlangs werd de mogelijk enige echte FDC met het 
complete velletje WK voetbal overgedragen aan het 
Museum voor Communicatie. Zoals bekend, zijn de 
'officiële' FDC's pas op 12 juli verschenen (met stempel
datum de dag van officiële uitgifte: 19 mei. Deze FDC's 
waar het velletje over twee FDC's is verdeeld hebben 
zegels van de tweede oplage. 
Mocht een van de lezers ook een velletje hebben op 
een omslag en gestempeld op 19 mei dan graag een 
scan aan de redactie. 

De liefhebbers van Cinderella's en ander 'back of the 
book' materiaal kunnen alvast leestijd inplannen: Het 
volgende nummer, traditioneel het Postexnummer, 
heeft dit thema. Nog een maandje geduld dus. 

Het filatelieseizoen is weer begonnen. Zoals valt op 
te merken uit de twee pagina's met filatelistische 
evenementen in dit nummer bloeit de filatelie nog 
steeds. Met deze twee pagina' zijn we nog niet eens 
tot half oktober gekomen met het vermelden van de 
evenementen! 

René Hillesum 
'ig^!gJSj)?»W*3ggaw»jjMiM»WL'«wwge;^»»=HT' »J 

http://tele2.nl
http://www.aphv.de


VERZAMELGEBIEI Samenstelimg: Rein Bakhuizen Van Den Brink 
E-mail: dziewon@xs4all nl 
Website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

PUATDRUK NIET MEER GEGRAVEERD MAAR GERASTERD! 

Toen na de tweede 
wereldoorlog het beroep 
van graveur aan het 
uitsterven was ontstond 
voor de postzegeldruk
ker de noodzaak een 
alternatief te zoeken. Het 
grote verschil tussen ra
keldiepdruk en plaatdruk 
zat in het gebruik van 
drukpersen waarmee een 
enorme druk kon worden 
uitgevoerd bij plaatdruk 
en gebruik werd gemaakt 
van viscoze inkt. Bij rakel
diepdruk was een zeer 
vloeibare inkt voldoende 
en hoefde veel minder 
druk worden uitgeoe
fend. De bereiding van 
drukplaten was voor 
plaatdruk zeer arbeids
intensief [gravure voor 
het origineel, galvano's 
of moletteringvoor 
de drukvormen]. Voor 
rakeldiepdruk kwam 

fotografische reproductie 
in aanmerking waar-
overheen een raster werd 
geprojecteerd. 
Al ver voor de tweede 
wereldoorlog waren er 
postzegeldrukkerijen 
waar geëxperimenteerd 
werd met een tussen
vorm. De Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij kwam 
In de jaren 1930 al bij de 

langlopende zegels met 
een gerasterde plaat
druk, en deed dat in de 
jaren direct na de tweede 
wereldoorlog nog enkele 
keren. Ze gaven er echter 
duidelijk de voorkeur aan 
om te investeren in een 
nieuwe generatie gra
veurs. Een bewuste keuze 
waarvoor de meeste Oos
tenrijk verzamelaars zeer 
dankbaar zijn geweest. 
(afb.i-2) 

Zonder graveur 
Bij |oh. Enschedé echter 
werden al vanaf 1953 de 
meeste zegels in plaatdruk 
niet meer gegraveerd 
doch fotografisch gere
produceerd en gerasterd! 
Dit raster is niet altijd even 
goed te zien, maar er kan 
van uit gegaan worden 
dat bij alle zegels in plaat
druk waar geen graveur is 
vermeld er sprake was van 
een fotografisch proces, 
etsing en eventueel een 
raster. 
De eerste Nederlandse 
zegels waarbij dit tot ver
warring leidde was bij de 
zomerzegels van 1956. De 
zegels met afbeeldingen 
van etsen van Rembrandt 
stonden lange tijd in de 
catalogi als gedrukt in 
rasterdiepdruk, (afb. 3-6) 
Ze waren echter gedrukt 
in plaatdruk, maar wel al 
met een raster. 
Duidelijk gerasterde plaat
druk zien we ook bij de 
geestelijke gezondheidze-
gels van 1959 (NVPH 743-
4), deAmphilex-zegels 
van 1967 (afb. 7-8) en bij 
de 25-jarig regeringsjubi
leum van koningin )uliana 
in 1973. (afb. 9) Hierbij is 
het portret in gerasterde 
plaatdruk uitgevoerd. 
Dit geldt zowel voor de 
Nederlandse zegels als die 
voor de Nederlands Antil
len en Suriname werden 
uitgegeven. 

Plaatdruk zeldzaam 
Zegels in plaatdruk 
verschenen na 1973 nog 
maar zelden. De Unie 
van Utrecht (NVPH 1172) 
gegraveerd door Gerrit 
Noordzij is een ramp of 
juist een eldorado voor 
'plaatfouten' verzame
laars. Het werk van Inge 
Madié daarentegen is 
weer een verademing: 
1993 Notariële Broeder
schap (NVPH 1151-2) en 
1995 Blauwe Mauritius 
voor Nederland (NVPH 
1633). Meer waardering 
kwam er uit Engeland 
voor haar gravures van 
de langlopende zegels 
met kastelen. 

Gegraveerd èn 
gerasterd 
Bij Nederland en overzeese 
gebieden is het nooit zo
ver gekomen dat van een 

bepaald zegel zowel een 
gegraveerde zegel werd 
uitgegeven alsook een 
gerasterde. Dat was een 
goede kandidaat geweest 
voor de kraamkamer
rubriek. 
De enige zegel ter wereld 
waarbij dit wel is gebeurd 
is uitgegeven door 
Luxemburg en gedrukt 
door ....joh. Enschedé 
en Zonen. Een in 1948 
uitgegeven langlopende 
zegel in plaatdruk en ge
graveerd door René Cottet 
werd eind jaren 1950 
door 'Haarlem' opnieuw 
gedrukt in een gerasterde 
versie. Of Cottet daar blij 
mee was? De verzamelaars 
van Luxemburg daarente
gen hebben beide versies 
nooit erkend mogen zien, 
zelfs niet in hun recentelijk 
verschenen handboek! 
(afb. 10-12) 

LUXEM IMMS\ 
12 

WK VOETBAL IN BRAZILIË - FDC'S ALS 
MOSTERD NA DE MAALTIID... 

Op 19 mei verschenen er 
nog geen FDC's van de 
WK-zegels. Problemen 
met het stempel speel
den toen een rol. 
Van de zegels zelf is al 
op 26 mei een nieuwe 
oplage verschenen ech
ter van de FDC's ontbrak 
lange tijd enig spoor. 

Inmiddels zijn ze er 
-verschenen op 12 juli 
2014, net op tijd voor de 
bronzen plak voor Ne
derland- en het lijkt er 
duidelijk op dat van de 
tweede oplage gebruik 
is gemaakt voor deze 
enveloppen. 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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PORTUGAL EN ZIJN WERELDERFGOED 

Bij het schrijven van dit 
artil<el staat het velletje 
met het Nederlands 
werelderfgoed op punt 
van verschijnen met twee 
forten uit de stelIing van 
Amsterdam. Eind juni 
verscheen een Portugese 
serie werelderfgoed over 
de garnizoensstad Elvas, 
het grootste en best be
waarde voorbeeld ter we
reld van de Nederlandse 
school van vestingwer
ken, hier uitgevoerd 
met droge grachten. Wij 
hoefden 'slechts'80 jaar 
te strijden tegen Spanje, 
maar Portugal eeuwen
lang tegen zijn grote 
buurland. Na het overlij
den van Philips II kon het 
zich van 16401668 weer 
vrij vechten en daarna 
zelfstandig blijven dank
zij een reeks van forten 
langs haar oostgrens. 
Elvas was de grootste 
vesting aan de weg van 
Madrid naar Lissabon 
gesteund door hoogge
legen forten zoals het 18e 
eeuwse Porta da Graf a. 
(afb. 1) Belegeringen kon 
ze lang doorstaan met 
het aangevoerde water 
door het 7 km lange en 
30 meter hoge Amoreiras 
Aquaduct, (afb. z) Op 
de erfgoedlijst staat ook 
de 15e eeuwse toren van 
Belém (afb. 3), die oor
spronkelijk midden in de 
Taag stond om Lissabon 
vanaf de oceaan te be
schermen en tevens het 
nabijgelegen jeronimus
klooster. Het is een groot 
en rijk klooster, gebouwd 
van de tolgelden op 
peper en andere spece
rijen die hier aangevoerd 
werden in Portugals 
gouden eeuw, de 16e 
eeuw. Beide monumen
ten zijn gebouwd in de 
laatgotische, zogenoem
de Manuel stijl, waar 
het zuidportaal van de 
kloosterkerk (afb. ̂ ) een 
van de fraaiste voorbeel
den vormt. 

Van recentere datum zijn 
de koninklijke palei
zen van Sintra, die de 
favoriete zomerpaleizen 
werden na ingrijpende 

verbouwingen van een 
oud klooster en een oud 
Moors kasteel. Door een 
mengeling van gotische, 
Egyptische, Moorse en 
Renaissance elementen 
vormen ze tezamen het 
eerste centrum van 19e 
eeuwse Europese Roman
tische landschapsarchi
tectuur. Het best blijkt dit 
uit het Palacio de Pena 
(afb. 5), dat de toppen 
van de Serra de Sintra 
domineert en gebouwd 
is m een gemengde 
eclectische stijl door de 
Duitse architect, baron 
Van Eschwege. Midden in 
de stad staat het Palacio 
National van Sintra van 
afb. 6 dat opvalt door 
de twee grote witte iconi
sche schoorstenen boven 
de keukens. 

Ouderwets degelijk is de 
Cisterciënzer kloos
terkerk van Alcobaga 
met de massieve, hoog 
oprijzende pilaren. 
(afb. 7) De koning had 
speciaal deze orde in 1152 
uitgenodigd om het op 
de Moren veroverde om
liggende land in cultuur 
te brengen, wat zij met 
verve uitvoerde. In te
genstelling tot de sobere 
gotische huisstijl van de 
orde staan de twee rijk 
versierde grafmonumen
ten pal voor het hoofdal
taar. Bij de naam Castro 
denkt iedereen aan de 
Cubaanse dictator Fidel, 
maar het is romantischer 
en tegelijk een konings
drama. In het graf 
(afb. 8) ligt Donna Ines 
de Castro, de mattresse 
van kroonprins Pedro I. 
Zijn vader liet haar ver
moorden. Nadat Pedro 
koning was geworden, 
werd zij postuum zijn 
koningin en vereeuwigd 
met dit koninginnengraf. 
Zij liggen sinds 1360 pal 
tegenover elkaar, opdat 
zij elkaar direct weerzien 
als zij zich oprichten bij 
de wederopstanding. 
Echte liefde dus. 

H 
1=1 
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AFGEROND GEBIED VAN BELGISCHE POSTZEGELS: 
GEDRUKT OP EEN STIF-PERS 

In de Zegelwerkplaats van Mechelen verscheen in 
1956 naast de 'grote' drukpersen aan de rol voor 
rakeldiepdruk gecombineerd met plaatdruk -
zoals WIFAG en GOEBEL - een plaatdruk pers van 
Franse makelij STIF (staat voor Soclété Technique 
d'lmpressions Fiduciaires) met de mogelijkheid 
van 4-kleuren volgens het GlORI-procedé. 

GIORI 
Bi) hetGiori-procedé 
wordt uitgegaan van 
1 drukvorm (plaat / 
cylinder) en wordt de 
inkt aangebracht met 1-4 
walsjes waaruit de frag

menten Zijn weggesne
den die geen inkt nodig 
hebben (afb. 1+2) 
Aangezien deze walsjes 
met altijd goed op elkaar 
zijn afgestemd kunnen 
de kleuren -op de druk

vorm en later op het pa
pier- in elkaar overlopen 
(soms IS dit zelfs bewust 
gedaan) en ook komt de 
grens tussen de kleuren 
met steeds precies op de
zelfde plaats uit (afb. 3) 

STIF 
Deze eerste STIF-pers 
drukte met vel inleg en 
heeft tweemaal dienst 
gedaan als demonstra-
tiepers op de Wereldten
toonstelling EXP01958, 
enopdeBELGICAi972 
waarbij de toerismeze-
gels Couvin en Maaseyk 

Dit IS de eerste aflevering van deze rubriek 
'nieuwe stijl' Vanaf dit nummer kunt u de 

nieuwe uitgiften vinden in de rubrieken 'Nieuwe 
Uitgiften' en 'Postzegelboekjes' 

werden gedrukt De eer
ste STIF-pers werd m 1983 
buiten dienst gesteld 
(afb. 4-6) 

6 Kleuren 
In 1962 volgde een twee
de STIF, nu voor 6 kleuren 
en met druk aan de rol 
Drie kleuren worden via 
de directe plaatdruk-
methode verkregen 
en drie kleuren via de 
indirecte plaatdruk-
methode Bij de indirecte 

methode wordt de inkt, 
ook -tot 3 kleuren- vol
gens de GlORI-methode 
opgebracht op 1 cylinder, 
maar daarna wordt net 
als bij offset alle inkt 
overgebracht op een tus-
sencylinder en pas vanaf 
deze op het postzegel-
papier 

Werden met de eerste 
STIF nog geen langlopen
de postzegels gedrukt, 
met de tweede zijn bijna 



uitsluitend langlopende 
zegels gedrukt: de toe
risme zegels tussen 1965 
en 1981. 
De tweede STIF werd 

in 1982 buiten gebruik 
gesteld. Het gebruik van 
de STIF's voor postze
gels is beperkt geweest 
vanwege de zeer lange 

voorbereidingst. Alles 
bij elkaar zijn er zo'n 80 
postzegels op de STIF's 
gedrukt. 

Postzegelformaat 1  kam 11 3/4:111/2 met 14/16 tanden horizontaal/ 
verticaal  alleen Grover. 
Dubbelformaat 1  kam 113/4:111/2 met 28/16 tanden horizontaal/ 
verticaal  ook op de Kroll. 
Postzegelformaat 2  kam 11 1/2 met 16/22 tanden horizontaal/ 
verticaal  alleen Grover. 
Postzegelformaat 3  kam 11 1/2 met 16/23 tanden horizontaal/ 
verticaal  alleen Grover. 

Vooroorlogsformaat(32.5x24.5mm) kam 131/2:14 ifnet 22/17 
tanden horizontaal/verticaal ''' 
Vooroorlogs formaat  kam 111/2 met 31/22 tanden horizontaal/ 
verticaal 

'■'^ De beide Toerisme zegels uit 1972 hebben tanding 131/2:14 22/17 net als de 
TBCzegels (b.v. 1931 en 1934) en vele andere vooroorlogse zegels. Beide 
zegels in Brussel gedrukt op de Belgica [proefdraaien in Parijs bij STIFj. 

De zegels op de STIF4 gedrukt 
Uitjpiftedatum Omschriiuine Formaat 
19570615 Sikorsky 4F 2 
19571010 Zuidpoolexpeditie 5F [blok] 2 
19580415 Exp0 3oc,iF, 1F50,2F50,3F 2 
19580415 Exp0 5F 31/22 
19590704 Kon. Bibliotheek 40c, iF,iF5o,2F50,3F dubbel 1 
19590704 Kon. Bibliotheek 5F 31/22 
19610701 Aartsbisdom Mechelen 40c, 3F, 6F 2 
19621226 leper 1000 jaar iF [blok] 2 
19630715 WielrenneniF, 2F, 3,6F 2 
19630507 ie Internationale Postconferentie 6F 3 afb. 7 
19641012 Abdij Gent 2F,3F dubbel 1 
19660509 Zwemmen 60c, iF 2 
19660827 Kulturele Toeslag 60c, iF,2F,ioF dubbel 1 
19720624 Toerisme 2F50,2F50 afb. 8a+b 22/17 
19781202 Synagoge Brussel 6F liiiiiiiiiiiäiniiiMii dubbel 1 

met dank aan www.postbeeld.com voor enige afbeeldingen 

GROVER EN KROLL 
De zegels gedrukt op 
de STIF4 werden op de 
GROVERmachine geper
foreerd tot 1967 daarna 

op de KROLLmachine. 
Het ging om de volgende 
postzegelformaten, 
waaronder enkele stan
daarden: 

De zegels gedrukt op de STIF6 werden tegelijk er na geperforeerd 
met een kam vast gemonteerd op de machine: 

 Postzegelformaat 1  kam 113/4:111/2 met 14/16 tanden horizontaal/ 
verticaal 

 Een speciaal formaat (40,86x34.0mm), alleen voor de 1969 
Autowegen  kam 113/4 met 24/20 tanden horizontaal/verticaal 

 Nog een apart formaat, met een fijnere tandingmaat  kam 13 met 
26/17 tanden horizontaal/verticaal 

De zegels op de STIF6 gedrukt 
Ult:eiftedatum 
19651115 
19661114 
19670717 
19680413 
19680624 
19681216 
19690908 
19691110 
19700706 
19710913 
19711213 
19731001 
19730212 
19740211 
19751011 
19750524 
19761023 
19771022 
19780925 
19791020 
19800927 
19801213 
19810613 

Omschriivir>j? 
Toerisme 50c, 50c 
Toerisme 2F, 2F 
Toerisme 1 F, 1F 
Zegelwerkhuis 100 jaar 
Toerisme 2F,2F<'' 
Toerisme 1 F, 1F 
Toerisme 2F, 2F 
Autowegen 3F, 6F 
Toerisme 1.50,1.50 
Toerisme 2.50,2.50 
Toerisme 1.50,2.50 
Toerisme 2F 
Toerisme 3F, 4F 
Toerisme 3F, 4F, 4F 
125 jaar Nat. Bank 
Toerisme 4F50,4F50 

afb. 9 
afb. 10 
afb. 11 

Toerisme 4F50,4F50,5F, 5F 
Toerisme 4F50,4F50,5F, 5F 
Toerisme 4F50,4F50 
Toerisme 5F, 6F 
Toerisme 5F 
Toerisme 5F 
Toerisme 6F, 6F50 

Formaat 

26/17 " 

1 ^ 
24/20 

1 ; 
26/17 
26/17 
26/17 
26/17 
26/17 
26/17 
26/17 
26/17 ï 
26/17 
26/17 
26/17 
26/17 ] 

''' als enige zegel ikleurig; 
'̂ ' 2F Spa, alleen directe plaatdruk 

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

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

cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce maximaal zes regels 
langer maken: per extra 
regel wordt 3,50 euro in 

rekening gebracht. Met uw 
kleine annonces wordt wat u 
vraagt of aanbiedt onder de 
aandacht gebracht van de 
ruim 25,000 andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 

het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 
'bereik' van uw annonces 
nog groter wordt! 
Om annonces op te geven: 
maak gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 

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

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

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 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in 
1̂  AlmereHout tot het eenmalig afschrijven van het 

verschuldigde bedrag van zi)n/haar eigen banknummer. 
Straat en nummer: 
PC* Plaats: /L  . ■ ^ 

(handtekening) 
Telefoon Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
IB/yivl; met een ondertekende machtiging worden in behandeling 

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

http://32.5x24.5mm
http://www.postbeeld.com


KNBF Samenstelling: 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11,3526 AK Utrecht 
(Schriftelijke correspondentie: 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht) 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Mernetwww.knbf.nl 
i-mii\: knbf&knbf.nl 

Voorzitter: 
)an Cees van Duin 

Secretaris, 
coördinator verenigingszalcen: 
Hans Kraaibeek 

Penningmeester: 
Harne lans 

Evenementen: 
John Dehé 

Juryzalcen: 
Albert Haan 

Communicatie en PR: 
Reinder Luinge 

Jeugdzalcen en Filatelistisclie 
Vorming, 
vice-voorzitter: 
CornévanZandwijk 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
via het Bondsbureau 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretar(s: 
l.j.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcomirnssaris: 
Ene Kniese 
Langestraat 71,2312 SL Leiden 
email' e.kniese(3>planet.nl 

Bondsbibllotlieelc 
Bibliothecaris: 
C.H.R.T. Weevers 
Telefoon 023-5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
l-md,\l. bibliotfieelKpknbf.nl 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur. 

Bondsinformatiebureau 
Mr. Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondsiceuringsdienst 
Voorzitter: 
F.C.W. van Beekum 
Keurzendmgen 
s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondslieurmgsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
27i8ACZoetermeer 
Telefoon: 079-3611910 
E-mail: 
bondskeuringsdienst&p/anet.nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

De zaterdag openstelling van de 
bibliotheek in 20iti is op 
4 oktober en 6 december. 

PIETER CORNELIS KORTEWEG 

29 december 1888 -
13 september 1970 
In onze derde aflevering 
van bekende filatelisten 
staat deze keer Pieter 
Cornelis Korteweg cen
traal. 
Wellicht komt de naam 
u bekend voor van de 
naar hem genoemde 
Korteweg-trofee. 
Deze Korteweg-trofee 
werd in 1983, op initiatief 
van P.R. Bulterman, 
beschikbaar gesteld door 
de Nederlandsche Post
zegelveiling voor de in
zending - tentoongesteld 
in de concurrentieklasse 
van een Nederlandse 
nationale postzegel
tentoonstelling-die 
zich onderscheidt door 
creativiteit of inventivi
teit inde filatelistische 
bewerking en daarom 
inspirerend kan werken 
op andere verzamelaars. 
De trofee is de afgelopen 
30 jaar slechts 15 maal 
uitgereikt. 

Pakjes postzegels 
Pieter Cornelis Korteweg 
werd in de stad Gro
ningen geboren, waar 
zijn vader hoogleraar 
heelkunde was. In 1889 
verhuist het gezin naar 
Amsterdam, waar zijn 
vader tot hoogleraar en 
directeur-geneesheer 
van het Nederlandsch 
Israëlitisch Ziekenhuis 
was benoemd. De jonge 
Korteweg volgt de lagere 
school. Schoolvereniging 
Nr.2 aan de Herengracht, 
en heeft dan al een 
levendige belangstel
ling voor postzegels. Van 
zijn grootmoeder mag 
hij pakjes postzegels 
doorsnuffelen; speci
aal intrigeren hem de 
poststempels, die hij uit
eindelijk in 250 albums 
van kwartoformaat heeft 
bijeenbracht. 
Zomer 1901 aanvaardt 
zijn vader een aanstel
ling te Leiden, waarde 
zoon in de eerste klas van 
de HBS komt. 
Een oudere broer begint 
dat jaar aan de medi
cijnenstudie en schenkt 
hem zijn postzegelver

zameling. Korteweg 
vertelde daarvan: "Mijn 
postzegelmanie liep 
tenslotte de spuigaten 
uit. Ik linieerde twintig 
schoolschriften en be
schreef aan de hand van 
een oude Senf-catalogus 
hierin uitvoerig mijn met 
een wijds woord betitelde 
'wereldverzameling'. 
Het werden vier banden, 
waarin oud-Japan een 
ereplaats kreeg, doch 
deze zegels bleken later 
vals te zijn". Na de mid
delbare school vermin
dert zijn belangstelling 
voor postzegels. 

Eerste pennenvruchten 
In 1912 is hij directeur 
van de Koninklijke 
Aardewerk- en Porce-
leinfabriek Rozenburg te 
's-Gravenhage. In juli 1913 
trouwt hij met Carolina 
fohannavan Hasselt, uit 
welk huwelijk 2 dochters 
en een zoon worden 
geboren. In 1914 wordt 
hij gemobiliseerd als 
landweerplichtig reserve
officier en dient in 1916 
als luitenant-adjudant in 
de Waterlinie; later krijgt 
hij algeheel zakenverlof. 
In 1916 is Korteweg enige 
tijd directeur van een 
melkfabriek, toen door 
gebrek aan grondstof
fen voor het aardewerk 
Rozenburg moest worden 
geliquideerd. 
Zijn eerste pennenvruch
ten publiceert hij in het 
tijdschrift 'Oude Kunst', 
over baardmannen 
(bruin geglazuurde krui
ken van hard aardewerk 
met aan de schenkzijde 
een baardig mannenge-
zicht in reliëf; vanaf de 
16e eeuw vervaardigd 
in de omgeving van 
Keulen). 

Weer postzegels 
In 1919 keert hij terug 
naar de postzegels, 
toen een oom hem een 
omvangrijke verzameling 
Nederlandse en Belgische 
voorafstempelingen 
schonk; Korteweg heeft 
hier veel over gepubli
ceerd, vond zelfs een 
2 cent 1876 Bossche tan

ding en beschreef later 
zijn verzameling Bossche 
tanding van meer dan 
1.500 verschillende ze
gels. Naast Nederland en 
de koloniën verzamelt hij 
Frankrijk, België, Bhopal 
en de eerste emissie 
Turkije. 
Om de gezondheid van 
zijn vrouw en tweede 
kind verhuist het gezin in 
1919 naar Haarlem en kort 
daarna naar Bentveld, 
waar in 1920 het tweeja
rig dochtertje overlijdt. In 
die tijd is Korteweg eerst 
procuratiehouder van 
een bank en later bank
directeur in Alkmaar. In 
1926 verhuist hij naar La
ren (NH), noemt zijn huis 
'd'lnstuif' en ontwikkelt 
in dat jaar drie belang
rijke activiteiten. 

Contact Schept Kracht 
Op 24 september 1926 
sticht hij de Postzegel-
vereening Contact schept 
Kracht, die binnen een 
jaar 353 leden telt (aan 
lid no.350 valt een pre
mie van hfl 3.50 ten deel) 
en waarvan hij jarenlang 
secretaris en directeur 
van het - vandaag nog 
bestaande - rondzend-
verkeer was. 
Korteweg verbindt zich 
eind 1926 als vaste mede
werker aan het sedert fe
bruari van dat jaar door 
K.A. Heijmans uitgegeven 
b\adDe Philatelist, dat 
officieel orgaan wordt 
van de op 25 oktober 
door Korteweg en overste 
W.K. Rutgers opgerichte 
Rotterdamsche Philate-

listen-Vereeniging. Met 
ingang van januari 1928 
neemt hij het hoofdre
dacteurschap over van 
Heijmans. 
Door toedoen van Korte
weg wordt öe Philatelist, 
vooral in de jaren dertig, 
een van de beste en be
langrijkste tijdschriften 
ooit in Nederland ver
schenen. Vaste medewer
kers waren o.a. Benders, 
Broekman, Van Peursem, 
De Veer, De Raay en Beer 
van Dingstee. Gere
nommeerde Europese, 
Amerikaanse en zelfs 
Australische postzegel-
bladen nemen volledige 
artikelen of samenvattin
gen daarvan over. 

De Philatelist 
Binnen enkele jaren 
wordt De Philatelist 
het officieel orgaan 
van 10 verenigingen, 
waaronder die in 
Zeeuwsch-Vlaanderen, 
Roermond, Eindhoven, 
Middelburg, Amsterdam 
(De Philatelist), Medan en 
Soerabaia. Regelmatig 
verschijnt een opgave 
van de belangrijkste 
artikelen uit meer dan 
110 buitenlandse post-
zegelbladen. Speciale 
nummers worden gewijd 
aan kleinrondstempels, 
puntstempels, land-
mailporten,VOC, enz. 
Dergelijke nummers wor
den herdrukt in brochu
revorm en uitgegeven in 
een reeks handboekjes 
onder de naam Neder
landsche Philatelisten-
Bibliotheek. 

http://www.knbf.nl


Kring Laren 
Op 26 december 1926 
sticht Korteweg de Post
zegel Club Kring Laren, 
"omdat CsKpractisch 
nooit vergadert en de 
leden elkaar niet of 
nauwelijks kennen, leek 
het aangewezen een 
vereeniging te Laren op te 
richten, die zeker nuttig 
werk zou kunnen doen. 
CsK biedt slechts rond-
zendingen postzegels, 
maar er is plaats voor iets 
hoogers". Buiten de di
recte omgeving van Laren 
wordt met belangstelling 
gereageerd en hoewel het 
plaatselijke karakter door 
toevloed van vele andere 
verzamelaars verloren zou 
kunnen gaan, besluit het 
bestuur om Kring Laren te 
maken tot een grote 
debatingclub.Waar 
speciaal op het gebied 
van Nederland en de 
koloniën nog heel wat 
onderwerpen geschikt zijn 
voor uitvoerige discus
sie, worden nog diverse 
personen uitgenodigd lid 
te worden. 

Schaalcollectant 
Eens per twee maan
den komen de leden op 
zondag bijeen, meestal 
ten huize van Korteweg, 
na de bijeenkomst wordt 
gezamenlijk gedineerd 
in Hamdorff. Rutgers 
was voorzitter. Benders 
secretaris; leden waren 
onder andere mevrouw 
Van Heerdt-KoIff, de heren 
Bölian, VanPeursem, 
Waller, Wolff de Beer, 
Van Nifterik, Bunge, Van 

der Wiel, Van Woerden, 
Van der Willigen en de 
handelaren Gordon, 
Pierre Vos en Correijé. 
Aan een penningmeester 
bestaat geen behoefte, 
omdat geen contributie 
geheven wordt. De kosten 
worden omgeslagen over 
de aanwezigen, waarvoor 
Korteweg het ambt van 
schaalcollectant op zich 
neemt. In 1932 overlijdt 
Rutgers en neemt Korte
weg de leiding over. Heel 
wat kwesties die eerst in 
de Kring Laren werden 
behandeld verschijnen 
later in De Philatelist. 

Speurwerk 
In 1929 toont Korteweg 
aan dat de citroengele 
Nederlandse Port no.i 
niets anders is dan een 
verkleuring. Zijn speur
werk leidt in 1931 tot de 
vaststelling dat niet de 
Brusselse Jacob Wiener, 
maar de Amsterdammer 
Johan Wilhelm Kaiserde 
graveur was van de eerste 
Nederlandse zegels. 
In april 1931 verhuist hij 
naar Bussum, de Kring La
ren komt voortaan bijeen 
in het jaarbeursrestaurant 
in Utrecht. In 1932 geeft hij 
in de grote aula van het 
Koloniaal Instituut in 
Amsterdam een lezing 
met lichtbeelden over "De 
Indische post in vroeger 
eeuwen (de Compagnie's 
post e.d.)" voor hon
derden leden van onder 
andere het Koninklijk 
Oudheidkundig Genoot
schap en het Genoot
schap Amstelodamum. 

Hij besluit zijn betoog met 
de stelling: "De philatelie 
is iedereen intellectueel 
waardig". 

De Vraagbaak 
In mei 1934 verschijnt 
ter gelegenheid van het 
100ste nummer van De 
Philatelist een gratis 
extra nummer van meer 
dan 200 pagina's: De 
vraagbaak der philatelie, 
waarin dertien van de 
eenendertig artikelen van 
zijn hand zijn opgenomen 
en dat nog in 1976 werd 
herdrukt. 
Op 8 septemben934 
wordt hem de (eerste) 
Costerus-medaille toege
kend "wegens grote 
kennis der philatelie en 
uitgebreide publicaties". 
Met ingang van septem
ber 1934 verschijnt als 
bijblad het acht pagina's 
tellende De Aero-Phila-
telist, geredigeerd door 
J.Dellenbag;i januari 
1936 gaat het bijblad als 
zelfstandig tijdschrift 
verder. 

Radio 
Op 13 januari 1935 houdt 
Korteweg een radio
causerie over "Postzegel
verzamelingen" voor de 
PHOHI-zender (uitzending 
voor Oost- en West-lndië). 
In 1936 verhuist hij naar 
Naarden, in december 
1939 tenslotte naar Ben-
nebroek. 
In 1937 verschijnt De 
Philatelist 20X per jaar. In 
het eerste nummer van 
jaargang 1938 constateert 
de hoofdredacteur dat 

Als het goed is leest u dit 
ïtukje nu in het Maand-
olad van september. De 
meeste verenigingen 
nebben dan hun activi
teiten weer opgestart of 
djn bezig met de voorbe
reidingen voor hun eerste 
:lubavonden.Omhet 
V\aandblad tijdig bij uin 
de bus te krijgen moeten 
wij echter een maand van 

tevoren zorgen dat onze 
artikelen klaar zijn, dus is 
dit stukje geschreven in 
de laatste week van juli, 
terwijl in het noorden 
des lands de bekende 
mussen dood van het dak 
vallen en in het midden 
en zuiden zware buien 
voor veel overlast zorgen. 
Velen van u zijn in deze 
periode met vakantie 

geweest en ook ons 
Bondsbureau en de 
Bondsbibliotheek waren 
even gesloten om onze 
medewerkers van een 
welverdiende vakantie te 
laten genieten. 
De titel van dit artikel 
zegt het daarom al: er 
is even geen nieuws te 
melden. 

dit echter geen succes is 
gebleken: De stof scheen 
te versnipperen, terwijl 
redactie en administra
tie vermoeid geraakten 
van de veel te snelle 
opeenvolging der num
mers; de volgende twee 
jaargangen komt het blad 
maandelijks uit. 

HEEDÏNKINGS UlTGÄVl 
DE POSTZEGEL 

HONDERD JAAR OUD 

DE 
PUNTSTEMPELS 

VAN 
NEDERLAND 

JAARBOEKJE 1940 

Maandblad Philatelie 
Op 1 januari 1940 gaat 
het in hoofdzaak door 
Korteweg en Heijmans ge
redigeerde en uitgegeven 
tijdschrift over aan het 
Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, dat 
voortaan op de titelpagi
na zal vermelden "waarin 
opgenomen De Philate
list". Korteweg schrijft in 
het laatste nummer: "een 
hoofdredacteur, die zich 
niet voor nieuwe uitgiften 
interesseert en een redac
teur, die geregeld met 
ander werk overstelpt is". 
Costerus verzorgde in 
1948 een klapper op de 
inhoudsopgave van de 
tot en met december 
1939 verschenen veertien 
jaargangen. 

Filatelistisch schrijver 
Korteweg was een bijzon
der veelzijdig filatelist 
en zeldzaam vruchtbaar 
filatelistisch schrijver, een 
pionier op het gebied van 
filatelistisch speurwerk, 
die baanbrekend werk 
heeft verricht voor de 
postgeschiedenis van en 
in ons land. 
Hij schreef omstreeks 
2.000 artikelen over de 
meest uiteenlopende 
onderwerpen. 
Met betrekking tot de 
Nederlandse en koloniale 
zegels schreef hij over 
papierverschillen, gom, 
opdrukken, vervalsingen, 
(voor)afstempelingen, 
druktoevalligheden, 
plaatreconstructies, 
tandingen, noodporten, 
distributiekantoren, 
oplaagcijfers, enz. 

Poststempels in 
Nederland 
Om zijn veelzijdige exper
tise stelde de Bond hem in 
1927 aan tot plaatsvervan
gend keurmeester. 
Van zijn geschriften ver
schenen in brochurevorm 
in de Nederlandsche 
Philatelisten-Bibliotheek: 
De Landmailporten 
(1929, ook in Franse 
vertaling uitgegeven), De 
V.O.C.-stempels ()92si). 
De kleinrondstempels 
van Nederland (1933), 
De puntstempels van 
Nederland (1940), Post
dienst en poststempels 
hier te lande tot 1811 
(1941) en De emissie 1864 
Nederland (1954). 
In boekvorm: Proeven-
boek, beschrijvende ca
talogus der proeven voor 
de postwaarden van 
Nederland en koloniën, 
met aanteekenIngen van 
algemeen historisch-phi-
latelistisch belang {\<)y, 
uitg. Hekkers Postzegel-
handel, Amsterdam) en 
zijn grootste werk 
300 jaar aanwijzingen, 
postmerken en post
stempels in Nederland 
(1S70-1870) (1957. uitg. 
).K. Rietdijk N.V., 
's-Gravenhage). 

RDP 
Zijn belangrijkste 
verzameling van meer 
dan 24.000 brieven en 
briefomslagen van de ze
ventiende eeuw tot circa 
1950 vormt sinds 1954, in 
welk jaar hij de Waller-
medaille ontving, de kern 
van de collectie post
geschiedenis in het PTT 
Museum (thans Museum 
voor Communicatie). 
In 1955 verbrak hij alle 
banden met de door hem 
opgerichte vereniging CsK. 
Korteweg was erelid van 
vele verenigingen, onder 
meer van Po & Po (1961), 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars en van 
de Rotterdamsche Phila-
telisten-Vereeniging. 
De laatste en hoogste 
onderscheiding die hij 
mocht ontvangen was 
het bijschrijven van zijn 
naam en handtekening 
op de Poll of Distinguis
hed Philatelists of the 
Philatelic Congress of 
Great Britain (1962). 

Korteweg overleed op 
bijna 82-jarige leeftijd in 
Bennebroek, op 
13 september 1970. 



CATALOGUS KRAAMKAMER 2 (de hier besproken varianten worden 
voor het eerst opgenomen in editie 2016) 

Rem Bakhuizen van den Brink 

NEDERLAND 2002 INDUSTRIEEL ERFGOED 

De zegels in blokken van 
10 [=2x5] met tab links 
en rechts zijn gedrukt in 
4-kleuren offset bij House 
ofQuestain Engeland. 
Na het drukken van de 
Industrieel Erfgoed blok
ken bleek dat er bij de 
tekst van de tabs iets fout 
was gegaan. Er werd een 
nieuwe oplage blokken 
gedrukt, echter de zegels 
van de eerste druk kon
den - zonder tab - nog 
prima gebruikt worden 
voor de presentatie
mapjes [269a en 269b]. 

Twee oplagen 
Al vrij snel ontdekten ver
zamelaars dat er verschil
len waren opgetreden 
tussen beide drukken. 
Allereerst viel een kleur
verschil op bij de Breda-
zegels: dieprood bij de 
mapjes en oranjerood bij 
de blokken. Vervolgens 
viel op dat de 'windvaan' 
bij het 'Weidum' zegel 
bij het blok tussen de 'n' 
en 'd' van 'Nederland' 
eindigt, maar bij het 
mapje er nog een eindje 
onderblijft. 

De verschillen 
Dus tijd voor een wat 
systematischer benade
ring! 
Het jaartal '2002' staat 
niet op gelijke afstand 
van het woord 'Neder
land'. De afstanden 
nametend levert het vol
gende op: 0.9 mm voor 
alle zegels uit het blok en 
voor de 'Spakenburg' en 
'Cruquius' uit het mapje, 
i.6mm voor de overige 
8 zegels uit het mapje. 

Bij 'Spakenburg' en 
'Cruquius' moeten de 
verschillen elders gezocht 
worden. In de afbeelding 
valt goed te zien dat 
andere beeldelementen 
iets anders ten opzichte 
van elkaar staan. De over
gang tussen het lichtere 
linkergedeelte en het 
donkere rechtergedeelte 
ligt als een verticale'lijn' 
die loopt door het linker, 
uitgespaarde deel van 
de onderkant van de 'a' 
van 'Nederland'. Dat is 
zo voor alle zegels uit het 
blok. Bij alle zegels van 
de mapjes loopt die 'lijn' 
rechts daarvan door het 
'donkere' rondje van de 
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Kortom, alle Industrieel 
Erfgoed zegels bestaan 
in 2 duidelijk te onder
scheiden versies: 
die uit het blok van de 
2̂  oplage [een druk van 
1.300.000 blokken] en 
die uit de presentatie
mapjes [40.000 ex. elk). 

Enige individuele 
kenmerken: 
'Spakenburg': Mast 
rechts van 2" 'n van 
'Nederland'duidelijk 
[mapje] of niet [blok]. 
'Dedemsvaart': Oven 
raakt schreef van de 's' in 
'kalkovens' [blok] of laat 
deze geheel vrij [mapje]. 
'Cruquius': Twee 'rond
jes'precies boven de'1' 
van 'stoomgemaal' [blok] 
of een fractie naar rechts 
[mapje]. 
'Heerlen': Donkere lijn 
raakt schreef van de 'c' 
in 'mijnschacht' [mapje] 
of laat deze geheel vrij 
[blok]. 
'Hengelo': Donker stukje 
in half rondje van de 
'e' van 'zoutboortoren' 
[blok] of niet [mapje]; 
takken in de 'o' van 'Hen
gelo' anders. 
'Weidum': Linkerbo
venhoek van windvaan 
'tussen' de 'n' en 'd' van 
'Nederland' [blok] of er 
onder [mapje]. 
'Zevenaar': Onderkant 
dak aan de onderzijde 
van 'aa' van 'Zevenaar' 
[mapje] of er halverwege 
door [blok]. 
'Breda': Plafondlijnen 
raken de onderkant van 
de 2̂  'n' van 'Nederland' 
[mapje] of gaan dwars 
door de letter heen 
[blok]. 
'Tilburg': Donkere lijn 
door onderkant 'u' van 
'zuivering' [map] of gaat 
halverwege de 'u' door 
de letter heen [blok]. 
'Schoonebeek': Linker 
bovenkant van jaknikker 
komt ruim boven de 'a' 
van 'Nederland' uit [blok] 
of maar net er onder 
[mapje]; donkere balk 
linksonder de 'r' van 'ja
knikker' [mapje] of deze 
gaat halverwege door de 
letter heen [blok]. 

mapje 

and 
vel , _ „ „ „ . ^ 

Spakenburg 

land 
mapje 

lanc 
vel 

Cruquius 

land 
t mapje 

and 
vel 

Hengelo 

land " " 
mapje 

lanc 
vel 

Zevenaar 

land 
mapje 

lanc 
vel 

Tilburg 

Modelvellen 
In het Museum voor Com
municatie waren begin 
februari 2003 de model-
vellen van de Industrieel 
Erfgoed zegels aanwezig. 
Dat wil zeggen, alleen 
die van de ie druk. Nu, 
in 2014, is dit nog steeds 
zo. Goed genoeg om de 
tab-teksten te kunnen 
vergelijken. Met name bij 
de 'Weidum' en 'Breda' 
zegels zijn de teksten 
grondig gewijzigd. Zou 
de tekst over het gretige 
bierdrinken misschien 
verkeerd zijn gevallen? 

Catalogusvermelding 
In de Speciale Catalogus 
van de NVPH wordt al 
melding gemaakt van het 
bestaan van twee opla
gen. Er wordt verwezen 

and 
IP mapje 

and 
vel 
Dedemsvaart 

land 
f mapje 

and 
vel 

Heerlen 

land 
\ mapje 

land 
vel 

Weidum 

and 
I mapje 

land 
vel 

Breda 

land 
mapje 

and 
vel 
Schoonebeek 

naar Maandblad Filatelie 
2003/12. De juiste verwij
zing is echter Maandblad 
Filatelie 2003/1. 
Een nummer werd tot 
dusver niet toegekend 
aan de eerste oplage. De 
huidige nummering be
treft de tweede oplage. 
De nummering van de 
eerste oplage wordt dan: 
2104a-2113a. 
Er komt geen nieuw 
V-nummer, aangezien er 
geen complete velletjes 
in omloop zijn geko
men. De eerste oplage is 
uitsluitend m omloop ge
bracht zonder velranden. 

Teksten 1' druk 
Sinds 1696 ligt aan de/ 
haven van Spakenburg / 
een scheepstimmerwerf. 
/ Deze botterwerf raakte / 
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in verval toen de Zuider- / 
zeeini932l|sselmeer/ 
werd. Na een ingrijpende 
/ restauratie glijden hou- / 
ten schepen zoals botters 
/ en punters weer als van-
/ouds van de helling. 

Spitsboogramen, kan
telen op het / dak, veel 
gietijzer en 1100 heipalen 
/ maken het Stoomgemaal 
Cruquius / tot een uniek 
monument. Dankzij / de 
inzet van vele vrijwilligers 
/draait, 150 jaar na de 
drooglegging / van de 
Haarlemmermeer, zelfs de 
/machine weer. 

Al in )886 werd in Neder- / 
landse bodem zout ge- / 
vonden, maar pas in 1918 / 
ging men over tot de win-
/ ning ervan. De zoutboor-
/ toren in Boekelo was de 
/ eerste. Na de aanleg van 
/ het Twentekanaal werd / 
Hengelo de belangrijkste / 
zoutstad. 

Van i860 tot 1983 
werden in de / Panoven 
in Zevenaar ambach- / 
telijke wijze stenen ge
bakken. Het / authentieke 
steenbakkersbedrijf IS/ 
volledig intact gebleven. 
Zo is nu / het museum de 
Aberson vormbak- / pers 
uit 1905 nog volop aan het 
/ werk. 

In Nederland dragen de / 
waterschappen zorg voor 
/ duurzaam beheer van 
de / regionale wateren. / 
In 2002 bestaat de Unie 
/ van Waterschappen 75 
/ jaar. De rioolwaterzui- / 
vering in Tilburg dateert 
/uit 1927 en is in beheer 
/ bij het Waterschap De / 
Dommel. 

Turf als brandstof voor de 
kalk-/ovens was er vol
doende in de veen- / kolo
nie Dedemsvaart. Tot 1969 
is/hier kalk gebrand. 
Daarna raakten / de ovens 
in verval tot de restauratie 
/in 1985 ze herschiep tot 
monu-/ment van een 
voorbije periode. 
Dag en nacht werden bij 
/het schamele licht van/ 
een mijnlamp met hamer 
/ en houweel duizenden / 
tonnen steenkool per jaar 

/ gedolven. Schacht 11 van 
/ de Oranje Nassau I / in 
Heerlen herinnert aan/ 
de vele decennia waarin / 
mijnbouw in Nederland / 
van grote betekenis was. 

In het begin van de twin
tigste eeuw / vervingen 
Amerikaanse windmoto- / 
ren op grote schaal de 
traditionele / windmolens 
in Friesland. Deze mar-/ 
kante herkenningspun
ten in het / open land 
kunnen per minuut zestig 
/kubieke meter water 
oppompen. 

De brouwerij De Drie 
Hoefijzers dateert uit / 
1538 en werd genoemd / 
naar de tegenover lig- / 
gende herberg waar het 
/ bier gretig aftrek vond. 
/ Het art-deco interieur / 
van het kantoorgebouw / 
uit 1926 weerspiegelt de / 
grote sociaal-economi- / 
sehe betekenis van brou-
/werijen in die tijd. 

Rond Schoonebeek werd 
in de Twee- / de Wereld
oorlog de eerste Neder- / 
landse olie gevonden. In 
1947 begon / de ontgin
ning met putpompen, de 
/ zogenoemde 'jaknik
kers'. Dejaknik-/ker 
werd het symbool van 
deindu-/strialisatievan 
Drenthe ook nadat in / 
1996 de oliewinning werd 
gestaakt. 

Tekst z' oplage 
Sinds 1696 ligt aan de/ 
haven van Spakenburg / 
een scheepstimmerwerf. 
/ Deze botterwerf raakte / 
in verval toen de Zuider- / 
zeeini932ljsselmeer/ 
werd. Na een ingrijpende 
/ restauratie glijden hou- / 
ten schepen zoals botters 
/ en punters weer als van-
/ouds van de helling. 

Spitsboogramen, kan
telen op het / dak, veel 
gietijzer en 1100 heipalen 
/ maken het Stoomgemaal 
Cruquius / tot een uniek 
monument. Dankzij / de 
inzet van vele vrijwilligers 
/draait, 150 jaar na de 
drooglegging / van de 
Haarlemmermeer, zelfs de 
/machine weer. 
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Artikelnummer 220861 
Aanvang verkoop 24 september 2002 

Proefdrukvelletje eerste oplage met de randen 'die niet gezien mochten worden' 
(afbeelding: Museum voor Communicatie, Den Haag.) 

Al in i886 werd in Neder- / 
landse bodem zout ge- / 
vonden, maar pas in 1918 / 
ging men over tot de win-
/ ning ervan. De zoutboor-
/ toren in Boekelo was de / 
eerste. Na de aanleg van 
/ het Twentekanaal werd / 
Hengelo de belangrijkste / 
zoutstad. 

Van i860 tot 1983 werden 
in de / Panoven in Zeve
naar op ambach- / telijke 
wijze stenen gebakken. / 
Het authentieke steenbak
kers- / bedrijf is volledig 
intact gebleven. In het 
museum is de Aberson / 
vormbakpers uit 1905 nog 
in bedrijf. 

In Nederland dragen de / 
waterschappen zorg voor 
/ duurzaam beheer van 
de / regionale wateren. / 
in 2002 bestaat de Unie 
/ van Waterschappen 75 
/ jaar. De rioolwaterzui- / 
vering in Tilburg dateert 
/ uit 1927 en is sinds 1995 / 

in beheer bij het Water- / 
schap De Dommel. 

Turf als brandstof voor 
de / kalkovens was er vol
doende in de / veenkolo-
nie Dedemsvaart. Tot 1969 
/is hier kalk gebrand. 
Daarna raakten / de ovens 
in verval. Begin jaren '90 
/ zijn de kalkovens geres
taureerd. 

Dag en nacht werden / 
bij het schamele licht/ 
van een mijnlamp met 
/hamer en houweel/ 
duizenden tonnen steen-
/ kool per jaar gedolven. 
/ Schacht 11 van de Oranje 
/ Nassau I in Heerlen / 
herinnert aan de vele/ 
decennia waarin / mijn
bouw in Nederland / van 
grote betekenis was. 

De Windmotor, ook wel 
'Ameri- / kaan' genoemd, 
werd rond het jaar/ 
1900 vanuit de VS en 
Canada voor / kleinere 

polderbemaling geintro- / 
duceerd in Nederland. De 
grootste / Windmotor kan 
per minuut / maximaal 
65 kubieke meter water / 
verplaatsen. 

In 1926 is de eerste steen 
/ gelegd voor het nieuwe 
/ kantoorgebouw van / 
brouwerij De Drie Hoef- / 
ijzers in het brouwhuis / 
uit 1930 staan de koperen 
/ ketels, die kenmerkend 
/ zijn voor de industriële 
brouwwijze van bier uit / 
die tijd. 

Rond Schoonebeek werd 
in de Twee- / de Wereld
oorlog de eerste Neder- / 
landse olie gevonden. In 
1947begon/deontgin
ning met putpompen, de 
/ zogenaamde 'jaknik
kers'. De jaknik- / ker 
werd het symbool van 
de indu- / strialisatie van 
Drenthe ook nadat in/ 
1996 de oliewinning werd 
gestaakt. 



BEZOEK AAN 
HET POSTMUSEUM 

Bezoekt u ook een post- of 
filatelistisch museum in het 

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

//; SINT-PETERSBURG 
JOHN DEHÉ 

Zoekplaatje 
Volgens de hoofdredacteur was 
het heel simpel: Nevski Prospect 
richting Isaäkskathedraal, dan 
was je er al bijna. Dat viel tegen, 
want het 'Centraal Museum 
voor Communicatie Alexander 
Popov' van Sint-Petersburg, 
heb je niet zomaar gevonden. 
Hulpeloze kaartlezers worden in 
Rusland genegeerd en wie een 
vraag stelt, krijgt in vloeiend 
Russisch een vriendelijk ant
woord. Maar we zijn er geko
men, met de kaart, de stand 
van de zon en het volgen van 
waterwegen. 

Onopvallende voordeur 
Het Museum bevindt zich in een 
groot paleisachtig gebouw (i), 
achter een zeer onopvallende 
voordeur. Daarachter twee 
stoere bewakers in zwarte pak
ken en nadat het loket gevon
den was, mochten we met zijn 
tweeën voor 300 roebels (ca. 
6 euro) naar boven. We waren 
de enige bezoekers, maar we 
waren niet alleen, want in 
iedere zaal was een dame op 
leeftijd aanwezig om ons in de 
gaten te houden. Om verder de 
dag door te komen, breiden ze 
wat, lazen ze boekjes en vulden 
ze puzzels in. Fotograferen 
mocht, maar toen ik een van die 
dames vroeg, of ik ook van haar 
een foto mocht maken, vluchtte 
ze in blinde paniek de zaal uit. 

Oud museum 
Het museum is een van de 

oudste musea voor wetenschap 
en techniek ter wereld. Het is 
gesticht in 1872. Als eerste werd 
een afdeling telegrafie opgezet. 
Die kan nauwelijks een histori
sche terugblik geboden heb
ben, want het telegraafverkeer 
stond nog in de kinderschoe
nen. Het doel was anders: het 
museum wilde iedereen die bij 
het opkomende telegraafver
keer betrokken was, aanschou
welijke achtergrondinformatie 
verschaffen over de nieuwe 
technieken. Vijf jaar later kwam 
er een sectie telefonie, kort 
daarna kreeg ook de post een 
afdeling. 
Het museum verhuisde m 1919 
naar Moskou, maar omdat daar 
geen geschikte ruimte gevon
den kon worden, ging het in 

1922 terug naar Sint-Petersburg. 
Twee jaar later werd de huidige 
locatie betrokken, een paleis 
dat eens de woonplaats was van 
prins Alexander Bezborodko 
(1747-1799), die onder meer 
directeur van de posterijen was 
(1782-1799). De huidige naam 
kreeg het museum m 1945. 
Alexander Stepanovich Popov 
was een eminente Russische 
wetenschapper en uitvinder, 
met name op het gebied van de 
overdracht van radiosignalen 
over grote afstand. 

Renovatie 
Tussen 1974 en 2003 was het 
museum voor het publiek 
gesloten omdat er ingrijpende 
renovatiewerkzaamheden 
noodzakelijk waren. 

De afdeling postgeschiedenis is 
wat ondervertegenwoordigd. 
Alle Russische postzegels tot en 
met 2012 zijn er te bewonderen 
op handige uitschuifpanelen 
(2). Enkele van die panelen 
bevatten ook foto's, kaarten 
en tekeningen die aan de 
postgeschiedenis gerelateerd 
zijn, maar het blijft een beetje 
gokken wat we zien, want als 
er al uitleg is, dan is die in het 
Russisch. Dat geldt deels ook 
voor de zaalopstelling, hoewel 
veel voorwerpen in de vitrines 
ook in het Engels ondertiteld 
zijn (3,4). Prachtige schaalmo
dellen van postvervoer in barre 
omstandigheden, per kameel, 
slee, vliegtuig of auto zijn hier 
te bewonderen, net als een 
kleurrijke verzameling brieven-



bussen Ook machines om post 
te sorteren en stempelmachmes 
zijn op schaal nagemaakt Een 
buizenpost was op ware grootte 
aanwezig, maar het was me niet 
duidelijk of het de bedoeling 
was dat ik ergens op een knop 
drukte 
Alle zalen m het museum waren 
voorzien van grote beeldscher
men waarop men extra infor
matie kon opvragen, maar ook 
hier deed zich het taalprobleem 
voor, want niet altijd was er de 
mogelijkheid om de Engelsta
lige informatie op te roepen 

Telegrafie en telefonie 
Na een zaal posthistorie, kwa
men er enkele zalen die m het 
teken stonden van telegrafie, 
telefonie en andere vormen van 
geluidsoverdracht zoals radio's, 
bandrecorders en platenspe
lers Ook de grote luidsprekers 
(5) waaruit eens de communis
tische heilsboodschap over de 
straten en pleinen uitgestrooid 
werd, ontbraken niet De 
vele voorwerpen waren mooi 
uitgestald en vormgegeven (6), 
met veel mformatieschermen, 
een enkele keer in het Engels 
en soms met wat bijzondere 
poststukken er tussendoor 
Doordat mijn echtgenote de tijd 

genomen had een uitleg over 
het museum (in het Russisch) 
te volgen, wist zij te melden 
dat er ergens op de begane 
grond nog meer te zien was 
Zoekende blikken hielpen nu 
wel, want een van de aanwe
zige dames wist precies wat we 
met konden vinden en wees 
naar de juiste trap, die leidde 
naar een grote overdekte bin
nenplaats, bewaakt door een 
puzzelende dame die onze 
kaartjes nog eens wilde zien 
Op de binnenplaats vonden we 

niet alleen een enorm satelliet
achtig apparaat (uitleg m het 
Russisch- het bleek een Luch te 
zijn, 7), maar ook een afdeling 
Russische postwaardestukken 
en telegrammen, geëxposeerd 
m kaders (8) Verder stond hier 
de ruimtevaart centraal en 
konden wij onszelf fotograferen 
als ruimtevaarder (9) en alien 
(10) Ook bleek naast de bin
nenplaats een winkeltje te zijn 
waar (recente) Russische post
zegels en postwaardestukken 
te koop waren en een prachtige 

expositie van schaalmodellen 
van postauto's te bewonderen 
was Het museum heeft ook een 
imposante collectie literatuur 
(boeken en tijdschriften), maar 
daar hebben we ons maar met 
meer aan gewaagd Op de 
website van het museum zijn 
enkele schatten te bewonderen 
die voor gewone bezoekers 
verborgen blijven 
Adres Pochtamtskaya ui 7, Sint 
Petersburg, zondag en maan
dag gesloten 
www rustelecom-museum.ru 

http://rustelecom-museum.ru


WIJ LAZEN VOORU Samenstelling: 
Nederlandse tijdschriften: )ohn Dehé, johndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

NEDERLANDSE 
BLADEN 

Tussen de bergen 
Naast een kort over
zicht van artikelen over 
hetverzamelgebiedin 
andere bladen, biedt 
Jungfraupost de lezers 
een viertal artikelen. 
Pierre Thöni belicht de 
Zwitserse schilder-schrij-
verFélixVallotton 
(1865-1925), wiens werk 
onlangs nog te be
wonderen was In het 
Amsterdamse Van Gogh-
museum. 
Frans Haagen analyseert 
twee brieven met een 
tarief van 7 rappen 
(1867,1877). Bij een van 
de twee is het tarief, 
vooral door de wat 
onduidelijke bestem
ming, lastig te verklaren. 
Dan is een studiegroep 
een mooi platform om je 
vragen te stellen en het 
netwerk in beweging te 
zetten. Soms levert dat 
meteen een antwoord op, 
in dit geval blijft de puz
zel nog even onopgelost. 
Marco Dijkhuizen werd 
op de veiling van de 
Studiegroep Zwitserland 
de gelukkige eigenaar 
van een formulier (1931) 
met een douanestem
pel van Chatelard, een 
Zwitsers plaatsje op de 
grens met Frankrijk, niet 
ver van Chamonix. Het 
leverde een fraai artikel 
op over dit formulier, dat 
gebruikt werd voor het 
registreren van motor
voertuigen bij grensover
schrijdend verkeer. De 
automobilist in kwestie 
kwam uit 

Cannes en passeerde de 
grens in een ook voor 
die tijd bijzondere auto, 
een blauwgroene Citroen 
C.6.F. cabriolet. De auteur 
wist zelfs een afbeelding 
van deze auto in de juiste 
kleur te achterhalen. De 
studiegroep heeft ook 
een website: 

www.studiegroepzwitser-
land.nl. met heel veel arti
kelen uit jungfraupost. 

Kohier Dom 
Diuttóhl.ind 

Veel en veelzijdig 
'Van alles wat' is de titel 
van een van de rubrieken 
in Gabriel. Het zou het 
motto van het hele blad 
kunnen zijn, want het 3̂  
nummer van de 66e jaar
gang bevat veel stukjes 
over allerlei onderwer
pen. Al die stukjes bevat
ten veel (historische) 
achtergrondinformatie 
over diverse uitgiftes die 
thematisch verbonden 
zijn met bijbel en chris
tendom. Het vinden van 
auteurs lijkt bij Gabriel 
geen probleem: zeven 
schrijvers vulden deze 
aflevering. Een kleine 
greep uit de inhoud. 
Joke van Strien schreef 
over de Santa Maria 
del Naranco, een pre-
romaans bouwwerk 
(paleis-kerk) ten noorden 
van Oviedo. Joop Boots 
belicht de drukker-zan
ger Ramanos, geboren 
rond 485 te Homs in Syrië. 
Ben Vermeulen staat stil 
bij de Dom van Keulen, 
die van hem (en anderen) 
het predicaat 'de mooiste 
en grootste kerk van 
Duitsland'meekrijgt. 
Ook de wereld van 
sagen en fabels krijgt 
een plaatsje in Gabriel. 
De eenhoorn blijkt meer 
dan een mythologisch 
fabeldier, dat zelfs in 
strips (Kuifje) en bij Harry 
Potter opdraafde. Henk 
Groenewegen beschrijft 
hoe de eenhoorn uit
groeide tot een christelijk 
symbool, veelvuldig 
vastgelegd in literatuur 
en (schilder)kunst. 
Een speurtocht van Harry 
Manie naar bijbelteksten 
op postzegels en post-
waardestukken leverde 
verschillende mooie 
treffers op. Manie publi

ceerde al eerder over dit 
onderwerp. 
www.gabrielfila.nl 

Sappig groen 
Het is een wereld van 
verschil: de eerste en de 
tweede oplage van vele 
series van de Volksrepu
bliek China. Omdat de 
verschillen vooral in de 
portemonnee voelbaar 
zijn, zal een helder over
zicht door iedereen die 
zich met het verzamelen 
van (Chinese) postzegels 
bezighoudt, bijzonder 
gewaardeerd worden. 
Walter Haveman, keur
meester van de Duitse 
bond, brengt in China 
Filatelie (46'' jaargang, 
174) de tweede aflevering 
van een artikel over deze 
materie. Hij bespreekt 
de eerste series van de 
Volksrepubliek (tussen 
Mi 77 en Mi 183) en laat 
zien waar we op moeten 
letten: schaduwen, ver
schillen in ornamenten, 
lijntjes, papierdiktes, 
tandingen, kleurnuan
ces. Zelfs als we weten 
waar we op moeten 
letten, blijft het lastig: 
'Bij de 500 $ heeft de f 
oplage een frisse, sap
pige kleur groen, terwijl 
de 2" oplage meer grijzig 
groen is'. Een belangrijk 
artikel voor iedere China-
filatelist. 

Ed Boers sluit een serie 
van zes artikelen over de 
postale geschiedenis van 
Tibet af met een stuk over 
de Nepalese gerechtsho
ven in dit land. Imposan
te stempels worden door 
Boers van een deskundi
ge uitleg voorzien, maar 
ook voor hem blijft Tibet 
een gebied vol verras
singen. Materiaal wordt 

in Nederland weinig aan
geboden en vervalsingen 
zijn er in overvloed. 
'Van de 100 velletjes 
Tibetaanse zegels die 
worden aangeboden zijn 
er vrijwel zeker 100 vals.' 
Een mooie aflevering van 
de Studiegroep China 
Filatelie, waarin ook nog 
uilen, roofvogels en de 
Zijderoute langs komen. 
www.chinafilatelie.nl 

Vervalsingen heb je in 
soorten en maten (Bis-
schops onderscheidt vijf 
categorieën), je kunt er 
zelfs een verzameling 
van opzetten, waarbij 
zijn schema een mooi 
handvat kan zijn. 
www.fcoe.nl 

Paus, geld en meer 
De paginasubsidiecom-
missie van de KNBF en 

Vals en vakantie 
'Een dag zonder filatelie 
is geen dag, een vakantie 
zonder filatelie is geen 
vakantie'. Vanuit deze 
heldere stellingname 
belooft Jan Jansen dat hij 
de leden van de 'Filate-
I istische Contactgroep 
Oost Europa' zal ver
velen met zijn vakantie 
ervaringen. In de derde 
OEF van de 31'jaargang 
nemen vakantiebestem
mingen inderdaad een 
belangrijke plaats in. 
Jansen bezocht een 
postzegeltentoonstelling 
in Polen (en verbaasde 
zich over de afwezigheid 
van jeugd), Mart Renique 
bespreekt de beziens
waardigheden van 
Margaretha eiland in het 
midden van de Donau, 
tussen Boeda en Pest. 
Jan Kaptein komt met de 
groeten uit Kostroma, 
een stad op 330 kilome
ter ten noordoosten van 
Moskou, aan de Wolga. 
Aanleiding voor zijn 
stukje was een ansicht
kaart uit 1914. Verwijzin
gen naar literatuur en 
internet bieden de lezer 
de mogelijkheid verder 
op verkenning te gaan. 
Verder in deze OEF ruim 
baan voor de bespre
kingen van een aantal 
vervalsingen, 'een plaag 
voor verzamelaars en dat 
zijn ze al sinds mensen 
postzegels verzamelen', 
aldus Jan Bisschops. 

het LOG buigt zich over 
de subsidie voor bladen 
van gespecialiseerde ver
enigingen. De commissie 
telt de bladzijden die 
gevuld zijn met filatelis-
tische artikelen en houdt 
pagina's met veren i-
gingsnieuws, veilinglijs-
ten en nieuwe uitgiftes 
buiten de telling. Bij dat 
laatste punt moet er voor 
het 'Mededelingenblad 
van de Nederlandse 
Vereniging van post
zegelverzamelaars 
van het vorstendom 
Liechtenstein' een 
uitzondering gemaakt 
worden. In aflevering 
150 (juni 2014) worden 
drie nieuwe emissies 
besproken.Een daarvan 
is gewijd aan archeologie 
in Liechtenstein. Bespro
ken wordt een serie van 
drie zegels waar munten 
op zijn afgebeeld: een 
zilveren denar, een 
florentijnse gulden en 
een penning. De gegeven 
achtergrondinformatie 

mailto:johndehe@gmail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
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Is helder, uitgebreid en 
leerzaam. Datzelfde geldt 
voor de behandeling van 
een zestal zegels met 
amfibieën en bloemen. 
De heiligverklaring van 
paus Johannes Paulus II 
op 27 april 2014 was voor 
Liechtenstein aanleiding 
om met een extra emissie 
te komen, een bijzonder 
blokje. René de Winter 
haakte hierop in met een 
boeiend artikel, over de 
bijzondere plaats die de 
rooms-katholieke kerk 
van oudsher in Liechten
stein Inneemt. Hij staat 
ook stil bij de persoon 
van de heilig verklaarde 
paus en bij de nauwe 
banden tussen Liechten
stein en de paus, die ook 
in enkele postzegelemis
sies tot uiting komt. Ook 
de gang van zaken rond 
een heiligverklaring 
wordt door de auteur 
belicht. Een mooi artikel! 
Website van de vereni
ging: www.nvpvl.nl 

BUITENUNDSE 
BLADEN 

Nederland 
over de grens 
De laatste keer dat ik 
schreef over de Neder
land verenigingen over 
de grens klaagde ik 
ergens over het gebrek 
aan kleur. Dat heb ik ge
weten. Twee van de drie 
verenigingen (de Britse 
en de Amerikaanse) ver
rasten mij met uitsteken
de elektronische versies 
van hun tijdschriften. 
Best wel handig, ik heb 
nu dus alles in fullcolour 

en heb daarnaast geen 
stapels papier meer. De 
bladen heb ik rustig kun
nen lezen op mijn tablet. 
De ASNP heeft overigens 
alle nummers tussen 
1975 en 2008 als pdf op 
de website geplaatst 
(http://asnpiq7';.com). 
Een digitaal abonnement 
kost trouwens slechts 10 
US$, wat echt een schijn
tje is voorzon blad. 

In dit nummer dus weer 
aandacht voor het ver-
zamelgebied Nederland 
m het buitenland. Nu 
moet je artikelen over 
Nederland in de grotere 
internationale bladen 
vaak met een vergroot
glas zoeken. Dichtbij 
de grens lukt het wel. 
De Studiekring Filatelie 
Antwerpen heeft in het 
juninummereen leuk 
leesbaar artikel over 
de kerstvlucht naar 
Nederlands Indië in 1933. 
Een concurrent van de 
KLM had besloten om een 
experiment uit te voeren 
met de Pander Postjager, 
een toestel dat met 
3 motoren van 300 pk elk 
een kruissnelheid van wel 
300 km/h kon halen. Dit 
stond in contrast met de 
tot dan toe gebruikte KLM 
toestellen die bleven ste
ken onder de 200 km/h. 
Toch is snelheid niet 
alles, de postjager 
strandt met motorpech 
in Taranto en kan pas na 
de kerst weer verder. De 
KLM toestellen Ijsvogel 
en Zilvermeeuw nemen 
de honneurs waar en zor
gen dat de post op tijd 
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in Batavia arriveert. Het 
artikel vertelt het verhaal 
van de tocht, en toont 
bovendien een aantal 
fraaie stukken waarop 
de speciale stempels van 
de betreffende vluchten 
staan afgebeeld, (voor 
meer info: secretaris 
Hubert de Belder 
hde_belder@hotmail.com) 

tijd het duidelijk goed zal 
doen bij de motiefverza
melaars. 
http://a5npiq7'^.com/ 

OokNetherlands Phila
tely, het blad van de Ne
therlands Philatelic Circle 
is digitaal verkrijgbaar. 
Nummer 1 van jaargang 
XXX vangt aan met een 

Netherlands Philately, 
het blad van de Ame
rikaanse ASNP heeft in 
nummer 38/4 wederom 
een Nederlands Indië 
special. Het blad opent 
met een aantal bladen uit 
de collectie van Tay Peng 
Hiang over de eerste 
emissie van Nederlands 
Indië. (voor de volle
dige verzameling wordt 
verwezen naar de web
site van het veilinghuis 
David Feldman: http:// 
www.davidfeldman. 
com/shop/netherlands-
east-indies-indonesia-
i6s';-i870-formed-by-
tay-peng-hian-rdp-frpsl. 
html). De collectie is 
met recht bijzonder te 
noemen. Getoond wordt 
onder meer het grootst 
bekende ongebruikte 
veldeel va 24 zegels, de 
enige bekende brief met 
mengfrankering eerste 
en derde emissie en een 
selectie van Indische 
halfrondstempels. Daar
na wordt vervolgd met 
deel 2 van het artikel over 
de censuur stempels in 
de periode 1939-42 waar
bij nu het censuurstem-
pel 'censuur gepasseerd' 
dat werd gebruikt voor 
brieven die niet werden 
geopend. Als laatste een 
overzichtsartikel waarbij 
de filatelie onder de 
presidenten Soekarno en 
Soeharto wordt getoond. 
Uit dat laatste artikel kan 
worden geconcludeerd 
dat de Soekarno periode 
vooral geliefd is onder 
traditionele filatelisten 
die houden van opdruk-
zegels en postgeschiede-
nis terwijl de Soeharto 

artikel over de Belgische 
krijgsgevangenen in de 
eerste wereldoorlog in 
Nederland. In 1914, na 
de val van Antwerpen 
hadden grote delen van 
het Belgische leger geen 
andere mogelijkheid 
dan terugtrekken naar 
Nederlands grondge
bied, waar ze tot het 
einde van de oorlog door 
het neutrale Nederland 
werden geïnterneerd. Er 
werd door deze soldaten 
veel geschreven naar het 
thuisfront. Dit gebeurde 
portvrij waarbij op het 
poststuk een vierregelig 
paars of rood stempel 
werd geplaatst met de 
tekst'PORTVRIJ; Franc de 
Port;militairesétran-
gées; internes dans les 
Pays Bas'. Deze zijn van 
verschillende inter
neringskampen zoals 
Harderwijk, Kamp bij 
Zeist en Soest. Het artikel 
toont een aantal van 
deze kaarten. Een tweede 
artikel gaat over de 
spoorverbinding tussen 
Amsterdam en Antwer
pen in de periode 1839 
en 1877. Dit doet mijn 
Rotterdamse hart sneller 
kloppen omdat het in het 

bijzonder gaat over het 
laatste stukje spoorlijn 
dat is afgerond op Rot
terdams grondgebied. 
Naast fraaie stempels 
worden er ook vooral veel 
ansichtkaarten getoond 
met afbeeldingen van 
Rotterdam voor het bom
bardement. 
http://www.nether-
landsphilatelic.org.uk 

Het derde blad. Onder 
de Loep van de ArGe 
Niederlande lees ik nog 
van papier. Dit is niet erg, 
het blad is in full colour. 
Het eerste artikel in Heft 
2/2014 heeft een hoofd
artikel dat gaat over het 
poststempel Amsterdam 
Diamantbeurs. Naast 
een stempelbeschrij-
ving wordt vooral een 
uitgebreide en levendige 
beschrijving gegeven 
van de diamanthandel 
in Mokum op een manier 
die zelfs een niet-filatelist 
uitnodigt om van de 
inhoud kennis te nemen. 
Daarnaast is er in dit num
mer aandacht voor de 
particuliere postwaarde-
stukken uit de Tibo serie. 
Tibo was een instelling die 
reclame drukte op post
kaarten en de opbrengst 
daarvan besteedde aan 
de 'stille armen'. Het blad 
sluit af met een artikel 
over de Zijlpoort in Leiden. 
Deze poort blijkt een 
aantal raakvlakken met 
de filatelie te hebben. Niet 
alleen is deze afgebeeld 
op een van de geïllu
streerde briefkaarten uit 
1924, reeds in de 19e eeuw 
speelde de stalhouder van 
deze stadspoort een rol bij 
de distributie van de post 
(zo blijkt uit een getoonde 
vouwlórief uit 1838). 
http://www.arge-nieder-
lande.de 
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SEPTEMBER 1944 

Estafette Tweede Wereldoorlog 2 

Dolle dinsdag 
Dolle Dinsdag is de naam die aan 
dinsdag 5 september 1944 werd 
gegeven. Op die dag speelden 
zich in heel Nederland emotio
nele taferelen af naar aanleiding 
van de berichten dat het land nu 
elk moment bevrijd kon worden 
van de Duitse bezetting. 
De geallieerden hadden name
lijk m de voorgaande dagen in 
hoog tempo terrein gewonnen. 
Op zondag 3 september was 
Brussel bevrijd en op maandag 
4 september was Antwerpen op 
de Duitsers heroverd. 
De optimistische Nederlanders 
rekenden in dit tempo door: op 
5 september zou men in Rotter
dam kunnen zijn, op 6 septem
ber in Utrecht en Amsterdam, 
en de rest 'zou snel volgen'. In 

Evenals het eerste deel, verschenen in het vorige 

nummer van Filatelie, neemt Adam van der Linden 
ook dit deel voor zijn rekening. De gebeurtenissen in 
september 1944: Dolle Dinsdag en de treinstaking, de 
bevrijding vanuit het Zuiden en de Slag om Arnhem. 

ZuidNederland had men het 
gebulder van de kanonnen kun
nen horen. Geruchten werden 
aangedikt, en al snel deed het 
fabeltje de ronde dat bepaalde 
plaatsen in ZuidNederland al 
bevrijd waren. In Rotterdam 
werd beweerd dat de geallieer
den bij Moerdijk waren, en in 
Amsterdam werd beweerd dat 
ze in Rotterdam en Den Haag 
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Lisse, 5 september 1944. Aangetekende brief met bestemming 
Niezijl, post Grijpskerk (Groningen). Tarief: 21200 gram 10 cent, 
aantekenrecht 10 cent. Door de paniek rond Dolle Dinsdag en de 
beschietingen door de geallieerden op treinen en dergelijke is de 

brief eerst op 11.9.1944 in Grijpskerk gearriveerd. 

zouden zijn. Dit werd versterkt 
door een Brits radiobericht dat 
berichtte dat Breda inderdaad 
bevrijd zou zijn. Veel Nederlan
ders maakten zich de volgende 
dag op om hun bevrijders te 
begroeten. Vlaggen en oranje 
vaandels werden tevoorschijn 
gehaald, en bedrijven liepen 
leeg omdat het personeel de 
geallieerden op straat wilde 
opwachten. Onder Duitsers en 
NSB'ers brak paniek uit; admi
nistraties werden haastig ver
nietigd en velen sloegen op de 
vlucht. Veel NSB'ers verbleven 
tijdelijk op de Lüneburger Heide 
in Duitsland, terwijl Mussert 
naar de Bellinckhof bij Almelo 
verhuisde. 
Wat de Nederlandse bevolking 
niet wist, was dat de omvang 
van de geallieerde troepen op 
dat moment nog te klein was 
om heel Nederland te kunnen 
bevrijden. De geallieerde hoofd
macht was nog in Frankrijk, en 
de troepen die naar Antwerpen 
waren opgerukt hadden slechts 
een dunne corridor in België 
bevrijd. Daarbij was er een 

bevoorradingsprobleem omdat 
de aanvoerlijnen te lang waren 
geworden en afhankelijk waren 
van een enkele kunstmatige 
haven omdat daar de Duitsers 
zich in de Franse havensteden 
gefortificeerd hadden. De Ne
derlandse grens was zelfs in het 
geheel niet bereikt. Aan weers
zijden was het gebied nog bezet 
en de vooruitgeschoven troepen 
liepen een risico afgesneden te 
worden. Er waren aanwijzingen 
dat de Duitsers zich aan het her
groeperen waren. Het geallieer
de opperbevel durfde daarom 
een verdere stoot in noordelijke 
richting niet aan, temeer daar 
het voornaamste doel, Antwer
pen, al bereikt was. 
Het valse radiobericht over de 
nietbestaande bevrijding van 
Breda had te maken met het feit 
dat ook het geallieerde op
perbevel nauwelijks wist waar 
zijn eigen troepen waren door 
de snelheid waarmee het was 
opgerukt. Pas enkele dagen later 
zouden de geallieerden de Ne
derlandse grens overschrijden 
met verkenningspatrouilles. 
Toen ook Operatie Market 
Garden mislukte door de Duitse 
overwinning in de Slag om 
Arnhem eind september, was het 
duidelijk dat voor NoordNeder
land de bevrijding nog wel een 
tijdje op zich zou laten wachten. 
WestNederland moest na Dolle 
Dinsdag nog een hongerwinter 
doorstaan, voor het op 
5 mei 1945 werd bevrijd. 

Afb.2 
Lisse, vertrek 5 september 1944 

Aß. 3 
Grijpskerk, aankomst 

11.9.1944 

Afb4 
Grijpskerk, 12 september 1944. Aangetekend teruggestuurd naar 
Lisse. Daar is de brief nooit aangekomen wegens onder andere de 

afgekondigde treinstaking op 17 september 1944. 



Een zeer provisorisch gesneden strookje 
Met taalfout RETOIR 

Stempel Terug Afzender, Verkeer/ Voorloopig/ 
GESTAAKT 

Onbekend is waar dit stempel en strookje zijn geplaatst. 

Afb 7 
Terug m Grijpskerk, 

19.9.1944 
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Afb 8 
Doorn, 2 september 1944. Dienstbrief van de Nederlandsche Ar

beidsdienst voor Meisjes met bestemming Roosteren, Limburg. Deze 
dienst had portvrijdom. Alvorens de brief in het 'Limburgse' was zijn 
er al een tiental dagen verstreken zodat de brief alsnog werd onder
schept {Überroller) en na 16 november 1944 gecensureerd door de 

inmiddels ingestelde Nederlandse Censuurdienst te Eindhoven. 

N.V. De Nederlandsche 
Ongevallen 

HEERENGRACHT 258266 
AMSTERDAM C 

Lloyd 

Afb. 9 
'sGravenhage, 14 september 1944. Briefkaartje met bestemming 

Sittard. Tarief: 5 cent. Het kaartje is teruggezonden omdat de post
verbinding verbroken was door de oprukkende geallieerden. 

Let op de taalfout in het stempel POSTVERBINGDING. Verder nog en
kele kopstaande E's in de stempel. Duits propaganda stempel voor 

FRONTZORG EEREPLICHT (Nederlandse SS'ers aan het front). 

Amsterdam, 15 september 1944. Verjaardagskaart met bestemming 
Bunde tegen het drukwerktarief Qk cent teveel). Terug afzender 

wegens verbroken postverbinding. De kaart was eerst op 12.1.1945 
terug in Amsterdam. 

De naam Dolle Dinsdag wordt 
voor het eerst aangetroffen in 
De Gil, een als verzetsblad ver
momd propagandakrantje dat 
door de bezetter werd bekos
tigd. (afb.i7) 

De bevrijding vanuit het 
Zuiden 
De invasie van de geallieerden 
in Normandië op 6 juni 1944 
deed bij vele Nederlanders de 
hoop rijzen dat ook ons land 

spoedig zou worden bevrijd 
van het Duitse juk. Helaas moest 
men ten koste van vele slachtof
fers nog wachten tot 12 septem
ber 1944 voordat de geallieer
den de Nederlandse grens bij 
Eijsden overschreden. Op 14 
september 1944 was Maastricht 
bevrijd als eerste Nederlandse 
grote stad. Op 18 september 
1944 was nagenoeg de gehele 
provincie Limburg bevrijd. 
De bedoeling van de geallieer

UtrechtStation, 15 september 1944. Brief met bestemming LOO, 
post Duiven. Tarief: brief tot 20 gram yW cent. De brief is op 

12.1.1945 via Zevenaar teruggestuurd. In verband met de evacuatie 
van 'GrootArnhem' is de brief retour afzender in Utrecht gestuurd 

zie strookje. Vanwege het aanleggen van versterkingen in en 
rondom Arnhem zijn een honderdduizendtal mensen geëvacueerd 

naar de omgeving (Dieren, Velp etc.) en meer naar het Noorden, 
Apeldoorn en Friesland. Deze versterkingen werden aangelegd 

omdat het achterland van Arnhem in Duitsland minder goed was 
beschermd zodat eventuele aanvallen van de geallieerden hier

langs richting Berlijn zouden kunnen gaan. 

den was een aanvoerweg te cre
ëren tussen het bevrijde gebied 
en de geplande luchtlandingen 
bij Arnhem (operatie 'Market 

Garden' op 17 september 1944, 
hierover later meer) ten einde 
het benodigde zwaar transport 
doorgang te kunnen verie
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Afb. 12 
Bussum, 18 september 1944. Brief met bestemming Arnhem. Tarief: 
tot 20 gram fh cent. De brief is teruggestuurd wegens de gevech

ten i.v.m. Market Garden; zie het paarse stempel 'Retour geen 
Postverkeer'. 

nen (globaal de weg tussen 
Valkenswaard en Nijmegen). 
Tijdens deze opmars waren er 
talloze schermutselingen tussen 
de Duitsers en de geallieerden 
met, ook voor de post, verve
lende gevolgen. Postkantoren 
en postbussen m de straat wer
den vernield, postroutes waren 
niet langer bruikbaar, gebrek 
aan rijdend materieel enz. 
Daarnaast was het te gevaarlijk 
en vaak onmogelijk post te 
bezorgen waardoor verzonden 
post, zowel van binnen als 
buiten het oorlogsgebied, bleef 

liggen of moest worden terug
gestuurd naar de afzender. 
Verder werd post in postkanto
ren en in brievenbussen door 
de oprukkende geallieerden in 
beslag genomen en gecensu
reerd {Überroller). 

Überroller 
Definitie: Een Nederlandse Über
roller is een poststuk dat (in de 
periode tussen verzending en 
ontvangst) door de wisseling 
van het regime in Nederland 
in beslag genomen werd en 
gecensureerd is. (afb. 810) 
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Aß. 13 
'sGravenhage, 25 september 1944. Brief met bestemming Door

werth bij Arnhem. De bewoners waren geëvacueerd in verband met 
Market Garden. Op 9 december 1944 is de brief teruggestuurd naar 
de afzender in Den Haag via het regionaal postkantoor Ede. Uit de 

inhoud van de brief blijkt dat de afzender meerdere malen heeft ge
tracht een brief te sturen maar dat deze allen retour zijn gekomen. 

De slag om Arnhem 
De bevrijding van Limburg was 
de opmaat voor de operatie 
"Market Garden", de slag 
om Arnhem. De bedoeling 
was onder andere een brug
genhoofd te slaan tussen de 
bevrijde gebieden in het Zuiden 
en het gebied rond Arnhem om 
zodoende een goede basis te 
vormen om Duitsland vanuit het 
westen aan te vallen. Zoals be
kend is dit jammerlijk mislukt. 
(afb. 1113) 
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Doorn, W.J. van, Nederlandse 
oorlogspost rondom de Tweede 
Wereldoorlog deel II, Binnen
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Sandberg, H.E.R., De PTT in be
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175 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND 

lni839namdeHolland
sche Ijzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIjSM) de 
eerste spoorlijn in Neder
land in gebruik, tussen 
Amsterdam en Haarlem. 
Bij gelegenheid hiervan 
geeft PostNL het postze
gelvel 175 jaar spoorwe
gen in Nederland uit. Het 
zijn tien verschillende 
postzegels met het tarief 
Nederland 1. De uitgifte 
van dit postzegelvel is 
een initiatief van PostNL, 
in samenwerking met de 
Nederlandse Spoorwegen 

en het Spoorwegmuseum 
in Utrecht. 

Het postzegelvel bestaat 
uit een collage van 
beelden van onder meer 
treinen, locomotie
ven, emplacementen, 
NSlogo's, spoorseinen, 
stationsklokken, bestem
mingsaanduidingen, een 
dienstregeling, trein
kaartje, spoorbrug en 
oude en nieuwe spoor
wegstations. 
De oudste afbeelding 
is een gravure van een 

stukje spoorlijn tussen 
Delft en Rotterdam uit 
1847, terwijl de meest 
recente afbeeldingen zijn 
van de in 2014 geopende 
stations Rotterdam CS en 
Arnhem CS. 

Het ontwerp is van Wout 
de Vringer (1959) uit Den 
Haag. DeVringeriszelf 
'gebruiker' en heeft geen 
rijbewijs. 
Er zijn 179.000 velletjes 
gedrukt bij Cartor Secu
rity Printing, Frankrijk. 



Uw kostbaarheden 
zijn goud waard! 

Goudwisseïkantoor 
'S eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 2S jaar 
k 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: 
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Kijk voor de actuele openingstijden van de 
Goudwisselkantoren en het dichtstbijzijnde 
kantoor op onze website of bel voor meer 
informatie naar: 0881021060. 

C goudwisselkantoor 
www.aoudwisselkantoor.nl 

http://www.aoudwisselkantoor.nl


ACHTER DE STREEPJES' 
WOBBE VEOTER 

De geschiedenis 
Het verhaal begint in 1970 toen 
een groep kruidenierswinkels 
en producenten voor de detail
handel in de Verenigde Staten 
bijeen kwam om een eendui
dige manier vast te stellen voor 
de identificatie van producten 
in de kleinhandel (1). Een aantal 
bedrijven had toen al optisch 
leesbare codes en scanners op 
de markt gebracht maar er be
stond geen uniforme methodiek 
die bruikbaar was voor produ
centen van kruidenierswaren. 
De groep die bij elkaar kwam, 
stond bekend als de UGPCC 
(de Uniform Grocery Product 
Code Council). Zij definieerden 
een cijfercode die gebruikt kon 
worden voor de identificatie 
van artikelen in de kruideniers
branche. In 1973 - 3 april wordt 
algemeen aangehouden als 
de geboortedatum - werd de 
Universele Product Code (UPC) 
officieel bekendgemaakt en 
aangenomen. Samen met de 
UPC kwam de ons nu welbe
kende streepjescode waarmee 
producten konden worden ge
merkt en geïdentificeerd. Deze 
ontwikkeling in de Verenigde 

HONGKONG CHRISTMAS 1990 

Als verzamelaar van postzegels en postwaardestukken 
met afbeeldingen van computers en computerverwante 

onderwerpen, hebben de streepjescodes op postaal 
materiaal ook mijn interesse, omdat deze machinaal 

gelezen worden, met andere woorden door computers. 
Streepjescodes komen al sinds de vroege tachtiger 

jaren van de vorige eeuw op postzegels voor, maar hun 
oorsprong gaat nog verder terug. 

staten werd al snel gevolgd 
door Europa met een gelijksoor
tig systeem dat bekend kwam 
te staan als de EAN, de Euro
pean Article Number. Sindsdien 
zijn er een aantal verbeteringen 
in deze codes aangebracht wat 
resulteerde in meerdere versies 
van zowel de UPC als de EAN. 
Tegenwoordig zijn er minstens 
vijf verschillende versies van 
UPC en twee versies van EAN. De 
Amerikaanse UPC-code bestaat 
meestal uit 10 cijfers, waarvan 
de eerste vijf de producent 
identificeren en de laatste vijf 
het artikel. De EAN-code heeft 

12,13 of 14 cijfers: de eerste twee 
of drie cijfers geven het land 
aan, gevolgd door een 5-cijfe-
rige producentcode, gevolgd 
door de 5-cijferige artikelcode 
en deze weer gevolgd door 
een controlecijfer (checkdigit) 
wat het mogelijk maakt de 
juistheid van een EAN-code te 
verifiëren. Voor een klein aantal 
artikelen, hoofdzakelijk boeken, 
tijdschriften en kranten, wordt 
een licht afwijkend systeem ge
bruikt. Zuid-Afrikaanse streep
jescodes, gebaseerd op het 
EAN-13 systeem, beginnen met 
landcode 600 en 601, meestal 

gevolgd door een 4-cijferige 
producentencode, gevolgd 
door een 5-cijferige artikelcode 
en ook weer een controlecijfer. 
Het mag duidelijk zijn dat elk 
uniek artikel zijn eigen unieke 
streepjescode heeft. 

Streepjescodes moeten worden 
geregistreerd met de daarvoor 
opgerichte organisatie in elk 
land. Elke producent moet 
zichzelf registeren teneinde 
zijn eigen producentcode 
toegekend te krijgen, waarna 
de producent zelf zijn eigen 
artikelnummers toekent en 
registreert. In Zuid-Afrika staat 
deze organisatie bekend als de 
South African Numbering As
sociation (SAANA). 

De streepjescode 
Streepjescodes bestaan hoofd
zakelijk uit een aantal verti
cale strepen van verschillende 
diktes met tussenliggende 
spaties. In het midden en aan 
beide uiteinden staan twee 
strepen die een beetje langer 
zijn dan de andere strepen. Dit 
zijn het linker grenspatroon, 
het centrale grenspatroon en 
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het rechter grenspatroon, dat 
gebruikt wordt door de scan
ners om de verschillende onder
delen van de streepjescode 
te identificeren. De verticale 
hoogte van de streepjescode 
is gebaseerd op de wijdte van 
de veeg als een artikel over de 
scanner wordt geveegd. Tijdens 
deze procedure registreert de 
scanner de flitsen van de zwarte 
en witte strepen als een binaire 
code (zwart is '1', wit is 'o'), die 
vervolgens wordt gereconstru
eerd tot de echte artikelcode. In 
een supermarktopzet geeft de 
scanner de artikelcode door aan 
de computer die dan eenvou
digweg de bijbehorende prijs 
van dat artikel opzoekt, dit aan
duidt op de kassa en afdrukt 
op de kassabon. Tezelfdertijd 
wordt de voorraad van het be
treffende artikel in de computer 
overeenkomstig verlaagd. 
Het gebruik van streepjescodes 
n de filatelie is in een aantal 
categorieën te verdelen. Een 

aantal van deze categorieën 
komt alleen op postzegels voor 
en is deel van het ontwerp van 
de postzegel, terwijl andere 
categorieën alleen op post-
waardestukken voorkomen. 

Steepjescodes als deel van 
het zegelontwerp om tech
nologie uit te drukken 
Streepjescodes vormen soms 
deel van het zegelontwerp 
om zodoende de indruk van 
'moderne technologie' te wek
ken. Dit is een moderne variant 
van de ponsband- en pons-
kaartafbeeldingen die in de 
jaren vijftig en zestig op zegels 
voorkwamen om een moderne, 
technologische indruk te schep
pen (zie bijvoorbeeld 
NVPH 900 en 964). 

Een toenemend aantal landen 
hebben zegels uitgegeven 
waarop een streepjescode 
voorkomt om technologie voor 
te stellen, waarvan de oudste 
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dateren van voor 2000; 
Engeland (1) was in 1982 de 
eerste met een zegel waar een 
streepjescode op staat afge
beeld: het scannen van een 
blikje met streepjescode, zoals 
wij dat elke dag zien bij de 
kruidenier op de hoek. Andere 
voorbeelden zijn Finland (1984) 
(2), Venezuela (1986), Hong 
Kong (1990) (3), V.S.(i993) (4), 
Brazilië (1997) (5), Zweden (1997) 
(6), Spanje (2000) (7) en Kroatië 
(2002) (8). Op een kerstkaart 
van Hong Kong uit 2000 treffen 
we zelfs een voorgedrukte zegel 
aan met een streepjescode 
kerstboom erop (9), het enige 
postwaardestuk met een streep
jescode als zegelbeeld. Taiwan 
verwerkte een streepjescode in 
haar Koopman's Dag zegel van 
1996 (10). Zoals u ziet, keuze 
genoeg als strepen uw belang
stelling hebben. 
Het afbeelden van een artikel 
met een streepjescode komt niet 
zo vaak op zegels voor; behalve 

de al eerder genoemde Engelse 
zegel (1), treffen we een mon
sterflesje (11) aan op een zelf-
plakker van Spanje uit 2011, en 
op een zegel uit Brazilië (2009) 
staat een postzak afgebeeld met 
een streepjescode erop (12). 

Streepjescodes om een 
bepaald soort post aan te 
geven 
Slechts een paar landen heb
ben zegels uitgegeven met 
streepjescodes in het ontwerp 
om zodoende de automatische 
postsortering te bespoedigen. 
Canada gaf op 29-10-1986 
een kerstzegel uit (13) in een 
ongebruikelijk formaat. Het 
rechterdeel van de postzegel 
bevat een afbeelding terwijl het 
linker gedeelte blanco is, met 
uitzondering van drie dikke ver
ticale strepen. De zegels werden 
verkocht in een boekje met een 
strookje van tien zegels, hori
zontaal geperforeerd en verti
caal ongeperforeerd. De zegels 
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hadden een lagere nominale 
waarde dan het normale tarief 
en mochten alleen gebruikt 
worden op de speciale 'Greet 
More' enveloppen tijdens de 
kerstperiode. Vijftien Canadese 
producenten van kerstkaarten 
deden mee aan deze actie voor 
de Kerst van 1986. Het doel was 
om de bevolking in Canada aan 
te moedigen om kerstkaarten te 
blijven versturen. De zegels wa
ren alleen verkrijgbaar tijdens 
een beperkte periode vooraf
gaande aan het kerstseizoen. 
Als de zegels gebruikt zouden 
worden buiten de kerstperiode, 
dan werden de poststukken be
schouwd als ondergefrankeerd. 
De Canadese post had eerder al 
geëxperimenteerd met het ver
kopen van kerstzegels met twee 
cent korting, wat alleen voor 
gebruik tijdens de kerstperiode 
was toegelaten. Toen haar klan
ten echter deze zegels ook na de 
kerst gebruikten voor normale 
post, was het postkantoor niet 
in staat deze poststukken auto
matisch te identificeren. De een
voudigste oplossing was om een 
streepjescode op de kerstzegels 
aan te brengen. Het gebruik van 
kerstzegels met een streepjes
code werd volgehouden tot 
1995, waarna Canada Post stopte 
met de verkoop van kerstze

gels tegen verlaagd tarief. Een 
volledige lijst van Canadese 
kerstzegels met streepjescode 
volgt hieronder (14): 

Datum 
uitgifte 
1986-10-29 
1987-11-02 
1988-10-27 
1989-10-26 
1990-10-25 
1991-10-23 
1992-11-13 
i993-tt-04 
1994-11-03 
1995-11-02 

Waarde 

29 c 
31c 
32 c 
33 c 
34 c 
35 c 
37 c 
38 c 
38 c 
40 c 

Aantal 
strepen 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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Op 19 januari 1993 gaf de Zwit
serse post twee zegels uit met 
een opmerkelijk ontwerp. Twee 
zegels kwamen uit, gedrukt in 
speciale kleuren: Een blauwe 60c 
zegel (15) voor 2de klasse (B) 
post en een oranje 80c zegel (16) 
met alleen de hoofdletter 'A', 
voor iste klasse (A) post. De 
aankondiging van de Zwit
serse post vermeldde: "Maar 
het echt innovatieve kenmerk 
van deze nieuwe uitgave is dat 
dit waarschijnlijk de eerste (sic) 
zegels ter wereld zijn met een 
streepjescode in het ontwerp. 
Het gebruik van de streepjes
code wordt geïntroduceerd om 

de doeltreffendheid van het 
mechanisch sorteren van de post 
te verhogen. Voorlopig wordt 
dit beperkt tot twee brieftarie-
ven zodat ervaring kan worden 
opgedaan met deze nieuwe 
technologie. Het codepatroon, 
bestaande uit gekleurde strepen 
en spaties van dezelfde grootte, 
wordt aan de rechterkant van 
de zegel gedrukt.... De code kan 
worden gelezen door optische 
scanners." 

Dezelfde afbeelding als in (15) 
komt ook voor op een briefkaart 
uit 1993 (17). Een paar landen 
volgden dit voorbeeld, zoals 
te zien is in deze binnenlandse 
vouwbrief uit 2003 uit India 
(18). Uit hetzelfde land komt 
deze Meghdoot briefkaart (19) 
uit 2005. Deze briefkaarten 
werden vanaf 2002 verkocht 
voor 25 paise per stuk wat de 
helft van het normale brief
kaarttarief was. De resterende 
portokosten werden verkregen 
door advertentieruimte op de 
linkerhelft van de adreskaart 
van de Meghdoot kaart te ver
kopen tegen 2 rupees per kaart 
met een minimum afname van 
100.000 kaarten. 

De FIM-code 
Gezien het feit dat toch maar 

weinig landen dit systeem van 
postidentificatie hebben toege
past, kan men bij het succes en 
de toepassing ervan op langere 
termijn vraagtekens zetten. 
Ondanks dat andere landen niet 
dezelfde type streepjescode 
hebben gebruikt, komen we 
er wel een aangepaste versie 
van tegen: de zogenoemde FIM 
{Fror)t Identification Mark) 
code. Oorspronkelijk ingevoerd 
door de postdienst van de 
Verenigde Staten, zien we de 
FIM-code in de negentiger jaren 
ook in Nederland opduiken, en 
wel op een aantal antwoord-
omslagen, onder andere van 
de Belastingdienst (20) en van 
de Postbank (21), de vroegere 
giro, die inmiddels volledig is 
opgegaan in de ING bank. 

Als gevolg van het toenemend 
gebruik van computers thuis 
door de Nederlandse belasting
betaler in die jaren, begon de 
Belastingdienst hierop in te spe
len en probeerde zij de belas
tingformulieren elektronisch te 
ontvangen. De belastingbetaler 
ontving aan het einde van het 
belastingjaar een 3,5 inch dis
kette met daarop het elektroni
sche aangifteformulier voor dat 
jaar. Dat moest op je eigen pc 
worden ingevuld, waarna je de 

I Postbank 

Postbank N.V. 
Antwoordnummer 400ÜÜ 
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diskette in de bekende blauwe 
envelop (20) opstuurde naar de 
Belastingdienst. Op de flap van 
de envelop stond de tekst 'Let 
op.' Heeft u uw achternaam en 
Sofi-nummer ingevuld op de 
diskette en op het diskette-la
bel? Sluit geen documenten bij.' 
De envelop, die al geadresseerd 
was, inclusief de streepjescode 
voor de postcode in het adres, 
bevatte ook een stuk karton ter 
versteviging tijdens verzending. 
In de rechterbovenhoek van 
de envelop stond de FIM-code 
die het automatisch sorteren 
van deze poststukken mogelijk 
maakte. De streepjescode die 
hier gebruikt werd, is van het
zelfde type als de streepjescode 
op de Canadese kerstzegels wat 
de vraag doet rijzen of men de 
Ontvanger der Belastingen niet 
als een soort Father Christ
mas zou moeten zien. Men kon 
destijds ook de formulieren via 
internet en e-mail versturen, 
maar omdat niet iedereen al 
online internet bezat werd deze 
tussenoplossing geboden. Elke 
belastingbetaler kreeg het hele 
pakket, bestaande uit blauwe 
retourenvelop om het terug te 
sturen, de computerdiskette, 
en een brochure om alles uit 
te leggen, thuisgestuurd in 
een grote blauwe envelop met 
daarop ook weer een soortge
lijke streepjescode. Als u dit 
vandaag zou doen, betwijfel ik 
of uzelf of de Belastingdienst 
nog de computers hebben die 
dit soort diskettes kunnen lezen, 
het is duidelijk verouderde 
technologie. Net als de girale 
opdrachten bij ING-Postbank 
is ook deze procedure bij de 
3elastingdienst vandaag de dag 
volledig geautomatiseerd. Alles 
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wordt tegenwoordig direct via 
de computer thuis ingevuld en 
elektronisch verzonden. 
Zwitserland heeft ook derge
lijke FIM-codes gebruikt, onder 
andere in 1998 op een briefkaart 
(22) die het toerisme in Zwit
serland wilde bevorderen, en 
in 2000 op een aantal PWS-en-
veloppen (23). Het A-tarief (op 
lichtroze papier) was bestemd 
voor Priority post en het B-
tarief (wit papier) voor Economy 
post. Interessant weetje: De 
Zwitserse Post handhaafde het 
zegelbeeld op de enveloppen 
uit het oogpunt van klantvrien
delijkheid, men was bang dat 
hun klanten enveloppen met 
alleen strepen erop niet zouden 
aanschaffen. 

Streepjescode als 
artikelidentificatie 
Dit is eigenlijk het normale 
gebruik van de streepjescode 
zoals wij dat vandaag allemaal 
kennen. De meeste postartike-
len krijgen een streepjescode 
mee omdat ze zelf ook een 
artikel zijn. Deze streepjescodes 
treffen we aan op postwaarde-
stukken, zegelvellen (meestal 
op de velrand), enzovoorts en 
worden gebruikt tijdens de ver
koop om de prijs elektronisch 
vast te stellen en voor voor
raadbeheer. Eén van de eerste 
landen die streepjescodes op 
zegelvelranden invoerde was 
Nieuw Zeeland in 1992. Finland 
heeft souvenirvelletjes met 
streepjescode in de velrand 
uitgegeven sinds 1994 (24). 
Sindsdien hebben veel landen 
dit voorbeeld gevolgd en een 
streepjescode op zegelvellen 
gedrukt voor identificatiedoel
einden. 

In Zuid-Afrika werd het eerste 
zegelvel (een velletje van tien 
Nationale Loterijzegels) met een 
streepjescode op 2 maart 2000 
uitgegeven (25). De daarop
volgende zegeluitgifte, de 
Familiedag uitgave van 5 april 
2000, kreeg precies dezelfde 
streepjescode! Mijn navraag 
over deze curieuze gang van 
zaken bij de Filateliedienst van 
het Zuid-Afrikaanse postkantoor 
heeft niets opgeleverd. Zou men 
gedacht hebben dat alle zegels 
hetzelfde artikel zijn? 

Streepjescode om een 
poststuk te volgen 
('track and trace') 
Dit Is een variant op de streep
jescode voor artikelidentificatie. 
Alhoewel deze streepjescode 
ook wordt gebruikt om een 
artikel te identificeren, wordt 
het hoofdzakelijk gebruikt 
door het postkantoor en 
andere vervoersbedrijven om 
een artikel met een streepjes
code te kunnen traceren. Men 
vindt deze codes onder andere 
op poststukken die aangete
kend en/of verzekerd worden 
verstuurd. Elke verzamelaar, die 
al eens aangetekende post heeft 
ontvangen, zal bekend zijn met 
de streepjescode tracking label 
op de buitenkant. Elke keer 
wanneer deze streepjescode 
gescand wordt, legt de compu
ter ook vast waar het poststuk 
werd gescand, totdat het stuk 
uiteindelijk aan de ontvanger 
wordt overhandigd. 

Streepjescodes voor het sor
teren van poststukken 
Moderne sorteermachines 
uitgerust met Optical Charac
ter Recognition (OCR) kunnen 
machinaal gedrukte postcodes 
en postale streepjescodes lezen. 
Onder een postale streepjes
code moet u in deze context een 
postcode verstaan die 'vertaald' 
is In een machine-leesbare 
vorm. Meestal worden deze co
des aangetroffen als een aantal 
korte en lange gelijk gespatieer-
de streepjes aan de onderkant 
van een envelop. Er bestaan ver
schillende technologieën en for
maten voor dit soort codes maar 
de uitleg daarvan valt buiten 
het bestek van dit artikel. Voor 
de geïnteresseerde lezer, kan ik 
u verwijzen naar de uitgebreide 
literatuur die er bestaat over 

dit onderwerp. Voorbeelden 
kunt u onder andere vinden op 
(20) en (21). Op de persoonlijke 
zegel van jan Zomer uit 2011 (26) 
kunt u zelfs een hele verzame
ling van deze streepjescodes 
bewonderen. Laat ik volstaan 
met te zeggen dat verschillende 
landen verschillende systemen 
gebruiken voor deze postcode
coderingen en dat de streepjes
code scanners bij de kruidenier 
technologisch weinig verschil
len van de streepjescode scan
ners in de geautomatiseerde 
sorteermachines in de moderne 
postkantoren. 

Streepjescodes op 'virtuele' 
zegels 
Zuid-AfrIka experimenteerde 
in 2004 met een streepjescode 
op een 'virtual stamp', zoals 
het werd genoemd (27). Het 
publiek kon gedurende een 
paar maanden deze zegels ko
pen door het gewenste bedrag 
in te toetsen op de machine 
die een rol van deze zelfplak-
kers bevatte. De zegelwaarde 
werd gedrukt op de zegel en 
aan de bovenkant van de zegel 
in streepjescode vastgelegd. 
Het experiment werd slechts In 
drie postkantoren in Pretoria 
uitgevoerd. Misschien vanwege 
de nauwelijks zichtbare afdruk 
aan de bovenkant, onder
vond men problemen met het 
automatisch teruglezen van 
de code. De proef werd na een 
paar maanden als niet suc
cesvol bestempeld en gestaakt. 
Echt gelopen stukken (28) met 
deze zegels zijn schaars en 
prijzig. 

Slot volgt 



;. Uit Suomi/Finland, 
yleiskartta 1:4 00 000 

Maanmittaushallitus, 1950 

Legenda: 
A. Rovaniemi 
B. Spoorlijn 
C. Poolcirkel 
D. Misi 

NAAR DE TANDARTS 
Lapland 
In de winter van 1943/44 begon
nen de Duitse troepen met de 
voorbereidingen voor de Lap
landoorlog zoals die later werd 
genoemd. Deze oorlog barstte 
in alle hevigheid los In septem
ber 1944 toen Finland vrede 
sloot met de SovjetUnie. 
Lapland is het noordelijkste deel 
van Scandinavië en Rusland. Het 
gebied ligt met voor alle landen 
op dezelfde hoogte. In Finland 
begint het veel hoger dan m de 

RENE HILLESUM 

Niets bijzonders zult u zeggen. Klopt, en ook militairen 
in oorlogstijd moeten geregeld naar de tandarts. Ook 

dat kan voor ons filatelisten leuk zijn! 

andere Scandinavische landen. 
Vanaf Kemi, zo'n 100 km onder 
de Poolcirkel en verder daar
boven. 

Wehrmacht 
De Duitse Wehrmacht was in 

'g fOr all* Zag» (aaek Schnelltägt) o/iae Zuschlag 
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ruime mate aanwezig in Fins 
Lapland, komend vanuit Noor
wegen. De eerste taak was het 
verbeteren van de infrastruc
tuur, en met name de wegen. 
Een spoorlijn van de hoofdstad 
van Fins Lapland, Rovaniemi, 
naar het oostelijk gelegen stadje 
Kemijärvi, boven de Poolcirkel, 
was al in gebruik. (i) 

Tandarts 
De spoorlijn was een belangrijk 
middel van vervoer, ook voor de 
militairen. Speciaal voor dienst
reizen was er een treinkaartje 
ontwikkeld in het Duits en het 
Fins. Het kaartje (afb. 2+3) is 
afgegeven voor een dienstreis 
van drie militairen om naar de 
tandarts in Rovaniemi te gaan. 
Het moest wel eenvoudig, want 
er werd derde klasse gereisd. 
De reis ving aan in Misi, een 
klein dorp aan de spoorlijn 

RovaniemiKemijärvi, net boven 
de poolcirkel. 

Voor de filatelist? 
Waarom is dit biljet nu ook voor 
de filatelist van belang? Allereerst 
het stempel van de Wehrmacht, 
dat natuurlijk ook op allerhande 
dienststukken kan voorkomen. 
Daarnaast het stationsstempel. 
Dit is weliswaar een stempel van 
de spoorwegen (V.R. = Valtion 
Rautatie = Staatsspoorwegen), 
maar dit type stempel komt ook 
voor op gewone poststukken, («i) 
Hoe dat zit? Vele posthaltepunten 
(zoals Misi van 
111935 tot 161946) waren 
gevestigd in een stationsgebouw
tje. Vaak was dit zelfs het enige 
overheidsgebouw 'ter stede'. De 
stationschef had het met de paar 
treinen per dag met echt razend 
druk, dus was ook 'postkantoor
houder'. Vandaar dat regelmatig 
post werd gestempeld met 'het 
andere dienststempel'. 

Literatuur: 
wikipedia 
Suomen Postitoimipaikat 16381975, 
Suomen Filatelistiliito, 1988 

2. Voorzijde treinkaartje 16 Dezember 1943 

Tfiina matkallppu kelpaa ainoastaan Suomen vaHlonrautatelllä ja yksltylsUIS radoOIa. 
Dieser FaJiraeheüt güt nur für Strecken der finnischen Staats- und Privateisenbahnen. 

Matkustajan (taj kulietuksen johUJan) 
virka ano ja nirai 
Dienstgrad Vor u. Zuname da RßiaendaL 
(bei mehreren des Tran^>ortfauvn) 

Malkan tarkortns ja aihe

Ob/w.l .?nr .D. i le lnr leh HarÖt 
Uffa. AuffUBt Dlirelot iBU» 
ObffBfr. Otto Bruder 

Zed nTjeTiandlung. 
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3. Achterzijde treinkaartje met de namen van de militairen en 
de reden van de reis: Zahnbehandlung 4. Briefomslag 1943 rnet een stations dienststempel van Vedenoja naar Helsinki 
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This year, 100 years have passed since the First World 
War started. The souvenir sheet Illustrates a the war 
seen through Faroese eyes: 
- About the great political events that suddenly placed 
our small country at the edge of an apocalyptic conflict. 
- The consequences, the war had on daily life on the 
Faroes. 
- The fatal day when the war showed its true face and 
struck down among unsuspecting fishermen. 
- And last but not least, about a young Faroese man 
who experienced the war on Europe's horrific battle
fields: Christian L. Petersen, who served in the Cana
dian Expeditionary Force. 

70th Anniversary of D-Day 
This year is also the 70th 
anniversary of the Allied 
invasion of Normandy. 
One of the Faroese, who 
participated in the logisti
cal operations, was 
Captain Vilhelm Relnert-
Joensen. 
The stamp depicts the enigmatic captain, who worked 
for the U.S. government in the Army Transport Service, 
where he was master of some of the largest troopships 
In the world. In 1943 he went to England to take part in 
the complicated logistical preparations for the Invasion. 
Greenville Victory 

F0 797 

F0 796 

The Casement Report 8t DoUin 
In 1904 the so-called 
Casement Report was 
released In which the 
diplomat Roger Case
ment described the 
atrocities which the 
population of former Free 
State of the Congo were 
exposed to. 
From 1885 to 1908, the Belgian King Leopold M had 
personal sovereignty over the Congo Free State 
During his travels on the rivers of Congo, Casement was 
assisted by a Faroese preacher D. J. Danlelsen (Dollln) 
who played a central role In the expedition. Danlelsen 
took many of the photographs of mutilated Congolese, 
which later became known around the world. 
Even before the report was published, Danlelsen 
started to stir up the British public opinion against the 
situation In the Congo at public meetings which Indirect
ly led to the fact that Leopold II had to give up the 
Congo Free State as his personal property. 

Online webshop on www.stamps.fo I 
Posta Stamps, Óainshaedd 2 Tel. +298 346200, Fax. +298 346201 
FO-lOO Tórshavn, Faroe Islands E-mail. stamps@^posta.fo 
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MOORD urr 75« CENTRAAL 
EGELS BONIFATIUS' 

Leven ̂ i^d van een vroegmiddeleeuwse Angelsaksische missionaris 

We martelaarsdood van BOififatius. 
Bondsrepubliek Duitsland2004, 

Michel BRD 2401. 

Historische Icennis 
We reizen langs vier gebie
den waar Bonifatius actief is 
geweest. Niet toevallig ook vier 
gebieden die de herinnering 
aan Bonifatius in postale uitga
ven levend hebben gehouden: 
Engeland, Vaticaanstad, Duits
land en Nederland. 
Als ik u twee vragen zou mogen 
stellen over Bonifatius waar
van de kans groot is dat u het 
antwoord weet, zijn het de 
volgende: 
1. Waar wordt Bonifatius in 754 

samen met zijn metgezellen 
gedood? 

2. Waarmee probeert hij zich 
tegen zijn aanvallers te be
schermen? 

De eerste is parate historische 
kennis. Toch? Bonifatius is in 
754 bij Dokkum gedood. Het 
antwoord op de tweede vraag 
is misschien iets lastiger. Hij 
probeert zich nog te bescher
men door boven zijn hoofd 
een boek te houden. De eerste 
vraag verraadt al dat het een 

I BONII 

LEON MIJDERWIJK 

De martelaarsdood staat centraal in de herinnering 
aan Bonifatius. Door zijn dood zou je bijna zijn leven 

vergeten. Zonde, want de dadendrang van deze 
Angelsaks is intens. Het is de moeite waard te zien 

welke paden hij heeft bewandeld. 

vergeefse poging is geweest. 
Hoe weten we zo zeker wat 
zich meer dan twaalf-en-halve 
eeuw geleden in Friesland heeft 
afgespeeld? Eigenlijk weten we 
dat helemaal niet zo zeker. En 
dat is niet zo vreemd. Op het 
slagveld staan 53 geletterde 
mannen die het zouden kunnen 
opschrijven: Bonifatius en zijn 
volgelingen, maar die worden 
over de spreekwoordelijke kling 
gejaagd. De daders, voor zover 
ze de onderlinge strijd om de 
buit overleven, zijn ongeletterd. 
Niettemin zijn er nog enkele 
ooggetuigen die het gruwelijke 
schouwspel kunnen navertellen. 
Daarvan zijn er nog een aantal 
in leven op het moment dat Wil
libald van Mainz zijn Leven van 
Bonifatius schrijft. Hij rondt dit 
werk immers al zes jaar na de 
dood van de hoofdpersoon af. 
Het is niet Willibalds bedoe
ling om een waarheidsgetrouw 
beeld te schetsen van het leven 
van Bonifatius. Hij wil het ver
haal van een heilige optekenen. 
Een heilige die voor God en de 
Kerk heeft gestreden tijdens 
zijn leven. Een heilige die een 
martelaarsdood is gestorven. 
(afb. 1) 

Willibald geeft aan dat als Boni
fatius zijn bewapende vijanden 
ziet, hij in zijn lot lijkt te berus
ten. De schrijver legt hem de 
volgende woorden in de mond: 
"Want nu is de dag gekomen 
waar we zo lang op gehoopt 
hebben aangebroken. [...] Weest 
goeden moeds, en vreest niet 
hen, die het lichaam doden, maar 
de ziel, die eeuwig zal leven, niet 
kunnen verwoesten."' 

Zwaard door boek 
Over Dokkum en het gegeven 
dat Bonifatius zich beschermt 
met een boekschild zwijgt 

Willibald in alle talen (deze 
Angelsaks schrijft trouwens in 
het Latijn). Dat de dood van 
Bonifatius in de nabijheid van 
Dokkum plaatsvindt, komt uit 
de levensbeschrijving van een 
andere heilige. De bescherming 
met een boek is opgetekend in 
een tweede levensbeschrijving 
van Bonifatius. De schrijver is 
zeker van zijn zaak omdat een 
stokoude vrouw uit Dokkum dit 
onder ede verklaard heeft. Zij 
zou bij de ongelijke strijd aan
wezig zijn geweest. Zij vertelde 
"dat, toen hij door een zwaard 
verwond zou worden, hij het 
boek van het heilige evangelie 
op zijn hoofd legde, om daar
onder de houw op te vangen en 
aldus in de dood de hulp van 
Hem te hebben, over wie hij 
tijdens zijn leven zo graag had 
gelezen."' 
Dus van de enige twee feiten die 
we een beetje collectief kunnen 
opdreunen over Bonifatius is 

ST.BONIIFATIUS SI BONIFAI'IUS 

m*BONiFacnus 
tSH-VdSH 

Monsieur 
L. 'i'Wèbfemont 
64 Pue Charlea I I I 
g a n o y 
Pranoe 

(M. et M.) 

Afb. 3 Eerstedagenvelop Bondsrepubliek Duitsland i9S4, Michel BRD F DC 199. 
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(FRST DAY OF ISSUE) 
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Si TEH. AV-Cff/t/fiSS £>e GAVLL/S 

Hr E Hall 
130 Stanhop« Drive 
Horsforth 
LEEDS 

Afb. 2 Het boek doorboord door een zwaard is het symbool van de heilige Bonifatius. 
Eerstedagenvelop Nederland mi, NVPH E17 

S T A U G U S T I N E A N D S T C O L U M B A 
MISSIONS OF FAITH 

Afb 4 Eerstedagenvelop St Augustine and St Columba, Missions of Faith, Verenigd 
Koninkrijk 1997, Michei OB 1684-1687. 



Afb 6 Het Vaticaan erkent het belang van Bonifatms voor de Kerk met de uitgifte van 
een serie in iss; Michel VAT230-232. 

er in ieder geval één historisch 
gezien dubieus te noemen. Feit 
is wel dat m de verering van Bo-
nifatius het boek dat doorkliefd 
is door een zwaard een hoofdrol 
speelt. Het is zijn symbool, zoals 
iedere heilige een symbool 
heeft. Handig voor herkenning. 
Gelovigen, ook ongeletterden, 
kunnen zo in een keer zien met 
welke heilige ze van doen heb
ben, (afb. 2+3) 

Angelsaksisch Engeland 
Over hoe Bonifatius aan zijn 
einde is gekomen zijn we op de 
hoogte. Hoe begint zijn leven? 
Voor de Angelsaksen die hem 
nog als klein jongetje hebben 
gekend, is Bonifatius bekend 
onder de naam Wynfrith. Zijn 
jeugdjaren spelen zich vanaf 
jonge leeftijd af in het klooster 
van Exeter in het zuidwesten 
van Engeland. Zijn ouders 
hebben hem aan het klooster 
geschonken. Hij leert er zingen 
en bidden; lezen in en schrijven 
van Latijn, de taal van de gees
telijkheid. Als hij destijds enige 
overeenkomst vertoonde met 
de glimlachende jongeman op 
een eerstedagenvelop uit 1980 
dan had hij het blijkbaar naar 
zijn zin in het klooster. Ook het 
standbeeld in zijn geboorte
plaats Crediton (1960) vertoont 
een blijmoedigheid die je in 
zijn latere leven niet altijd zou 
vermoeden. 

Het christendom heeft zich 
aanvankelijk slechts met vallen 
en opstaan geworteld in de An
gelsaksische samenleving. Een 
offensief vanuit zowel Ierland 
ais Rome werpt uiteindelijk 
vruchten af. De Ierse en Roomse 
missionarissen richten vanaf de 
late jaren van de 6e eeuw hun 
spirituele pijlen op de konin
gen. In de Angelsaksische sa
menleving staan die koningen 

Afb. 5 De rijk 
verluchte 
Lindisfarne 
Gospels (ca. 698) 
zijn het toonbeeld 
van wat de 
monniken konden 
op het gebied van 
een boek maken. 
Turks and Caicos 
Islands 1979, 
Michel Turks and 
Caicos Islands 18. 

aan de top van de machtspira-
mide. Zij laten de activiteiten 
van de missionarissen toe, 
veelal om politieke redenen. 
Als ze zelf al bekeerd worden, 
vervallen ze even gemakkelijk 
weer in heidense gebruiken. 
(afb. 4) 

De Kerk wint uiteindelijk ter
rein en het toenemende aantal 
kloosters is daar een teken van. 
De kloosters schieten in de 7' 
en 8'̂  eeuw als paddenstoelen 
uit de grond. Het zijn plaatsen 
waar je je volledig kunt wijden 
aan het bidden; je hoeft je niet 
langer te richten op het aardse 
leven. Dit laatste is voor veel 
monniken een brug te ver. De 
banden met de wereld zijn soms 
sterk. Abten en abdissen die de 
kloosters besturen, maar ook 
veel van de broeders en zusters, 
komen uit adellijke families. 
Ze komen zelfs uit koninklijke 
families die het klooster zien 
als hun eigen bezit. In deze tijd 
ontstaan veel van de kloos
ters en kathedralen waarvan 
de opvolgers -al dan niet in 
ruïnevorm- nu nog het Engelse 
landschap sieren. 

Liefde voor boeken 
Het mag dan een later verzin
sel zijn dat Bonifatius zich 
beschermt met een boek, zijn 
liefde voor boeken is onomstre
den. Als de Friezen zich na de 
slachtpartij op zijn bezittingen 
storten, vinden zij boeken in 
plaats van goud en zilver. De 
missionaris heeft op zijn tocht 
een handbibliotheek meegeno
men die 20 tot 25 handschrif
ten bevat. Die liefde voor het 
geschreven woord zal in de 
schrijfzaal van het klooster, het 
scriptorium, \o\ bloei zijn geko
men. Het maken van verbluf
fend mooie handschriften is een 
Iers-Angelsaksisch specialisme. 

Allereerst is dat een uiterst 
dure aangelegenheid. Voor een 
enkel boek is een flinke kudde 
kalveren of schapen nodig; zo 
zijn voor de Codex Amiatinus, 
een bijbel uit het begin van 
de 8' eeuw, 500 schaapvellen 
gebruikt. Na de bloederige 
winning van de grondstoffen, 
zijn er nog tal van bewerkingen 
nodig voordat de broeders aan 
het schrijven kunnen gaan. Ook 
het schrijven en illumineren van 
de boeken zijn werkelijk een 
monnikenwerk, (afb. 5) 

Wynfrith kan in het klooster le
zen, oude werken overschrijven 
en nieuwe werken schrijven. Dat 
laatste maakt het dat hij "aan 
de top van de Angelsaksische 
intellectuele hiërarchie stond."^ 
Zijn leven binnen de Kerk 
beperkt zich niet tot een verblijf 
binnen de kloostermuren. Door 
zijn kennis zal hij bij kerkleiders 
in the picture zijn gekomen. Hij 
wordt als diplomaat betrok
ken bij kerkpolitieke zaken. 
Door kerkvergaderingen bij te 
wonen krijgt hij inzicht in het 
samenspel tussen wereldlijke 
en kerkelijke leiders. Dat inzicht 
komt hem later zeker van pas. 

Weg uit Engeland 
Wynfrith is geen groentje meer 
als hij in 716 Engeland vaarwel 
zegt. Hij is halverwege de veer
tig als hij naar het vasteland 
vaart. Zijn timing laat te wensen 
over. In de Friese gebieden 
heeft de heidense Fries Rad
boud de macht weer in handen. 
Onverrichter zake keert hij terug 
naar Engeland. Is dit een teken 
aan de wand dat hij met volle
dig loskomt van zijn vaderland? 
Wynfrith blijkt ook in zijn latere 
leven als Bonifatius door en 
door een Angelsaks. Zijn missie 
pakt hij op Angelsaksische wijze 
aan door eerst de machtheb
bers om toestemming te vragen 
om op hun grondgebied actief 
te mogen zijn. Ook houdt hij 
gedurende zijn verblijf op het 
continent volop contact met 
abten, abdissen en bisschoppen 
in Engeland. Met andere Angel
saksische missionarissen, onder 
wie ook een aantal vrouwen, 
correspondeert hij en helpt hen 
aan vooraanstaande posities. 
Niettemin is hij vastberaden om 
zijn vertrouwde Engelse grond 
achter zich te laten. In 718 zet 

hij nogmaals koers naar het 
vasteland, met een aanbeve
lingsbrief van bisschop Daniel 
van Winchester op zak. Die 
brief komt ongetwijfeld van 
pas als hij aanklopt bij edelen, 
bisschoppen en abten. Einddoel 
van zijn reis is Rome. 

Op bezoek bij de paus 
De band van de Angelsaksen 
met de bisschop van Rome is 
sinds de missie die paus Grego-
rius de Grote in 597 naar Kent 
stuurde, redelijk hecht. Hoewel 
de heilige stad niet naast de 
deur ligt, maakt een flink 
aantal Angelsaksen de reis. Ook 
Wynfrith gaat naar de paus. 
Gregorius II stelt hem aan als 
missionaris onder de heidenen 
en geeft hem de naam Bonifa
tius; een pausennaam die 'Het 
ga je goed' betekent. 

Bonifatius houdt de lijn met 
Rome kort. In totaal gaat hij vier 
keer naar Rome. Gezien de uit
komst van ieder bezoek lijken 
het geslaagde gesprekken. Het 
eerste bezoek is in 718. Vier jaar 
later wijdt de paus Bonifatius 
tot bisschop. Hij kan nu zelf 
priesters wijden en de Kerk in 
het missiegebied organiseren. 
In 732 schenkt paus Gregorius III 
hem het pallium; het kleding
stuk dat de aartsbisschoppe
lijke status aangeeft. Hij heeft 
nu ook de mogelijkheid nieuwe 
bisdommen in te richten. Bij het 
vierde bezoek stelt Gregorius 
hem aan als pauselijk legaat. 
Bonifatius is vertegenwoordiger 
van de paus, met meer gezag 
dan de andere, lokale bisschop
pen. 

Bonifatius en de pausen kun
nen het wel vinden. Bonifatius 
zal het woord van de paus ook 
om machtspolitieke reden op 
waarde schatten; de pauselijke 
steun maakt zijn eigen positie 
een stuk sterker. Hij kan zich 
een zelfstandige positie aanme
ten ten aanzien van de bis
schoppen in reeds bestaande 
bisdommen. De mannen van de 
Frankische kerk zitten begrijpe
lijkerwijs niet te springen om de 
bemoeienis van deze mondige 
Angelsaks. De paus erkent deze 
gevoeligheid en speelt erop in 
door bij het verlenen van de 
aartsbisschoppelijke status Bo
nifatius op het hart te drukken 
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Afh/BÖnifatius als standvastige prediker, standbeeld Fulda. Eerstedagenvelop 
Bondsrepubliek Duitsland, 2004, Michel BRD 2401. 

Aß. 9 In 1921 
wordt in Ohrdruf 

noodgeld 
uitgegeven dat het 

verhaal vertelt 
van de stichting 
van het klooster 
door Bonifatius. 

Serie van 6, 
genummerd. 

d m I 
Ansichtkaart in bezit auteur. 

Afb 8 In Fulda werd m 190s de 1150e sterfdag van Bonifatius herdacht. 

Afb. 10 De missionaris Willehad (P89) is 
de eerste bisschop van Bremen. Samen 

met Karel de Grote staat hij op een 
postzegel ter ere van het 1200-jarig 

bestaan van het bisdom. Bondsrepubliek 
Duitsland 1989, Michel BRD 1329. 

dat "de bisschoppelijke waar
digheid van zijn collega's niet 
in het geding mocht komen."' 
(afb. 6) 

Contact met Rome houdt 
Bonifatius ook in de jaren van 
ouderdom. Hij ziet pausen ko
men en gaan: met Gregorius II, 
Gregorius III en Zacharias heeft 
hij intensief contact gehad. De 
laatstgenoemde vertrouwt hij in 
751 toe dat hij eraan toe is "mijn 
door ouderdom afgematte 
lichaam te laten rusten."^ Zover 
is het in 721 nog lang niet als 
Bonifatius naar Germanië trekt. 

Apostel der Duitsers 
In Duitsland staan enkele 
standbeelden van Bonifatius 
die tot de verbeelding spreken. 
In Fulda staat sinds 1842 een 
standvastige prediker op een 
sokkel. Fulda is de plaats waar 
Bonifatius zijn laatste jaren 
doorbrengt en waar zijn li
chaam na zijn dood terugkeert. 
In Mainz is een agressieve be
keerder (1753) te zien. Het ver
haal dat Bonifatius een heilige 
eik woest omhakt om heidenen 
te overtuigen van de kracht van 
zijn God, heeft de beeldhouwer 
ongetwijfeld geïnspireerd. 
Mainz is de bisschopsstad 
waarvan hij de eerste bisschop 
is. En het is m Geismar dat hij 
de heidense boom velt. Er zijn 
nog vele andere plaatsen in 
Duitsland waar Bonifatius zijn 

sporen heeft nagelaten, zoals 
in plaatsen waar hij kloosters 
sticht, (afb. 7-9) 

Bonifatius' werk in Germanië 
start in Thüringen. Er zijn al 
gekerstende enclaves in deze 
streek. Ook leven er bekeerden 
die zijn teruggevallen in oude, 
heidense gebruiken. Bekering 
is uiteindelijk meer dan een 
wonderbaarlijke gebeurtenis. 
Hoewel de schrijvers van de 
heiligenleven het graag anders 
willen doen geloven, zullen de 
missionarissen wel beter weten 
waaraan ze beginnen. Inner
lijke bekering is een proces dat 
decennia, soms eeuwen, van 
inspanningen vraagt. 

Bonifatius staat er overigens 
niet alleen voor. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat hij de steun van de 
paus heeft. Voor het zelfver
trouwen ook niet onbelangrijk 
is de steun van de Frankische 
leider Karel Martel. Diens 
geleidebrieven en vooral de 
gewapende Frankische diena
ren maken het voor Bonifatius 
gemakkelijker om te midden 
van een groep Germanen te 
prediken of een heilige eik te 
vellen. 

Prediken en heidense symbolen 
vernietigen zijn weliswaar nut
tige eerste stappen die de mis
sionarissen zetten, maar om het 
geloof dieper te laten wortelen 

in de samenleving is er een 
kerkelijke infrastructuur nodig. 
Daarvan is Bonifatius overtuigd. 
Een netwerk van kloosters 
helpt om de bekeringswinst 
blijvend te verzilveren. In nieuw 
bekeerde gebieden worden 
missiekloosters gesticht. Mis-
siekloosters zijn de plaatsen 
waar je nieuwe missionaris
sen kunt opleiden die op hun 
beurt weer het veld m kunnen 
en nieuwe kloosters kunnen 
stichten. Bonifatius stelt aan 
het hoofd van deze kloosters 
veelal Angelsaksische vertrou
welingen aan. Vertrouwelingen, 
zoals bisschop Lullus van Mainz, 
bisschop Willibald van Eichstätt 
(niet te verwarren met Willi
bald, de schrijver van het Leven 
van Bonifatius) en abdis Leoba 
van Tauberbischofheim. In het 
geval van Willibald en Leoba 
zijn zij niet alleen vertrouwelin
gen, maar ook directe verwan
ten van Bonifatius. (afb. 10) 

Het gezag van Bonifatius groeit 
zienderogen. Hij beseft dat. In 
743 roept hij een concilie bijeen. 
Die kerkvergadering besluit dat 
het oostelijke deel van het Fran
kische rijk onder één aartsbis
schop valt. Inderdaad, Bonifa
tius. Deze opeenstapeling van 
macht werkt uiteindelijk tegen 
hem. De Frankische bisschop
pen keren zich tegen hem en 
de wereldlijke leiders trekken 
hun steun langzaam maar zeker 

in. De positie van Bonifatius 
is niet langer onaantastbaar. 
De late jaren 740 brengt hij in 
betrekkelijke rust door in Fulda. 
Tot het moment dat hij zich die 
rust niet meer gunt. Hij wil weer 
naar de heidenen. De heidenen 
in Friesland. 

Friese gebieden 
De match tussen Bonifatius 
en de Friese gebieden is geen 
gelukkige. Als hij in 716 voor het 
eerst in het Kromme Rijngebied 
aanmeert, hebben de heidense 
Friezen juist de macht over
genomen van de Franken. Een 
paar jaar later hebben de Fran
ken het gebied weer in handen. 
Bonifatius keert terug en werkt 
aan de zijde van de oudere 
missionaris Willibrord die in 
690 naar het continent kwam. 
Dit is ongetwijfeld een leerzame 
tijd voor Bonifatius geweest. 
Het geeft hem inzicht in wat er 
nodig is om de missie te doen 
slagen. Het is wel een spoedcur
sus want al in 721 komt het tot 
een breuk tussen Willibrord en 
Bonifatius. Hoewel hagiograaf 
Willibald het voorval met de 
mantel der liefde bedekt, zijn 
er voorzichtige aanwijzingen in 
de bronnen dat Bonifatius het 
lastig vindt om onder het gezag 
van een ander te werken. 

Slot volgt 
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ALLE VIJFTIEN VERZAMELEN 

Het komt niet zo vaak meer 
voor dat we post met een 
postzegel krijgen. En als er 
een postzegel op geplakt 
is dan is het een zegel 

met het portret van de 
koning. Daar zit niet zoveel 
variatie in, dus echt leuk 
is het niet. PostNL heeft 
begin dit jaar ook andere 
gewone frankeerzegels 
uitgegeven. Op die zegels 
zijn dingen afgebeeld 
die volgens velen typisch 
Nederlands zijn. je kunt ze 
in twee postzegelboekjes 
kopen. In de ene zitten 
zegels voor binnenlands 
gebruik. Afgebeeld zijn 
een Friese platbodem, een 

fuxWi:i4. po l̂Wwra, 

lî tjT pt purrrwrait, 

wipmolen, Goudse kaas, 
een boerenklomp, een 
trapgevel, een kussend 
paartje, een omafiets, een 
tulp, een boerenklomp, 
een koe en een Friese 
doorloper (een schaats). 
In het andere boekje zitten 
zegels die je kunt ge
bruiken om post naar het 
buitenland te versturen. 
Afgebeeld in dat boekje 
zijn een fiets, een molen, 
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een trapgevel, een koe en 
een tulp. Probeer eens met 
de andere leden van je 
club om eens een complete 
set van poststukken bij 
elkaar te krijgen met deze 
vijftien zegels. Het zal niet 
eenvoudig zijn, maar het is 
wel leuk om met elkaar te 
ruilen. Stuur ons een foto 
van jullie clubleden met de 
vijftien poststukken als het 
gelukt is. 

Internationaal^ ~ | 

Nederland 2014 
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,1. l 1 
EEN DAPPERE PRINSES 

Hebje weleensvan 
Noorunnisa Inayat Khan 
gehoord? Waarschijnlijk 
niet. De Britse Royal mail 

gaf eerder dit jaar een 
postzegel uit met haar por
tret. Ze moet dus wel iets 
speciaals gedaan hebben. 
Inayat Khan was een Indi-
aase prinses, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
betrokken raakte bij het 
verzet tegen de Duitsers 
in Frankrijk. Ze stuurde via 
een radiozender allerlei 
berichten over de Duitsers 
naar de regering in Lon-

VLIEGEN NIET ZO NORMAAL 
Niemand kijkt meer op 
van een vliegtuig. We 
vinden vliegen tegen
woordig heel normaal. 
Toch is het nog maar kort 
geleden dat vliegen iets 
bijzonders was. Pas sinds 
de jaren zestig van de vo
rige eeuw kunnen gewone 
mensen met het vliegtuig. 
Daarvoor was het iets voor 
mensen die heel belang
rijk waren of veel geld 
hadden. Nu kun je voor 
een paar tientjes al vanaf 

Schiphol naar allerlei 
steden in Europa vliegen. 
In Armenië kwam vorig 
jaar een postzegel uit om 
te vieren dat in 1933 de 
burgerluchtvaart in dat 
land begon. Ook daar kon 
toen lang niet iedereen 
gebruik maken van het 
vliegtuig. Overigens heeft 
Nederland de oudste 
luchtvaartmaatschappij 
ter wereld. Onze eigen 
KLM bestaat al sinds 1919. 

den. Ze werd verraden en 
door de Duitsers gevangen 
gezet en ondervraagd. 
Helaas vonden de Duitsers 
haar aantekeningen. 
Die waren in een soort 
geheimtaal geschreven, 
maar de Duitsers konden 

het ontcijferen. Daardoor 
kwamen ze op het spoor 
van een aantal andere ver
zetsmensen. Ondanks de 
slechte behandeling ver
telde Inayat Khan zelf niets 
over haar verzetswerk en 
de mensen om haar heen. 
Omdat de Duitsers Inayat 
Khan heel gevaarlijk von

den, stuurden ze haar naar 
een concentratiekamp. 
Daar werd ze gemarteld 
en op 14 september 1944 
vermoord. De regeringen 
van Engeland en Frankrijk 
vonden het zo bijzonder 
wat ze had gedaan, dat ze 
na haar dood hoge onder
scheidingen kreeg. 

DE LEEUW VAN JAMAICA 
De postdienst van Jamaica 
heeft een serie uitgegeven 
met plekken die je moet 
bezoeken als je ooit eens in 
het land komt. Op een van 
de zegels is een beeld van 
leeuw te zien. Wat is daar 
nu zo bijzonder aan? Het 
beeld staat in een mooie 
tuin op een heuvel en veel 
jamaicanen gaan er graag 

naartoe. Op die heuvel 
werden aan het eind van 
de 17de eeuw kanonnen 
geplaatst. Er waren in Ja
maica vier van die heuvels. 
De kanonnen vuurden 
waarschuwingsschoten af 
om te laten weten dat er 
een vijand in aantocht was. 
De stenen leeuw werd hier 
in 1868 geplaatst en staat 

EEN ROOFDIER? 
je zou het niet meteen 
zeggen: dit is een roofdier. 
Bij roofdieren denk je mis
schien aan leeuwen en tij
gers, maar dassen zijn het 
ook. Als mens hoef je niet 
bang te zijn voor het dier. 
Dassen eten regenwormen 
en insectenlarven, maar 
ook kleine zoogdieren 
als konijnen en muizen. 
Daarnaast zijn ze dol op 
vruchten, zoals bosbessen 

en kersen. De holen waar 
dassen in leven worden 
burchten genoemd. Das-
senburchten gaan vele 
generaties mee. 

bijna op de top van de heu
vel. Het dier heeft een bal 
onderzijn linkervoorpoot. 
Dat blijkt een wereldbol te 
zijn. Wat je niet kunt zien is 
een tekst uit de Bijbel 'Hij 
zal heersen van zee tot 
zee, van de rivier tot de 
einden der aarde' afkom
stig uit psalm 72:8. Inde 
19de eeuw was Jamaica deel 
van het Britse keizerrijk. Dat 
was toen heel machtig en 
omvatte een groot deel van 
de wereld. Als je dat weet, 
snap je wel waarom de 
maker van het beeld deze 
tekst heeft gekozen. 
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Aan het werk! 
De volgende Dag van de Jeugdfilatelie wordt 
gehouden in 'sHertogenbosch. Dat ligt in de 
provincie NoordBrabant. Daarover mag je 

een verzameling inleveren van 6 of 12 bladen. 
Het thema is Brabantica. Doe je mee? 

Wat een uitdaging! 

van Brabant. Een prach

tig dierenpark waar je 
ook een dagje achter de 
schermen kan komen kij

ken, om te zien hoe het 
is om dierenverzorger te 
zijn. Ideetje? Een favoriete luchthaven 

De grootste luchthaven 
van ons land is het niet, 
maar wel een favoriet: 
luchthaven Eindhoven. 
Veel mensen vinden 
Schiphol te groot en 
te druk. En wat is deze 
Brabantse luchthaven 
dan gezellig! Klein, er is 
genoeg aandacht voor 
je en de wachtrijen bij 
de douane zijn niet lang. 
Nee, voor een Euro

pese bestemming kiezen 
steeds meer mensen de 
luchthaven van Brabant. 

Safaripark de Beekse 
Bergen 
Ken je deze dierentuin? 
Het is meer een beleve

nis. Het park ligt onder 
Tilburg in het midden 

Natuurlijk, de Efteling 
Ook in de buurt van Til

burg, het sprookjespara

dijs van Brabant, je bent 
er vast al eens geweest. 
Het bestaat al meer dan 
zestig jaar en nog altijd 
vinden alle mensen het 
leuk om er te zijn. 

Prachtig landschap 
Veel mensen nemen de 
fiets om door het Bra

bantse land te fietsen. 
De bossen zijn enorm 
groot en alle wande

lingen en fietstochten 
zijn goed aangegeven. 
Dat is maar goed ook. 

Indoor skiën 
Ook dat kan in Brabant: 
lekker overdekt leren 
skiën. In Rucpheniseen 
hele grote baan, met 
veel mogelijkheden. 
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Katholieke kerk 
In Brabant zijn veel 
mensen katholiek, en 
dus staan er veel katho

lieke kerken en basi

lieken. Ze zijn prachtig 
om te zien, en vaak zijn 
ze te bezichtigen. De 
beroemdste is de Sint Jan 
in Den Bosch. Weet je dat 
daar een beeld op staat 
van een engel met een 
mobieltje in zijn hand? 
En, nog leuker, er staat 
een o5nummer bij. Als 
je dat belt krijg je de 
engelaandelijn. En ja, 
daar is ook een postze

gel van. Ut engelke, zeg

gen de Bosschenaren. 

De dahlia's van Zundert 
In Zundert houden ze 
ieder jaar een geweldig 
groot bloemencorso. De 
bloemen die ze daarvoor 

gebruiken zijn dahlia's, 
leder dorp in de buurt 
kweekt zelf de benodig

de dahlia's. Die verkopen 
zcniet, nee, die zijn 
allemaal voor het corso. 
Het is in september, dus 
je kan nog gaan kijken. 

Oiganized Labor < 
Pnxid and Free I 

USAISC 

waterdieren. Je kunt er 
vaartochten maken of 
zelf kanoën. Lijkt het je 
wat? 

hm#^^00Wi* 

De Biesbos 
Dit is een heel mooi na

tuurgebied met allemaal 
watertjes en eilandjes. 
Veel vogels zoals de 
zeearend zul je er vinden 
en natuurlijk wonen er 
ook bevers en andere 
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De 12 Filatelistische 
elementen 
Bijeen verzameling 
horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen 
ook allerlei stempels 
en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we Filatelisti

sche elementen. Deze 
keer gaat het over fran

keermachinestempels. 
Behalve de afstempe

ling staat er dan iets bij 
om aandacht voor te 
vragen of reclame voor 
te maken. Op dit stempel 
wordt aandacht gegeven 
aan het Hoger Beroeps 
Onderwijs WestBrabant. 
Wat zie je hier precies? 
Rechts staat de "waarde

stempel", dus hoeveel de 
verzending kost. In het 
midden de "datumstem

pel" en links de "vlag". 
Daar zie je de illustratie 
van het Hoger Beroeps 
Onderwijs. En deze past 
prachtig in de verzame

ling over Brabant. 
Doe je mee? Maak je ook 
een aantal albumbladen 
over deze prachtige pro

vincie? Ik hoop het al

lemaal te bekijken op de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
in 'sHertogenbosch. 

Succes er mee.' 
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ANTWOORDEN PUZZEL JUNI 20/4 

De antwoorden van de puzzel van )UNI zijn: 
1. H.M. Stanley; 2. Soerabaja; 3. George Bush; 
4. Dag van de Jeugdfilateliezegels; 5. Efteling; 
6. de Bossche Veemarkt. 

Na loting hebben 
Michiel Horikx en 
Annerleke Tijssen een 
Geuzendam's Cata
logus van Particulier 
bedrukte postwaar
destukken gewonnen 
van Nederland en 
NederlandsIndië, die 
beschikbaar waren 
gesteld door de Ne
derlandse Vereniging 
van Poststukken en 
Poststempelverza
melaars (ook bekend 
onder de naam 
Po & Po). 

nwaardé'stulcken 

[ van Nederland^ 

"Jtel^ndslndie 

Hartelijk gefeliciteerd.' 

PUZZEL SEPTEMBER 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: 
i.Wat iseenkakapo? 
2. Hoe worden de holen genoemd waarin dassen 
leven? 
3. Wat is de oudste vliegtuigmaatschappij ter 
wereld? 
4. Wat voor een soort molen staat er op de postze
gels met typisch Nederlandse dingen? 
5. Wat voor bijzondere vogel kan je in de Biesbos 
tegenkomen? 

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

WIST JE DAT... 
...de kans klein is dat je 
deze groenkleurige, wat 
logge papegaai met de 
naam kakapo zult tegen
komen? Hij is namelijk 
bijna uitgestorven. Om 
hem te zien moet je 
naar een paar eilandjes 
bij NieuwZeeland. De 
kakapo is de enige pape
gaai die niet kan vliegen. 
Hij is vergeten hoe dat 
ook weer moest. Hij wag
gelt wat door het bos en 
de bekende roofdieren 
zoals katten, ratten en 
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honden komen in zijn 
woongebied gelukkig 
nietvoor. Hij wordt wel 
stinkende scharrelpape
gaai genoemd, want hij 
ruikt ook niet zo fris. Men 
schat dat er nog maar 
ongeveer 150 van deze 

I vogels bestaan. Zijn leef
omgeving wordt dan ook 
nauwkeurig beschermd 
door de overheid. De 
kakapo eet voornamelijk 
bladeren. Zijn lievelings
kostje zijn de takjes van 
een inlandse conifeer die 
je op de achtergrond van 
de postzegelafbeelding 
ziet. 
Men denkt dat deze 
vogel door de gunstige 
omstandigheden waarin 
hij nu leeft wel 90 jaar 
oud kan worden. 

I Toon Oomens 

JONKIES UIT DE DIERENTUIN 
De dierentuin van 
Boedapest kreeg via de 
postdienst van Hongarije 
extra aandacht. Twaalf 
jonge dieren uit de die
rentuin werden vereerd 
met een eigen postzegel. 
Ze kijken ons recht in de 
ogen. Op de velrand staan 
de namen van de dieren. 
Zo maken we kennis met 
onder andere Sempala het 
giraf je, Moira de orang
oetan, Skipper de pinguïn 
en Kiran het leeuwtje. Op 
de velrand kun je verder 
de soortnaam lezen 
en warmeer de dieren 

geboren werden. Op een 
kaartje is te zien waar 
de dieren oorspronkelijk 
leven. Het zijn vrolijke en 

kleurrijke zegels gewor
den. Nu maar hopen dat 
ze veel op brieven geplakt 
zullen worden. 

■5! 

Meer dan 1500 jongens 
meisjes gingen je voor! 

 De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar wwvî .stampicids.nl 

LEGO EN DEENSE POST HELPEN WEESKINDEREN 
De Deense Katja Tonsberg 
en haar vriendin Niroya 
Kuganesan werkten een 

paar maanden in een 
weeshuis in India. De helft 
van de kinderen had niet 
alleen de ouders verloren, 
maar was ook nog eens 
gehandicapt. Dankzij 
Legostenen leerden zij 
kleuren en vormen her
kennen. Jammer genoeg 
was er maar weinig Lego 
in het weeshuis. Toen 
Katja en Niroya weer thuis 
waren vroegen ze aan 

Lego of die het wees
huis wilde helpen. Het 
antwoord was positief. De 
Deense post was bereid 
om de transportkosten 
van 12 kilo Lego te beta
len. De kinderen in India 
waren erg blij met hun 
nieuwe Lego. 



HOEML 
vijFTIG! 

RENE HILLESUM 

Helaas, noch de geïnterviewde nog de auteur van dit 
artikel zijn zojuist Abraham geworden. 

Bij gelegenheid van het verschijnen van de vijftigste 
aflevering van het Handboek Postwaarden Nederland 

een beeld van Gert Holstege, de hoofdauteur. 

Museum voor Communicatie 
Gert Holstege (1948) was al 
vroeg kind aan huis in het 
voormalige Postmuseum. Hij 
was 10 toen hij met het gezin 
vanuit Warnsveld (bij Zutphen) 
naar Den Haag ging voor een 
zomerse huizenrull. 
De familie, met zijn 4-jarige 
broertje en 2-jarige zusje, koos 
voor het strand, maar Gert vond 
dat maar mets en ging een 
week lang m zijn eentje naar het 
Postmuseum. Dicht bij Scheve-
ningen, dat wel. Op weg naar 
het strand werd hij om 10.00 
uur in de Zeestraat voor de deur 
afgezet en om 17.00 uur weer 
opgehaald. 

Hoe het begon 
Was 10 jaar al heel jong voor 
frequent (post)museum bezoek, 
met verzamelen begon Gert al 
eerder. Hij was 7 jaar toen er lo
ges kwamen. Een van de kinde
ren van de loges bij Gert thuis, 
die al een stuk ouder was, was 
zo gepassioneerd met postze

gels bezig dat Gert het wel wat 
vond. Hij begon ook met het 
verzamelen van postzegels en 
later brieven, en is er nooit meer 
mee gestopt. De postzegelliefde 
is hem dus niet met de paplepel 
ingegoten, want vader Holstege 
is pas veel later ook met brieven 
begonnen. 
Op diezelfde leeftijd van 7 jaar 
kwam ook zijn andere passie 
naar voren: Gert wilde dokter 
worden. 
Toen Gert 8 was kreeg hij van 
Sinterklaas zijn eerste NVPH-
speciaalcatalogus. 

Postgeschiedenis 
Langzaam maar zeker vond Gert 
de postgeschiedenis interes
sant, waarbij dan ook direct de 
wetenschap om de hoek kwam 
kijken. 
De uitvinding van de stoom
machine, de spoorwegen en de 
komst van de nieuwe postwet 
in 1850 hadden een enorme 
invloed op het postvervoer. 
Het hele economische land-

schap veranderde ook snel in 
Europa. In 1850 verdiende men 
in Engeland veel meer dan in 
Nederland, en nog veel meer 
dan in Duitsland. In 1913 was 
het verschil tussen Nederland 
en Duitsland vrijwel verdwenen 
en nog maar 20% lager dan 
Groot-Brittannië (zie Handboek 
Postwaarden biz. TAR-B-i). 
Uiteindelijk is de Eerste Wereld
oorlog ook uitgebroken mede 
door deze veranderde economi
sche machtsverhoudingen. 

Postzegels en wetenschap 
Gert is in het dagelijks leven 
hersenonderzoeker. Deze 

Gert Holstege 
krijgt ter 
bestudering van 
conservator 
Monique 
Erkelens een doos 
aangereikt met de 
Emissie Crouwel 

wetenschappelijke achtergrond 
is van grote invloed op zijn 
filatelistische carrière. 
Zijn vele filatelistische publi
caties worden vaak op weten
schappelijke wijze benaderd en 
opgeschreven. Dat betekent: 
gaan tot het diepste. Holstege 
geeft aan dat het anders zinloos 
is. Alle voor de hand liggende 
bronnen moeten tot op de 
bodem onderzocht zijn. Niets 
wordt aan het toeval overge
laten. 

Filatelie Informatief 
De eerste monster klus was 
Filatelie Informatief. Van 1981-
1993. Een losbladige uitgave 
met diepgaande artikelen over 
diverse onderwerpen, geschre
ven door verschillende auteurs. 
Holstege was de grote motor 
achter dit project, samen met 
Feer Verkade en Jan Vellekoop. 
Alle drie hebben ze ook inhou
delijke bijdragen geleverd. 

Handboek Postwaarden 
Nederland 
Toen dit project nog liep 
werd Holstege benaderd door 
uitgeverij Elsevier met een idee 
om een losbladig werk op te 
zetten waarin alle Nederlandse 
postzegelemissies in de diepte 
beschreven zouden worden. 
Uiteindelijk haakte Elsevier af 
vanwege interne problematiek. 



Er ontstond een jaar of zes ver
traging, onder andere omdat 
4olstege in de USA ging werken 
bij NASA. Daarna dreigde het 
gehele project, niet haalbaar. 
Holstege kreeg een aanstelling 
tot hoogleraar in Edmonton in 
Canada aangeboden. 
In praktische zin een onmoge-
ijkheid om -op wetenschap
pelijke wijze- in Nederland 
archiefonderzoek te doen. 
Door een samenloop van 
omstandigheden ging te elfder 
ure de aanstelling in Canada 
niet door, en werd het in januari 
1990 Groningen. In februari 
dat jaar werd hij echter alsnog 
gevraagd hoogleraar m Ed
monton te worden, waarna hij 
moest kiezen tussen Edmonton 
2n Groningen. De keuze voor 
Groningen, en dus Nederland, 
werd mede ingegeven door de 
MW het Handboek Postwaarden 
•Nederland te laten verschijnen. 
In 1994 verscheen toen het 
Handboek Postwaarden Ne
derland bij Bohn, Stafleu, Van 
-oghum. Sedert 1997 wordt het 
uitgegeven door )oh. Enschedé 
in Amsterdam. 
Ma een aantal jaren, vanaf 
aflevering 12, werden aan de 
smissies de posttarieven toege
voegd. 

Lange adem 
3ij de aanvang hadden de 
auteurs Holstege en Vellekoop 
al duidelijk voor ogen wat ze 
wilden. In de jaren 90 van de 
/orige eeuw verscheen onder 
andere de studie over de oor-
ogszegels die opgezet was op 
ie manier zoals later de emis
sies in het HPN zouden worden 
Dpgenomen. 
3ij aanvang dachten de 

Aan het werk met 
'Crouwel', met op 
de achtergronden 

de zeven grijze 
banden Handboek 

Postwaarden 
Nederland 

auteurs, waarbij later ook 
Ruud van Heuvel en sinds kort 
Michael Brekelmans, dat in 7 ä 
10 jaar het HPN wel gerealiseerd 
zou kunnen zijn. De diepgang 
werd echter vergroot en met de 
wetenschap van nu weten we 
dat dat een veel te voorzichtige 
veronderstelling is geweest. 
De grondigheid en degelijk
heid, waarmee de kwaliteit 
gewaarborgd is, blijkt een 
veel intensievere studie en 
voorbereiding met zich mee te 
brengen dan vooraf gedacht 
en verwacht was. In de loop der 
jaren is er nog meer verdieping 
ingebracht. Het resultaat is 
historisch en wetenschappelijk 
verantwoord. 
Uiteindelijk zijn we nu twintig 
jaar en vijftig afleveringen ver
der. Het Handboek Postwaarden 
Nederland begint met zeven 
banden al behoorlijk vorm te 

Het Museum heeft 
met alleen een 
kleme doos met de 
Emissie Crouwel, 
maar ook een 
map met hele 
grote stukken, 
waaronder 
ontwerpen 

krijgen, maar het zal nog vele 
jaren duren alvorens het 'com
pleet' zal zijn. Alles wordt zoveel 
mogelijk 'vanuit het Hoofdbe
stuur van PTT' beschreven. We 
hebben het dan over de periode 
1850-1989. De twee overlopende 
emissies (Beatrix en Crouwel), 
die dus zowel door PTT als haar 
rechtsopvolgers werden uitge
geven, worden overigens wel in 
hun geheel behandeld. 

Keuzes 
Het is niet altijd mogelijk de 
juiste keuzes te maken welke 
emissies er behandeld zul
len gaan worden. Enerzijds is 
niet altijd vooraf te overzien 
hoeveel werk een bepaalde 
emissie vergt, en anderzijds 
kunnen andere factoren een 
rol spelen, zoals de leeftijd van 
een ontwerper. Bij alle emissies 
wordt namelijk getracht zoveel 
mogelijk de ontwerpers of, 
indien overleden, hun familie 
erbij te betrekken. 
Zo zijn alle gegevens omtrent 
de Emissie Hangend Haar 
gereed om gepubliceerd te 
worden, maar wordt de emissie 
Crouwel naar voren getrokken, 
omdat Wim Crouwel nog leeft 
(85 jaar) en volledig meewerkt 
aan het Handboek. 

Filatelie en hersenonderzoek 
Voortdurend komt de vergelij
king tussen filatelie (Gert's werk 
aan het Handboek) en weten
schap (zijn werk als hersen
onderzoeker) aan de orde. De 
vergelijking zit hem in grondig
heid en degelijkheid. Het moet 
voor de volle honderd procent 
kloppen. 
Ze zitten mekaar echter ook 
in de weg. Ook voor een arts/ 
wetenschapper zitten er maar 
24 uur in een dag. Er moeten 
voortdurend keuzes gemaakt 
worden. Niet gemakkelijk: Gert 
vindt beide fascinerend! 
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De andere vergelijking is het 
halen van de eindstreep. Voor 
beide disciplines is dat niet 
aan te geven. Dat we nog 
minstens tien jaar gemiddeld 
drie afleveringen van Handboek 
Postwaarden Nederland mogen 
ontvangen, is wel duidelijk. Of 
het ooit helemaal af komt? Ook 
dat is een vraag die bij beide 
disciplines niet is te beantwoor
den. Voor beide geldt ook dat 
de studie zeer persoonsgebon
den is. 

Feestje 
Rond het verschijnen van de 
vijftigste aflevering van het HNP 
wordt een feestje gebouwd. 
Op woensdag 17 september om 
13.00 uur is iedere Maandblad
lezer welkom om dit heugelijke 
feit mee te vieren in het Mu
seum voor Communicatie te Den 
Haag, maar alleen als hij of zij 
zich tevoren via de website van 
het Handboek heeft aangemeld 
(www.postwaarden.nl). Aan de 
gasten zal een zeer bijzondere 
verrassing worden uitgereikt, 
maar er is slechts plaats voor 
200 personen. Een aantal 
mensen werkzaam bij PostNL, 
Museum voor Communicatie, 
ontwerpers en filatelisten, 
waaronder Gert Holstege zelf, 
zullen het woord voeren. 
Het heeft vijftig afleveringen 
moeten duren, maar, op de 
aanstaande Rossica literatuur
tentoonstelling (Moskou, 
27-29 oktober) zal het HNP voor 
het eerst aan een tentoonstel
ling meedoen. 

De basis voor dit artikel is een 
interview op 3 juli 2014 in het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag. Hier werden ook 
alle afbeeldingen gemaakt. 

http://www.postwaarden.nl


MSTGESCHIEDEHIS VAN 
TSJECHO-SLOWAKrjl 

Deel ni: De Eerste Republiek, 193S -1945 (^^ruoig) 

31 Ml 3S9 met overdruk Shvensky stat 
1939 en daardoor Slowakije Mi 22 

Rode Leger 
Met de onafhankelijkheids
verklaring van de Slowaken 
op 14 maart 1939 gebeurde er 
hetzelfde als m het Tsjechische 
landsdeel Bestaande fran-
keerzegels worden tweeregelig 
overdrukt met 'Slovensky stat 
1939' en de uitgifte begint al op 
21 maart (Afb 31) Dit was duide
lijk al lang voorbereid en verliep 
natuurlijk veel soepeler dan m 
Tsjechië, dat tenslotte gewoon 
bezet was Aan het hoofd van 
de nieuwe republiek komt een 
priester, kardinaal Josef Tiszo 
(Afb 32) groot voorstander van 
Slowaakse onafhankelijkheid 

Hl.l'id!M!flJ.M« 

SIMON OOSTERHUIS 

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

verschenen in het maart- en meinummer. 

en stroman van H Wanneer de 
Duitse troepen op 22 juni 1941 
de Sovjet Unie binnenvallen 
(Operatie Barbarossa) doet Tiszo 
enthousiast mee Het Derde Rijk 
vat echter dodelijk kou m de 
Russische winters en in augustus 
1944 staat het Rode Leger aan de 
noordkant van de Karpaten Dit is 
het sein voor Slowaakse partiza
nen om in opstand te komen Zij 
leveren felle gevechten en vragen 
de Russen om hulp Stalin aarzelt 
Was dit opzet met als doel een 
bewuste verzwakking van het 
verzet? Zodat het vestigen van 
een Sovjet vazalstaat later mak
kelijker zou worden? De parallel 

32 Nieuwe 
Slowaakse zegels 
kwamen pijlsnel 
m omloop Hier 
hebhen we M142XA 
dat wil zeggen 
geen watermerk 
en lijntandmg 11 'A 
Afgebeeld is pater 
Hlinka Slowaaks 
nationalist en 
voorganger van Tiszo 

met Warschau waar het Rode 
Leger ook rustig wachtte totdat 
de opstand door de Duitsers was 
neergeslagen, is wel erg groot 
Feit IS dat als op 8 september het 
Rode Leger aan zijn opmars door 
de Karpaten begint, via de Dukla 
pas (Afb 33-34), de voorhoede 
gevormd wordt door Tsjecho-
Slowaakse eenheden onder be
vel van generaal Ludvik Svoboda 
(Afb 35) Wie zich de Praagse 
Lente van 1968 nog herinnert, 
herinnert zich ook de leus van 
de demonstranten 'Dubcek, 
Svoboda Dubcek was de zeer 
populaire secretaris-generaal 
van de communistische partij en 
bevond zich al in Russische ge
vangenschap Svoboda, de oude 
en populaire oorlogsheld, was 
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3tt Ml 148s uitgegeven 17 augustus 1964 
vanwege de twintigjarige herdenking 
van de slag om de Dukla pas Daarbij 
drong het rode leger door de Karpaten 

naar Slowakije 

33 Afbeelding van kardinaal Tiszo Mi 161 paartje met 
tussenstuk Uitgegeven 14 maart 1945 dus hij had inderdaad 
weinig reden tot vrolijk kijken Waarschijnlijk was hij op dat 

moment al naar Duitsland gevlucht 

3S Dit kaartje hebben we in artikel II ook al gezien Oost 
Slowakije met de Karpaten Oekraïne Alleen markeert nu een 
rode pijl de plaats van de Dukla pas in de zogenoemde Oost 
Beskiden Dit was de plaats van 50 dagen strijd tussen Duitse 
en Hongaarse eenheden enerzijds en het Rode Leger anderzijds 
Er vielen aan beide zijden samen meer dan 100 000 slachtoffers 

op dat moment de 6e staats-
president Zijn naam betekent 
'vrijheid' en Dubcek kwam vrij, 
ZIJ het wel als straatveger Dit 
terzijde, in plaats van 5 dagen 
had het Rode Leger er 50 nodig 
om ten koste van immense ver
liezen door de pas heen te drin
gen en het laagland te bereiken 
Een onverwachte bijwerking was 
dat Duitse troepen de Karpaten 
Oekraïne ontruimden om met 
te worden afgesneden Hiermee 
was die regio bevrijd om meteen 
door de Sovjet Unie te worden 
ingelijfd (Afb 36) Bevrijding is 
ook maar betrekkelijk 

Amerikaanse eenheden 
De ontwikkelingen gaan nu snel 
Het Rode Leger rukt op naar 
het westen en Slowaakse en 
Hongaarse zegels worden weer 
overdrukt (Afb 37-38) Tiszo 
neemt intussen de benen maar 
wordt tenslotte in Beieren door 
de Westelijke Geallieerden gear
resteerd De situatie m Centraal 
Europa IS nu wat chaotisch Ame
rikaanse eenheden dringen door 
tot in Bohemen (Afb 39-40) waar 
ze volgens de Jalta akkoorden 
van 1945, waarin de invloeds
sferen in Europa waren vastge
legd, helemaal met mochten 
zijn Churchill hoopte stiekem 
dat ze zouden doorstoten naar 
Praag, maar Truman, de nieuwe 
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36 Ml 1921 uitgegeven 16 februari 
1970 met de afbeelding van de 6e 
Staatspresident generaal Ludvik 

Svoboda Tijdens de slag om de Dukla pas 
in september 1944 leidde hij de voorhoede 
van het Rode Leger dat grotendeels uit 

Tsjecho Slowaken bestond 
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37 Karpaten 
Oekraïne Mi SoA 
Brugpaar met op 
het aanhangsel 
deSovjetster We 
hoeven met te 
raden wie hier nu 
de lakens uitdeelt 
Uitgegeven 
1 mei 1945 

♦ ^ • ^ »■» 
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{/ Eenzelfde type uitgave als op afbeelding 40 Amerikaanse troepen in PIzen/Pilsen 
6 mei 1945 Uiteindelijk zullen ze zich netjes naar Duitsland terugtrekken De Russen 

zouden er tien jaar langer over doen om zich uit Oostenrijk en met name Wenen 
terug te trekken een volledig geplunderd land achterlatend 

42 Praag 
bevrijdde zichzelf 
m mei 1945 en 
de schade viel 
enorm mee Alleen 
het stadhuis 
werd door brand 
verwoest 
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« Vijfmaal BuM Ml 110 met verschillende overdrukken De variatie in deze uitgaven 
IS verbijsterend het aantal vervalsingen ook 

merikaanse president wilde 
laar met van horen Daar staat 
egenover dat de Russen tot 
liep m Oostenrijk bijna 100 km 
en westen van Wenen, waren 
loorgedrongen wat ook met 
l/as afgesproken Stalin had nu 
enmaal zo zijn streken Praag 
)evri)dt zich ondertussen zelf 
n met minimale verwoestingen 
Afb ^1) Een wonder als we naar 
Venen kijken In Tsjechië zien 
^e natuurlijk hetzelfde proces 
Is m Slowakije, overdrukken, 
neer overdrukken, nog meer 

overdrukken (Afb 4243) Het 
merendeel daarvan dat nu m 
omloop IS, IS vals Wees uiterst 
voorzichtig met aankopen De 
laatste afbeelding (Afb 44) laat 
een nogal bizarre brief zien Wel 
een charmante uitsmijter 

1945 
Medio 1945 IS de Tweede We

reldoorlog m Europa voorbij en, 
zoals altijd, de overwinnaars 
hebben gelijk Dat had aanzien

lijke gevolgen voor het Tsjecho

siowaakse huis De Duitstal igen 

38 Hongarije Mi 742 uitgegeven 1 
december 190 dus op dat moment ook 
gebruikt tn de door Hongarije bezette 

Karpaten Oekraïne Op 4 december 1944 
overdrukt met tSP 1944 (Ceskoslovenska 
Posta) in de regio Chust de voormalige 
hoofdstad van de Karpaten Oekraïne 

werden zonder onderscheid de 
deur uitgeschopt Ze werden 
gedwongen naar het verwoeste 
Duitsland te lopen, waar ze al 
lang met meer thuishoorden 
Mannen vrouwen, kinderen, be

jaarden Volledig berooid Er zijn 
duizenden slachtoffers gevallen 
en deze oorlogsmisdaad is m de 
DuitsTsjechische verhoudingen 
nog altijd met volledig verwerkt 
Het thema van de Heimat 
Vertriebenen' is al vele jaren een 
sluimerend issue Net ais zuid

oost Silezie dat de Polen m 1939 
hadden geannexeerd en met 
meer wilden teruggeven, gaat 
ook de Karpaten Oekraïne verlo

ren Wat rest is een beschadigd 
en verarmd huis dat zeker een 
decennium aan wederopbouw 
nodig heeft Gaan ze die t i jd krij

g e n ' Daarover later 
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44 Dit IS een bizarre brief Gefrankeerd met twee provisorische zegels in september 
1944 uitgegeven in Skalica Slowaaks landsdeel Deze zijn door de postautoriteiten m 
Praag nooit erkend Maar de brief is wel verstuurd op 7 augustus 1967' Ruim twintig 

jaar na de oorlog' Op de achterzijde (met afgebeeld) het aankomststempel van 
Taormma (Sicilie) 11 augustus 1967 Pensione Etna bestaat en de brief dook m 1996 op 

in het soort winkeltje dat de Fransen zo charmant aanduiden met brocante 
Wel m Taormma Soms moetje de minder interessante uren van 

een congres benutten om te gaan snuffelen 

http://11.1l.%c2%ab


FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 

Opgaven voor deze 
rubriek in het novem
bernummer 2014 (ver
schijnt 6 november) 
moeten uiterlijk op 5 
oktober in het bezit 
zijn van de redactie 
van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.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, lo
catie, adres locatie, 
openingstijden en 
telefoonnummer en/ 
of email adres van de 
organisator. Onvol
ledige opgaven van 
evenementen 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 

Z geldt dan vooral bij 
^ het bezoeken van ver 
a. van uw woonplaats 
^ gelegen evenementen -
E eerst even met de orga-
Z nisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

3-5 oktober: 
Aarschot (België). Bra-
bantphil '14, nationale 
tentoonstelling, Stads
feestzaal, Demervallei 14, 
vr/za. 10.00-16.30, zo. 
10.00-15.30 uur. 
http://brabantphil14.be 

27-28 september: 
Antwerpen, België. 
Antwerpfila, Antwerpex-
po. Jan van Rijswijcklaan 
191, za. 10.00-17.00 uur, 
zo. 10.00-16.00 uur. 
T: +32 486962285. 
www.fnip.be 
Capelle aan den l|ssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep i,za. 10.00-
17.00 uur, zo. 11.00-15.00 
uur. cdvrie5q(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: 
Sindelfingen, Duits
land. Briefmarkenmesse, 
10.00-18.00 uur, 25 
oktober: 10.00-17.00 uur. 
http://www.briefmarken-
messe.de/content/html/ 
sindelfingen.html 

27-29 oktober: 
Moskou, Rusland./^05-
sica 2014, Gebouw van de 
Federatie Raad (Bolshaya 
Dmitrovka, 26); Congress 
Center van Koophandel 
en Industrie van de Russi
sche Federatie in Moskou 
(St. Ilyinka3); in het Huis 
van de Russische emi
grant genaamd Alexan
der Solzjenitsyn (straat 
Lower Radishchevskaya, 
2). http://rusacadem-
filately.ru/spage/ 
no/20idSpecial_Regu-
lations/. Met deelname 
maandblad Filatelie. 

1-2 november: 
Nieuwegein. Verzamel
en curiosamarkt 
Home Boxx, Symfonie
laan , 9,30-16,30 uur. 
www.verzamelendneder-
land.nl 

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

21-23 november: 
Lillestrom, Noorwegen. 
A/orrf/fl 20/4, Norges 
Varemesse. 
www.nordia20i4.no 

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

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

2015 
1 maart: 
Nijmegen. Postzegel-
Totaal (metjo 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. 
10.00-16.00 uur. 
www.herogpost-events.nl 

3-4 april: 
Gouda. Brievenbeurs/ 
Filamania/ColdaCarta. 
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. Brief-
markenmesse, 
7-8 mei: 10.00-18.00 uur, 
9 mei: 10.00-17.00 uur. 
www.briefmarkenmesse-
essen.de 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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. 
1:078-6814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldi-
straat 4,10.00-15.30 uur. 
T: 06-21485476. 
dickschopmantagmail.com 
Meppel. 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-
16.00 uur. T: 0341-256163 
Oosterhout. wc De 
Bunthoef, Bloemenhof 2, 
13.00-16.00 uur. 
T: 0162 432738. 
ceespijpers(5)casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 

Uithoorn. Wkc Bilder-
dijkhof, Bilderdijkhof 1, 
10.00-15.00 uur. 
1:0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis 
Bloemenoord, Bloemen-
oordplein 3,9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982. 
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7 september: 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153-155,9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047. 

11 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 5341427 
(na 16.00 uur). 
ellenslokker(Schello.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-
veldseweg30, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencen
trum loningshof,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, 
Amstelstraati,io.oo-
15.00 uur. T: 072-589619C 
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)i2move.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 

mailto:hillesum@filatelist.com
http://brabantphil14.be
http://www.fnip.be
http://www.postex.nl
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I/Vijchen. Brede school 
Het Noorderlicht, Roer-
iompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. 
r: 024-6413608 of 
324-6413355. 

15 september: 
Oeventcr. Wijkgebouw 
i/an VlotenlaanSs, 
9.00-22.00 uur, 
/vww.deventerpostzegel-
/ereniging.nl 

16 september: 
Mijmegen. Wijkcentrum 
Titus Brandsma', Tweede 
Dude Heselaan 386, 
3:30-16:00 uur. 
r; 024-3584332. 
iecretaristSnoviopost.nl 

19 september: 
Leiden. Het Gebouw, 
i^rubaplein 2, 
9.00-21.30 uur. 
F: 071-5611719. 
:or(5)verlooij.nl 

20 september: 
\alsmeer. Het Parochie-
luis, Gerberastraat 6, 
39.30-15.00 uur. 
r: 0297-343885. 
vww.postzegelvereni-
jfingaalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum 
Het Bolwerk, Ravellijn 55, 
0.00-16.00 uur. 
T: 055-3558600. 
)rgan isatie(5)eindejaars-
3eurs.nI. 
vww.eindejaarsbeurs.nl 
}ilthoven. Oost Europa 
/ereniging, 'Vogelnest', 
Joslaan 1,10.00-16.00 
iur. T: 0346-572593 (na 
9.00 uur). 
loskoop. "In de Stek", 
'uttelaan 148,13.00-
7.00 uur. T: 0182-616946. 
andezwijgerOtelfort.nl 
Mijdrecht. Immitsj, 
A/indmolen 75, 
?.30 -13.00 uur. 
r; 0297-289322. www.ver-
amelaarsrondevenen.nl 
tchoonhoven. De Zilver-
;tad Nieuwe Singel 39, 
3.00-16.00 uur. 
': 0172-216239. 
zirkzee(a)ziggo.nl 
/eendam. Wijkcentrum 
)ukdalf. De Reedei, 
0.00-15.00 uur. 
': 0598-626981 
Voudenberg. Cultureel 
:entrum De Camp, De 
iosrand 15,13.00-16.30 
mr. T: 033-2863510. 

!i september: 
itten Leur. De Nieuwe 
Jobelaer, A. van Berchem-
aan 2,10.00-16.00 uur. 
: 030-6063944. 
^^ww.mpo.nl 

Scliagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416. 
Veghel-Zuid. "De 
Golfstroom" van Diemen-
straat 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.nl 

27 september: 
Brielle. "Zalencentrum", 
Langestraat 76,13.00-
16.00 uur. T: 0181-322211. 
gvdlind@xs4all.nl 
Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan85, 
10.00-16.00 uur, 
www.deventerpostzegel-
vereniging.nl 
Dordrecht. Dubbeldam. 
De Gravin,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. 
05wald.ianssen(5)t-
online.de 
Reeuwijk. De Brug 
Dunantlaam, 
10.00-16.00 uur. 
T: 06-53260579 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen 
van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.30 uur. 
T: 0475-321179-
Veenendaal. CSV 
Het Perron, Sportlaan 
11-13,10.00-16.00 uur. 
holewijn.m(5)ziggo.nl 
Woerden. Al Barid(Fila-
telistische Contactgroep 
Islamitische Wereld), 
clubgebouw Excelsior, 
Singel 45A, 
10.00-15.00 uur. wim. 
poppelaarsOhotmail.com 
Zwolle, lubal. 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. 
Diemen. Clubhuis De 
Schakel, Burg. Bickerstraat 
46-A, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002. 
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Echt. Café "De 
weegbrug"Stams Lo
perweg, 9.30-12.00 uur. 
hotterbeekxcahetnet.nl 
Huissen. Cultureel cen
trum'D Brink', Brink 8, 
10.00-15.00 uur. 
T: 026-3271979. 
Lichtenvoorde. De 
Swite, Hendrik Leemrei-
zestraat 2,10.00-16.30 
uur. T: 0544-375707-
henkgrievink(S)hotmail.com 
Rotterdam. Regardz 
Airport Hotel Rotterdam, 
Vliegveldweg 59-61, 
10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 
www.mpo.nl 
Veldhoven. Locatie: 
D'Ouw School, Oude 
Kerkstraat 18,09.30-12.30 
uur, postzegelbeursver-
IdhovenOupcmail.nl 

4 oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2.13.00-16.00 
uur. T: 0229-582544 
Heeze. Dorpshuis 't 
Perron, Schoolstraat 48, 
vanaf 12.00 uur. 
T: 040-226 3192 
Hendrik-ldo-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79, 
12.00-16.00 uur. 
T: 078-6814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vival-
distraat 4,10.00-15.30 
uur. T: 06-21485476. 
dickschopmanOgmail.com 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5.13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163 
Oosterhout. wc De 
Bunthoef, Bloemenhof 2, 
13.00-16.00 uur. 
T: 0162 432738. 
ceespijpers(5)casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Temeuzen. Wijkcentrum 
'Het Rivierenpark', Ijssel-
straat 3,19.30-22.00 uur. 
T: 0641173350 
Uithoorn. WkcBilder-
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. 

IJmuiden. Buurtcentrum 
"De Spil", Frans Halsstraat 
29,11.00-15.00 uur. 
T: 06 4173 9966. 
Zutphen. Waterkracht, 
Ruys de Beerenbrouck-
straat 106,10.00-16.00 
uur. T: 0575522040 
a.langenhoftSupcmail.nl 

5 oktober: 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153-155,9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047. 
Waalre, 't Hazzo, Trolliu-
slaan 7,10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 
www.mpo.nl 

6 oktober: 
Temeuzen. Wijkcentrum 
'Het Rivierenpark', IJssel-
straat 3,19.30-22.00 uur. 
T: 0641173350 

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

11 oktober: 
De Bilt. Latijns-Amerika, 
centrum "H.F.De Witte" 
Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. 
pwedacalive.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-
veldseweg 30, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupe(5)hccnet.nl 

Maassluis. Zalencen
trum Joningshof, Uiver-
laan 20,12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747. 
Meppei. Kerkelijk cen
trum Trias, Groenmarkt 6, 
10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746. 
Oosterwolde. De Miente 
Snellingerdijk 39,10.00-
16.00 uur. 
T: 0592-388585. 
Purmerend. Sporthal De 
Kraal, Zambezilaan 278 
10.00-16.00 uur. 
T: ('s avonds) 
Winschoten. S.V. Bovcn-
buren, Tromplaan 86, 
9.30-15.00 uur. 
T: 0597-592676/421497-

12 oktober: 
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)i2move.nl 

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 uû f, 
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 
bestuderen en bezichti
gen. Onderzoeksdagen: 
data volgen, vanaf okto
ber. Als u materiaal wilt 
bestuderen, 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 december). 
Tentoonstelling 'GOsDl'. 
De eerste overzichtsten
toonstelling in Nederland 
oversD-printing 
(3-11-2014-1-10-1915) 
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DE EERSTE NEDERLANDSE 
ERSTEDAG 

APSTEMPEUNG 
y>iA/ soo/v 

Het is alweer ruim 35 jaar geleden dat Cees Stapel de 
eerstedag afstempelingen op de eerste Nederlandse 

briefkaart geïnventariseerd heeft (Maandblad Philatelie 
mei 1981, pag 405). Het aantal geïdentificeerde kaarten, 

gestempeld op zondag 1 januari 1871, was destijds 16. 

Nummer 36 
Met de meest recente vondst is 
de teller komen te staan op 36 
bekende kaarten Dit is kaart 7 
uit de lijst 
In de onderstaande lijst staan ze Jan Boon 
allemaal genoteerd, compleet 

met plaats van afzending en 
aankomst Ik zou u allen willen 
verzoeken om kaarten die nog 
niet in de lijst op de volgende 
pagina staan te melden bij 
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1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 
iO 
11 
12 
13 
14 
'5 
16 
'7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 

VS (uur) 
12M8M 
12M8M 
12M8M 

8M12M 
8M12M 

8M12M 
8M12M 
8M12M 
8M12M 
12M4A 
12M4A 
12M4A 
12M4A 
12M4A 
12M4A 
12M4A 
12M4A 
12M4A 
4A8A 
4A8A 
4A8A 
4A8A gigaga 
4A8A ..'ifv^V 
8A12M 

8A12M 
francotakje 

niet leesbaar 
treinstempel 

treinstempel 

treinstempel 

1 jxny i 

?? 

?? 
franco takje 

naamstempel 
??8M 

van 
Zutphen 
Tiel 
Vllssingen 

Rotterdam 
Sluis 

Rotterdam 
Rotterdam 
Helmond 
Arnhem 
Arnhem 
Bergen op Zoom 
Arnhem 
Leiden 
Middelburg 
Heusden 
Helmond 
Rotterdam 
Ar hem 
s Graven hage 
Apeldoorn 
Arnhem 
Delfshaven 
Middelburg 
Arnhem 

Den Haag 
Rozendaal 

Haarlem 
Harl:Winsch: 

Arnh:Oldenz: 

AmsterdamEmm 

Leeuwarden 

Leeuwarden 

Maastricht 
Terborgh 

Charlois 
Tilburg 

as 
geen as 
12M4A 
geen as 

12M4A 
12M4A 

4A8A 
8A12M 
2 jan ?? 
4A8A 
niet leesbaar 
2 jan 8M12M 
2 jan 12M8M 
2 jan 12M8M 

2 jan 4A8A 

2 jan ?M?? 
?? 
2 jan 12M8M 
geen AS 
2Jan8Mi2M 
2 jan 12M4A 
3 jan 4A8A 
12M4A 

2Jani2M8M 
geen as 

geen as 
4A8A 

4A8A 

: 4A8A 

geen as 

8M12M 
4A8A 

naamstempel 
12M4A 

naar 
Aalten 
Rotterdam 
Leiden 

Haarlem 
Breskens 

Leiden 
Zevenbergen 
Winschoten 
's Gravenhage 
Wageningen 
's Gravenhage 
Delft 
's Gravenhage 
Veere 
Arnhem 
Eindhoven 
Vlaardingen 
Wageningen 
Leiden 
Hengelo 
Rotterdam 
Arnhem 
Zwolle 
s Gravenhage 

Beverwijk 
Sluis 

Amsterdam 
Franeker 

Amsterdam 

Almelo 

Heerenveen 

Sittard 
Apeldoorn 

Poortugaal 
Helmond 

bijzonderheden 
verzameling auteur 
verzameling auteur 
afgebeeld op omslag Postzak nr. 129 
(verzameling auteur 
afgebeeld in Maandblad april 1980, pag 170 
afgebeeld in Maandblad mei 1981, pag 405, 
ook nummerstempel Sluis., (muscom) 

Gemeld maart 2005 

adres doorgehaald 

a.s? 

a.s. franco takje, geen uuraanduiding 
naamstempel Overschie 
uuraanduiding as niet leesbaar 

Kaart is (erg) tropisch 

verzameling auteur ^mmfiF» 
■,"•■.*£?• 

Datum as foutief, ' ' """" 
beambte heeft waarschijnlijk datum niet verzet 
Muscom 
Francotakje tegen voorschrift gebruikt, 
francotakje heeft geen uuraanduiding 

Treinstempel takje heeft geen uuraanduiding, 
naamstempel Dronrijp 
Treinstempel takje heeft geen uuraanduiding, 
naamstempel Varsseveld 
Treinstempel takje heeft geen uuraanduiding, 
haltestempei Ede 
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Zou ook 1 juni kunnen zijn, 
afzender heeft achterop duidelijk 1 jan geschreven) 
Gemeld oktober 2005 
(ook nummerstempel 67 Leeuwarden) 

Franco takje Terborgh, datum as stempel nauw 
te lezen. Egyptisch Naamstempel Varsseveld 
Geen datumstempel (vz en as) toch eerstedag 
Ns Loon op Zand, punt 106 

clijks 

iJHB 

ietekenis uuraanduidingen 
n de tweeletterstempels: 

t2M8M 0 0 . 0 0  0 8 . 0 0 
8M12M 08.0012.00 
12M4A 12.0016.00 
4A8A 16.0020.00 
8A12M 20.0024.00 

/an de 36 bekende kaarten zijn 
>r dus slechts 3 afkomstig uit 

i  , , ^  ^..^ 

het eerste tijdvak tussen mid
dernacht en 8 uur 'sochtends. 

Duurde ruim honderd jaar 
De eerste eerstedag briefkaart 
is ontdekt door de Amerikaanse 
filatelist Edward C. Smith, dit is 
Icaart 2 uit de lijst. Deze kaart 
werd in 1976 geveild bij Van 
Dieten Postzegelveilingen en 

, / ,f,„//ai// . ' V 

/>^Cyf ̂ f,.^.,_^y^ ^ c ^ 

bracht destijds ƒ 2875 (€ 1305) 
op-
Tegenwoordig brengen eerste
dag kaarten tussen € 300 en 
€ 800 euro op. 

Smith had deze kaart vermoe
delijk in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw gevonden. Het 
duurde dus ruim honderd jaar 

alvorens de eerste FDC-kaart op 
de markt kwam. 

Ik zou u allen willen verzoe
ken om kaarten die nog niet 
in de lijst staan te melden bij 
|an Boon, ze zullen dan direct 
toegevoegd worden. 
jan.boonOoutlook.com 

O. Z. cu^^-u^ 

icaart 24 

. _ . „ - I L -

Icaart 29 
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in het eerste deel van dit artikel is beschreven hoe 
de Russische inval in Oost-Pruisen aan het begin 

van de Eerste Wereldoorlog uitliep op een voor de 
Russen vernietigende nederlaag. De beslissende 
slag werd door de Duitsers 'Slag bij Tannenberg' 

genoemd, in aansluiting op een veldslag die in 1410 
gehouden was tussen een Pools-Litouws leger en een 
leger onder leiding van de Duitse Orde, die toen de 

macht had in het gebied. 

Tannenbergmonument 
Het grootste deel van het eerste 
deel was gewijd aan de lotge
vallen van het in 1927 voltooide 
en in 1945 weer opgeblazen 
Tannenbergmonument. In dit 
tweede deel verschuift het 
perspectief naar de Poolse en 
Litouwse kant van de geschie
denis, en hoe daar sinds 1945 
mee om is gegaan. Ook de slag 
bij Tannenberg, of, zoals de 
Polen zeggen, Grunwald, uit 
1410 kwam in aanmerking voor 
allerlei filatelistisch en ander 
huldebetoon. De nummers van 
de afbeeldingen bij dit tweede 
deel zijn een voortzetting van 
die bij het eerste deel. 

1945 tot 2010: 
de glorie van Grunwald 
Het Grunwaldmonument in 
Krakau, waarvan in het eerste 
deel van dit artikel al melding is 
gemaakt, werd dadelijk aan het 
Jbegin van de Duitse bezetting 
van Polen m 1939 opgeblazen. 
Eind 1944 bestond het dus tijde
lijk niet meer (pas in de 
jaren '70 is het gereconstru
eerd en opnieuw geplaatst). 
Toch stond het in september 
1944 alweer op een van de 
eerste postzegels voor het toen 
al door het Rode Leger be
vrijde deel van Polen. De naam 
Grunwald is er duidelijk op te 

zien (24). Even opvallend Is de 
zegel die op 14 juli 1945 uitkwan" 
ter gelegenheid van de 535' (!) 
herdenkingsdag van de slag bij 
Tannenberg/Grunwald. 
In 25 ziet u niet alleen de 
postzegel, maar ook het gele-
genheidsstempel GRUNWALD 
141015.71945. Het ontwerp van 
de postzegel sluit in sfeer aan 
bij het 19 -̂eeuwse schilderij 
van Matejko (zie bovenaan dit 
artikel), maar verbeeldt een iet« 
later moment: de Hoogmeester 
van de Duitse Orde, Ulrich von 
Jungingen, ligt hier gesneuveld 
aan de voeten van de overwin
naar, de Pools-Litouwse koning 
Wladystaw II jagieHo. Ook dit 
moment zullen we later nog 
weer tegenkomen. Natuurlijk 
zien we hier in de eerste plaats 
een allegorische verbeelding 
van de overwinning op Nazi-
Duitsland. 

De herdenking van 1960, 
waarvan in deel 1 al even sprake 
is geweest, leverde een serie 
van drie postzegels op, een 
daarvan hebt u al gezien in 
afbeelding 6. De beide andere 
beelden respectievelijk af het 
grafmonument van Wtadystaw 
II Jagietto in Krakau en het toen 
pas opgerichte Poolse monu
ment in Grunwald/Grünfelde. 
U ziet ze hier met hun drieën 
op een eerstedag-enveloppe 
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net een speciaal stempel van 
Varschau' (26). In dat stempel 
iet u twee zwaarden, die u zich 
nogelijk ook herinnert van de 
ifstempeling op de enveloppe 
n afbeelding 6. Die twee zwaar
len vormen een onderdeel van 
Ie hele Grunwaldmythologie 
:n ik kom er later in dit artikel 
ip terug. De festiviteiten m 
960 werden nog extra luister 
)ijgezet met een verfilming van 
iet boek Kruisvaarders van 
;ienkiewicz. Op de kaart (27) 
iet u in een filmbeeld opnieuw 
:en gesneuvelde Ulrich von )un
(ingen liggen. Die scène wordt 
inds i960 elk jaar in Grunwald 
lagespeeld door reenactmerit 
imateurs. 

ritussen moet niet vergeten 
i/orden dat de overwinnaar 
'an Tannenberg/Grunwald 
liet alleen koning van Polen 
i/as, maar ook Grootvorst van 
itouwen. Hij was, toen nog 
ogaila genaamd, in 1386 als 
hristen gedoopt en in het hu
i/elijk getreden met de 12jarige 
;oningin Jadwiga van Polen, 
trikt genomen was jadwiga 
of, in het Duits, Hedwig) niet 
oningin, maar koning van Po
jn. Zo was ze in 1384 in Krakau 
[ekroond. Het is te ingewikkeld 
'oor dit artikel om uit te leggen 
/aarom een Hongaarse prinses 
want dat was ze) tot 'koning' 
an Polen gekroond werd. In 
Aidden en OostEuropa is alles 
feschiedenis, en dan kan het u 
net verbazen dat toen jadwiga 
T juni 1997 in Krakau heilig 
/erd verklaard door de Poolse 
laus Johannes Paulus II, de 
eestpostzegel voor de kers
erse Szent Hedvig, zoals ze in 
et Hongaars wordt genoemd, 
liet in Polen maar in Hongarije 
•itkwam (28). 

'olen en Litouwen 
I ziet Jadwiga en Jogaila samen 
fgebeeld op een postzegel uit 
564 (29). Hun huwelijk bracht 

■ ^ #  i « f e ^  « f e Ä ^  ^ 

een personele unie tot stand 
tussen Polen en Litouwen, en na 
haar dood in 1399 werd Jogaila 
onder de naam Wladystaw II 
JagieHo de alleenheerser van 
een groot rijk. Dus de slag van 
Grunwald was zeker ook een 
Litouwse overwinning, temeer 
daar de tweede bevelhebber 
van het leger de in 1392 be
noemde nieuwe Grootvorst van 
Litouwen, Vytautas, was. Het is 
dan ook niet te verwonderen 
dat ook de Litouwse posterijen 
zich met die slag hebben bezig
gehouden. Voor het eerst ge
beurde dat m 1932, toen in een 
serie 'voor het Litouwse kind' 
een voor kinderen ongetwijfeld 
instructieve Matejkoachtige 
slagscene werd afgebeeld (30). 

In 2009 werd het 1000jarig 
bestaan van Litouwen gevierd, 
met van de kant van de poste
rijen een prachtige terugblik 
op de middeleeuwse glorie van 
het land. En hoe kon die beter 
geïllustreerd worden dan met 
een fullcolour reproductie van 

het schilderij van Matejko (31)? 
Een van de vier zegels in het 
blokje, die met de zegevierende 
koninggrootvorst in beeld, 
vermeldt als iekst Zalgirio 
müsis, wat letterlijk vertaald 
zoveel betekent als 'Slag van 
Groenewoud'. Natuurlijk 
herkent u Grunwald,  wat al 
een stap verwijderd was van 
Grünfelde. 

De twee zwaarden 
Al een paar keer zijn we in deze 
geschiedenis het motief van de 
twee zwaarden tegengekomen, 
bijvoorbeeld in het bijzondere 
stempel op een ansichtkaart (6). 
Heel expliciet vindt u dat ook te
rug in een Poolse zegel uit 1958 
met een afbeelding van een van 
de eremedailles die in het Poolse 
leger aan verdienstelijke militai
ren worden uitgereikt (32). Ach
ter die zwaarden zit het verhaal 
dat op de vooravond van de 
slag in 1410 de Hoogmeester van 
de Duitse Orde twee zwaarden 
zou hebben aangeboden aan 
de Poolse koning als bescheiden 

aanvulling op diens inferieur 
geachte bewapening. De hemel 
aarzelde de volgende dag 
natuurlijk niet die arrogantie 
af te straffen. Zo werden die 
beide zwaarden tot symbolen 
van de Duitse nederlaag. Een 
aardig filatelistisch feitje in dit 
verband is dat in de serie die in 
1938 uitkwam om de twintigste 
verjaardag van het herboren 
Polen te vieren een zegel gewijd 
was aan het legendarisch ko
ningspaar Wtadystaw II Jagieilo 
en Jadwiga. Op de voorgrond 
had de ontwerper discreet 
twee zwaarden neergelegd, 
hoewel Jadwiga in 1410 al 11 
jaar overleden was. Dat kon het 
Duitse Rijk natuurlijk niet over 
zijn kant laten gaan, en na een 
stevige diplomatieke briefwisse
ling werd een gewijzigde zegel 
uitgebracht, zonder zwaarden'. 
In afbeelding 33 ziet u beide 
versies naast elkaar. 

2010:600 jaar Grunwald 
Ik was benieuwd of het in 2010 
tot een gezamenlijke Pools/Li
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touws/Duitse uitgave zou komen 
om de slag van Tannenberg/ 
Grunwald te herdenken, zoals 

ook in 1991 gebeurd was met 
de slag bij Liegnitz in 1241 (34). 
Weliswaar stonden in die slag 
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Polen en Duitsers niet tegenover 
elkaar -ze gingen zij aan zij ten 
onder tegen de Mongolen-, 
maar in het perspectief van 
eeuwen waren ze in 1410 even
zeer lotgenoten als in 1241. Hoe 
dan ook, het mocht niet zo zijn. 
Polen, Litouwen en ook Belarus 
hebben elk hun eigen filatelis-
tische bijdrage geleverd aan de 
festiviteiten. 
Polen vereeuwigde opnieuw het 
complete schilderij van Matejko 
op een blokje, nu in kleur, en 
nog groter dan in 1960 (zie 
bovenaan dit artikel). Litou
wen zette de twee zwaarden 
prominent op een wapenschild, 
met daarachter enig wapenge
kletter uit andere bron (35), en 
ook Belarus -dat in 1410 tot het 
grote Pools-Litouwse Rijk be
hoorde- leverde zijn bijdrage. 
Op de postzegel (36) ziet u het 
zwarte kruis van de Duitse Orde 
het onderspit delven tegen het 
fiere vaandel van de Litouwse 
ruiter. Kenners van het Cyrillisch 
schrift zullen ook op deze zegel 
de naam Grunwald kunnen 
traceren. 

En zo gaat de geschiedenis 
door. Wie wel eens in Polen 
heeft rondgetrokken, zal zich 
met mij verbaasd hebben over 
de enorme hoeveelheid straten, 
pleinen, bruggen, sportver
enigingen en wat niet al, die 
'Grunwald(ski)' of een variant 
daarop in hun naam dragen. Ter 
illustratie toon ik u de Kaiser
brücke in Breslau/Wroctaw uit 
1910, die na de wederopbouw in 
1945 werd omgedoopt in Most 

Grunwaldski (37) en nu de 
grootste hangbrug van Polen 
is. Hoe dan ook, met Matejko, 
Sienkiewicz en de monumenter 
plus al die straatnamen, valt he 
de oplettende toerist in Polen 
niet mee de slag bij Grunwald 
over het hoofd te zien. Die 
wordt, wellicht ten overvloede, 
ook nog eens ieder jaar in juli 
ter plaatse opgevoerd. Ik vraag 
me dan ook af of zo'n her
denking als die van 2010 niet 
iets meer eigentijdse inhoud 
had kunnen krijgen dan door 
eenvoudig maar weer terug te 
vallen op het 'Grote Schilderij'. 
Maar wat doe je anders met eer 
slag van 600 jaar geleden? In 
2010 heeft de huidige Hoog-
meester van de Duitse Orde, 
Bruno Platter, samen met de 
Poolse en Litouwse presidenten 
kransen gelegd op het voor
malige slagveld. Er zijn daar 
goede woorden gesproken ovei 
vriendschap tussen de volke
ren, maar evengoed sneuvelde 
Ulrich von Jungingen op die 
dag voor de zoveelste maal bij 
Tannenberg, deze keer onder 
toeziend oog van zijn verre 
opvolger... 

Voetnoten 
' Debrief IS m oktober 1960 

aangetekend vanuit Szczecin 
naar Engeland verzonden, met 
de frankermg daarvoor op de 
achterzijde. 

^ Dit gegeven kwam ik tegen in 
Hans Vogels, 'De postzegeloorloi 
tussen de Republiek Polen en de 
Freie Stadt Danzig, 1938-1939', 
Oost-Europa Filatelie 10-4 (1992). 

SIEB POSTHUMA (nêü-^u) 
OT LOUW 
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Getekende voorstudie Kmderzegeis 2000 
mrnmmm 

De eerste postzegels van Sieb Posthuma verschenen 

ais Kinderpostzegeis in 2000, ruwe stripfiguren, 

stevig neergezet als bonkige beesten, maar wel sterk 

tot de verbeelding sprekend. 

Die fantasievolle stijl was voor 
uitgeverij Querido aanleiding 
hem te vragen de boeken van 
Annie M.G. Schmidt te illustre
ren, ondanks dat zijn stijl geen 
enkele overeenkomst vertoonde 
met die van zijn voorganger 
Fiep Westendorp. 

Ook PostNl kwam bij Sieb Post
huma terug. Hij kreeg opdracht 

de decemberzegels 2013 te ont 
werpen. Het resulteerde in een 
serie frisse winterse tekeninger 
speels en enthousiast. 

Zijn kinderlijke stijl is onge
twijfeld terug te voeren op zijn 
niet geheel zorgeloze jeugd. 
Kind van vroeg gescheiden 
ouders. Een moeder die naar 
Engeland vertrok en een vader 
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Drukproef Kinderzegels 2000 met handtekening en aantekeningen van Sieb Posthuma 

I 

Af tf AliA^fi 

Geschilderd alternatief voor de Kinderzegels 2000 

lie een 20 jaar jongere dame 
uwde. HIJ heeft er lang last van 
tehad, maar kon ze uiteindelijk 
ergeven. 

1 2009 ontving hij de Gouden 
enseel voor 'Boven in een 
roene linde zat een mod-
ervette haan', een bundel 
,ierenfabels. In 2012 won hij 
ogmaals de Gouden Penseel, 
u voor zijn illustraties in 'Een 
ijver vol inkt', een bloemlezing 
it de kindergedichten van 
nnie M.G. Schmidt. Posthuma 
/as een tekenaar die probeerde 
Itijd alles zo simpel mogelijk 
e houden. Een van zijn grote 
oorbeelden was Henri Matisse, 
e Franse schilder die erin 
laagde met één doorlopende 
n een schitterend portret van 

ïmand neer te zetten. 

ekend van hem zijn ook zijn 
elf geschreven en getekende 
erhalen over zijn foxterriër 

Rintje, die zowel m boekvorm 
verschenen als in stripvorm in 
NRC-Handelsblad. 

Aan Trouw onthulde hij: "Of ik 
zelf al een meester ben? Dat 
weet ik niet. Ik ben een zoeken
de meester. Ik streef ernaar de 
kracht van mijn schets te berei
ken m de uiteindelijke tekening. 
Dat gaat me nooit lukken, maar 
dat is niet erg. Er is geen punt 
waarop je kunt zeggen: nu ben 
ik er. )e kunt alleen maar probe
ren er zo dicht mogelijk bij in de 
buurt te komen." 
Hij overleed op 3 augustus j.l. 
nog slechts 54 jaar oud. 
Te jong dus. 

Alle afbeeldingen komen uit 
de collectie van het Museum 
voor Communicatie in Den 
Haag. Helaas waren er nog 
geen schetsen/ontwerpen voor 
de Decemberzegels aan het 
museum overgedragen. 

NOG BEPERKT TE KOOP (OP=OP): 

Cd-rom 'Filatelie', de jaargangen 2004 tot en met 2012. 
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. 

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

Verdere (bestel)gegevens zie in kader 'jaargang 2013'. 

decemberzegels 2013 

mmmmmmmmmmmii 
Decemberzegels 2013. Versie voor drogisterijketen Trekpleister. 

Uit: Drukproef Enschedé 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
f 2013'. Alle elf edities uit de jaargang 2013 

gedigitaliseerd. Als u deze Cd-rom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie In Leiden, 
onder vermelding van 'Jaargang 2013 op Cd-rom'. 

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

"55: 
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Release date 15 July 1014 

De vijf Australische hippische zegels 

Australië 
Honderd jaar luchtpost 
Het eerste posttrans
port per vliegtuig vond 
plaats In juli 1914 toen de 
Franse vliegenier Maurice 
Guillaux van Melbourne 
naar Sydney vloog met 
aan boord een vrachtje 
postkaarten, wat brieven 
en een klein aantal 
pakketten. Dat was ook 
meteen het maximum 
voordeBleriotXI.Hij 
werd na een vliegtijd van 
9'/2 uur met de fanfare 
binnengehaald. 
Met twee postzegels 
(70c en $ 2.60) werd dit 
memorabele moment op 
1 juli van dit jaar gevierd. 
Tevens verscheen er een 
prestjgeboekje ($ 19.95) 
met een aantal van deze 
zegels, het verhaal van 
de eerste luchtpost en de 
nieuwe luchtpoststicker 
van de post. 

Koninklijk bezoek 
Het tiendaagse bezoek 
van het Britse prinselijke 
paarin april van dit 
jaar leidde op 2 juli tot 
de uitgifte van een twee
tal postzegels. Eén ervan, 
de 70c met een foto van 
het koppel, is ook per tien 
in een boekje verkrijg
baar. Zoals gewoonlijk 
met dit soort boekjes zijn 
ze ook in een cheque
book van twintig stuks 
te koop. 

Paardensport 
De paardensport is is erg 
populair in Australië: in 
wedstrijden maar ook 
als ontspanning. In een 
vijf waarden tellende 
serie postzegels werden 
opisjuli vijf hippische 
disciplines getoond: 
dressuur, crosscountry, 
showspringen, polocros

se en pony rijden. Het 
zijn zegels van 70c, die 
elk ook in een boekje van 
tien stuks verkrijgbaar 
zijn. En ook nu weer alle 
vijf in chequebooks van 
twintig. 

Twee eeuwfeesten 
Dit jaar is het honderd 
jaar geleden dat in 
Australië voor het eerst 
een militair vliegtuig 
opsteeg (de Bristol 
Military Biplane CFS3) 
en tevens dat de marine 
de twee eerste onder
zeeboten {HMAS AEi en 
AE2) tot haar beschikking 
kreeg. Deze twee werden 
al meteen ingezet bij de 
bezetting van Rabaul, in 
Duits NieuwGuinea. 
Twee 70centzegels ves
tigen op 5 augustus de 
aandacht op deze eeuw
feesten. Beide zegels zijn 
ook te koop in een boekje 
van twintig zegels. En een 
chequebook natuurlijk. 

1 ^ ^ ^ 

Luchtmacht i Onderzeevloot 
100/aar 

Poollicht 
Op 26 augustus volgt een 
viertal zegels met afbeel
dingen van het poollicht, 
in dit geval natuurlijk het 
zuiderlicht. Op de zegels 
zijn de gordijnen van 
licht mooi zichtbaar. De 
serie wordt vergezeld van 
een boekje met tienmaal 
70c. En ook nu weer een 
chequebook met twintig 
boekjes. 

België 
Dartele vlinders 
Nadat eerder het boekje 
met de koninginnenpage 
(vijfmaal 1 Europa) al 
twee herdrukken beleef
de, onderging in juni ook 
het boekje met de tien 
koolwitjes (1 binnenland) 
een tweede herdruk. 
De herdruk is op wat 
degelijker 90 grams FSC 
papier. Er zijn ook kleine 
wijzigingen In de tekst. 

Canada 
Zomerconcerten 
Een op 31 juli verschenen 
postzegelserie biedt een 
breed spectrum van de 
hedendaagse Canadese 
Country muziek. Vijf 
artiesten van naam zien 
zichzelf terug op de 
postzegels: Hank Snow, 
Tommy Hunter, Renée 
Martel, Shania Twain en 
K.D. Lang. juist in de tijd 
dat er in het gehele land 
volop concerten bij te 
wonen zijn. 
Alle vijf worden ook 
geëerd met een postze
gelboekje dat tien post
zegels bevat. Het betreft 
alle postzegels met de 
aanduiding P (= perma
nent), wat momenteel 
voor 85c staat. 

De vijf artiesten op een velletje 

Museum voor de 
Rechten van de Mens 
Het Canadese Museum 
voor de Rechten van 
de Mens in Winnipeg 
verhaalt de bezoeker 
over de slechtste en de 
mooiste voorbeelden 
van mensenrechten. Het 
museum moedigt aan tot 
reflectie, dialoog en hoop 
voor een betere wereld. 
Het doel zit zelfs in de 
architectuur: de bezoeker 
komt van de duisternis in 
het licht. 
De Pzegel (85c) Is per 
tien verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. 

Costa Rica 
Nationaal Park 
De hoofdredacteur van 
dit blad wordt nooit 
enthousiast als er 'oude' 
nieuwtjes gemeld wor
den. Toch moet het. Het 
gaat dit keer zelfs om 
een land dat  naar mijn 
weten  nooit eerder een 
boekje uitgaf. 
Op 24 augustus 2012 ver
scheen In Costa Rica een 
boekje met een strip van 
drie 545c zegels die de 
aandacht vestigen op het 
nationale park Manuel 
Antonio. Dit kleine park 
moet tot de mooiste ter 
wereld behoren vanwege 
zijn altijd groene wou
den, de prachtige witte 
stranden, zijn twaalf 
eilanden en de overdadig 
rijke fauna, waaronder 
bijna 200 vogelsoorten. 
Het is een hangboekje 
geworden. De oplage 
bedraagt 5.000 boekjes. 
Op de onderrand van de 
strip Is een volgnummer 
aangebracht. 
Afgebeeld op de zegel in 
het boekje is de Punt« 
Catedral, in het verleden 
nog een eiland. Op de 
kaft staat een foto met 
enkele witstaartherten 
(Virginiaans hert). 
Het boekje betreft wel
licht een pilot, maar 
informatie daarover was 
niet te verkrijgen. 

Opengevouwen boekje van 
Costa Rica 

Duitsland 
De kleine Prins 
Op 1 september gaf 
Duitsland een postzegel 
uit met als afbeelding De 
kleine Prins. Het gelijkna 
mige moderne sprookje 
van de Franse schrijver, 
dichter, tekenaar en 
piloot Antolne de Saint
Exupéry verwierf wereld
wijd grote bekendheid. 
Het boekje bevat tien 
zegels van 60c. 

Frankrijk 
Nieuwe advertentie 
De boekjes met perma
nente zegels bevatten 
steeds op de kaftjes 
advertenties van de post 
zelf. Zo heeft het op 11 
augustus verschenen 
boekje met twaalf groen 
Marianne zegels van 61c 
{lettre verte) een oproej 
om de mooie Franse ze
gels online te ontdekkei 
met de tekst: 'Découvrez 
tous les beaux timbres 
en ligne!' 

Griekenland 
De fiets, milieuvriende
lijker kan haast niet 
Met een serie van vier 
postzegels schonk de 
Griekse post op 12 juni 
aandacht aan één van d( 
goedkoopste, geruisloos 
te en bovenal milieu
vriendelijkste transport
middelen. Deze en nog 
veel meer voordelen van 
het fietsen somt de post 
op in het bijbehorende 
persbericht. 
Op de vier postzegels 
(€ 0.72  € 0.72  € 0.80 
en € 2.00) zien we divers 
uitvoeringen van de fiet« 
Twee van deze zegels ziji 
ook In een zelfklevende 
versie in boekjes van tier 
stuks verkrijgtjaar: € 0.7 
voor binnenlandse post 
(10.000 stuks) en € 0.8c 
voor postkaarten buiten 
land (20.000 stuks). 
Daarnaast is er ook een 
prestigeboekje te koop. 
In het Engels en in het 
Grieks wordt de geschie
denis en het gebruik var 
de fiets uitgebreid toe
gelicht. Ook Nederland 
wordt daarbij genoemd. 
Het boekje bevat één 
maal de serie, maar kom 
inclusief de 23% btw



ip een verkoopprijs 
an €12.00. De oplage 
ledraagt 4.000 boekjes. 

•rieks prestigeboekje 'De Fiets' 

uromed 
'an 3 tot 8 november 
indt in Limassol op 
yprusEuromed20i4 
'laats, een conferentie 
an Middellandse Zee 
inden. Men houdt zich 
r bezig met het culturele 
rfgoed van dit gebied, 
ndit jaar in het bij
onder met de digitale 
ocumentatie ervan, 
en op 9 juli verschenen 
lostzegel van € 3.00 
ondigt deze mediter
ane bijeenkomst alvast 
an. De postzegel is per 
Mee ook in een boekje 
erkrijgbaar. 

Furomed 2014 

irootBrittannië 
ijf nieuwe boekjes 
'oorschriften van de 
uropese Unie raken zelfs 
e boekjesverzamelaar, 
inds half juni ishetpost
dministratles verboden 
lanten extra te laten 
etalen voor telefonische 
iformatie of verkoop, 
een duurdere nummers 
us meer, maar gesprek
en volgens het nor
lale tarief. En tot nu toe 
tonden op de boekjes 
ïlefoonnummers waar 
e Engelse post beter van 
'erd. Dat is sinds 31 juli 
erleden tijd. 
p die dag werd de 
mge van vijf boekjes 
iet permanente zegels 
oorzien van nieuwe te
ifoonnummers: nieuwe 
oekjesdusvoorde 
Deciaalverzamelaar. 
et gaat om de volgende 
oek)es: 6x eersteklas 
; 3.72), 4X eersteklas 
nge letter (t 3.72), 4X 
veedeklas iarge letter 
: 2.92), 12X eersteklas 
i 7.44) en 12X tweede 
las (t 6.36). 

uernsey 
ailiwick of Guernsey 
Dt Guernsey behoren 

ook aan aantal eilanden. 
Sommige bewoond, 
andere niet. Ze staan 
onder het bestuur van 
de bailiff, een soort 
gouverneur. 
Op tien postzegels, uitge
geven op 30 juli, worden 
foto's van de mooiste 
baaien en stranden van 
de eilanden getoond. 
Deze nieuwe permanente 
serie heeft dan ook als 
naam Loue the Bailiwick. 
Vijf zegels hebben de 
aanduiding GY (post 
binnen Guernsey, 41p) en 
vijf UK (post naar het Ver
enigd Koninkrijk, 55p). 
Twee van de tien zegels 
zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Voor beide 
betreft het boekjes van 
tien stuks, maar ook
voor de grootverbruiker
boekjes van honderd. 

■■■HHF».^ 

■ 
MOOI Guernsey 

Korea Noord 
WK Voetbal 
Hoewel NoordKorea 
geen deelnemer was aan 
het WK Voetbal afgelo
pen juni/juli in Brazilië, 
kwam het wel met een 
postzegelboekje op de 
proppen. Als enige land 
ter wereld nog wel. 
Het boekje bevat vier 
zegels met actieve voet
ballers. De waarden zijn 
40,60,80 en 110 won. 
De prijs van het boekje 
ligt zoals gewoonlijk iets 
hoger: 212 won. 
Er IS zoals steeds ook een 
ongeperforeerde versie. 

Veel WK zegels in allerlei 
landen, slecht één met ook een 

boekje 

Litouwen 
'Zanderig' boekje 
Het is slecht gesteld met 
de minst zoute zee ter 
wereld, de Baltische Zee. 
Vervuiling en verarming 
alom door lozing van 
afvalstoffen (waaronder 

veel olie), overbevissing 
en druk scheepvaartver
keer. 
Litouwen schonk op 
24 mei aandacht aan dit 
probleem met de uitgifte 
van een postzegel van 
LTL 2.90. De zegel is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje van zes stuks. 
Het is in diverse opzich
ten een bijzonder boekje 
geworden: de afbeelding 
van het strand op de kaft 
voelt wat korrelig aan, 
een echt strand dus. Het 
velletje in het boekje 
is niet ingeplakt, maar 
ingestoken in een golf. 
Tenslotte zitten de zegels 
in het velletje kopstaand 
ten opzichte van elkaar. 
Er zijn 3.000 boekjes 
vervaardigd. 

De Zweedse herfstzegels 

en per twintig verkrijg
baar in een postzegel
boekje. 
Er zouden op 23 septem
ber ook nog twee boekjes 
verschijnen met daarop 
het wapen van Sochi. 
Later meer informatie. 

Verenigde Naties 
Taj Mahal 
De postdienst van de 
Verenigde Naties (met 
kantoren in New York, 

Bescherming Baltische Zee 

Rusland 
Wapen van Sergiev 
Posad 
De stad Sergiev Posad, 
niet ver verwijderd 
van Moskou, is rond de 
vijftiende eeuw ontstaan 
in de nabijheid van 
het beroemde klooster 
Troitse  Sergeiva Lavra, 
gesticht door de heilige 
Sergius van Radonezj. 
Op 24 juni verscheen een 
postzegel van lo.jor met 
het wapen van de stad. 
Deze zegel is ook per tien 

Twintig zegels met het wapen 
van Sergiev Posad 

Geneve en Wenen) 
schenkt al jarenlang aan
dacht aan belangrijke 
werelderfgoederen. Voor 
het eerst was dat in 1997 
met het Terracottaleger 
in China. Bij bijna alle 
zegeluitgiften behoren 
ook prestigeboekjes. 
Op 16 juli van dit jaar 
was de Taj Mahal aan de 
beurt, een mausoleum 
in India, en behorend tot 
een van de nieuwe we
reldwonderen. Het is een 
mengvorm van islamiti
sche en hindoe architec
tuur en een toeristische 
trekpleister vanjewelste. 
Er horen ook nu weer 
drie boekjes bij, voor elk 
kantoor één. 

Zweden 
Prettige herfst 
Er is altijd wel wat te 
wensen. De Zweedse post 
vond het nodig om op 21 
augustus met een boekje 
te komen waarop bes
sen en (herfst)blaadjes 

afgebeeld staan. Post 
met deze zegels geven de 
herfstgroet extra warmte, 
meent de post. 
Het boekje bevat tien 
herfstzegels met de ver
melding'brev' 
(= 7 kronen). Het gaat om 
vijf motieven. 

Zitcomfort 
Ook op 21 augustus ver
scheen er een boekje met 
afbeeldingen van design 
stoelen. Van vijf Zweedse 
ontwerpers worden de 
comfortabele en vaak 
bekroonde producten 
getoond. De zegels heb
ben elk een waarde van 
14 kronen. 

Zweedse stoelen 

Zwitserland 
Garfield 
Garfield is wereldwijd de 
meest bekende strip. In 
tal van landen verschijnt 
de kater Garfield met zijn 
baasje en de hond Odie 
dagelijks in een drie tot 
zeven plaatjes tellend 
stripverhaal. De kater 
staat symbool voor ons 
wat gemakzuchtige ik. 
Genotzucht heeft zo ook 
zijn positieve kanten. 
De Zwitserse post heeft 
de afgelopen jaren al 
aardig wat strips op 
postzegels ten tonele 
gevoerd. Op 4 september 
was het product van de 
Amerikaanse tekenaar 
Jim Davis aan de beurt. 
De twee verschillende 
zegels (genieten van kaas 
en chocola) zijn per tien 
in een boekje verkrijg
baar. De zegels elk van 
1.00 fr zijn zelfklevend. 

Vanwege zijn wijdverbreidheid 
haalde Oarfield het Guinness 

Book of Records 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na te 
gaan  zyn aangesloten bi| de 
Wereldpostunie (UPU) In enkele 
gevallen worden ook nietUPU
landen vermeld, bijvoorbeeld 
als hun uitgiften als normale 
emissies in de algemeen 
gebruikte postzcgelcatalogi 
(zoals Michel en Yvert) worden 
vermeld 

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

EUROPA 

ALBANIË 
97'i4. Wereldkampioen
schap voetbal in Brazilië. 
10,50,100 L. (samen
hangend); blok 140 L. 
Resp. driemaal mascotte; 
beeldmerk met beker. 

ALDERNEY 
227'i4. Eerste verjaar
dag prins George. 
55.55 P (samenhan
gend). Prins met resp. 
koningin Elizabeth II, 
prins Charles, prins Wil
liam, hertog en hertogin 
van Cambridge. 

307'14. Ian Fleming 
(19081964). 
41,54.55.66,74,83 p.; 
blok i 3.. Schrijver resp. 
in uniform, portret, met 
baby, in werkkamer, 
met schrijfmachine, met 
vliegtuig; in klassieke 
auto. 

ATHOS (Heilige Berg) 
97'i4. Historisch bor
duurwerk in kloosters, I. 
€ 0.40,0.50,0.72,0.90, 
1., 1.50. Resp. Pries
terkleed (Dionysiou), 
klaagliederen (Iviron), 
tweemaal liturgische 
kleding met bloemen, 
priesterkleed met boom 
(Chilandariou), priester
kleed (Vatopaidiou). 

97'i4. Historisch bor
duurwerk in kloosters, II. 
€0.50,0.72,0.80,0.85, 
1.62. Resp. muurbekle
ding (Iviron), muurbe
kleding met bloemen 
(Pantocrator), bloem
motief (Xeropotamou), 
muurbekleding met 
vogel (Docherlaiou), 
muurbekleding (Zograp
hou). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i76'i4. Houten kerken. 
0.10,0 .20,0 .70 KM. 
Resp. kerk gewijd aan 
de relikwieën van St. 
Nicolaas (jelica), Hemel
vaartskerk (Omarska), 
St. Nicolaaskerk (Roma
novci). 
i76'i4. Insecten. 
0.90,1.10,2.70 KM. Resp. 
muskiet, mier, wesp. 

BULGARIJE 
77'i4.135 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Rusland. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland. 
1.40 L. Vlaggen. 
77'i4. Circus. 
0.65 L. (met label) Clown. 
Olifant op label. 

io7'i4. Nationale Garde 
135 jaar. 
0.65 L. Portret Alexander 
I (18571893), gardisten. 
ii7'i4.150e geboorte
dag Peter Deunov (1864

1944). 
Blok 1.50 L. Portret leider 
esoterisch christendom. 

CYPRUS 
306'i4. Intellectuele 
pioniers. 
€0.41,0.50,0.64,0.75. 
Resp. Spaanse schilder 
El Greco (15411614), 
Italiaanse schilder en 
beeldhouwer Miche
langelo (14751564), 
Italiaanse natuurkundige 
en astronoom Galileo 
Galilei (15641642), Franse 
schilder Toulouse Lautrec 
(18641901). 

i€O,04 

306'i4. Opdrukken op 
zegels seizoenen van 12 
maart jl. 
€0.04 op €0.22, €i.op 
€0.43, €1.88 op 1.71. 
Resp. winter, voorjaar, 
herfst. 
97'i4. Organisatie Eu
romedPostal. Gemeen
schappelijke uitgifte van 
17 landen. 
€0.60. Landkaart, 
beeldmerk. 

DENEMARKEN 
ii6'i4. Frankeerzegels, 
koningin Margarethe II. 
14., i6.kr. Portret met 
verschillende kleuren. 

DUITSLAND 
i76'i4. Duitsland 
wereldkampioen voetbal. 
€0.60. Voetballers. 
78'i4. Voor de jeugd, 
'Das Traumfresserchen'. 
€ 0.60+0.30,0.90+0.40, 
1.45+0.55. Verschillende 
afbeeldingen uit zang
spel van Michael Ende 
(19291995). 

78'i4. Eerste Wereld

oorlog 100 jaar geleden. 
€ 0.75. Antiooriogsaf

fiche van Käthe Kollwitz 
(18671945)

78'i4. jeugdbrandweer 
50 jaar. 
€ 0.60. jeugdige brand
weerlieden. 

i9'i4. Dagvande 
Postzegel. 
€0.60. Postkoets Lin

dauer Bote. 
i9'i4. Antoine de Saint

Exupéry (19001944). 
€0.60. Afbeelding uit 
verhaal 'De kleine prins'. 
i9'i4. August Macke 
(18871914). 
€1.. Schilderij 'De zon

nige weg'. 

A u g u s t M a c k o (18871914) 

ESTLAND 
i97'i4.100 jaar Est
lands rundveestamboek. 
€1.. Koe. 

FRANKRIJK 
48'i4. Algehele mobili
satie 100 jaar geleden. 
€0.66. Militairen met 
geweren. 
258'i4. Paardensport, 
FErwedstrijden in Nor
mandië. 
Velletje met viermaal 
€0.61 en viermaal 
€1.02. Resp. dressuur, 
endurance, para dres
suur, springen, eventing, 
voltige, reining, mennen. 

1.02e j 

89'i4. Charles Péguy 
(18731914). 
€1.55. Portret schrijver et 
dichter. 
89'i4. Kunstvoorwer
pen uit de renaissance. 
Twaalfmaal Lettre Verte 
2og (in boekje). Tuinen 
van Villandry, astrono
misch uurwerk Grand 
Horloge (Rouen), Trap 
van Henri II (Louvre
Parijs), De Salamander 
(Fontainebleau), schild 
van Charles IX, schilde
rij 'Jupiter en Latone' 
gemaakt voor Diane de 
Poitiers (14991566), por
tret Franfois I van Jean 
Clouet, glasinloodraan
met engel en fluit (kathe 
draal in Sens), schilderij 
op email met portret 
Odysseus van Leonard Li
mousin (ca.1505ca.t576) 
boekomslag van Etienne 
Roffet, harnas van Henri 
III door Etienne Delaune 
(15181595), glasinlood 
van Blois met embleem 
van Anne van Bretagne. 
i59'i4. Slagbijde 
Marne 100 jaar geleden. 
Velletje met € 0.66,0.98 
Resp. taxi en militairen, 
militairen op paarden. 

f BATAILLE DE [A MARNE 
"" 612 septembre 1914 

229'i4. Keith Haring 
(19581990). 
€2.65. Schilderij 'Zieke 
kinderen'. 

2,65 € 

http://ca.1505-ca.t576


IBRALTAR 
)7'i4. Inheemse flora. 
3,12,50,54,64,70 p, 
2.. Resp. Saxifraga 
lobuliferaDesf. var. 
ibraltaricaSer., Ononis 
atrix L. subsp. ramosis
ma (Desf.) Batt. var. 
amosissima, Cerastium 
ibraltaricum Boiss., 
)erisgibraltaricaL., Si
me tomentosaOtth.(S. 
ibraltaricaBoiss.),Thy
luswilldenowii Boiss., 
monium emarginatum 
Villd.) Kuntze. 

ROOTBRITTANNIË 
39'i4. Kusttoerisme. 
;t (Europa), ist, 97,97, 
1.28,1.28; velletje met 
;t, ist, 11.28,11.28. 
esp. muziekpaviljoen 
iet band (Eastbourne), 
inside Lido (Plymouth), 
aviljoenoppier 
iangor), vuurtoren 
iOuthwold), Pleasure 
each met casino (Black
ool),paviljoen(Bexhlll
nSea); pier (Llandudno, 
ier (Worthing), pier met 
musementshal (Du
oon), pier met attractie
ark (Brighton). 

UERNSEY 
o7'i4. Zeeleven, II. 
1,54,55.66,74,83 p.; 
lok £3.. Resp. krab, 
reeft, fluwelen zwem
rab, heremietkrab, 
Dringkrab, reuzenkrab; 
nemoongarnaal. 

3UERNSEY 
.I,\K1N1'. liiiK 
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I HONGARIJE 
206'i4. Frankeerzegel, 
introductie pakketauto
maten. 
Binnenland (met label). 
Belfold, automaat op 
label. 

o7'i4. Toerisme, 
ijfmaai GY, vijfmaal UK. 
esp. koe en kerk, kust bij 
ec du Nex met roeiboot, 
Drtevalkerk, Moulin 
uet, haven van St. Peter 
ort, Vissersstrandop 
erm, Creuxhaven van 
irk, Essexfort op Alder
ey. Vazonbaai, Petit 
otbaai. 

InnowRtfrnMSOldéMkaOI« [ 

IERLAND 
2013. Frankeerzegels, 
fauna. 
55.82 c. Resp. heremiet
kreeft (Pagurus bern har
dus), bruine kikker (Rana 
temporaria). 
2i7'i4. Frankeerzegels, 
fauna. 
68, 68, 68 c., €1.. Resp. 
zeester (Asterina gib
bosa), drieteenmeeuw 
(Rissatridactyla), 
strandcrab (Carcinus 
maenas), vuurwerkane
moon (Pachycerianthus 
multiplicatus). 

ITALIË 
77'i4. Serie 'Excellentie 
van Wetenschap'. 
€0.70. Universiteitskli
niek Agostino Gemmelli 
50 jaar. 
i47'i4.400e sterfdag 
San Camillo de Leilis 
(15501614). 
€ 0.70. Stichter Orde van 
de Camillianen met zieke 
man. 

i67'i4. Serie'Burger
schap', 200 jaar Carabi
nieri. 
Velletje met vier
maal € 0.70. Bronzen 
standbeeld, kazerne 
Bergia in Turijn, jubile
umbeeldmerk, beeld
houwwerk 'Patrouille van 
Carabinieri in de storm'. 

i97'i4. Serie 'Toerisme'. 
Vijfmaal € 0.70, Resp. 
stad aan meer (Lovere), 
kerk (Monsummano 
Terme), zoutbergen en 
flamingo's (Margherita dl 
Savoia), haven en brug 
(Olbia), affiche uit 1963. 

207'i4. Verkiezing 
paus Ormisda 1500 jaar 
geleden. 
€ 0.70. Portret. 

JERSEY 
ii7'i4. Demonstratie
team Red Arrows 50 jaar. 
46,56,62,70, 82,91p. 
Verschillende afbeel
dingen van Aerospace 
Hawkvliegtuigen. Ook 
velletje met de zegels. 
48'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
46,56,62,70,82,91p.; 
blok tl.. Resp. militair 
van Royal Jersey Militia 
en militairen op paard, 
vrijwilligster en am
bulancewagen, Franse 
reservist en schip, vrouw 
met hooirlek, fond
senwerver met vlag, 
marineofficier met schip 
en vlag; rekruteringsaf
fiche met militairen en 
kanon. Ook velletje met 
de zegels. 

LETLAND 
ii7'i4. Kasteel Turaidas 
800 jaar. 
€0.50. Kasteel, docu
menten, Albert aartsbis
schop van Riga. 

LIECHTENSTEIN 
i9'i4. Lindauer bode. 
1.40 F. Paard, wagenwiel, 
bootje. 

i9'i4. Internationaal 
laar van de Kristallografie. 
1., 2. F. Röntgenkristal
lografie resp. metamor
fose fase 1, metamorfose 
fase 2. 

i9'i4. Drukkunst, folie
druk in zilver. 
1., 1.10 F. Verschillende 
fases van druktechniek. 
i9'i4. Serie 'Verzame
lingen in Liechtenstein', 
klassieke auto's. 
0.85.1., 1.40,1.90 F. 
Resp. Rolls Royce, Pierce 
Arrow, Studebaker, 
jaguar. 

LITOUWEN 
97'i4. Nietpermanent 
lidmaatschap Veilig
heidsraad Verenigde 
Naties. 
1.35 Lt. Handen, wereld
bol, vlag. 

MACEDONIË 
2014. Frankeerzegels, 
groenten. 
6., 16., 18.den. Resp. 
kool, bonen, bloemkool. 

225'i4. Cultureel 
erfgoed. 
24., 40.den. Verschil
lende sierraden. 
235'i4. Olympische 
Winterspelen inSotsji. 
50., 100.den. Ijshoc
keyspeler, schanssprin
gen. 

275'i4.450e sterfdag 
Michelangelo (14751564). 
144.den. Portretschil
der, hoofd van beeld van 
David. 

285'i4. Aquariumvis
sen. 
21., 60. den. Tweemaal 
Carassius auratus. 

295'i4. Transport. 
50. den. Vrachtwagen. 

305'i4.450e geboor
tedag Galileo Galilei 
(15641642). 
20. den. Portret natuur
kundige en astronoom, 
planeten. 
305'i4. Uitvinding 
stoomlocomotief 200 
jaar geleden. 
40. den. Portret uitvin
der George Stephenson 
(17811848), locomotief. 

46'i4. Toetreding Euro
pese Unie. 
40., 60 den. Vlaggen 
met resp. Acropolis 
(Athene), Colosseum 
(Rome). 
46'i4. Speleoiogenver
enigingPeoni50Jaar. 
80. den. Grotonderzoe
kers, beeldmerk. 
i26'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
50., 100.den. Resp. 
beeldmerk met beker, 
beeldmerk en beeld van 
Christus de Verlosser in 
Rio de Janeiro in kleuren 
van vlag. 

«Si 
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i56'i4. Religieus feest 
Bayram. 
40.den. Moskee. 
296'i4. Slag van Klei
dion 1000 jaar geleden. 
50.den. Strijders op 
paarden. 

MALTA 
97'i4. Organisatie Eu
romedPostal. Gemeen
schappelijke uitgifte van 
17 landen. 
€ 1.85. Landkaart, beeld
merk. 

MOLDAVIË 
57'i4. Herdenking 
deportatie 1949. 
1.75 L. Monument. 
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MONACO 
228'i4.22e verzame
laarsbeurs. 
€ 0.59. Gebouw, munten, 
postzegels, prentbrief
kaarten. 

228'i4. Kunst. 
€ 1.38. Werk van Eugene 
Frey O8641930) met 
ruiters op paarden. 
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POLEN 
ii7'i4. Historie Poolse 
fotografie. 
175. 2.35.375, 4.20 Zt. 
Resp. zinksmelterij In 
Szopienice, machines in 
kolenmijn van Kleofas, 
straatbeeld in Królewska 
met staalfabriek, ha
venkranen en schip met 
treinwagons in Gdynia. 

2i7'i4. Regio Alentejo 
(Algarve). Gezamenlijke 
uitgifte met Marokko. 
Vijfmaal E2og. Megalithi
sche graftombes bij Al
calar. Kasteel van Silves, 
ruiter op Lusitanopaard, 
traditioneel borduurwerk 
met vogelmotief, ruines 
bij Milreu met inktvismo
zaïek. 

i87'i4. Regionale pro
ducten. 
5. Zt. Appel, beeldmerk 

PORTUGAL 
306'i4. Elvas op We
relderfgoedlijst Unesco*. 
€ 0.47,0.50,0.72,0.80; 
blok € t.70. Resp. Fort 
van Graf a, aquaduct van 
Amoreira, Fort van Santa 
Luiza, huizen in Pelour
inho. Poort van Olivenfa. 

AROUSOLOQIA 
;PORTUGAL, 

ROEMENIË 
i57'i4. Kerk van de Drie 
Heilige Hogepriesters 
375 jaar. 
8.10; blok 14.50 L. Kerk 
in lasi. 
i67'i4. Universiteit van 
Boekarest 150 jaar. 
8.10 L.; blok 13.50 L. Resp. 
historische afbeelding 
van voorkant met drie 
arenden en standbeeld 
van godin Minerva, 
schilderij met universi
teitsgebouw. 

2i7'i4. Internationaal 
Jaar van de kristallogra
fne. 
€ 0.42, 0.50, 0.72, 0.80, 
1.; blok €1.70. Resp. cal
copiriet, natriumchloride 
met zoutbergen, weten
schappelijke theorie van 
Patterson, cafeïne en kof
fiebonen, hemoglobine; 
ijskristal. 

257'14. Herdenking 
nationale helden. 
1., 3.60,14.50 L. Resp. 
mausoleum van Mara
sesti, heldenkruis op de 
Caraiman Berg, medaille 
van de Orde van Michael 
de Dappere ie klas. 

RUSLAND 
276'i4. Autonome 
republiek Tuva 100 jaar 
bij Rusland. 
15. r. (ruitvormig). Wa
pen met ruiter op paard. 

276'i4. Vladimir Chelo
mey (19141984). 
15. r. Portret raketingeni
eur met raket. 
27'i4. Spoorlijn Baikal
Amur. 
Blok 40.r. Treinstel. 
Trajectkaart op rand. 

77'i4.135 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Bulgarije. Gezamenlijke 
uitgifte met Bulgarije. 
15. r. Vlaggen. 
77'i4. Onderscheidin
gen. 
Vijfmaal 25.r. Gou
den Ster van het Werk; 
viermaal verschillende 
Medailles van Verdienste 
in Tweede Wereldoorlog. 
287'i4. Hugo Chavez 
(19542013). 
15.r. Portret oudpre
sident van Venezuela in 
uniform, vlag. 

SLOVENIË 
97'i4. Organisatie Eu
romedPostal. Gemeen
schappelijke uitgifte van 
17 landen. 
€ 1.85. Landkaart, beeld
merk. 

SPANIE 
87'i4. Hedendaagse 
kunst. 
Blok €3.15. Schilderij '(Ja 
Va' van Miquel Barceló 
(1957). 
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ii7'i4. Film. 
Driemaal € 0.76 (samen
hangend). Zanger en 
acteur Manolo Garcfa 
Escobar (19312013), 
zangeres en actrice Sara 
Montiel (19282013), 
acteur Alfredo Landa 
(19332013). 

i77'i4. Historische 
motoren. 
Velletje met tweemaal 
€ 0.92. HarleyDavidson, 
3i7'i4. Broederschap 
van de Witte Maagd 40c 
jaar. 
€0.76. Beeld van Maria 
en Jezus met lantaarns. 

TURKIJE 
i46'i4. Algemeen Com 
mando Gendarmerie 175 
jaar. 
1.25 NTL Portret oud
president Kemal Atatiirk 
(18811938), beeldmerk. 
i86'i4. Dienstzegels, 
toerisme en cultureel 
erfgoed. 
0.15,0.25,1.25,9.NTL. 
Verschillende afbeel
dingen van toeristische, 
sportieve activiteiten en 
historische afbeeldingen 

97'i3. Nationale 
Parken. 
Blok 2.50 NTL. Herten en 
Paddestoelen in land
schap met rivier. Doorlo
pend beeld op rand. 

ZWITSERLAND 
49'i4. Inheemse fauna 
85,100,140,190 c. Resp. 
wezel (Mustela nivalis), 
Alpenmarmot (Marmota 
marmota), notenkraker 
(Nucifraga caryocatac
tes), edelhert (Cervus 
elaphus). 

*■■■■■•■■ 
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49'i4. Beroepenma
nifestatie SwissSkills in 
Bern. 
100 c. Verschillende 
schildersgereedschap
pen. 



,9'i4 Grammofoon
laat. 
lok 500 c. Platenspeler 
horens TD184 met plaat. 

9'i4. Lindauer bode. 
+0 c. Postkoets en rou
wkaart. 
9'i4. Stripfiguur 
arfield. 
30,100 c. Garfield eet 
!sp. kaasfondue, cho
olade. 
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RUITEN EUROPA 

LGERIJE 
85'i4. Wereldkam

ioenschap voetbal in 
razilië. 
., 38.Dh. Voetballers. 
7'i4. Olympisch com

lex in Oran. 
.Dh. Diverse wedstrij
accommodaties. 

RGENTINIË 
i7'i4. looegeboor
jdag schilder Eleodoro 
rgastoMarenco(i9i4

?96). 
5.. Aquarel met man 
p paard. 

USTRALIË 
)7'i4. Paardensport, 
ijfmaal 70 c. Dressuur, 
rosscountry, springen, 
oiocrossen, pony club. 

227'i4. Norfolk den
nenboom. Gezamen
lijke uitgifte met Norfolk 
Island. 
70 c., $1.40 Araucaria 
heterophyllametresp. 
kust bij Cottesloe Beach 
(Australië), militaire 
barakken bij Kingston 
(Norfolk Island). 
58'i4. Militaire lucht
vaart en onderzeeboten 
100 jaar. 
70,70 c. Dubbeldekker 
CFS3, onderzeeër AEi. 

i98'i4. Nostalgische 
advertenties. 
Vijfmaal 70 c. (samen
hangend). Phillip Island: 
landkaart met pinguïn. 
Harpers Flour: jongen 
met zelfrijzend bakmeel, 
TAA: stewardess, Jacko: 
vogel met schoen en 
schoensmeer. Swallow 
SAriell's: koekjes met 
beertjes en zwaluw. Ook 
velletje met de zegels. 

268'i4. Zuiderlicht. 
70,70 c, $ t.40,1.40. Ver
schillende afbeeldingen 
van Aurora Australis. Ook 
velletje met de zegels. 

BAHAMAS 
267'i4. Nationaal Geo
grafie Informatie Systeem 
(Bngis) 10 jaar. 
15,50,65,70 c. Resp. 
landkaart, landkaart met 
orkaanschaal, land
meting, luchtfoto van 
Inagua. Alle zegels met 
beeldmerk. 

i68'i4. Onderzeepost
kantoor 75 jaar, 100 jaar 
onderwaterfilm. 
15.50,65,70 c. Resp. 
duiker en filmapparatuur 
met postkantoor en haai 
en scheepswrak, filmpro
jector met filmstrips en 
octopus, postkantoor en 
vissen met poststempel, 
portret cineast John Ernest 
Williamson (18811966) en 
zegelopzegel Yvert 110 
(1938) 4d. met vissen en 
onderwaterflora. 

BAHREIN 
64'i4. Bahrein Interna
tional Circuit 10 jaar. 
100,150,200,250, 
500 fils. Racewagens met 
coureurs resp. Michael 
Schumacher, Fernando 
Alonso, Felipe Massa, 
)enson Button, Sebastian 
Vettel. 

BARBADOS 
286'i4. Parlement 375 
jaar. 
10,65 c., $1.40,2.; blok 
$ 5.. Resp. borstbeeld 
jurist Sir Conrad Reeves 
(1821181902), voorzit
tersstoel, politicus Sir 
Kenmore Husbands, glas
inloodraam met koning 
Charles I (16001649); 
knop van scepter. 

BOLIVIA 
305'i4. Kabelbaan. 
1. Bs. Cabine. 

i26'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
5.Bs. Vlag, bal, land
kaart. 

i36'i4. Bijeenkomst 
organisatie van ontwik
kelingslanden G77 met 
China. 
2.Bs. Beeldmerk met 
vogel. 
37'i4. Paus Franciscus 
I (1936). 
5. Bs. Eerste ZuidAmeri
kaanse paus. 
67'i4. Apostolische 
beweging Schoenstatt. 
5. Bs. Portret stichter 
Joseph Kentenich (1885
1968), Maria met Kind, 
kerk. 
io7'i4.100 jaar diplo
matieke betrekkingen 
met Japan. 
10.Bs. Symbolische 
afbeelding, vlaggen. 

BOTSWANA 
206'i4. Leeuwen van 
het Chobegebied. 
3.50,5.40,730,8. P. 
Verschillende afbeel
dingen van Panthera 
leo. Ook velletje met de 
zegels. 
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CANADA 
3i7'i4. Canadese coun
tryartiesten. 
Vijfmaal P. Shania Twain 
(1965), Renée Martel 
(1947), Hank Snow (1914

1999), K.D.Lang(1961), 
Tommy Hunter (1937) met 
gitaar. Ook velletje met 
de zegels. 

208'i4. Museum voor 
Mensenrechten. 
P. Gebouw in Winnipeg. 

CAYMANEILANDEN 
io6'i4. Traditionele 
huizen. 
20,25,75 c., $1.. Resp. 
Captain Theo's Villa, 
Carter's House, Captain 
Charlie's House, Foster's 
House. 

CHRISTMASEILAND 
i28'i4. Krabben. 
70 c., $2.10. Resp. krab 
(Gecarcoideanatalis), 
krabben. 

COLOMBIA 
87'i4. Colombia op 
wereldkampioenschap 
voetbal. 
Vijfmaal velletje met 
elk tweemaal $2.600. 
Beeldmerken met op 
rand team in 1962,1990, 
1994, «998,2014. Zegels 
zijn identiek aan uitgifte 
235'i4. 

CUBA 
i54'i4.50 jaar diplo
matieke betrekkingen 
met Volksrepubliek 
Congo. 
85 c. Landkaarten, vlag
gen. 

254'i4.20 jaar diplo
matieke betrekkingen 
met ZuidAfrika. 
85 c. Portret Nelson Man
dela (19182013), vlaggen. 
i5'i4. Internationale 
Dag van de Arbeid. 
65 c. Tandwiel,staalar
beider, dokter, agrariër, 
fabrieksarbeidsters. 
95'i4.20 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Antigua en Barbuda. 
65 c. Palmbomen, vlag
gen. 
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95'i4. Staatsorgan isa
tie voor behoud docu
menten van revolutie 50 
jaar. 
75 c. Vlag, vrouw met 
document. 
io5'i4. StadBejucal 
300 jaar. 
65 c. Klok, locomotief. 
i65'i4.20 jaar Convent 
van St. Franciscus van 
Assisi. 
90 c. Kerkgebouw. 
i75'i4. Agrarische her
vorming 50 jaar geleden. 
65 c. Fidel Castro en 
medewerkers met docu
menten. 
225'i4. Vlinders, III. 
5,10,15,20,40,50,65, 
75,90 c. Resp. Eurema 
amelia, Astraptescas
sander, Panoquina cor
rupta, Chioides marmo
rosa, Eunicaheraclitus, 
Parachorantus magdalia, 
Holguinia holguin, Eantis 
munroei, Oarisma nanus. 
265'i4. Nationaal 
Natuurkundig Museum 
50 jaar. 
75 c. Kop van hagedis. 

i46' i4. Derde Filatelie

beker. 
Blok r.P. Hotel Cubana
can Comodore. Op rand 
cruiseschip, vuurtoren, 
vlaggen. 

i7'i4.40 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Nigeria, vogels. 
85 c. Priotelus temnurus, 
Apalodermanarina. 

CURASAO 
i26'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
Velletje met 150,200, 
250,300,350,400 c. 
(ruitvormig). Stadions 
resp. Belo Horizonte, 
Manaus, Sao Paulo, Natal, 
Rio de Janeiro, Recife. 
Vlaggen op rand. 

, 400c 
CURAC 

EGYPTE 
i84'i4. Werelderfgoed 
Dag. 
Viermaal Ef 1. (samen
hangend). Vrouwen 
met broden, mannen 
met kameel, mannen in 
traditioneel café, pot
tenbakker. 
i55'i4. Omleiding 
loop van de Nijl 50 jaar 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland. 
Et 4.. Vlaggen, munten, 
monument. 

EL SALVADOR 
9i2'i3. Dag van de 
Luchtmacht. 
$0.65, (..jubileum
beeldmerk. 

FALKLANDEILANDEN 
i69'i4. Kleur in de na

tuur, III. 
30,30, 75,75 P Resp. 
koningspinguïn (Ap
tenodyptes patagonica), 
dotterbloem (Caltha 
sagittata), zwarte schol
ekster (Haematopus 
ater), vanillemadeliefje 
(Leuceria suaveolens). 

Falklauf) IMaiuh 

FILIPPIJNEN 
256'i4.60 jaar diplo
matieke betrekkingen 
met Duitsland. 
20., 40. P. (samenhan
gend). Resp. Branden
burger Tor (Berlijn), Mo
nument van de Revolutie 
(Quezon). Vlaggen op 
beide zegels. 
276'i4. Waterplanten. 
Viermaal 10. P. (samen
hangend); blok 40. P. 
Resp. Nelumbo sp., Victo
ria amazonica, Nymp
haea sp., Eichornia cras
sipis; Caltha palustris. 

57'i4. Stad Katapagan 
65 jaar. 
10. P. Gebouw, waterval, 
beeldmerk. 

i57'i4. Tvzender DZRH 
News 75 jaar. 
25.P. Beeldmerk. 
23"7"'H 150e geboor
tedag Apolinario Mabini 
(18641903). 
Viermaal 10. P. (samen
hangend); blok 40. P. 
Nationalist en medes
amensteller van eerste 
grondwet. 
277'i4. Universiteit van 
Mindanao. 
10., 10. P. (samenhan
gend). Campus, beeld
merk. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
96'i4. Staatswapen. 
54,54 p. (samenhangend 
en doorlopend beeld); 
blok £2.. Wapenschild 
met schildpadden. 

INDONESIË 
i5"7"'i4 Watervogels. 
Viermaal 5.000 Rp. 
(samenhangend). Mic
teria cinerea, Charadrius 
javanicus, Gymnocrex 
rosenbergii, Pseudibis 
davisoni. Ook velletje 
met de zegels. 
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IRAK 
i64'i4. jaar van Milieu
bescherming. 
250,500,750 Din. Beeld
merk. 

3o4'i4. Volksstemming. 
500,1.000,1.500 Din. 
Landkaart en beeldmerk 
met resp. archeologische 
bouwwerken, banier, 
vlag. 

JAPAN 
i46'i4. Wet lokale au
tonomie Mie 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 82 
yen. Brug over Isuzu
rivier, irissen, rots in zee, 
vuurwerk, Agobaai. 
236'i4. Zomergroeten, 
Hello Kitty. 
Velletje met tienmaal 52 
yen (fantasieformaten); 
velletje met tienmaal 82 
yen (fantasieformaten). 
Verschillende afbeeldin
gen van Kitty en haar 
vriendjes. 
266'i4. Werelderfgoed. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Verschillende 
afbeeldingen van Mount 
Fuji. 
77'i4. Sterrenbeelden, I. 
Viermaal 82 yen. Kreeft, 
Leeuw, Maagd, Vega. 
i5"7"''4 Kastelen, II. 
Vijfmaal 82 yen. 
Matsumaejo, Inuyama, 
Matsue, Takamatsu, 
Kumamoto. 
237'i4. Dag van Fumi
nohi. 
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
iris (Iris laevigata), 
frambozen en bladeren, 
goudvissen, blauwe 
winde (Ipomoea ml), 
herfstbloemen, kom
kommer (Trichosanthes 
cucumeroides), konijn 
en sneeuw, kraanvo
gels, vogel (Zosterops 
japonicus) en pruimen
bloesem, kersenbloesem; 
sterrenpatroon, Japanse 
mispel (Eriobotrya japo
nica), papavers (Papa
ver rhoeas), waaieren 
blauwe winde, klimplant 
(Ampelopsis), koolzaad, 
kastanjes met ginkgo en 
acerbladeren, dennen, 
wilde mosterd, kersen
bloesem. 

JORDANIË 
Apr.'14. Postzegels van 
Petra 80 jaar geleden. 
Tweemaal blok elk 
80. Pt. Zegelopzegel 
Transjordanië (1933) 
resp. 15 en 500 mils Yver 
nr. 168 en 174. Op rand 
landkaart. 

Pen.i St«M»' 80 

KOREA NOORD 
i26'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
40,60,80 w; blok now 
Verschillende voetbalac
ties. Ook velletje met de 
vier zegels. 
i66'i4. Olympisch 
Comité 120 jaar. 
30 w. Beeldmerk, portret 
oprichter Pierre de Cou
bertin (18631937), atleet 
met fakkel. 
i96'i4. Start werk
zaamheden Kim Jongil 
(19422011) bij Arbeiders
partij 50 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 
30 w.; blok 50 w. Ver
schillende afbeeldingen 
van oudstaatshoofd. 
87'i4. Kim Jongil altijc 
bij ons. 
50 w.; blok 50 w Op 
bezoek bij resp. mijnwer 
kers van Komdokmijn, ii 
Kangsonstaalfabriek. 

io7'i4.120e geboor

tedag Kim Hyongjik 
(18841926). 
50W. Onafhankelijk

heidsactivist tijdens 
bijeenkomst. 

LIBANON 
i26'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
Lt 1.750,2.000. Resp. 
mascotte, trofee. 



■6'i4 Vaderdag. 
È 1.750. Vader met kin
eren. 

7 ' i4. Organisatie Eu

3medPostal.Gemeen

happelijke uitgifte van 
' landen. 
i\.. Landkaart,beeld
lerk. 

MALEISIË 
^7'i4. Vruchten, 
o, 80 sen, RM 1.20,1.40. 
esp. nangka (Artocar

us heterophyllus Lam.), 
urian (Dario zibethinus 
lelo), suikermeloen (Cu

umis melo), carambola 
\verrhoa carambola). 

lAROKKO 
j6' i4. Festival van 
iligieuze muziek. 
50 Dh. Vogels. 

lARSHALLEILANDEN 
5i'i4. Frankeerzegels. 
0.34,0.49,1.15. VerschJl

nde schelpen. 
;3'i4. Britse kastelen. 
iermaal$i.i5(samen

angend). Carrickfergus, 
indsor, Caernarfon, 
i inburgh. 
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44'i4. Vlaggen. 
Vel met vijftienmaal 
$0.49. Verschillende 
Amerikaanse vlaggen. 
io5'i4. Europese kle

derdrachten. 
Vel met twintigmaal 
$ 0.49. Klederdrachten 
uit: Zwitserland, Monaco, 
Luxemburg, Spanje, 
België, Denemarken, 
Italië, Ierland, Noorwe

gen, GrootBrittannië, 
Portugal, Turkije, Frank

rijk, Zweden, IJsland, 
Duitsland, Nederland, 
Griekenland, Liechten

stein, Finland. 
26'i4. Militaire vlieg

tuigen. 
Vel met vijftienmaal 
$0.49. F80 Shooting 
Star, SR71 Blackbird, 
U2, F86 Sabre, F13 
Tomcat, F6F Hellcat, 
P47 Thunderbolt, F117 
Nighthawk, C5 Galaxy, 
B52 Stratofortress, F4 
Phantom II, P51 Mustang, 
SBD Dauntless, B1 Lancer, 
PBY Catalina. 
77'i4. Bomen. 
Zesmaal $ 0.49 (samen

hangend). Witte wilg, 
populier, eik, berk, 
esdoorn, lariks. 
2i8'i4. Bedreigde amfi

bieënen reptielen. 
Vel met twaalfmaal 
$ 0.49. Manteila auran

tiaca, Furcifer lateralis, 
Litoriaperonii, Dendro

batestinctorius, Phyllo

bates vittatus, Epicrates 
cenchria gaigei, Furcifer 
pardalis, Dyscophus 
antongili, Ranitomeya re

ticulata en Dendrobates 
tinctorius azureus, Cha

maeleo dilepis, Corallus 
hortulanus, Dendrobates 
leucomelas. 

MAURETANIË 
2013. Vissen. 
100,150,220,280,370, 
370,440 Um. Resp. 
Scomberomorus cavalla, 
Schübe mystus, Pagrus 
auriga, Pagrus caeru

leostictus, Scyliorhinus 
canicula. Sepia officina

lis, Sardinella aurita. 

MONGOLIË 
247'i4. Dinosaurussen. 
1.000,1.000 T.; velletje 
met20o, 400,500, 
800 T. Verschillende af

beeldingen van Tarbos

aurus bataar. 

NAMIBIË 
46'i4. Slangen. 
Postcard Rate, N$ 5.40, 
6.20,7.30. Resp. Dispho

lidus typus, Dendroaspis 
polylepis, Bitisarietans, 
Najanigricinctanigri

cincta. 
i i6'i4. Chinees vloot

bezoek. 
Velletje met tweemaal 
N$3.30. Haven van Wal

visbaai, fregat 'Luoyang'. 

NIUE 
i86'i4. Vissen. 
30C.,$i.40, 2., 4.. Resp. 
Gymnothorax meleagris, 
Amphiprion chrysop

terus, Nemateleotris 
magnifica, Forcipiger 
longirostris. Ook velletje 
met de zegels. 

PAKISTAN 
ii7'i4. Grenspolitie 100 
jaar. 
8. R. Beeldmerk, politie

mensen. 

PITCAIRNEILANDEN 
284'i4. Muiterij op de 
Bounty 225 jaar geleden. 
$1., 2., 2.10,3.. Resp. 
muiters met kapitein 
William Bligh, Bounty 
ensloepmetBlighen 
getrouwen, sloep met 
zeil. Bounty. 

SAMOA 
io4'i4. Pasen. 
Velletje met $2., 2.75, 
3., 3.90. Religieuze 
schilderijen van Giovanni 
Luteri (ca.14791542). 

95'i4. Nelson Mandela 
(19182013). 
Velletje met $5., 10.. 
Verschillende afbeeldin

gen van Antiapartheids

strijder en oudpresident 
van ZuidAfrika. Land

kaart op rand. 

SIERRA LEONE 
237'i3. Elvis Presley 
('9351977)

Blok 42.500 Le. (goud

druk). Portret zanger en 
filmacteur. 
99'i3. Schelpen. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 16.000 Le. 
Resp. Conus algoensis 
scitulus. Columba

rium radiale, Fusivoluta 
clarkei, Burnupena cinc

ta; Melapium lineatum. 
99'i3. Schildpadden. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 16.000 Le. 
Pelomedusa subrufa, 
Geochelone sulcata, 
Geochelone pardalis, 
Astrochelysradilata; 
Pelosiuscastanoides. 

f̂lfricoR 

99'i3. Insecten. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le; blok 16.000 Le. 
Resp. Analeptes trifas

ciata, Eothitoespallnil, 
Hecphora latefasciata, 
Gnathoenia flavovarie

gata;Goliathus Regius. 
9913. Verkiezing paus 
Franciscus I (1936). 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 16.000 Le. 
Verschillende afbeeldin

gen van paus. 
99'i3. John. F. Kennedy 
(19171963). 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 16.000 Le. 
Verschillende afbeeldin

gen van oudpresident 
Verenigde Staten. 
99'i3. Wereld Milieu Dag. 
Velletje met driemaal 
6.000 Le.; blok 16.000 
Le. Resp. Hart en brand

stofpomp, waterdrup

pels, afvalbak; handen 
met etenswaren. 
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Le 16,000; 

99'i3. Kunstgeschiede

nis. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; velletje met 
driemaal 6.000 Le.; 
velletje met driemaal 
6.000 Le.; blok 16.000 
Le. Resp. vier schilderijen 
van Henri Rousseau; 'De 
gele boom'van Emile 
Bernard, 'Vrouw met 
fruit 'van PaulGaugin, 
'Vaas met oleanders en 
boeken' van Vincent 
van Gogh; vier schilde

rijen van Aristide Bruant; 
'Compositie in grijs en 
zwart' van James Abbott 
McNeill Whistler. 
io9'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met vijfmaal 
3.500 Le.; blok 16.000 Le. 
Resp. hertog en herto

gin van Cambridge met 
prins George; hertog van 
Cambridge, hertogin 
van Cambridge, prins 
Charles, prinses Diana; 
hertog en hertogin met 
prins George. 
io9'i3. Gedichten van 
Mao Zedong (18931976). 
Driemaal 950 Le. (sa

menhangend); twee 
velletjes met elk viermaal 
850 Le. Resp. driemaal 
gedichten; verschillende 
afbeeldingen oudpartij

leider China; Mao en drie 
gedichten. 

i8ii ' i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Brazilië, landschap

pen. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le. Resp. Suiker

broodberg, Fernando 
de Noronha, Amazo

neregenwoud, Iguaf u

watervallen. 
25ii'i3. Chinees Nieuw

jaar, Jaar van het Paard. 
34.000 Le. (geborduurd). 
Paard. 
2i2'i3. Kerst. 
1.000,2.000,3.000, 
6.000 Le.; blok 
16.000 Le. Religieuze 
schilderijen van resp. 
Bedfordgetijdenboek, 
Vittore Carpaccio 
(ca.1445ca.1525), 
Melchior Broederlam 
(ca.135003.1410), Carlo 
Dolci (16161686); Giorgi

one (ca.14771510). 
i5i2*i3. Nelson Mandela 
(19182013). 
Twee velletje met elk 
zesmaal 5.000 Le.; 
blok 16.000 Le.; blok 
53.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van Ver

schillende afbeeldingen 
van antiapartheidsstrij

der en oudpresident van 
ZuidAfrika. 
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i8i2'i3. Spellen. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le; blok 16.000 Le. 
Resp. Backgammon, 
go, mahjong, mancala; 
schaken. 
23i2'i3. Vogels. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 16.000 Le. 
Resp. Trachyphonus vail
lantii, Merops bullockoi
des, Lamprotornis sp., 
Laniarius atrococcineus; 
Coracias caudatus. 

23i2'i3. Vissen. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 16.000 Le. 
Resp. Barbus apleuro
gramma, Nothobranchius 
guentheri, Labrus me
ruia, Lethrinops margina
tus; Eleotrismelanosoma 
en Schübe mystus. 
23i2'i3. Paddestoelen. 
Velletje met zesmaal 
4.000 Le. Resp. Lactarius 
deliciosus, Laccariaame
thystina. Boletus edulis, 
Coprinellusmicaceus; 
Amanita pantherina. 

SINGAPORE 
i86'i4. Eilanden van 
Singapore, PulauUbin. 
2nd, 65,80 c., $1.10. 
Resp. aanlegsteiger, 
wajangvoorstelling, 
wandelpromenade langs 
kust, steengroeve. 

256'i4. Festiviteiten. 
Achtmaal ist Local. Twee
maal Chinees Nieuwjaar: 
jongen met fruit en 
meisje met vuurwerk. 
Suikerfeest: meisje met 
sterren en jongen met 
pakje, Deepavali: jongen 
met kom soep en meisje 
met kandelaar. Kerst: 
jongen met pakje en 
meisje met rode laars. 

SRI LANKA 
225'i4. Internationale 
Dag van de Biodiversiteit. 
5.R. Lotusbloem, vlag, 
landkaart. 

295'i/j. Carey College 
100 jaar. 
5. R. Gebouw. 
56'i4. Wereld Milieu 
Dag. 
5.R. Jongen en meisje 
met eiland, bergen, zee. 

ST. HELENA 
276'i4. Aanleg van 
vliegveld. 
25,40,50,60 p.; blok 
i 2. Resp. schepen met 
graafmachine en vracht
wagen, bouwterrein en 
vliegtuig, bouwterrein 
met graafmachine en 
vrachtwagen, bouw
terrein en vliegtuig; 
vrachtwagens en graaf
machines. 

SURINAME 
^6^'^e^. Vissen. 
B, SR$i.45, 2., 2.50, 
3.50, 4.50, 5. 550, 6., 
7., 8., 9.. (samenhan
gend). Resp. Chaetodon 
capistratus, Chaetodon 
striatus. Gramma loreto, 
Holacanthus isabelita, 
Halichoeresbivittatus, 
Holacanthus ciliaris, 
Lachnolaimus maxi
mus, Mulloidichthys 
martinicus, Pempheris 
schomburgki, Pomacan
thusarcuatus, Scarus 
croicensis, Pseudupeneus 
maculatus. 
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TAIWAN 
98'i4. Nationale Biblio
theek too jaar. 
NT$ 12.. Oude en nieuwe 
gebouw. 

THAILAND 
i7'i4. Internationale 
luchthaven Don Muang 
100 jaar. 
Viermaal 3.B. His
torische tweedekker, 
vliegtuigslurf, stations
gebouw, portret koning 
Rama VI (18811925). 
io7'i4. Kikkers. 
Viermaal 5. B. Ingher
ophrynus macrotis, 
Megophrys nasuta, Rha
cophorus kio, Hylarana 
erythraea. Ook velletje 
met de zegels. 

TOKELAU 
i86'i4. Vaka, zeekano. 
45 c., $1.40,2., 3.. Resp. 
traditionele kano, maken 
van kano, vissers in kano, 
landing. Ook velletje met 
dezegels. 

TONGA 
32'i4.15 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
China, ruimtevaart. 
$1.75,2.40,2.60,3.40. 
Resp. astronaut met 
satelliet, landkaart met 
satelliet, astronaut met 
raket en ruimteveer, 
astronaut met raket. 

74'i4. Pasen. 
$1.75,2.00,2.40,3.40. 
Religieuze schilde
rijen van Tiziano Vecellio 
(ca.14871576). 
94'i4. Schilderij. 
$ 5.. 'Kamelenkudde 
in de woestijn' van Wu 
Zuoren (19081997). 
i35'i4. Nelson Mandela 
(19182013). 
Velletje met $5., 10.. 
Verschillende afbeeldin
gen van Antiapartheids
strijder en oudpresident 
van ZuidAfrika. Land
kaart op rand. 

2o5'i4. Pacific Small 
Island Developing States 
(SIDS). 
Velletje met zesmaal 
$1.75; velletje met zes
maal $2.60; velletje met 
zesmaal $3.25; stijging 
van zeewater, vlag, tropi
sche cycloon, beeldmerk, 
landkaart, slogan; koraal 
(Tubastraea micranthus), 
vlag, rode vlagbaars 
(Pseudanthias squami
pinnis), driebandsane
moonvis(Amphiprion 
ocellaris), waivishaai 
(Rhincodon typus), ring
slangplatstaart (Laticau
dacolubrina); zeilboot, 
vlag, cruiseschip, USS 
'Cleveland', visserijschip, 
landingsvaartuig. 

TONGA NIUAFO'OU 
74'i4. Pasen. 
Velletje met $1.75,2.25, 
2.75,4.. Religieuze 
schilderijen van Pietro 
Perugino (ca.14501523). 
i35'i4. Nelson Mandela 
(19182013). 
Velletje met $2.25,5.40. 
Verschillende afbeeldin
gen van Antiapartheids
strijder en oudpresident 
van ZuidAfrika. 
225'i4. Pakketpost, 
vlinders. 
$11.30,16.90,28.(sa
menhangend). Resp. 
Acraea andromacha, 
Hypolimnas antilope, 
Danausplexippus. 

$11.30/Zone 1/0g250g 
$39.30/Zoi»1/
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TRINIDAD EN TOBAGO 
4i2'i3. Wereld Voedsel 
Dag, roselle (Hibiscus 
sabdariffa). 
$50.(rond zegel); 
velletje met $1., 2.50, 
375. 450, 525.Resp. 
rijpe vruchten; vruchten 
en glas drank, plant, 
vruchten, biodiversiteit, 
bloem. Alle zegels met 
klein zakje plantenzaad. 
Alle zegels met beeld
merk FAO*. 

URUGUAY 
i57'i4. Serie 'Nationale 
Schilders'. 
$ 15,15 (samenhangend). 
'De bron' van Ernesto 
Laroche (18791940), 
'Portret van Maria de 
Castro de Figari' van 
Pedro Blanes Viale (1879
1926). 

227'i4. Stad Tran
queras 100 jaar. 
$ 15. Landschap, kop van 
nandoe(Rheaameri
cana), vlag. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
25ii'i3. QasralHosn. 
1., 1.50,2., 3.8.Dh. 
Verschillende afbeeldin
gen van oudste stenen 
gebouw in Abu Dhabi. 
3i2'i3. Dubai Internati 
onaal Filmfestival. 
Viermaal 3. Dh. Paar
denhoofd en viermaal 
beeldmerk met cijfer tiei 
in doorlopend beeld. 

i8i2'i3. Emirates Natio 
nal Bank 50 jaar. 
1., 2., 3., 4. Dh. Resp. 
Verschillende afbeeldin 
gen van beeldmerk. 

Gebruikte afkortingen: 

FAO Food and Agricu 
tural Organiza
tion 

FEI Federation 
Equestre Interna 
tionale 

Sepac Small European 
Postal Admini
stration Coopera 
tion 

Unesco United Nations 
Educational 
Scientific and 
Cultural Organi
zation 

Chinees Nieuwjaar, )aar 
van het Paard: 3ii'i4 
t/mi82'i5. 
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JOH.ENSCHEDE 

De bij filatelisten over
bekende drukker 
Konmklifkejoh Enschedé 
m Haarlem kwam eerder 
dit jaar nationaal m het 
nieuws Bijna was weer 
zo'n stukje Hollands 
glorie verloren gegaan, 
maar dankzij de inves
teerder Nimbus werd een 
faillissement van het 
ruim 310 jaar oude bedrijf 
voorkomen Hoewel het 
al enige tijd met zo goed 
gaat met de drukker 
werd m 2003 nog het 
derde eeuwfeest op 
grootse wijze gevierd (1) 
Dat gebeurde onder 
andere met een velletje 
jubileumzegels, waarmee 
de drukker zelf voor het 
eerst het onderwerp van 
een postzegel was Ook m 

Suriname en de Neder
landse Antillen versche
nen zegels om het 
jubileum te herdenken 
(2+3) 

Krant 
In 1703 sloot Izaak 
Enschedé zich aan bij het 
gilde van boekdrukkers 
m Haarlem (4) Enschedé 
had naast een drukkerij 
ook een lettergieterij en 
specialiseerde zich m het 
drukken van boeken met 
bijzondere lettertekens, 
zoals het Hebreeuws Ook 
maakte de drukkerij boe
ken m braille en versche
nen er muziekboeken 
Speciaal voor het bedrijf 
werd een muziekschrift 
ontworpen, waar echter 
met genoeg vraag naar 
was In 1737 nam de 
drukkerij de Oprechte 
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Haarlemsche Courant van 
de familie Casteleyn over 
Enschedé zou de krant 
blijven uitgeven tot 1940. 
De Duitsers dwongen tot 
het samengaan van de 
krant met het Haarlems 
Dagblad, dat tot op de 
dag van vandaag nog 
steeds de Oprechte Haar
lemsche Courant 1656 als 
onderkop voert (5) 

Vernieuwing 
Innovatie stond bij de 
drukkerij hoog m het 
vaandel In de ige eeuw 
werden drukmethoden 
ontwikkeld voor het 
Javaanse en Japanse 
schrift Het bedrijf had 
ook internationaal 
geroemde letteront
werpers in dienst Jan 
van Krimpen, die onder 
andere verantwoordelijk 

was voor de cijferzegels 
van 1946 (6), was er een 
van. Een andere was Sem 
Hartz, die samen met Van 
Krimpen bekend is van 
de Wilhelmmazegels van 
vlak na de oorlog (7). 
Filatelisten kennen de 
drukkerij voornamelijk 
van de postzegels, maar 
het bedrijf drukte al 
m 1769 andersoortige 
waardepapieren Voorde 
gemeente Haarlem wer
den toen obligaties ge
drukt en in 1810 werden 
de eerste bankbiljetten 
gedrukt voor Nederlands 
Oost en Westlndie (8). 
Pas in 1866 kwamen daar 
de postzegels bij Dat was 
bij de tweede emissie van 
Nederland (9), de eerste 
wasnogbij de's Rijks 
Munt in Utrecht gedrukt 
Vanaf dat moment zou

den voor lange tijd alle 
Nederlandse postzegels 
uit Haarlem komen en 
gaandeweg kwamen 
er meer landen bij Het 
maakte Joh Enschedé 
tot een van de grootste 
postzegeldrukkers ter 
wereld 
Er worden opdrachten 
uitgevoerd voor zo'n 
zestig landen (10), maar 
het monopolie van de 
Nederlandse zegels 
bezit het al enige tijd 
met meer. In de jaren 
negentig van de vorige 
eeuw besloot de post om 
ook in zee te gaan met 
andere drukkers, maar 
nog steeds komen er ook 
Nederlandse zegels van 
de drukpersen in Haar
lem Het drukwerk van 
Joh Enschedé IS van hog 
kwaliteit en technische 
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Dogstandjes zijn het 
sitekaartje. Of het gaat 
m bijzondere vormen, 
jgels met hologrammen 
■miniatuurprint.zelf
evende zegels of zegels 
iet bijzondere kleuren 
f andere aardigheidjes 
kunt ervoor bij joh. 

ischedé terecht (1115). 

raveerkunstenares 
issen 1985 en 2005 
erkte Inge Madié voor 
e drukkerij. Zij is een 
!er kundig graveer
er, die onder andere 
e postzegel met de 
auweAAaritius heeft 
egraveerd (16). Voor 
e Royal Mail graveerde 
; een versie van de 
istelenserie, dieook 
ij joh. Enschedé werd 
edrukt (1720). Helaas 
de ouderwetse, maar 
oor postzegelverzame
ars zeer gewaardeerde 
iepdruk, erg kostbaar, 
oor Nederlandse zegels 
ordt slechts bij zeer 
3ge uitzondering ge
ruik gemaakt van deze 
rukvorm. De jubileum

zegels van 2003 werden 
door MadIé ontworpen 
en bevatten allerlei 
veiligheidskenmerken uit 
heden en verleden (21). 
Korte tijd later, in 2005, 
verliet ze joh. Enschedé 
en begon haar eigen 
bedrijf. 

Verhuizing 
Sinds mensenheuge
nis was joh. Enschedé 
gevestigd In de binnen
stad van Haarlem aan het 
Klokhuisplein (22). In de 
loop der jaren groeide de 
drukkerij daar door de 
aankoop van belendende 
panden. In 1960 werd 
het laatste stukje aan 
het Enschedécomplex 
toegevoegd, maar in 
1965 werd besloten om de 
binnenstad te verlaten en 
het bedrijf te verhuizen 
naar een nieuw gebouw 
in de Waarderpolder (23). 
Geleidelijk werden de 
activiteiten verplaatst tot 
in 1990 ook de commer
ciële en administratieve 
afdelingen het centrum 
van Haarlem verlie

ten. De gemeente had 
inmiddels het complex 
gekocht en besloot het 
bijna helemaal te slopen. 
Daarmee ging niet alleen 
een stuk bedrijfshistorie 
verloren, maar ook een 
uniek stukje Haarlem, 
waaronder een Middel
eeuws straatje, dat 
deel uitmaakte van het 
complex. Achteraf bleek 
dat de sloop van de oude 
panden in strijd was 
met de wet. Het com
plex behoorde tot een 
beschermd stadsgezicht 
en een sloopvergunning 
had moeten worden 
verleend in het kader van 
de monumentenwet. Was 
dat gebeurd dan was 
sloop minder vanzelf
sprekend geweest. 

Banicbiljetten 
Naast het drukken van 
postzegels is het drukken 
van bankbiljetten ook 
een van de kernactivi
teiten van joh. Enschedé. 
Het mooiste geld ter we
reld, de prachtige serie 
bankbiljetten, waarvan 

ons de namen als Snip, 
Zonnebloem en Vuurto
ren nog met weemoed 
herinneren, werden er 
gedrukt. Ook de Neder
landse eurobiljetten 
kwamen aanvankelijk uit 
Haarlem. In 2011 maakte 
De Nederlandsche Bank 
echter bekend dat ze 
voortaan gedrukt zouden 
worden door de Duitse 
drukkers Bundesdrucke
rei en Giesecke & Devrient 
en de Britse drukker De 
La Rue International. Het 
was een van de redenen 
waardoor joh. Enschedé 
in zwaar weer terecht 
kwam. 

Toelcomstbestendig 
Al sinds eind jaren ne
gentig gaat het minder 
met joh. Enschedé. 
Reorganisatie volgde op 
reorganisatie. Het aantal 
banen daalde gestaag. In 
1998 verloren medewer
kers hun baan omdat de 
controle van echtheids
kenmerken gemechani
seerd werd. In 2005 bleek 
de bankbiljettenproduc

tie zo verliesgevend dat 
deze afdeling gigantisch 
moest inkrimpen. Daarna 
ging het beter en werd 
er zelfs winst gemaakt, 
maar dat was slechts 
tijdelijk. Begin dit jaar 
ging het bedrijf langs de 
rand van de afgrond. Het 
personeel werd gevraagd 
om vakantiegeld in te 
leveren om zo het ontslag 
van 200 medewerkers te 
voorkomen. De inves
teringsmaatschappij 
Nimbus nam een aande
lenbelang van 95%, de 
resterende 5% bleef in 
handen van de familie 
Enschedé. Om het bedrijf 
toekomstbestendig te 
maken zullen delen van 
het bedrijf afgestoten 
worden. Bij de productie 
van papiergeld zal men 
zich voornamelijk gaan 
toeleggen op eurobiljet
ten en minder op geld 
van buiten de eurozone. 
Optimistisch is men over 
de productie van postze
gels waar men groei ziet 
in het Verre Oosten. 
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www.motiefonline.nl Motief

postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Tel. 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 0464512751

Email robertwiktor@home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. Tel. 0229

261611. www.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegelveil ing.com 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 0105222914. 

Mist u nog iets in uw ver

zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegel5.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn 
specialiteit, pfr. + gst. mooie 
voorraad abonnementen op 
maat en manco lijsten verzorg ik 
ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoekOhetnet.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 

Gratis cursus postzegels en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl 
Helderse postzegelhandel. 
Tel. 0223614066. 

2500 postzegel aanbiedin

gen van meer dan 40 landen! 
Kijk op www.tenkatephilatelie.nl 
of stuur uw mancolijst naar 
Lijsterbesstraat 21,6666 XE 
Heteren. Tel. 0264722176 of 
0646644808. 
Email: info(Stenkatephilatelie.nl 

Jaargangen Philatelie 1960

1990 tegen elk aannemelijk bod 
ophalen, te veel om te versturen. 
B. Boonstra. Tel. 0705111334. 

ANNONCES 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A. Peters. 
Email: infocavoorsterphilatelie.nl 
Tel. 0651548440 of 0455245256. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwits., Oostenrijk, Liech

tenstein, Brasil en Indonesië 
20  25%. R. Dorman, Fontein

kruid 37,7772 ML, Hardenberg. 
Tel. 0523272182. 
Email: hi.dormancSconcepts.nl 

Aangeboden 100 insteek

boeken met verzamelingen 
Wereld en doubletten. N.G. 
Bader. Tel. 0356946222. Email: 
info(5)stichtingpythagoras.nl 

Prijslijst verzamelingen en 
restanten aanvragen: Van Dal 
Filatelie, v. Deutekomplein 99, 
5706 Tj Helmond of 
m.vandal(5)chello.nl 

50 Kaarten 18701880 R'dam 
part. F.D.C. 19652008 postz.b. 
op br. gr. aantal. Moet weg! 
M. Beerepoot. Tel. 0229581541. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel en muntenverza

meiingen 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: ik bied de hoogste 
prijs voor ongebruikte Neder

landse postzegels uit de jaren 
20012014. W. Bongers. 
Tel. 0636578674. 

DIVERSEN 

Verzamelt u Latijns Amerika? 
LACA heeft 4x per jaar een 
meeting in De Bilt, een blad vol 
interessante artikelen en 2 keer 
per jaar een veiling. 
Info: www.laca.nl of 0235256681. 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati

caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 0651140411,0181774870 
ofwww.filitalia.nl 

Studiegroep Britannia, de ver

eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575848859, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomsten 
in Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20, euro. 
ml. P. Mulder. Tel. 0206197689. 
Email ppmulderOplanet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 
en postzegels van Frankrijk en 
voorm. Franse Kol., eigen blad, 
veilingen, rondz., 4 bijeenkom

sten p.j. in De Bilt. Contr. 19 euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Tel. 0206277894. Email: 
secretarisOcfvmarianne.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeen

komsten en 7 veilingen. Een 
uitgebreide bibliotheek en rond

zendingen. Onze website: 
www.usca.nl Erik Mulder, 
infocausca.nl Tel. 0625240316. 

Emmeloord 8 november Post

zegelbeurs 10.00 16.00 uur in 
Muiti Functioneel Centrum, Corn. 
Dirkzplein 10,8301 AN Emme

loord. Inl. 0527615628. 

STAMPS OF THE WORLD 

De beroemde wereldcatalogus 
van de Engelse firma Stanley 
Gibbons verscheen in 6 kloeke 
delen. Het is alweer de 
79e editie. Het is zeker zelfs niet 
per deel geen catalogus in zak

formaat. Met bijna 14 kg voor de 
zes delen tezamen is een trolley 
geen overbodige luxe. 
Het is een eenvoudige, mooi 
uitgevoerde catalogus. Korte, 
zakelijke omschrijving van alle 
postzegels, en vermelding van 
een prijs voor ongebruikt en ge

bruikt. Vrijwel volledig in kleur 
niet alle klassieke zegels zijn in 
kleur met heldere illustraties. 
De landenindex volgt de cata

logusvolgorde. Dat is minder 
praktisch, want als je denkt 
Taiwan te vinden onder de letter 
T ware het natuurlijk handig 
geweest om in de index te kun

nen lezen dat Taiwan te vinden is 

Verzamelt u Israël? 4 Bijeen

komsten met veiling p.j. onze 
website www.vernip.nl 
B. Belonje. Tel. 0320234548. 

Zaterdag 27 september 2014 
organiseren wij als Postzegelvei 
enigingen van Alphen aan den 
Rijn, Bodegraven, Boskoop en 
Gouda weer een Ruilbeurs voor 
postzegels, munten en ansicht

kaarten. Locatie: Zalencentrum 
De Brug, Dunantlaan 1,2811 CA 
Reeuwijk van 10.00 16.00 uur. 
Semihandelaren, ruiltafels en 
jeugdhoek aanwezig. De locatie 
is ook bereikbaar voor minder 
validen. Voor de jeugd zijn er 
gratis postzegels. Toegang 2 
euro (tot 18 jaar gratis). 
Inlichtingen betreffende 
de Ruilbeurs: 0653260579, 
0613536015,0182535666 of 
0633880050. www.postzegel

verenigingnvpvbodegraven. 
jouwweb.nl. Er kan ook weer 
allerlei verzamelmateriaal 
worden ingeleverd voor de 
gehandicapte verzamelaars var 
Stichting De Postzegelvriend 
Inlichtingen betreffende deze 
Stichting: 0182394584. 

Rondzendvereniging Contac 
schept Kracht (CsK) biedt sind: 
1926 gerichte kwaliteitsrond

zendingen per verzamelgebied 
Contributie 9 euro per jaar. 
Tegemoetkoming in portokos

ten. Ook inzenders van kwalita 
tief goed materiaal van harte 
welkom. Provisie 6% en voor

schotten beschikbaar. Inzender 
in CsKboekjes; aankoopkosten 
boekjes worden bij afrekening 
vergoed. Zie www.csk.nu 
B.K. Okma. Tel. 0514850744. 

na de catalogisering van China. 
Sowieso is de index van weinig 
toegevoegde waarde, want er 
wordt slechts aangegeven in 
welk deel staat wat men zoekt. 
Geen paginanummer erbij dus. 

Ca. 6.800 pagina's, 21,7 x 27,8 
cm,verlijmd. 
Winkelprijs ca. €350 

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.com
http://www.wereldzegel5.eu
http://mennosnoekOhetnet.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
http://www.laca.nl
http://ofwww.filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.usca.nl
http://www.ver-nip.nl
http://www.postzegelvereniging-nvpv-bodegraven
http://www.postzegelvereniging-nvpv-bodegraven
http://jouwweb.nl
http://www.csk.nu
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vijzigingen voorbehouden. 
DEZE MAAND BINNENGEKOMEN; 

Twee grote nalatenschappen, 
vooronder een grote partij munten en ook 

veel Davo albums. Kom langs! 
NIEUWE KILOWAAR; 

Frankrijk, Japon, Duitsland, Denemarken. 

Piusiiisf ^^smmmièm (èmmmmMS 

X 
250gr. 

FRANKRIJK 
GROOT 

" NU 

kIJK OOK OP WWV.BREDEI 

MISSIE 
DUITSLAND 
' NU 18,50 ^ 

BREDENHOF.NL V O O R MEER 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 

BCANDINAVIE LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 18,00 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10 00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

250 gr 500 gr 
34,00 65,00 
35,00 
22,50 

29,50 
25 00 
55,00 

35,00 
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37,50 
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22,50 
32,50 

32,50 
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27,50 
32,50 

23,50 
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42,00 

42,50 
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49,00 

68,00 

62,50 

52,50 
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MUNTEN' & POSTZEGEL ORGANISATIE 

f " ■^' MPO hét adres voor: 
 veiling 
 advies & bemiddeling ^ • ^t 
beurzen '^Ê^^ÊSÊ^*' ^ 
 in & verkoop ^ ^ ^ B L ^ _ ; 

^^'^h:— f 
WWW.MPO.NL 

4̂  

Betrouwbare en realistische taxaties 
Bij verkoop hoogste opbrengst 
Grootste klantengroep 

ir'\jk.^« 

Kanlooradrcs MPO: Energieweg 7, 3401 MD Llsselstein 
Tel: 0306063944  Fax: 0306019895  WWW.MPO.NL 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

100 jaar Nederlands Openluchtmuseurr 
100 Jaar Huide aan het dagelijks leven 

POSTZEGEL
MOORD 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://bredenhof.nl
http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NL
http://www.niuntenenpostzegels.nl


Rietdijk Meer dan 95 
in dienst var 

Filatelie. 
1919-201^ 

Veiling 403, november 201^ 
Voor deze veiling ontvingen wij reeds een enorme, 

indrukwekkende collectie posthistorie van de hele wereld 
ondergebracht in circa 500 kavels. 

C - J * ' 

(^Ï^^SC' Ä---«s ^/r^ts^''////y 

k̂  /^-^^^.Z 

LU' — ~TrrT*- '^ '~~~" '~~~"*™'"* ' ' * '™^™*" 

I \angct>r»gt per {..oitd - Mui l . 
H T« betalen porl / x -^^koper. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar collecties, voorraden en partijen 
postzegels, brieven en prentbriefkaarten voor de komende veiling. 

U kunt nog net meeprofiteren van de internationale etalage 
waarin wij uw zegels kunnen aanbieden. 

Inleveren voor deze veiling is nog mogelijk tot medio september. 

Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend, 
(van maandag t /m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak). 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

^ ^ o p t v g j l l ^ 

^ 

'°«Vooruwveti*^ 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.com 

mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdijkveilingen.com

