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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
WEESP 

DONDFROAC :̂ 0 OKTOBFR - AANVANG 18.00 UUR 
COLLECTIES W E R E L D / E U R O P A / W E R E L D D E L E N / T H E M A ' S 

COLLECTIES/LOTS BRIEVEN BUITENLAND 
WERELD COLLECTIES/LOTS/HANDELSVOORRADEN IN DOZEN 

VRIJDAG 31 OKTOBER-AANVANG 17.00 UUR 

LANDEN COLLECTIES VAN A T/M Z 

ZATERDAG 1 NOVEMBER -AANVANG 10.00 UUR 
NEDERLAND EN OVERZEE POSTHISTORIE 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS 

NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES/STOCKS IN ALBUMS/DOZEN 

Noteert u vast deze data in uw agenda, want dit is een veiling die u absoluut niet mag nnissenl! 

EEN SELECTIE UIT DE ZITTING LOSSE KAVELS NEDERLAND MET VELE TOPPERS 
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GROTE INTERNATIONALE VEILING 

30 OKTOBER- 1 NOVEMBER 2014 

KIJKDAGEN 
TIJDENS POSTEX 17-19 OKTOBER IN APELDOORN 
(ALLEEN LOSSE KAVELS POSTHISTORIE EN NEDERLAND EN OVERZEE) 

26 OKTOBER 
27 OKTOBER 
28 OKTOBER 
29 OKTOBER 
30 OKTOBER 
31 OKTOBER 
1 NOVEMBER 

TE WEESP 
ZONDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 
WOENSDAG 
DONDERDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 

11,00'16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-17.00 UUR 
10.00-16.30 UUR 
09.00-15.00 UUR 

Tot op de laatste dag ontvingen wij vele mooie en interessante inzendingen voor deze veiling. 

INTERESSANTE AEDELING l'OSTHISTORIE INTACT GELATEN COLLECTIES 
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PostBeeld 
3 winkels 

4 internetsites 
o.a. gratis wereldcatalogus en magazines 

PostBeeld en postzegels iioren bij eil<aar. IVIeer dan 25 
mensen in ons bedrijf zijn dagelijks bezig met alles wat 
met postzegels te maken heeft. 
Wij hebben winkels in Haarlem, Leiden en Rotter

dam en vier internetsites, ieder met hun eigen karakter 
(postbeeld.nl is onze webwinkel, freestampcatalogue. 
nl een gratis wereldcatalogus met o.a. verlanglijst

functie, postzegelblog.nl een gratis filatelistisch 
tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons 
engelstalig magazine). 
Onze wereldvoorraad is zeer groot en dagelijks wor

den honderden tot duizenden items toegevoegd. Vaak 
zijn dat zegels uit collecties, maar wij nemen ook 
nieuwtjes van de gehele wereld op voorraad en leve

ren in abonnement. In onze winkels staan bovendien 
honderden voordelige collecties en partijen. 

PostBeeldHaarlem 
Kloosterstraat 17 
2021 VJ Haarlem 
Tel:0235272136 
openingstijden: 
dl t/m vr 10:0018:00 
za 10:0017:00 

PostBeeldLeidse 
postzegelhandel 
Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel:0715123233 
openingstijden: 
WO t/m za 10:001700 

PostBeeldMedo 
Nieuwe Binnenweg 255. 
3021 GD Rotterdam 
Tel:0104768643 
openingstijden: _ 
di, do, za 10:3017:00 

Internet: 
Webwinkel: PostBeeld.nl 
Catalogus: FreestampCatalogue.nl 
Magazines: PostzegelBlog.nl 

FreestampMagazine.com 
Wij zijn aanwezig op de Postex! 

V FILATELIE DE BOEIER A" 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

 ^ ^ N e d e r l a n d & G R (postfrls/gestempeld) 

 4 ^ Z w i t s e r l a n d (postfrls/gestempeld) 

■^Indonesië (posttris) 
 ^ T h e m a Spoorwegen (vni. posttris) 

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

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Email: info@filateliedeboeler.nl 

geen winkel 

www.filateliedeboeier.nl 

MOOISTE POSTZEGEL

VERZAMELING TER WERELD 
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1 ZEGELS MET ENORME 
NOMINALE WAARDEN 

IN ELKE UITGAVE 
• Overzicht met ruim 1300 actuele (verzamel)evenementen 

• Boeiende antiek, vintage en verzamelverhalen 
• Veilingnieuws 

• Regelmatig filatelie artikelen 
• En nog veel meer cultuurhistorie 

VERWEN UZELF OF GEEF EEN ABONNEMENT CADEAU! 

Meldt u aan op www.verzanielenmagazine.nl 
of bel: 0599  345770 (ma. t /m do.: 9.0015.00 uur) 

't 
!it£.r.«..'jifet,ll,ln, ■■ 

VERZ AMELENMAGAZINE. NL 

'V tR /AMl i l i ND N F D E R I A N D ' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMEL EN CURIOSAMARKT 

1  2 november 2014 
Uî l̂̂ èn««" 

.) VAN 9.30 16.30 UUR 

HOME BOXX 
NIEUWEGEIN 

0̂ '̂  gelegen aan de Syriilonitlaan, nabi| de A C Verhoefweg en A12 

5/0 kramen vol verzameMems' ENTREE: € 5,00 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee. (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www.verzamelendnederland.nl 
Al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars! 
Een evenement dat u beslist niet mag missen! 

http://postbeeld.nl
http://postzegelblog.nl
http://freestampmagazine.com
http://PostBeeld.nl
http://FreestampCatalogue.nl
http://PostzegelBlog.nl
http://FreestampMagazine.com
mailto:info@filateliedeboeler.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.verzanielenmagazine.nl
http://www.verzamelendnederland.nl


Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • ♦ 

 Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T +31 (0)475  563 500 • F +31(0)475 330 829 
 Bazarstraat 3, 2518 AE 'sGravenhage, 7+31(0)70 365 3817 

(Postadres p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 8082, 2518 AD 'sGravenhage) 
mfo@vandieten nl • ww^w vandieten nl 
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Van D i ë t e n P o s t z e g e l v e i l i n g e n BV is o n d e r d e e l van Van L o k v e n F i l a t e l i e BV 



BEURS PURMEREND !!! 
zaterdag 11 oktober 2014 

Sporthal De Kraal, Zambezilaan 278,1448 PN 
10.00-16.00 u 

BEURS ASSEN!!! 
zaterdag 18 oktober 2014 

Sporthal Peelo, Scharmbarg 31,9407 EA 
09.30-16.00 u 

Info 050-5033926 ('s avonds) of 
WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

NIEUWE MICHEL EDITIES HERFST 20141̂ ^^ «̂'̂ ^ 

West Europa 2014/15 in kleur 
Oost Europa 2014/15 in kleur 

62,-
62,-

Alle 7 Europa banden thans leverbaar 
Zwitserland/LBK Liechtenstein Speciaal 2014/15 in kleur € 69,80 
Overzee 6/2, Zuidelijl( Afrika 2014/15 in kleur, € 79,80 
Motief catalogus Vogels Europa 2014/15 in kleur € 59,80 

In november worden verwacht 
Motief catalogus Spoorweg, gehele wereld 2014/15 in kleur € 59,80 
Motief catalogus Schepen, gehele wereld 2014/15 in kleur € 59,80 

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

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
IBAN NL36INGB0000001700 
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Maandelijkse zaaiveiling van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 
'J27«»C!7o(»]©'2?©©C?eO(7S)®OoöDO 
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Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voors t raat 23 - 8011 MK Zwol le 

j t . Tel 038 - 4211045 daags ma-za 08 30 tot 16 00 uur 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ß(^, 
6950 AA Dieren % : 
Tel 0313-419041 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

e 0,55 per 
€ 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,70 per 
€ 0,33 per 
€ 0,40 per 
€ 4,00 per 
€ 0,55 per 
€ 0,30 per 
€ 4,50 per 
€ 0,45 per 
€ 0,75 per 

1 EURO 
10 DKK 
10 FF 

1 EURO 
1 GBP 
1 SFR (vanaf 1996) 

100 NKR 
1 GBP 
1 DOLLAR 

100 ZWKR 
1 SFR 
1 EURO 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens Postex, 17,18 & 19 oktober 2014 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

ADVANTAGE" Postzegeihande^ UW postzegelhandel op internet 
Gespecialiseerd in klassiek topmatenaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1*' klas kwaliteit 
Europa t/m ca I960 - Israel - Indonesië - Ver Naties 

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

www.advantage-stamps.coir' 
BIJ ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel 078 6153386-Fax 078 6428899 
KvK nr 23083937 - e-mail: sundquestgiplanetnl 

Geerizen Phflate%^ 
Op de Postex hebben we weer interessant kilowaar van vele 
landen voor u beschikbaar. Wij bieden u een grote keuze aan 
postzegels in nieuwe en gestempelde kwaliteit. 
Ook in catalogi zijn wij weer goed gesorteerd en kunnen u de 
nieuwste versies aanbieden tegen aantrekkelijke prijzen. 
www, eeertzenphilatelie. nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 
Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: seeHzen.Dhila(a»vxs.nl Lid van IFSDA en NVPH 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteel(boeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE A L B U M S DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:rvergossen@hetnet.nl
http://www.advantage-stamps.coir'
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ilatelie (waarin opgenomen De 
nilatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
even door de Stichting Nederlandsch 
laandblad voor Philatelie 

e officiële mededelingen van de 
anmklijke Nederlandse Bond van 
latelistenverenigingen KNBF en de 
agina s van De Posthoorn vallen buiten 
erantwoordelijkheid van de redactie 

oofdredactie 
ene Hiilesum Filatelie 
aneHillesum 
astbus? 3330 AA Zw jndrecht 
ïlefoon 078 6101520 
!llesum(S>filatelist com 
'WW defilatelte nl 

dvertenti ever koop 
ureau de Troye 
rieelvoge weg 5 i34.9CGAlmere 
:anme de Troye 
ïlefoon 036 5384528 
ïlefax 036 5384880 
ifo@bureaucletroye nl 
'WW bureaudetroye nl 

bonnetnenten en bezorgklachten 
bon nementen tand 
ostbus 20 1910 AA Uitgeest 
ïlefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
;lefax 0251 310405 
lutaties www aboland nl/blad/fdatelie 

dreswijzigingen 
dresw jz gingen geeft u op aan de 
ïcretaris van de vereniging waarvan u 
dbcnt Individuele abonnees zenden 
un adreswijziging aan de administratie 
ie Abonnementen) 

loe word ik abonnee^* 
zijn twee abonnementsmethoden 
een collectief abonnement 
kunt lid worden van een vereniging 

lebij Filatelie is aangesloten het 
bonnementsgeld maakt dan deel uit van 
w verenigmgscontributie 
een individueel abonnement 

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

nummers) Abonnementsbeeindiging 
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 
enningmeester Filatelie Brussel 
ermeld duidelijk het adres waarnaar 
et blad moet worden verzonden' 

pzegging abonnement 
pzeggen kan vta uw verenig ng 
■n ndividueel abonnement 
an aan het eind van de lopende 
bonnementsperiode worden beëindigd 
doet dit door uiterlijk vier weken voor 
et aflopen van uw abonnement een 
rief te schrijven aan Abonnementenland 
Uitgeest (adres zie Abonnementen) 

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

estuur 
oorz tter 
C van Balen Blanken AIjP 
■cretar\s 
FC Elzinga Schalmei 5 
876 VC Etten Leur 
lefoon 076 5035295 

enningmeester 
van de Kasteele 

opyright 
) 2014 Maandblad Filatelie 

plage van dit nummer 
; 000 exemplaren 

SN nummer ot66 3437 
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f FILATELIE 

H Uit de wereld van de filatelie 
B Verzamelgebied Nederland 
B H Maximafilie 
B Bondspagina s 
■ I Fiscaalzegels op Aland (1) 
■ 1 Sluitzegels reclanne op postzegelformaat 
B Wi) lazen voor u 
Bezoek aan het postmuseum 3 Macao 
H Belastmgzegels van Zwitserland 
B Kraamkamer 3 
H Een lege(s) zegel zit vol verrassingen (1) 
Estafette won 3 0ktoben944 

BB'Dubbeltje Beige en Voor de verminkten 
Oktober Postex tijd' 
B Nederlandse stempels 
Moord uit 754 centraal op zegels Bonifatius (2) 
B Nieuw bijPostNL 
B I I De Posthoorn 
B I Post en Portzegels met naamstempels gebruikt als 
B Vervalsingen van Tsjechische postzegels 0) 
Postale etiketten te zien op Postex (advertorial) 
MemeiKlaipedakaviaarvoor de liefhebber 
S i Franse Cinderella s 
B Filatelistische evenementen 

B Postzegelboekjes 
B Nieuwe uitgiften 
H IBX Thematisch panorama 
B Kleine annonces 

■iÜlM^SIfiäSifiäiiBM 
Reisdocumenten zijn geliefd bij 
verzamelaars van Cinderella's Niet zelden 
zijn ze voorzien van fiscale zegels en vaak 
vele stempels Met de foto erbij van de 
oorspronkelijke eigenaar van het document 
maakt het tot een mooi tijdsbeeld 
Dat er vele soorten Cinderella's zijn blijkt 
Uit de diversiteit van artikelen die op dit 
thema betrekking hebben 

Advertentieindex 
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609 

609 
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612 

613 

fiscaalzegel 616 
618 

621 

624 

625 

628 

630 

632 

640 

642 

Sluitzegels, 
reclame op 
postzegeijformaat 
584 

'Dubbeltje Beige' en 
'Voor de verminlcten' 
604 
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Post en Portzegels 
met naamstempels 
gebruikt ais fiscaaizegel 
616 

1840 Pzh 
Advantage Pzh 
Auf der Heide 
Berg van den Joke Pzh 
Bijl van der Pzh 
Boeier De Fil 
Bouscher Ronald 
Catawiki 
Dieten van Pzv 
Friesland Pzv 
Ceertzen Phil 
Goudwisselkantoor 

620 
566 
566 
573 
6i,2 
56/, 

602 603 
571 
565 
570 
566 
593 

Herscheit Ron Pzh 
Leopardi Pzv 
Leuchtturm 
Muller Cert Auktion 
MPO 
Nederlandsche De Pzv 
Nijmeegse Pz »Mh 
NVPH 
Postbeeld 
Postex 
Poststempel Het 
Rauhut £ Kruschel Br m Auktion 

566 
572 
573 
6 « 
570 

562 563 
609 
639 
564 
608 
566 
571 

Rietdijk 
Sandafayre 
Smits Philately 
Ten Kate Phil 
Vansteenkiste Luc Pzh 
Vergossen Ruud Fi! 
Verzamelen Magazine 
Verzamelend Nederland St 
Voorstraat De Veilinghuis 
WB Evenementen 
Zeist Pzh 

64J, 
573 

568 569 
589 
572 
566 
564 
564 
566 
566 
570 

GMna Bureau de Troye 
Telefoon 036  5 38 45 28 
of info(a)bureaudetroye.nI 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de k\\? (Association Internationale des journalistes Philateliques) en lid 
van deASCATide internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
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Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein : > ; 
Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 

info@fiiatelie.net - Ban|lc: 38* ' t##f.378 / Giro: 7227081 

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NE1 
22745 Aruba 1986-2004. Prijs: € 250 
Complete, dubbele (postfns en gestempeld) collectie Aruba 1986-2004 in Lindner album 
Gat waarde ruim 1250 euro Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22785 Australië 1952-1980. Prijs: € 150 
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Australië 1952-1980 in Collecta album 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22721 Austraiië jaarboelien ig53(!i)-1994. Prijs: € 500 
Prachtige collectie jaarboeken met alle uitgaven van de betreffende jaren de periode 1953-
1980 in 4 particuliere boeken (maar wel met de goede senes, dus ook de pre-decimale 
Navigator serie t/m 2 pond"), 1981 t/m 1994 in de officiële Australia Post office hardcover 
jaarboeken, tevens 1988 bicentenial collectie, in doos KOOPJE" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22735 België 1893-1997. Prijs: € 450 
Aardig gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1893-1997 in 3 albums 
Collectie bevat o a (Michel no's) 241* (2x), 288-290*, 400* (2x), 506-513*, 828-829", 854-
862**, 902-903*, 867-871*, 906-908**, 909-913*, 952-959'*, 995-1000*, blok 6*, etc Van 
1970 tot 1997 zo goed als compleet postfns Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22718 België 1969-2006. Prijs: € 600 
Insteekboek met postfrisse blokken en velletjes van België 1969-2006 Nominaal ruim 750 
euro Koopjei Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22708 België ca. 1900-1999. Prijs: € 175 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte restant Dealerstock België 1900-1999 in 2 insteekboe-
ken Partij bevat nog aardig materiaal, waaronder ook blokken 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22766 Bundespost 1949-2013. Prijs: € 750 
Zeer goed gevulde, postrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Bundespost 
1949-2013 in 5 insteekboeken Collectie bevat beter materaal zoals (Michel no's) 111-112, 
113-115** (113 met plaatfout 113V), 117-120, 121-122, 139-140, 141-142*, 141-142, 143-
146, 156-159, 173-176 etc Verder zeer veel modern matenaal, waaronder ruim 165 euro 
nominaal Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
22728 DDR 1949-1990. Prijs: € 300 
Zeer uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte dealer stock DDR 1949-1990 in 6 
insteekboeken Partij bevat zeer veel matenaal, waaronder ook beter en veel blokken 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22773 DDR 1949-1990. Prijs: € 2 5 0 
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie DDR 1949-1990 
in 5 insteekboeken Collectie bevat o a (Michel no's) 284-285, 286*, 287*, 288, etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
33056 Duitse Reich 1923. Prijs: € 750 
Michel 244c, 40m groenolijf postfns blok van 18 zegels, gekeurd Buhier, zeer zeldzaam 
Michel 2006 cat w 11 700 EURO' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
33057 Duitse Reich infla. Prijs: € 360 
Postfrisse betere zegels in veldeeltjes met Michel 253aZ(80), 290Z(150) en 295Z(120), deels 
gekeurd Buhier, cat w 11 000+ euro, spotkoopje' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22755 Duitsland 1872-1940. Prijs: € 1000 
Insteekboek met gestempeld materiaal van Duitsland ca 1872-1940, waaronder zeer veel 
(betere) combinaties (sommige stempels dubieus) Cat waarde ca 14500 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22753 Duitsland 1910-1945 postfris. Prijs: € 450 
Twee insteekboeken met divers, uitsluitend postfris materiaal van Duitsland 1910-1945 Cat 
waarde ca 5400 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22754 Duitsland Infla specialiteiten. Prijs: € 950 
Twee insteekboeken met divers, postfris infla matenaal, waaronder veel veldeeltjes met vel-
rand, Han nummers, etc Zeer leuk kavel, cat waarde 6800 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22710 Engeland 1840-1970. Prijs: € 2100 
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Engeland 
1840-1970 in Stanley Gibbons album Collectie bevat veel beter klassiek materiaal, op plaat-
nummer verzameld, hogere waarden t/m 10 shilling, fosfor series, portzegels, dienstzegels 
etc Hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22788 Engeland 1948-2013 FDC's. Prijs: € 450 
Prachtige collectie FDC's van Engeland 1948-2013 in 7 FDC albums 

Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
22786 Engelse koninidijke jubilea. Prijs: C 2 0 0 
Doos met 6 albums met postfrisse zegels en FDC's uitgegeven ter gelegenheid van Silver 
Wedding 1972, Silver Jubilee 1977 en Coronation Anniversary 1978 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
33067 Europa Cept 1956-1992. Prijs: € 475 
Prachtige postfrisse collectie, voor 99% compleet en in mooie kwaliteit, incl de schaarse 
uitgaven als Luxemburg 1956 en 1957, Liechtenstein 1960 en Spaans Andorra 1972 + de 
blokken, op stockkaartjes opgezet Zeer hoge cataloguswaarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
33068 Europa Cept 1956-1992. Prijs: € 400 
Prachtige postfrisse collectie, voor 99% compleet en in mooie kwaliteit, incl de schaarse 
uitgaven als Luxemburg 1956 en 1957, Liechtenstein 1960 en Spaans Andorra 1972 (zonder 
blokken), op stockkaartjes opgezet Zeer hoge cataloguswaarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22771 Faeröer, Aland en Groenland. Prijs: € 100 
Insteekboek met voornamelijk gebruikt, modern materiaal van Faeroer, Aland en Groenland 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22772 Finland 1875-2013. Prijs: € 300 
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte collectie Finland 1875-2013 in 3 insteekboeken 
Collectie bevat veel materiaal, waaronder veel modern 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22717 Frankrijk 1876 -1971 . Prijs: € 2250 
Zeer goed gevulde, postfrisse en ongebruikte collectie Frankrijk 1876-1971 in Marini album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 61* , 77*, 82*, 98*, 105*, 112-118*, 
119-123* (Merson), 124-128*, 156*, 162-169*, 229-232*, 241-242** (gekeurd), 252*, 256*, 
262*, 308*, 348-351*, 398*, 867-872*, 891-896*, 945-950**, 989-994*, 1027-1032*, luchtpost 
1-2* (gekeurd), 24-27*, 29*, 30-33*, blok 3* (Pexip), pakketpost 9-14*, 28-29*, 47-53*, 65-71*, 
72-76*, 81-87*, 88-90* 92-94*, 101-107*, 139* (gekeurd), 160-163*, 191-199*, voorafstem-
pelingen 47*, 54*, 60*, 68*, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

22756 Guernsey 1969-2010. Prijs: € 20 
Postfrisse en gebruikte deels dubbele collectie Guernsey 1969-2010 in dik insteekboek 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22740 Hele wereld klassiek/oud uitzoekpartij. Prijs: € 425 
Prachtige klassieke partij met veel /Aziatisch materiaal, ook veel beter, verzameling Japar 
USA met hele dure uitgaven, Spanje, Frankrijk klassiek met typen en stempels in aantalle 
(cat w van dit boekje alleen 15 000+++ euro'), Maleisië, Indiase staten, Hong Kong, GB co 
lectie t/m modern etc etc in groot aantal albums en stockboeken + los, in doos Geweldig 
uitzoekpartij" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
33070 Hong Kong 1993-2001 . Prijs: € 10 
Postfrisse collectie blokken, incl betere blokken met hoge nominale waarde, ook prachtig 
motieven, in insteekboek Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22784 Ierland 1922-1977. Prijs: € 115 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte maar voornamelijk gebruikte collectie Ierland 1922 
1977 in Davo cnstal album Collectie bevat mooi deel 1922 opdrukken, waaronder ook kaï 
mijn opdrukken, variëteiten zoals 2 penny met kopstaande opdruk (Stanley Gibbons 12a(* 
en verder betere zegels zoals (Stanley Gibbons no's) , 99-101, 149-151, dienst 1-4, 5-1 i 
brugparen etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22763 Ierland 1922-2012. Prijs: € 17 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Ierland 1922-2012 in 4 insteekboeken, waan 
veel matenaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE NE 
33031 Indonesië 1970-1984. Prijs: € 70 
Postfrisse, geheel complete collectie Indonesië 1970-1984 in dik insteekboek Collectie i 
compleet inclusief alle blokken, waaronder natuurlijk ook de goede zoals apenblokken, ter 
nis-en voetbalblokken etc Cat waarde (Zonnebloem) 3162,65 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
33035 Indonesië fiscaal 1967. Prijs: € 250 
Fiscaalzegel 2500 rupiah paars en geel ongebruikt, lastig zegel, lOOx in complete vellen va 
100, merendeels pracht ex Barefoot fiscaal catalogus nr 313, cat w 100 000 pond (me« 
dan 120 000 euro)'" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22741 Iraq speciaalcollectie variëteiten/afwijkingen. Prijs: € 395 
Schitterende partij afwijkingen, variëteiten, (deels) ongetand, missende kleuren en ands 
schaars materiaal, van oud tot nieuw, opgezet in 7 stockboeken en 2 mappen Dit lot i 
afkomstig van de toenmalige directeur van de Iraakse PTT, dus deze persoon zat dicht bij d 
bron Unieke koop van zoveel van dit zelden tot nooit aangeboden matenaal" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22759 Isle of Man 1973-2010. Prijs: € 25 
Postfrisse en gebruikte, deels dubbele collectie Isle of Man in 2 insteekboeken Collecti 
bevat veel materiaal, waaronder ook aardige blokken 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22724 Israël 1948-2001 . Prijs: € 40 
Uitgebreide, voornamelijk postfrisse, fulltab dealer stock Israel 1948-2001 in 3 dikke Dav 
insteekboeken De eerste jaren zijn voornamelijk zonder tab en gestempeld, vanaf ca 195 
voornamelijk postfns en fulltab Partij bevat ook veel blokken en boekjes Koopje' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22777 Italië 1863-2013. Prijs: € 30 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Italië 1863-2013 in 3 insteekboeken Voor; 
het moderne deel is zeer goed gevuld Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NE 
22720 Italië 1861-1945. Prijs: € 625 
Schitterende **/*/0 vrijwel complete tot overcomplete collectie met vele extra's, ook prachti 
klassiek aandeel met vele gebruikte en ongebruikte topnummers, ook heel veel luxe postfris 
se uitgaven aanwezigC"), jaren 20/30 met alle dure uitgaven, diverse uitgaven met certificaa 
Manzoni, zeer goed back of the book, luchtposten, servicio dit Stato triptiek etc etc in zee 
goedgevuld Italiaans album Fantastische collectie met enorme cat w '" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22789 Japan. Prijs: C 100 
Doos vol met divers materiaal van Japan, waaronder veel nominaal in kleine vellen (ruir 
150 000 Yen, ca 1100 euro), FDC's, groot blad met oude Japanse zegels voor loensten eti 
Zeer veel materiaal' Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NE 
22768 Jersey 1969-2011 . Prijs: € 35 
Goed gevulde, postfrisse en gebruikte, deels dubbele collectie Jersey 1969-2011 in 2 ir 
steekboeken Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
33069 Karpaten Ukraine 1945. Prijs: € 30 
Postfnsse en ongebruikte partij Karpaten Ukraine 1945, waaronder veldeeltjes in insteel 
boek, leuk voor kleurnuances, typen, plaatfouten etc Gat waarde Michel 4500 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22782 Latijns Amerika tot ca. 1910. Prijs: € 370 
Mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Latijns Amenka tot ca 1910 in 2 Stanley Gibbon 
albums Collectie bevat o a (Yvert no's) Argentinië 6, 7, 13, 29, 31, 161*, Brazilië, Chili 8e 
100*, port 1 -9*, retour 8*, Costa Rica 4*, 10*, 11-12*, Uruguay 7, 10, 11, 13, 14, 16, 24*, 25 
26*, 27*, 32*, 33*, 86a in blok van 4 (kopstaande opdruk), 101*, Paraguay, Peru etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22757 Liechtenstein 1912-2011 . Prijs: € 25 
Postfrisse en gebruikte, deels dubbele collectie Liechtenstein 1912-2011 in 2 insteekboekei 
Collectie bevat wat beter materiaal zoals (Michel no's) 1-3*, 52B(*), 59*, 396** (Europa 1960 
etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22707 Liechtenstein 1917-2014! Prijs: i 75 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte dealerstock Liechtenstein 1917-2014 i 
2 dikke insteekboeken Nominaal (dus zegels na 1996) reeds 1050 Frank (ca 850 euro 
Koopje' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
33058 Luxemburg 1956. Prijs: € 12 
Stockblad met 10 x Luxemburg 1956 Michel 552-554 Kolen en Staal serie postfns in lux 
kwaliteit Gat waarde 700 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22762 Monaco 1885-2012. Prijs: € 10 
Ongebruikte (ook iets postfris) en gebruikte collectie Monaco 1885-2012 in 2 insteekboeker 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22719 Nederland 1852-1987. Prijs: C 160 
Prachtige meest gebruikte collectie (modernere deel ook */**), in de hoofdnummers gehei 
compleet met alle toppers, in meest zeer mooie kwaliteit, in 2 hele dure Kabe albums + ca; 
settes Zeer hoge cat w Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
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2751 Nederland 18521995. Prijs: € 1650 
1 de hoofdnummers zo goed als complete, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie 
lederland 18521995 in 4 luxe Lindner albums Iets gemengde kwaliteit, maar voornamelijk 
looie zegels Collectie bevat o a (NVPH no's) 3, 6 (gerepareerd), 12, 29, 48, 49 (mooi klein
jndstempel Amsterdam 9), 80,101,104105,130 (gerepareerd), 131,136138*, etc Verder 
ok aardig roltanding aanwezig, port, dienst etc Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
2750 Nederland 18521998. Prijs: € 1575 
1 de hoofdnummers zo goed als complete, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie 
lederland 18521998 in 4 luxe Lindner albums Iets gemengde kwaliteit, maar voornamelijk 
looie zegels Collectie bevat o a (NVPH no's) 3, 6 (gerepareerd), 12, 29,48 (klem dun plek
i), 49 (met mooi kleinrondstempel Sappemeer), 80, 101, 104105 130, 131, 136138', etc 
loge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2704 Nederland 18522009. Prijs: € 750 
!oed gevulde, vrijwel uitsluitend gestempelde collectie Nederland 18522009 in 3 Davo al
ums Collectie bevat beter matenaal zoals (NVPH no's) 3, 6, 28, 104105, 136138, etc 
evens zeer veel blokken en velletjes aanwezig Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
2774 Nederland 18671913. Prijs: € 375 
ostfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18672013 in 4 insteekboeken 
ïollectie IS goed gevuld met ook zeer veel modern materiaal Geen nominaal materiaal aan
wezig (wel wat ongebruikt zonder gom) Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2705 Nederland 19132008. Prijs: € 975 
litsluitend postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 19132008 in 3 Davo albums 
lollectie IS goed gevuld, waaronder ook wat beter materiaal zoals (NVPH no's) 132133*, 
34135*, 203207*, 212219*, 225228" 229231 ■*, 279282**, 305309", 346349*, 356
73* etc Vanaf 1934 is de collectie zo goed als compleet (zonder de en Face sene) en bevat 
us ook veel nominaal materiaal Hoge cat waarde en nominale waarde, Koopje' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3016 Nederland 19601963. Prijs: € 200 
)ollectie onbeschreven FDC's Nederland met open klep van E42 t/m E61 in stockboek 
looie kwaliteit, cat waarde 591,50 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3015 Nederland 1974 dubbele koe op fdc! Prijs: € 75 
llanco Ie dag envelop met dubbele koe geplakt in plaats van los zegel, schaarse cover' 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
2747 Nederland 19802011 FDC's. Prijs: € 400 
ieheel complete collectie FDC's van Nederland 19802011 in 4 Davo FDC albums Collectie loopt 
an no E180 t/m E642 Cat waarde ruim 2500 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3065 Nederland 19882013!!!!! Prijs: € 850 
'rachtige postfnsse complete collectie jaarsets mol de nieuwste uitgaven (zeer lage oplage 
n met zeer hoge aanschafprijs), nominale waarde reeds circa 1000 euro Onder nominale 
/aarde" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3012 Nederland 19901999. Prijs: € 250 
:omplete postfnsse collectie Nederland 19901999 inclusief velletjes in luxe Davo album 
eel 4 Compleet volgens dit album, dus inclusief velletjes en gelegenheidsboekjes (biz 
08/139 en A45/62) Nominaal zonder toeslag reeds ruim 256 euro, dus het album kado 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3066 Nederland ansichtlcaarten. Prijs: € 135 
Jbum met 150 oude en zeer oude ansichtkaarten van Nederland 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2 7 0 6 Nederland brieven, Itaarten en postwaardestukken. Prijs: € 300 
,ardige partij van 160 brieven, kaarten en postwaardestukken van Nederland Bevat o a 
ardige Jamboree stempels, waaronder 2x Oxfordgroep Utrecht, aardige trajectstempels, 
ïuke postwaardestukken zoals (Geuzendam no's) 257v (kasteel Hoensbroek), 260 (Irene) 
n 262 (Beatrix), beide ongebruikt, 277c (groen karton, gebruikt), etc Leuke partij' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
12703 Nederland FDC'S 19592010. Prijs: € 400 
'rijwel complete collectie FDC's van Nederland 19592010 in 5 grote FDC albums Hoge cat 
(aarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3039 Nederland fdc's 19802009!! Prijs: € 500 
omplete collectie incl Anummers, incl de laatste jaren met zeer lage oplagen, enorme 
anschafprijs' In 4 albums, in doos Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2715 Nederland nalatenschap 19762003. Prijs: € 300 
;ieine nalatenschap Nederland 19762003 in 11 banden, waann een vrijwel complete post
isse collectie (dus inclusief nominaal deel), een FDC collectie en enkele boeken met dou
letten Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3063 Nederland uitzoekdoos. Prijs: € 250 
euke uitzoek en snuffelpartij, doos vol met restanten, doublettenboeken en (deel)verza
lelingen, in groot aantal albums/boeken, van oud tot nieuw, ook leuk voor plaatfouten etc 
ostfris/plakker/gestempeld door elkaar, veel uitzoekplezier Dit kavel wisselt van samen
telling en er zijn dus geen foto's van Alle foto's op: WWW FILATELIE.NET 
3003 Nederlandse Antillen 19701989. Prijs: € 150 
isteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 19701989, 
iclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 421 tot 934 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3004 Nederlandse Antillen 19901999. Prijs: € 250 
isteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 19901999, 
iclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 935 tot 1297 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

22749 Nieuw Zeeland 18551990. Prijs: € 450 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 18551990 in Davo album 
Collectie bevat o a aardig klassiek materiaal (wel wat gemengde kwaliteit) 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22764 Portugal ca. 18802012 . Prijs: € 150 
Voornamelijk gebruikte collectie Portugal 18802012 in 2 insteekboeken 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22725 San Marino 18771980. Prijs: € 200 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte restant stock San Marino 18771980 in Importa Bnstol 
insteekboek, waarin nog aardig materiaal zoals (Michel no's) 5361, 91 98*, 225*, 226*, 235

236**, 439C** in kleinbogen (gom velrand beschadigd), 464476*, 696, etc 
Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

33051 St. Vincent drukproeven 19871988. Prijs: € 250 
Map met ongetande 8 blokken met Engelse voetbalclubs uit de premier league seizoen 
19871988 met 9 verschillende drukgangen per blok In totaal dus 72 velletjes 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22737 Suriname 19482005. Prijs: € 600 
Postfnsse (eerste paar jaar met plakker), complete collectie Suriname 19482005 in luxe 
Leuchtturm album (jaren 19481974 op Importa bladen) Cat waarde 4200 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22746 Suriname 19752004. Prijs: € 1250 
Vrijwel complete, dubbele (postfns en gestempeld) collectie Suriname 19752004 in 3 luxe 
Lindner albums Collectie bevat ook vrijwel alle brugparen (ook postfns en gestempeld) Cat 
waarde ca 8200 euro Alle foto's op. WWW FILATELIE.NET 
33055 Transvaal 1923. Prijs: € 100 
Oud boekje (1923) met herdrukken van Transvaal Bevat herdrukken van de zegels van 1885, 
1896,1900 en 1901 Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
33050 Treinen. Prijs: € 200 
MOOI lot van 30 verschillende proefvelletjes van de 1987 Grenadines of St Vincent treinense

ne in verschillende kleuren, met en zonder waardeinschnft, allen ongetand, uit de drukkerij 
Zelden aangeboden' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22733 Turkije 1867 2001 . Prijs: € 350 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Turkije 18672001 in 5 insteekboeken Partij 
bevat veel materiaal, waaronder wat beter zoals (Michel no's) 10101013**, 10141015**, 
10291034", 10351040", 10411046", 10721075", 10901093", 13481359", 1388

1390, 18141819", 19311934** (3x), 31973200**, 32483250", blok 2 " , 5 " , 1 9 " (2x), etc 
Tevens wat (Turks) Cyprus aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22742 Turkije speciaalverzameling. Prijs: € 1500 
Zeer interessante speciaalverzameling, door de verzamelaar met veel kunde en geld bij el

kaar gebracht, van oud tot nieuw, met zeer veel typen, tandingen, opdrukken, (opdruk)vané

teiten etc etc in 2 insteekboeken Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22714 USA 18511976. Prijs: € 4 5 0 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van USA 18511976 Partij bevat 
o a aardig klassiek matenaal, luchtpost, port, fiscaalzegels etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22739 USA luchtpost plaatblokken 19261959. Prijs: € 600 
Uitgebreide verzameling plaatblokken, van oud tot nieuw, met heel veel schaarse blokken 
aanwezig met hoge cat w (af en toe iets getint of iets vast aan albumbladen, met de prijs 
hebben we hierbij rekening gehouden'), prachtige aanwinst voor uw USA collectie 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22767 Vaticaan 19332004. Prijs: € 100 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 19332004 in 2 insteekboeken 
Tevens wat San Marino en Andorra (zowel Frans als Spaans) aanwezig 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22783 Wereld tot ca. 1950. Prijs: € 575 
Aardig gevuld oud Scott wereldalbum met zeer veel materiaal, ongebruikt en gebruikt, waar

in ook betere zegels Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
33064 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 275 
De befaamde 'bureaudoos' van Smits Philately In deze doos gooien we alle kleine kaartjes, 
boekjes, mapjes etc die we met tot een kavel kunnen maken Weken uitzoekplezier en zeker 
een koopje Wie het eerst komt, het eerst maalt Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22711 Zuid Afrika. Prijs: € 425 
Map met albumbladen met bneven, postwaardestukken en zegels met speciale stempels 
van Zuid Afrika Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22748 Zwitserland 18501960. Prijs: € 6 0 0 
Aardige, voornamelijk gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Zwitserland 1850

19630 in insteekboek Collectie bevat leuk klassiek matenaal, enkele betere blokken, leuk 
port (ook kopstaande kaders) etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22729 Zwitserland 1862 2001 . Prijs: € 1100 
Zeer uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte dealer stock Zwitserland 18622001 
in 6 insteekboeken Partij bevat zeer veel matenaal, waaronder ca 1700 Zwitserse Frank 
nominaal (ca 1400 euro) Superkoopje" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22734 Zwitserland blokken. Prijs: € 200 
Stockblad met betere blokken van Zwitserland Bevat (Michel no's) blok 5*, 7*, 8,10**, 10, 
13** (2x), 14*, 15** (3x), 15 Cat waarde 1675 euro (postfns prijs) 

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 
Email 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 0302892620 
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^ ^ ^ j l Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
MrPJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 137» veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op 

zaterdag 25 oktober 2014 
in Restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 

In onze 137" veiling zijn o a opgenomen honderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan matenaal voor 
onze 137= veiling worden ingeleverd 

WIJ zoeken voortdurend mooie collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen 

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

Bezichtiging ten kantore dagelijks mogelijk 
Kijkgelegenheid op: donderdag 23 oktober van 13 00  18 00 

vrijdag 24 oktober van 10 00 18 00 
zaterdag 25 oktober van 08 00 1130 

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio mei 2015 
Inzendingen dagelijks mogelijk 

Nadere inlichtingen tel 0582122096 
fax 0582129180 

Email adres pzvfries@xs4all nl 
Website www pzv friesland nl 

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe. 

 Betrouwbare en realistische taxaties 
 Bij verlioop hoogste opbrengst 
 Grootste klantengroep 

■f^9^ \^\m^mÊama,. 

Kanlooradres MPO: Hnergiewcg 7, 3401 MD Llssclstein 
Tel: 0306063944  Fax: 0306019895  WWW.MPO.NL 

Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u nnet ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst, 

want iedereen geeft u de hoogste en beste prijs. Of nog erger, belooft u de beste 
resultaten bij een (eventuele) verkoop! 

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in binnen en 
buitenland. Onze succesformule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%. 

Bij verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en 
20% voor de verkoper. Dit is 40%. Bij een verkoop van 100, euro krijgt u maar 80, euro, maar de 

verkoper moet wel 120, euro betalen en meestal moet u maanden op uw geld wachten! 

Dit is 50% meer dan wat u krijgt!!!!!! 
Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen, 

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan 76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur 
Stemerdingweg 12B te Soesterberg, Internet info@pzhzeist.nl 

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen bel dan nu. 

http://WWW.MPO.NL
mailto:info@pzhzeist.nl


RAUHUT &-KRUSCHEL 
BRIEFMARKEN \UKTIONSHAUS 

Inleveringen - Veiling 
Wij komen naar u toe 

Rondreis 

K o l n t , 

Omvangrijke inleveringen zal 
Harald Rauhut persoonlijk afhalen 

(tenminste 2.500,- Euro netto). 

Regelmatig grote veilingen, 
meer dan 160 sinds 1988. 

Lage provisies, hoge catalogus-

oplage en grote aantallen 
bezoekers bij de veilingen. 

Volledige dekking door onze verzekering 
bij overhandiging. 

Catalogus gratis bij opgave van referentie 
(anders 10,- Euro). 

Aankoop 

catawiki 
Wekelijkse 
Postzegelveilingen 

catawiki.nl/postzegelveillng 

Rauhut und Kruschel 
Briefmarken-Auktionshaus GmbH 
I Werdener Weg 44 ■ D-45470 Mülheim an der Ruhr 
I Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 2083907 25 

H 9 (0) 208 38 35 52 ■ Mail: harald.rauhut@rauhut-auktion.de 
'S Werelds grootste catalogus & 
veilinghuls voor verzamelaars 

file:///UKTIONSHAUS
http://catawiki.nl/postzegelveillng
mailto:harald.rauhut@rauhut-auktion.de


Postzegelhandel 
LUC VANSTEENKISTE 

/België XX/X/H. 
v̂  China zegels en brieven. 
/ Uitzoeken kilowaar Frankrijk, België en U.K. 
/Diverse loten / partijtjes 
v^Duostamps en PAFs 
/ Zegels wereld & brieven 
•^ Ook inkoop plakwaarden (nominaal) België 

en betere partijen. 

i t 
Rodenbachstraat 42, 8770 Ingelmunster, België, 
GSM: ++32 475 78 43 48 
mail: vansteenkiste.luc@pandora.be 

:......'■■■•""! ; Onze Beursagenda voor 2014; 
HoUandfila in Bameveld (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Postex in Apeldoorn (NL) 
Eindejaarsbeurs in Bameveld (NL) 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 194 
zaterdag 15 november 2014 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, RIjssensestraat 203B te Nijverdai. 

• KIJKDAGEN: maandag 10 november t/m vrijdag 14 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 15 november van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 15 november van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine l<avels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 195 wordt gehouden op 17 januari 2015. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/, y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:vansteenkiste.luc@pandora.be
mailto:info@leopardi.nl


In A4-formaat 
art nr 346 657 

€ 19,95 

In A5-formaat 
art nr 346 658 

€ 14,95 

i^iT' 

^ LeucMiurm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

Insteekalbums TRAVEL 
Het functionele insteekalbum - ideaal voor onderv/eg! 

• 24 chomoiskleurige pagina's 

• Zwarte omslag met ronde hoeken 

• Dubbele schutbladen van pergamijn N l t U ■ " . 

• Documentenhoes in de omslag 

• Sluit-elasKek 

• Incl. etiketten 

De nieu>ve accessoirecatalogi zijn er! 
• Accessoires voor postzegels en munten • Meer dan 6.000 artikelen • Tal van nieuwe producten 

Vraag nu kosteloos en vrijblijvend uw GRATIS-exemplaar aan! 

Meer info bi j u w Leuchtturm dealer of direct v ia Leuchtturm: 
Postfach 1340 • D-21495 Geesthacht ■ Tel. +49 (0) 4152/801-200 • Fax +49 (0) 4152/801-300 ■ info@leuchtturm.com ■ www.leuchtturm.com 

postzegelhandel 
jokevandenberg 

www.Jokewdberg.ni 

Voor al uw postzegels en benodigdheden 

Abonnementen van alle landen en/of motieven 
Postfris, gestempeld en fdc's 

10% korting op postzegelbenodigdheden 

Stockboeken tot 35% korting 

Alles op verzamelgebied 

Goed gesorteerde winkel 

Gratis ruim voldoende parkeergelegenheid 

Geopend 
dinsdag t/m vrijdag 10.30-17.30 uur 
zaterdag van 9.00-16.00 uur 
maandag gesloten 

Wij zijn aanwezig op de POSTEX 2014 

ncleijoke''. 

■.lotraat64 Tel/l-dx:uio^ - .D^ 
,SG Reeuwijk Mobiel: 06 21 26 1 

Email: pzh.jokevdb"'"'^'"'""'" 
Internet: www.jo kevdberg.nl 

mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com
http://www.Jokewdberg.ni
http://www.jo
http://kevdberg.nl


UIT DE WERELD VAN DE FILATELIE 
i. 

POSTEXNUMMER 

Voor de tweede 
maal een dik 
Postexnummer. 
Verleden jaar zijn 
we gestart met een 
special '(post)vervoer 
over land'. Het is de 
bedoeling dat de 
gespecialiseerde 
verenigingen, die 
massaal op de Postex aanwezig zijn, zich op die 
manier kunnen profileren en presenteren. 
Dit is blijkbaar in de smaak gevallen, want er werd 
ruim geregeerd op de oproep om een bijdrage te 
leveren voor dit Postexnummer. 

Het thema dit jaar is'Cinderella's en 'back of the 
book' materiaal'. Dit jaar met zes verenigingsbijdra-
gen, een meer dan verleden jaar. Daarnaast waren 
er nog vier andere verenigingen die zich gemeld 
hadden, maar die -om uiteenlopende redenen- niet 
in dit Postexnummer staan. Die artikelen houdt u 
nog tegoed. 
Daarnaast zijn er twee bijdragen over Cinderella's 
die niet afkomstig zijn van een vereniging. Een van 
het Museum voor Communicatie in Den Haag en een 
van een autochtone verzamelaar van de Aland-
eilanden. 
En daar treft u iets bijzonders aan. Iets dat bij de 
aanmelding van het artikel nog niet voorzien kon 
worden. 

Een echte wereldprimeur! De auteur Marten 
Sundberg, zelf redacteur van het enige postzegel
blad op de Aland-eilanden, stuitte bij zijn onder
zoek voor het artikel -waarvan het eerste deel in dit 
nummer van Filatelie is opgenomen- op maar liefst 
vier nog niet eerder beschreven plakzegels. En wie 
nu denkt dat het over zeer oude zegels gaat heeft 
het mis: Zegels uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Van één van de nieuwe ontdekkingen is 
slechts één, beschadigd exemplaar aanwezig in het 
archief. 

De auteur heeft de primeur voor publicatie van de 
ontdekkingen gegund aan Maandblad Filatelie en 
heeft daarmee gekozen om het niet eerst in zijn 
eigen blad Luppen te publiceren. We zijn de auteur 
dan ook veel dank verschuldigd dat we deze 
wereldprimeur hebben. 

Omdat de plakzegel waarvan er -vermoedelijk-
nog maar één bestaat in het tweede deel wordt 
beschreven, hierbij vast de afbeelding. 
De Deense vrachtzegel (bovenaan de pagina) van 
Universal Expres uit Kopenhagen (1882) is als 'button' 
gebruikt bij iedere bijdrage betreffende het thema. 

SLECHT FILATELISTISCH NIEUWS 

,- |;2t?00MARK200O.! 

Zoals bekend wordt van 
27-29 oktober de tweede 
editie van de Rossica ten
toonstelling gehouden, 
wederom in Moskou. 
De tentoonstelling wordt 
georganiseerd door een 
respectabele vereniging: 
De Russische Academie 
voor Filatelie, en heeft 
de patronage van de 
Europese Academie voor 
Filatelie en de AIJP. 
De nadruk (lees: krijgen 
voorrang) ligt op collec
ties met het thema Eerste 
Wereldoorlog. Daar
naast is er een grootse 
literatuurtentoonstelling, 
waarbij ook diverse Ne
derlandse inzendingen. 
Ook Maandblad Filatelie 
heeft ingezonden met de 
CD-ROM jaargang 2013. 
Gezien hetpresitigieuze 
karakter van de tentoon
stelling, alsmede het 
niveau van de organi
satoren, wekt het wat 
verbazing dat een van de 
deelnemende handela
ren de IGPC is. De Inter-
Governmental Philatelie 
Corporation. 
Dit iDedrijf vertegenwoor
digd zo'n 70'landen' 

en verzorgt voor deze 
landen de postzegel
uitgiften. Vele van deze 
'landen'zijn toch bij 
filatelisten niet geliefd, 
omdat er heel veel meer 
postzegels uitkomen dan 
het aantal inwoners zou 
rechtvaardigen. Vele 
van de zegels hebben 
waarschijnlijk ook nooit 
het betreffende'land' 
gezien. 
Niet alleen dat het bedrijf 
zich presenteert op de 
Rossica, ook zijn en zullen 
er vele postzegelemissies 
verschijnen met daarop 
'Rossica' en daarbij voor
al mooie plaatjes, waarbij 
Russische motieven. 
Neem nu Mustique. Nooit 
van gehoord zegt u? Zou 
goed kunnen. Volgens 
Wikipedia wonen er op 
dit kleine, partuliere, 
eiland (6m') 500 inwo
ners (en in het hoogsei
zoen 1.300). Het ligt in 
het Caribische gebied 
en behoort tot Saint 
Vincent and Grenadines. 
Het eilandenrijk is sedert 
1981 aangesloten bij de 
UPU, maar Mustique niet. 
Mocht er al sprake zijn 

*Gewg«town 
Samt 

"'»«" .KINSSTOWN 

van binnenlandse gel
digheid, dan kan voor de 
postzegel van $2 (€ 0,56) 
een brief van de tweede 
gewichtsklasse in het 
binnenland verzonden 
worden. Er zitten negen 
verschillende zegels in 
het vel. 
Voor de statistici onder 
de lezers: Het eilandje 
Tiengemeten, gelegen in 
het Haringvliet (grofweg 
tussen Numansdorp en 
Middelharnis) is 10,5 km' 
groot en telt maar liefst 
elf inwoners. 
Postzegels worden op 
de http://www.svgpost. 
gov.VC van de postad-
ministratie in het geheel 
niet aangeboden. Er is 
weliswaar een button 
voorhanden, maar die 
werkt niet. 
Of er voor alle landen die 
IGPC'in beheer'heeft 
Rossica zegels komen is 
niet bekend. Laten we he 
niet hopen! 

Bronnen: 
http://rusacademfilately 
ru/philately_announce-
ment/igpc_-_sredi_ 
uchastnikov_vistavki_ 
rossika-20i4_/40 
http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Mustique 

LEIDSE POSTZEGELHANDEL 

Sedert 1 oktober werkt de Leidse Postzegel-
handel intensief samen met PostBeeld uit 
Haarlem. Adres- en telefoonnummer blijven 
ongewijzigd. De naam wordt wel iets aange
past: PostBeeld, De Leidse Postzegelhandel. 
Klanten van PostBeeld kunnen voortaan ook 
hun bestellingen in Leiden afhalen. 

De voorde vaste klanten 
bekende winkel in 
de Vrouwensteeg. 

http://www.svgpost
http://rusacademfilately
http://en.wikipedia.org/


»OSTZEGEL DUURDERl 

Ve zijn het langzamer
land gewend dat de prijs 
an een postzegel in rap 
empo stijgt. Zijn we nog 
naar amper gewend 
ian€ 0,64 (pen januari 
'an dit jaar en vier jaar 
[eleden was dat nog 
naar € 0,44) een nieuwe 
)rijsstijging pen januari 
lanstaande komt er aan. 
let zou zomaar kunnen 
lat u dan € 0,69 betaalt 
■oor een postzegel. 
Vat is het geval: Conform 
Ie Postwet 2009 mag 
Ie concessiehouder van 
Ie Universele PostDienst 
UPD), PostNL, een verzoek 
ndienenbijdetoezicht
louder (ACM) als PostNL 
'olgens het kostentoere
;eningssysteem niet uit
;omt met het gehanteer
le tarief. Geheel conform 
Ie Postwet heeft PostNL 
ijdig een aanvraag 

ingediend om de prijs van 
de postzegel te mogen 
verhogen. Ook tijdig zijn 
ter onderbouwing alle 
documenten aan de ACM 
beschikbaar gesteld. 
De ACM heeft echter meer 
tijd nodig dan de wettelijk 
vastgelegde datum van 
1 september om met een 
besluit te komen. 
Ook daarin voorziet 
de wet. Er treedt een 
overgangsregeling in 
werking, waarbij de 
ACM aan de PostNL de 
ruimte weergeeft. Dit 
wordt berekend door een 
percentage vast te stellen 
dat een mix is van het CPI
indexcijfer en de daling 
van het UPDpostvolume. 
Het percentage is door de 
ACM bepaald op 7,9%. 
PostNL heeft laten weten 
een tariefvoorstel te zullen 
neerleggen bij de ACM. De 
richtlijn daarbij (en tevens 
het maximum) is dus een 

verhoging met 7,9%. 
Indien te zijner tijd een 
definitieve uitspraak 
komt van de ACM wordt 
bekeken of er ruimte is 
voor een aanpassing ten 
opzichte van de over
gangsregeling. 
Mogelijk krijgen we dus 
een hele korte tariefperio
de ingaand 1 januari, want 
de ACM heeft aangegeven 
in de loop van november 
met een definitief besluit 
te komen. 
Dus rekent u maar op een 
verhoging van 5 cent per 
1 januari. 

>OSTIMUSEO GEOPEND 

)e kenners weten het on
niddellijk:/'05t(mw5eo, 
iat kan alleen in Finland 
;ijn. Het museum opende 
)p 6 september offici
el de deuren voor het 
jubliek. In hetmuseum
omplexVapriikkiinde 
itad Tampere. Tampere 
s een oude industrie
;tad met ruim 220.000 
nwoners. Hoewel nog 
teeds midden in het 
:entrum van de stad de 
;artonfabriekMetsäis 
jevestigd is het altijd een 
chone stad gebleven. Er 
verd (en wordt) namelijk 
jebruik gemaakt van wa
erkracht. Andere roem
uchte industrieën zijn 
;chter vertrokken, zoals 
ie eens zo belangrijke 
netaal textielindustrie. 
Iet industrieel erfgoed 
jleef echter achter. In 
letVapriikkicomplex 
'anTampellazijnnu 
iiverse musea gevestigd, 
waaronder nu dus ook 

het Postmuseum. Ruim 
twee jaar geleden sloot 
dit museum in Helsinki. 
Voorafgaand aan de 
openingsdag was er de 
avond ervoor een offici
ële opening voor enkele 
honderden genodigden. 
Na de toespraken, die 
werden afgewisseld met 
muziek, kon een kijkje 
worden genomen in het 
museum. 

LAATSTE NIEUWS POSTNL! 

Op (bijna) 17 september stuurde een lezer van 
Filatelie een mail 'of de blauwe Nederland izegel 
met WillemAlexander al bekend was met jaartal 
2014. Nee dus! Op 17 december werd door PostNL 
bevestigd dat uitsluitend van de blauwe zegel 
een herdruk was verschenen. Bij de gang naar het 
hoofdpostkantoor in Den Haag bleek echter ook 
dat de Internationaal izegel is herdrukt met 2014. 
Een uitgiftedatum is niet bekend. De redactie roept 
lezers derhalve op om op te geven wat de eerste 
Stempeldata zijn van deze zegels. 

EDITORIAL 

We hebben nog wat tegoed. Zoveel is zeker. 
PostNL zegt niet uit te komen met het huidige tarief 
van € 0,64 voor een brief. Als 'normaal' bedrijf ver
hoog je dan de prijzen, want zonder winst overleef je 
op den duur niet. 

In het vorige nummer heeft u al kunnen lezen over de 
zondaglevering. Op 31 augustus was die zondagle
vering voor het eerst mogelijk. Alle begin is moeilijk, 
maar uit eigen ervaring weet ik dat het niet goed 
verliep. Wat de tarieven hiervan zijn is onbekend, 
maar het bedrijf Coolblue, dat als eerste van de 
nieuwe dienst gebruik maakte liet de klant hier niet 
voor betalen. 

Wie er nog iets verdient hieraan is niet duidelijk. Mijn 
bestelling van € 5,95 werd op zondag geleverd in 
doos, als pakketpost door een bezorger van PostNL, 
en er moet voor getekend worden. Het standaard par
tijentarief is € 6,60. Ze zullen ongetwijfeld een fikse 
korting hebben gekregen, maar er mag vanuit gegaan 
worden dat er ook een zondagtoeslag van kracht is. 
De test van de zondagbestelling is vanzelfsprekend 
niet voor iedereen een feest. De SGP heeft er zelfs 
destijds kamervragen over gesteld, maar dat heeft het 
dus niet kunnen verhinderen. 

Zoals u weet, verscheen 8 september in Finland de 
waarschijnlijk internationaal meest besproken 
zegeluitgifte ooit, en dat nog wel voor de uitgifte van 
het velletje zelf. Er mocht derhalve nogal wat pers 
verwacht worden bij de officiële presentatie van het 
niet onomstreden 'Tom of Finland' velletje in Tam
pere. Zelfs een afvaardiging van de 'Tom of Finland 
Foundation' uit de Verenigde Staten was naar Tampere 
afgereisd. 
De persaandacht viel echter tegen, ondanks dat ook 
de ontwerper, Timo Berry, voor een signeerronde 
aanwezig was. Er was een journalist van de tabloid 
lltalehti, een cameraploeg en interviewer van het com
merciële station MTV, een journalist van de nationale 
radio en televisie Yle en een Nederlandse journalist. 
Mager dus. 
Daarbij moet nog opgetekend worden dat de MTV
ploeg voornamelijk aanwezig was voor de herfstuit
gifte die ook die dag verscheen. Deze serie is namelijk 
gebaseerd op aquarellen van Urpo Martikainen: een 
bekende, voormalig nieuwslezer van MTV. 

Het was echt even schrikken. Zoals u hiernaast kunt 
lezen heeft een eerbiedwaardig gezelschap als een fila
telistische Academie een producent van nieuwe uitgif
ten uitgenodigd. Voor een belangrijk deel producten 
die men rustig kan bestempelen als plakplaatjes met 
tanden. Daar zit de filatelist nu echt niet op te wachten. 

Een van onze deelnemers aan het vergelijkend 
warenonderzoek van (vakantie)kaarten die via een 
postbedrijf besteld konden worden (februarinummer) 
is afgevallen. PostNL heeft namelijk Kaartwereld op 20 
augustus verkocht aan webprint. 

Het blijft lastig om u als lezer op tijd kennis te laten 
nemen van de nieuwe uitgiften van PostNL. Nu, kort 
achter mekaar, met twee embargo's te maken. Een 
ervan verliep gelukkig voordat u het blad in de bus 
heeft (kinderzegels) maar de Nederlandse DJ's kunnen 
we u jammer genoeg niet laten zien. 
Soms zijn er zelfs 'geheimen' die niet openlijk een 
embargo hebben, zoals de zegels 'Da's toch een kaart 
waard'. Op 22 juli meldde PostNL eigener beweging 
dat deze emissie dit jaar is komen te vervallen. Maar 
op 1 september waren ze te koop! 

René Hillesum 
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VERZAMELGEBIED NEDERLAND Samenstelling: Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email: dz1ewon@xs4all.nl 
Website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 
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8"714341"083005' 
artikel nummer 3 . 
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Uitgegeven op 1 juli 2014. 
Blok met 5x2 zegels'1 In
ternationaal'. Afgebeeld 
het 'meisje met de parel' 
van Vermeer [Girl with a 
Pearl Earring). 
Gedrukt bij Joh. Ensche
dé, Haarlem in offset. 
Het zegelformaat is 
30x40mm. Kamtanding 
'3333:i4000 met 20/28 
tanden horizizontaal/ver
ticaal. De tanding loopt 
links en rechts door, 
boven en onder niet. 

Vijf kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, 
cyaan 75 graden, 
geel o graden en 
zwart 45 graden. 
Papierrichting | 
(verticaal). 
Artikelnummer: 340862 en 
productbarcode + 83005. 
Deze vaste kaderzegels 
worden ook gebruikt 
voor de bestelling vla het 
internet met een zelf te 
bepalen afbeelding. De 
randbedrukking is dan 
beperkt tot het PostNL 
logo. En het vierkante 
vlak voor de invulling is 
dan a priori leeg. 
De internetversie wordt 

• m 

geprint bij Lijncoin 
Groningen. Op de 
Hollandfilabeurs in 
Barneveld stond op 
29/30 augustus 2014 een 
OKI2 printer op de stand 
van de CollectClub. Wie 
zelf met een afbeelding 
op een USBstick kwam 
of zich liet fotograferen, 
kon een blok persoon
lijke postzegels van dit 
type kopen voor € 10.50 
nominaal plus €3.50 = 
€14. Het raster van de 
printer wijkt uiteraard 
af van het gedrukte 
raster, maar ook van het 
raster van de Lijnco
print. Zichtbaar zijn ook 
de gele punten van de 
Machine Identification 
Code. 

•"ManpiMiiM 
ren 
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I I J I I I I I W — P ' * ' * " 
Kasprowy Wierch 

Is een 1987 meter hoge berg op de PoolsSlowaakse grens 
in het westelijke deel van de Tatra. 

Sinds 1938 staat er aan de Poolse kant een meteorologisch en 
astronomisch observatorium. Vanaf 1910 is de berg zeer populair 

als skigebied. Twee kabelbanen in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw gebouwd zijn gericht op de toeristenplaats Zakopane. 

Coördinaten 49°I3'S4"N, i9°58's4"0 

ACHTERDEURUITGIFTES ONDER HET MOM VAN PERSOONLIJKE POSTZEGELS 
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PostNL geeft Eurocase 
(v/h Muntpost) de pro
motie en de gelegenheid 
voor abonnementen op 
een reeks van 25 blokken 
met Vuurtorens. De aller
eerste Vuurtoren wordt 
dan verkrijgbaar gesteld 
op alle verkooppunten 
van PostNL Wie meer 
vuurtorenzegels wil 

dient een abonnement 
te nemen. Deze eerste 
zegel  Marken  is dan de 
achterdeuruitgifte, de 
volgende  via Eurocase 
te verkrijgen  zijn de 
'persoonlijke postzegels' 
waarop je je kunt abon
neren. Lijkt simpel, maar 
is het niet. 
Na de eerste abonne

NEDERLAND 
L 1 

artikelnr 3405621 

71434r "08 Ï995 ' l 
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NEDERLiAND 

artikelnr 3408611 

8"7U341"08197T 

mentsproducten van 
Muntpost uit 2006 'Rem
brandt en zijn leerlingen' 
ging alles volgens dit 
principe. Echter bij de 
'wildedieren'van 2013 
ging het al mis, en nu 
met de vuurtorens is het 
abonnementensysteem 
geheel onderuitgehaald. 
Diverse vuurtorens zijn 

HEDERLiAND 
L 1 

artikelnr 340363 

'normaal' verkrijgbaar 
bij verkooppunten en 
hebben ook hun eigen 
artikelnummers van 
PostNL en productbar
codes. Bij een abonne
mentsaflevering is zulks 
natuurlijk nergens voor 
nodig. Kortom, we heb
ben een uitbreiding van 
het jaarprogramma! 

8"7U341"08188 
-wmmimi'mmmmmmmmii'mmm'i' mmi 

Het Paard van Marken 
met artikelnummer 
34016, Eierland Texel met 
340363, Westerlichttoren 
NieuwHaamstede met 
340562, Brandaris Ter
schelling met 340861. 
Artikelnummers die 
volkomen passen en 
aansluiten in het systeerr 
voor artikelnummers van 
alle andere door PostNL 
uitgebrachte zegels. 
Dat catalogusuitgevers 
er voor kiezen om deze 
zegels geen hoofdnum
mer te geven, is hun 
goedrecht. Het is alleen 
jammer dat de verzame
aar van Nederland op 
het verkeerde been word 
gezet voor wat er aan 
Nederlandse postzegels 
wordt uitgegeven. 
De complete serie van 
25 Nederlandse vuurto
rens is alleen verkrijg
baar via een abonnemen 
en heeft een oplagelimie 
van 5.000 exemplaren. 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


MAXIMA FILIE 

ACHTERIN 
DE CATALOGUS 

De aparte rubrieken 
postzegels achter de 
algemene uitgiftes, geven 
regelmatig aanleiding 
tot discussie. De verschil
lende catalogi rubriceren 
ze anders, de een neemt 
ze wel op, de ander 
niet. Menig verzamelaar 
/raagt zich af of ze wel 
\/erzamelwaardig zijn, de 
specialist zweert er juist 
bij. Algemene verkrijg
baarheid is het voor
naamste selectiecriterium 
binnen de FlPregels voor 
Maximafille. 

De dienstzegels van het 
Internationaal Hof van 
Justitie (afb.i) waren 
algemeen verkrijgbaar 
voor verzamelaars. Ze zijn 
binnen de FlPregels voor 
maximafilie zelfs speciaal 
benoemd. Het doorlo
pende beeld op de tab 
completeert het gebouw 
en de stempeling 
'sGravenhage Vredes
paleis maakt de kaart 
maximaal. Van de oude 
uitgifte van 1953 (afb. 2) 
zijn slechts vooraf 
gestempelde zegels ver
krijgbaar geweest, zodat 
dit een zeer zeldzaam 
stuk is, waar slechts en
kele van bekend zijn. Leuk 
is de kaart uit 1931 (afb. 3) 
met een door de Haagse 
postzegelhandelaar Root
iieb uitgegeven zegel met 
de waag op de kaasmarkt 
van Alkmaar. Door de 
gewone postzegel 
O/2 et vliegende duif) kon 

^«***CAKTE POSTALE COMMtMORATlVE | 
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er een postaal stempel 
Alkmaar op gezet worden, 
maar dat verheft het nog 
niet tot een maximum
kaart. 
Een soortgelijke sluitzegel 
is te vinden op kaart 4 
naast de gelijkende, echte 
luchtpostzegel van 
Frankrijk met het Parijse 
stadsgezicht. De 
achterkant (4a) van de 
kaart vermeldt het 
ontstaan van de sluitzegel 
ter gelegenheid van een 
speciale postzegelten
toonstelling in 1943. 
Kaart 5 is gemaakt van 
een Franse postpakketze
gel met als afbeelding het 
grote treinviaduct van 
Garabit, een ontwerp van 
Gustaph Eiffel. Het 
ongedateerde haltestem
pel maakt het nog niet tot 
een maximumkaart. In 
Frankrijk vond ik de 
maximumkaart (6) van 
een portzegel met als 

Samenstelling: 
Edward Froon 
Emall; f2hedwardfroon@hetnet.nl 

afbeelding het vergeet
menietje. Volgens de 
FlPvoorschrlften kunnen 
van deze dienstzegels 
geen maximumkaarten 
gemaakt worden. 
Paradoxaal is dat de 
Franse vereniging voor 
maximafilie de geadres
seerde is en dus de kaart 
gemaakt heeft. Het detail 
(6a) op de achterkant laat 
zien, dat de ansichtkaart 
zwaar ondergefrankeerd 
is, waardoor het gebruik 
van de portzegel aan de 
andere kant postaal 
gezien juist correct is. De 
oplossing voor dit raadsel 
is dat de FlPvoorschriften 
later zijn gemaakt, in 
1978, terwijl de kaart in 
1966 al ontstaan is. 
Stempeling Fleurville 
(Bloemenstad) maakt de 
kaart extra leuk. 

Andere leuke voorbeel
den van 'achterin' komen 

VIAOUC DF GARABIT 

uit Italië, met een hele 
reeks opdrukzegels 
(AMGFTT) van Triest op 
de normale uitgiften. 
Deze streek werd na WON 
betwist door Joegoslavië 
daarbij gesteund door de 
SovjetUnie. Dit eindigde 
in 1954 nadat het gebied 
opgedeeld werd. De 
Britse/Amerikaansezone 
A kwam bij Italië en de 
Russische zone B bij Joe
goslavië. De maximum
kaart met de kathedraal 
San Giuste (afb. 7) met de 
stempeling Triest is een 
van de weinige correcte 
daar deze kerk ook in 
Triest zelf staat. De kleine 
serie van Campione uit 
1944 is een ander leuk 
voorbeeld. Dit betreft een 
Italiaanse exclave aan het 
meer van Lugano, dat ge
heel omsloten wordt door 
Zwitsers grondgebied. 
De kerk van Campione 
(afb. 8) gezien vanaf 
het meer van Lugano. De 
nominale waarde van 
de zegel is 0.30 Zwit
serse Frank, het stempel is 
Italiaans. 

I.ES HRIINES TRUFFAUT * 0 1 U 
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Samenstellmg 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigmgen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

BONDSADRESSEN ^ U l 

Bondsbureau: ' ' 
Zeelantlaan 11,3526 AK Utrecht 
(Schriftelijke correspondentie 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht) 
Telefoon 0302894290 
Fax 0302800128 
Internet wwwknbfnl 
Email knbf@>knbfnl 

Voonitter: 
JanCeesvanDum 

Secretaris, 
coördinator verenigingszaken: 
Hans Kraaibeek 

Penningmeester: 
Harne lans 

Evenementen: 
John Dehé 

luryzaken: 
Albert Haan 

Communicatie en PR: 
Reinder Luinge 

Jeugdzaken en Filatelistlsche 
Vorming, 
vicevoorzltter: 
Corné van Zandwijk 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
via het Bondsbureau 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J J M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommissaris
EricKniese 
Langestraat 71,2312 SL Leiden 
email e kniese(Splanet.nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C.HRT Weevers 
Telefoon 0235353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email hibliotheek(§knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur. 

Bondsinformatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter
F C W. van Beekum 
Keurzendingen 
s V p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bonctskeuringsdienst
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Email 
bondskeurirtgsäienst@plat)et nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

Extra zaterdagopeningen 
van de Bondsbibliottieek op 
4 oktober en 6 december 2014 | 

KNBF BONDSBIBLIOTHEEK 

Bent u op zoek naar 
achtergrondinformatie 
over een postzegel, een 
stempel, een briefkaart, 
een bepaalde route in de 
postgeschiedenis of naar 
iets anders wat de filate
lie zo mooi maakt? Wilt 
u een artikel schrijven 
en heeft u behoefte aan 
aanvullende informatie? 
Overweegt u wellicht een 
nieuwe collectie op te 
zetten, maar overziet u 
het verzamelgebied nog 
niet helemaal? 

Filatelistische 
literatuur 
Er zijn vele redenen 
om een bezoek aan de 
Bondsbibliotheek te 
brengen. De Bondsbi
bliotheek beschikt over 
een unieke verzameling 
filatelistlsche litera
tuur bijeengebracht 
door aankopen van de 
KNBF en door giften van 
gerenommeerde en 
enthousiaste filatelisten. 
Er zijn in totaal meer 
dan 10.000 boeken, 
catalogi, tijdschriften en 
andere publicaties over 
alle mogelijke landen en 
thema's. Er komen nog 
dagelijks nieuwe publica
ties bij.U kunt er terecht 
met al uw vragen op het 
gebied van filatelistlsche 
literatuur en u heeft de 
gelegenheid aan de lees
tafel boeken en tijdschrif
ten in te zien. Dit biedt 

tevens een mooie kans 
om contact te leggen met 
medeverzamelaars. 

Leespas 
Indien u een of meerdere 
boeken en/of ingebon
den jaargangen van 
tijdschriften wilt lenen, 
dan dient u eerst een 
'leespas' bij de Bondsbi
bliotheek aan te vragen. 
Indien gewenst kunnen 
boeken en ingebonden 
jaargangen van tijd
schriften aan u worden 
opgestuurd. Hiervoor 
worden portokosten m 
rekening gebracht. De 
reguliere uitleentermijn 
is vier weken. 

Wilt u zeker weten of een 
boek aanwezig is voordat 
u langskomt, raadpleeg 
dan op voorhand de 
catalogus op de web
site van de KNBF. Met 
dit hulpmiddel kunt 
u tevens zoeken naar 
boeken, tijdschriften, 
tentoonstellingscatalogi, 
artikelen en cdroms over 
een bepaald onderwerp 
of van een bepaalde au
teur. Daarnaast beschikt 
de Bondsbibliotheek in 
ruime mate over ander
soortige filatelistlsche 
literatuur en informatie 
zoals veilingcatalogi, een 
historisch overzicht van 
postzegeltentoonstel
lingen in Nederland, 
adresgegevens van fila

.MiDEDEElINGEN 
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VAN DEH NKDERLANDSCHEN BONO VAN VEREENIOINQEN VAN 
POSTZEQELVERZAMELAARS 
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UIT DEN BOND. 
D« bc« dr H 
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Huit, G«mJii 10 
Jctuiidteling It Nor 14 Wuuruihel V C F 
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' NIEUWE UITGIFTEN. 
I NEDERLAND. 
!, Binniin Europe. 

Men rnuki oni opmcrkiaam du niiuvc op
l>CBn zi|n irenchcnen vin h« kocTMoceadc ztgtl 
n n 2 vi c  donker groen t v « «ofdi op <li 
IiUua Tjn tta boom hcma tta ïiaA « Tin 
h a fcoeneerendt «gel vml^c kimnijiirood 
Mictud AdruJuifiUWn di Ruyier (1607—16761 
H « ugelliMid TUI d« I H c i> ± >/. tam imgl 
kr *D ± H >ni" korter dan rui de oonpron
Üiike optsu Voor h« zegel vui 7H c geldt 
ah biiEoadcrlÏEid, dut tx] de oonpiunkcliiki op
Uag de nciuer Tcmnlt r*nd TIO hn ie|elbeeui 
bovan den naaf ondedioek d« kromminii Tm 
(ie tweede leiur . D ' «an NederluiD räku 
Bi) de lueiive Ofuug besuu dutdctijk cenige 
Wchenniup« tuncben die rweede . 0 * en den 
Tcduei TertKïlen rand TMi hit zcgtlbeeld. N«ir 
TcHuidt Tcrvachi men ook een nicuva optiag 
van het kotncn'nde 12^ c T^KCI  uicramanjn 
Muiten Hupeiwtoon Iromp (1597~16S3) 

ÏS c + S t  groen (Bnbole(ende 

50 c V 10 c Tial« (S( Hubutuslegecde — 
Luxemburg], 

60 c + 10 e • buto (Uilim^iegel — bode 
Vlundenn). 

1 Fr + t ï c roodCDnfonkaendcStGcorte 
m « den dnik — Hoiniui), 

1 F 79 I 5 e ZS  blauw (Cenmentegeode 
— Brabant), 

ï F as (■ II F 7Ï injtgiwa {Tcb*nldl^^ 
legende — Lmk). 

5 F + 2S P  kikloung (legend* T U den Ow
TiCtr aui Cuui — Limburg} 

De Bemer Bncfnurken Zauuni; 7/S 44, blzn 
S7 ea %t ĝeefl inurmuue vei^rlnetn dez«r 
mooeren uit Bel(iKha folkk«lltucbe legenden. 
E I waren R ponxegeb bachikbut voor de Ie 
teoden der 9 Bekoche pnrnnciïo, dunxn *ef~ 
dca dM d«r beide VUaiideien tn den Totcn Taa 
Tijl Uilnupiegel vereciugd. 

DBM Toomelüngwi iijn ttTtr» op bnefkaatten 
afiebecld loodat hter cao bipioDder guntuge 
gdfegenhod u t^sengeoild voor bd Tetumcl«) 
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zegïli ISZi T»o de eeme OrratKru a 
10 fn kardinaal MercMT Dcee vat echter met 
werk orerttelpe waarom de opdracht orerging 
op een ii|ner lecrJingen J mrez. Zij wenden 
uneetoerd in heliOMVure door de pcainget
drufcJMnj te Mechokn Geldighetdidmir rot en 
met 31 December 1944 

Bulgarije 
BIJ de joogitc borabaidemeolen ii]n lOO ) 

150 000 Hrt« rouwugek (2 M. 12) usdeoitnjd 
gebUrui De drakkeni te HPeenen haeft — naar 
verluidt —• tfn npdraiht Vx lurUtuk geweigerd 

«leni gebooru, dn* ei 
rr potizegeli met dieni bedtemt 

Het Ctanwabki (Y B & I3) en de Zeppelin 
KK,htponHgeli Tin 50 en 7S Pf (V A 5ï en Sfi) 
bbjkon aan bederf onderheri^ te xiin, doonJieo 
de gomlug zwavdhoudend o. C ^ deu zegelt 
»oor bederf te Tnjwaren, dunt de gomUag a 
wurden Terwijdeid. In den Terrolge zullen de 
catalogi iiLc ̂ egeU — ongebnükt — uitilunoul 
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telistische bibliotheken 
en postmusea in het bui
tenland etc. Vraag ons 
waarnaar u op zoek bent 
en wij zullen u helpen. 

Bezoek 
Als u lid bent van een 
bij de KNBF aangesloten 
vereniging (op vertoon 
van uw Bondspas) of de 
NVPH, dan heeft u gratis 
toegang tot de dienstver
lening van de Bondsbi
bliotheek. Wilt u met een 
groep komen, maakt u 
dan s.v.p. op voorhand 
een afspraak. 

De Bondsbibliotheek 
is geopend op iedere 
woensdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. 
Daarnaast op de 
volgende zaterdagen 
geopend van 10.00 uur 
tot 12.00 uur: 
4 oktober 2014 en 6 
december 2014. 

Bezoekadres Bondsbi
bliotheekKNBFiBiblio
theek Baarn (souterrain), 
Hoofdstraat 1,3741 AC te 
Baarn. 

DE KNBF OP DE POSTEX 

De Postex van dit jaar 
(1719 oktober) staat voor 
een deel in het teken van 

de Eerste Wereldoorlog. 
In een aparte hoek in de 
tentoonstellingsruimte 

wordt aandacht besteed 
aan deze grote Europese 
oorlog die honderd jaar 

Dag van de Postzegel 2014 

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatekstenverenigmgen 
KMBF 
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geleden begon. 
De KNBF IS op de Postex 
aanwezig met een 
eigen stand om het werk 
van de Bond onder de 
aandacht te brengen. 
Daar is onder meer de 
bijzondere enveloppe te 
koop van de Dag van de 
Postzegel. De enveloppe 
heeft de Eerste Wereld
oorlog als thema, net als 
het bijzondere stempel, 
waarin het censuurstem
pel van Breda verwerkt is 
Exemplaren van enkele 
bijzondere enveloppen 
uit voorgaande jaren zijn 
ook verkrijgbaar. 



NEDERLANDSE SUCCESSEN TIJDENS 
MULTILATERALE IN HALDENSLEBEN 

Van 29 tot 31 augustus jl. 
vond in Haldensleben (bij 
Magdeburg, Duitsland) 
de Multilaterale tentoon
stelling plaats met als 
thema:'25 Jahre Friedli
che Revolution und Fall 
der Mauer'. 
Onder het beschermheer
schap van de minister
president van de deel
staat Sachsen-Anhalt, 
Dr. Reiner Haseloff 
toonden inzenders uit 
gastland Duitsland en 
de andere multilate
rale landen, Nederland, 
Zwitserland, Oostenrijk 
en Liechtenstein, hun 
collecties. 
Tijdens deze goedbe
zochte en levendige 
tentoonstelling werden 
aan inzendingen van 

onze landgenoten hoge 
bekroningen toegekend. 
De inzending van de 
heer D. Dijk uit Usquert, 
'Empfang garantiert?' 
werd bekroond met groot 
goud. De inzendingen 
van de heren |. Bot (Fokker 
during the interbellum), 
H. van der Horst (Verbro
ken postverbindingen 
W.O. II), A. Hulkenberg 
(Die Korrespondenz aus 
Danzig zwischen dem ie 
Januar 1875 und Novem
ber 1923: das Markenzei-

V^^^°S^«f4., 
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talter),J.Nollet (Rayon 
und Taxstempel auf Por
tobriefe nach Frankreich 
1818 -1850), J. Touissaint 
(Grubenlampe und Ab-
bauwekzeug), en H. Wil
derbeek (Postabkommen 
des Herzogtums Braun
schweig bis zum Ende der 
postalischen Selbständig
keit in 1868) werden met 
goud bekroond. 

Groot vermeille was er 
voor de heren 
H. Buitenkamp (Slovenia 
1920 'Verigarji' the Para 
and Dinar Issue) 
|. op de Camp (Entstehen 
und Entwicklung der Post 
am unteren Niederrhein) 
en G. Tschroots (Mit 
Radsport eine Friedens
botschaft bringen). 
Vermeille was er voor M. 

Mijwaart (Eisass, Deutsch 
oder Französisch). 
Daarnaast werden er 
twee ereprijzen uitgereikt 
en wel aan de heren J. 
Nollet en H. Wilderbeek. 

De KNBF feliciteert de be
kroonden van harte met 
de behaalde resultaten. 

TERUGBLIK OP SALON PUNETE TIMBRES IN PARIJS 

Van 14 tot 22 juni werd in 
het Pare Floral van Parijs 
de Salon Planètes Tim

bres 2014 gehouden. 
In een prachtig ingerich
te ruimte van 23.ooom2 

was naast de meer dan 
50 attractieve en meestal 
interactieve stands op 

'^oto: Gerard van Welie 

allerlei gebied en voor 
elke leeftijd, de grote 
tentoonstelling. 
Ingericht door meer dan 
100 inzenders met hun 
verzamelingen in de 
diverse wedstrijdklas
sen. Deze klassen, voor 
internationale deelname, 
waren postgeschiedenis, 
thematische inzendin
gen, luchtpost en de 
nieuwe klasse'open 
filatelie'. Samen met de 
displays van de inter
nationale postdiensten 
waren meer dan een half 
miljoen postzegels en 
poststukken te zien. 
De vier Nederlandse 
deelnemers vielen allen 
in de prijzen, hetgeen 
gezien het grote aantal 
deelnemers een hele 

ostzege/ 

Persoonlijke postzegel 
De Bond presenteert ook 
jen persoonlijke postze
gel, gewijd aan de Van der 
A/illigen-medaille. 

In haar stand verleent 
de KNBF gastvrijheid aan 
twee verenigingen: de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie (met verkoop 
van de Notities) en de 
Belgische Studiegroep 
Wereldoorlog I en II, waar 
ook enkele Nederlandse 
filatelisten lid van zijn. 

Verder zijn aanwezig: 
- de Bondskeuringsdienst 

en de keuringsdienst van 
de NVPH; 

- het Audio Visueel Cen
trum, met informatie 
over beschikbare presen
taties op dia en cd-rom. 

'"«'/doorn ' 
De KNBF is begonnen met 
het digitaliseren van de 
belangrijkste diaseries; 

- de Bondsbibliotheek 
(met verkoop van dou
bletten); 

- de afdeling Verzekerin
gen van de KNBF. 

Ook kunt u informatie 
krijgen over het lenen van 
tentoonstellingskaders 

voor evenementen, de 
Bonds- en Nieuwsbrieven, 
de steun die de Bond geeft 
aan regio-activiteiten, 
cursussen op het gebied 
van filatelistische vorming 
en de Bondspas. 
Na de Postex 2014 kunt 
u de Envelop Dag van de 
Postzegel en het velletje 
persoonlijke postzegels 
bestellen via de website 
van de KNBF (www.knbf.nl) 
onder de tab 'Diensten'. 
Leden van een bij de bond 
aangesloten vereniging 
ontvangen, na te zijn 
ingelogd, een korting op 
de aankoop. 

prestatie is. 
De heer F. Boom (The 
Franco-Dutch postal 
treaty of 1808) werd 
bekroond met goud. 
Aan de heren J. Nollet 
(Rayon- und Taxstempel 
auf Portobriefe nach 
Frankreich zwischen 
1818-1820), G.L. van Welie 
(Destination Insulinde) en 
A. Voorbraak (British mail 
overseas 1840 to U.P.U.) 
werd groot vermeille 
toegekend. 

De KNBF-ereprijs, een 
schitterende Delftsblau
we vaas werd uitgereikt 
aan M. KIRKE Nicholas uit 
Engeland, voor zijn in
zending 'The progression 
of New York Foreign mail 
cancels 1845-1878'. 
Zijn inzending werd te
vens met goud bekroond. 

# ^ïqtfe^ _ 

http://www.knbf.nl


FISCAALZEGELS 
OP ÄUND' 

MARTEN SUNDBERG 

Stukje achtergrond 
De Aland-eilanden hadden ge
durende bijna 80 jaar eigen fis
caalzegels in gebruik, naast die 
van het moederland Finland. 
Toen Finland in 1917 zelfstandig 
werd, was er op de Aland-
eilanden een sterke beweging 
die het eilandenrijk liever zou 
laten aansluiten bij het 'oude 
moederland' Zweden. 
De kwestie werd uiteindelijk in 
1921 beslecht door de Volken
bond in Geneve, Zwitserland. 
Besloten werd dat Aland bij 
Finland zou blijven, maar een 
grote mate van zelfbestuur zou 
krijgen, met het recht om eigen 
wetten in te voeren op diverse 
gebieden. 
De Alandse jurisdictie heeft zich 
in de loop der jaren gevormd 
en uitgebreid. Aland kreeg ook 
op steeds meer terreinen het 
recht om zelf het zegelrecht 
te incasseren. Als het echter 
het incasseren van zegelrecht 
betreffende Finse wetten betrof, 
dan diende men ook Finse plak-
zegels te gebruiken. 
Uiteraard behoren op Aland 
gebruikte Finse plakzegels wel 
thuis in een Aland-colectie! 

STAMPEI V A R K L 

STAMPllMARKt 

^ ïnirradesavpft ïntradeeavgift 

Zoekt u een echte uitdaging? Begin met het 
verzamelen van de fiscaalzegels van Aland! 

De beschikbaarheid van het materiaal is zeer 
beperkt, de literatuur is ontoereikend en vaak zelfs 

onjuist. In dit artikel worden in ieder geval een 
aantal fouten recht gezet. 

Het bestuur 
In 1922 begon het gebiedsbe
stuur haar werk. De landsting 
(het parlement van Aland, nu 
geheten/4/flnrf5 lagting) hield 
de eerste plenaire zitting op 
9juni 1922. Sedertdien is dit een 
feestdag:/4/an(/i sjalvstyrel-
sedagXde dag van het zelfbe
stuur) 
Het parlement kiest de 'rege
ring', die toen werd genoemd 
Landskapsnämnden, daarna 
Landskapsstyrelsen en tegen
woordig Landskapsregermgen. 
De regering wordt geleid door 
AeLanträdet. 

Eigen plakzegels 
Een van de eerste wetten die 
werden aangenomen was de 

wet op de vermakelijkheidsbe-
lasting. Deze wet werd door het 
provinciebestuur op 
15 februari 1923 aangenomen en 
is de vierde wet in de Alandse 
verordeningen. 
Vermakelijkheidsbelastmg 
werd deels geheven over de 
verstrekte vergunningen die 
nodig waren om het evenement 
te organiseren. Die vergunnin
gen werden afgegeven door de 
lokale regering. Tevens gold er 
een heffing op de toegangsbe
wijzen. Deze zogenoemde 'fis
cale entreebewijzen' dienden bij 
de overheid besteld te worden. 
In de zevende paragraaf van de 
wet staat: 
"Plakzegels, waarmee de lokale 
regering de in de wet vastge-

j i / f r 
STAMPELMÄRKE 

/. Emissie 1923, 
complete serie, en 
opdrukken hierop 
uit I9S0-I. Diverse 
tinten blauw 
van donker- tot 
lichtblauw 

legde vermakelijkheidsbelas-
ting dekt, zullen bij de lokale 
regering aangeschaft moeten 
worden". 
Reeds op 21 december 1922 had 
de regering van Aland plakze-

3els in drie waarden besteld bij 
bo stentryckeri, die begin 1923 

werden geleverd. Besteld op^het 
vaste land van Finland dus. Abo 
is de Zweedse naam voor de 
zuidwestelijke stad Turku. (1) 

Standaardwerk 
In het tijdschrift iuppen van 
de lokale postzegelvereniging 
'Alands frimarkssamlarfór-
enings' schreef de langjarige 
redacteur Gustav Karlberg 
in nummer 1/1978 het artikel 
'Stampelmärken pa Aland'. 
(Plakzegels op Aland) 
Dit artikel op vier pagina's (A5) 
was, ondanks de tekortkomin
gen, het standaardwerk over de 
plakzegels van Aland. 
Toen Björn-Eric Saarinen en )ay 
Smith hun catalogus 'Finland 
and Aland Revenue Stamp 
and Revenue Stamped Paper 
Catalog 1998' uitgaven werd 
een hoofdstuk opgenomen over 
Aland op basis van het artikel 
van Karlberg. 
Zo staat daar verkeerd m 
vermeld dat Aland de eerste 
plakzegels m 1928 kreeg. Dit 
hebben Saarinen en Smith 
gewoon klakkeloos overgeno
men van Karlberg. Ook zijn er 
diverse opdrukzegels die tot nu 
toe onbekend waren. 

Verkeerd voorgelicht 
Karlberg verdient echter alle 

3. Toegangsbewijzen inclusief gespecificeerde vermakelijkheidsbelastmg 2. Plakzegel loomk gebruikt 19/3-27 



ser. Hij verrichte baanbrekend 
werk en deed veel onderzoek 
met betrekking tot de stem
pels, de postgeschiedenis, de 
Diakzegels van Aland, en nog 
i/eel meer. 
De fout omtrent het jaartal van 
de eerste plakzegels ontstond 
ioordat hij op het moment dat 
lij deze bestudeerde geen toe-
jang had tot de juiste bronnen 
Dfwel ontving hij onjuiste infor
matie van externe bronnen. 
Het oudste lokale archief was 
liet toegankelijk, en de mede
deling dat de eerste leveranties 
/an de plakzegels pas in 1928 
Diaats vonden kwam van de 
drukkerij. 
Het betreft mogelijk 'slechts' 
2en leesfout: een '3' werd aan
gezien voor een '8'. 
Het archief van Aland werd 
Das eind 1977 opgericht en de 
werkzaamheden begonnen pas 
iet jaar daarna. (2) 
Hoe goed de oude verslagen 
/oordien werden opgeslagen 
ling af van de diverse afdelin
gen en de nauwkeurigheid van 
de ambtenaren, 
ien type document dat niet 
:ompleet is in het archief is het 
•egister van de afdeling finan-
;iën over de betaalde reke
ningen over de jaren 1923 en 
927-1928. Maar aangezien 
jestellingen en leveringen van 
Diakzegels ook vermeld worden 
n andere documenten, zijn de 
ontbrekende documenten ge-
ukkig niet van doorslaggevend 
Delang. 
Toch zijn er zaken die van de 
idministratie naar het archief 
verden gebracht, maar niet 
verden geadministreerd en ge-
irchiveerd. Zelfs materiaal dat 
nformatie zou kunnen geven 
3ver de latere uitgiften van de 
Diakzegels. 

4a. Ri/bewi/s 1928 

Architecten 'tekening' 
De gegevens over de eerste 
bestellingen van de Alandse 
plakzegels in december 1922 
vinden we in het boek 'brief-
concepten', afschriften van 
uitgaande brieven. 
De bestelling b\\Abo stentryc-
keri, waarbij een 'tekening' is 
gevoegd, dateert van 21 decem
ber 1922, en betreft plakzegels in 
de waarden 10,50 en 100 mark. 
Van ieder 250 exemplaren. 
"De zegels moeten vanzelfspre
kend gegomd worden", wordt 
gezegd. 
De volgende koplebrief betref
fende deze zegels dateert van 
16 februari 1923. Medegedeeld 
wordt dat de lokale administra
tie de eer heeft om 630 mark 
aan de drukkerij te sturen voor 
de betaling van de rekening 
van 17 januari. 
"Ook spreek ik de hoop uit dat 
de clichés voor de plakzegels 
bewaard zullen worden voor 
toekomstig gebruik, zodat bij 
hergebruik een korting gege
ven kan worden" schrijft de 
ambtenaar. 

Opmerkelijk is daXAbo 
stentryckeri in het dagboek 
noteerde dat men 1.500 plakze
gels aan Aland geleverd heeft! 

'De tekening' genoemd was 
van de hand van de Alandse 
architect Oscar Bomanson, die 
vaak door de provincie werd 
ingehuurd. 
Bomansons begeleidende brief 
wordt door de administratie 
genoteerd als zijnde ontvangen 
op 18 december 1922. Er zaten 
dus maar drie dagen tussen 
de ontvangst door de admini
stratie en het moment waarop 
de opdracht tot vervaardiging 
werd gegeven. 

4fe. Voorkant van het rijhewijsboekje 

In zijn brief schrijft Bomanson 
dit: 
"De waarde in oranje wordt 
achteraf gedrukt. In de te
kening geef ik uitsluitend de 
plaats aan daarvoor. De grootte 
van de zegels moet even groot 
worden als die van de plakze
gels van de staat." 
Op de zegels zien we kleurnu
ances tussen rood en oranje. 
Karlberg beschrijft de kleur als 
steenrood. Of de kleur in de 
loop der tijd veranderd is of dat 
de drukkerij een andere nuance 
heeft gekozen weten we niet. 
Zelfs de onderdruk in blauw 
treffen we in verschillende 
nuances aan. Volgens Karlberg 
zijn de oudste zegels gedrukt in 
donkerblauw en de nieuwere in 
lichtblauw. Maar dit lijkt te al
gemeen gesteld. Er zijn variaties 
gedurende de gehele looptijd 
die het gevolg zijn van verschil
lende waarden, bijbestellingen 
en nuances tussen de verschil
lende leveringen. 

Volgende bestelling 
Gegevens over de plakzegels 
van Aland zijn vooral te vinden 
in de lokale archiefcollecties. 
De administratie en de ac
counting afdeling (later de 
afdeling financiën). Hetgeen 
doorzocht werd zijn verslagen, 
briefdagboeken, inkomende-
en uitgaande correspondentie, 
jaarrekeningen, register van 
betaalde rekeningen en diverse 
andere verslagen. 
Zelfs van de bibliotheek van 
de universiteit van Turku (4bo 
Akademi), waar het archief 
van/fèo stentryckeri wordt 
bewaard, werd enige informatie 
verkregen. 
Van wat we gevonden hebben 
staat vast dat de volgende leve
ring van plakzegels pas in 1931 

plaats vond. Er werd over de pe
riode 1924-1930 geen rekening 
gevonden voor plakzegels. In 
deze periode wel rekeningen 
voor ander drukwerk. 
Karlberg meldt ook leveringen 
in 1931, maar van de drukkerij 
ontving hij slechts de melding 
dat het ging om 4074 zegels. 
Niet welke waarden het betrof. 
De rekening ontbreekt, maar 
uit het dagboek van ingekomen 
stukken valt op te maken dat het 
om 10-mark plakzegels ging. 
Zou er dan acht jaar tussen de 
eerste en de tweede bestelling 
liggen? Dat is heel goed moge
lijk als men de boeken van de 
administratie bestudeert. 
De inkomsten van het zegel
recht was niet groot de eerste 
jaren, en kwam voornamelijk 
uit de vermakelijkheidsbelas-
ting. Het meeste werd ook nog 
eens verantwoord middels de 
toegangsbewijzen, zoals al 
besproken. Onder andere waren 
bioscoopkaartjes onderhevig 
aan vermakelijkheidsbelasting. 
Op zo'n kaartje stond dan het 
entreegeld vermeld alsmede de 
vermakelijkheidsbelasting. Een 
heel bedrag bij mekaar, (ja+b) 

Bijvoorbeeld, in februari 1925 
bestelde de lokale administratie 
bij speciaaldrukkerij Paragon 
(eigendom van Welin S. Göös) in 
Helsinki 31.000 fiscale kaartjes 
in de waarden 2-15 mark, met 
10% zegelrecht en 15.000 in de 
waarden 4-i2mark, met 40% 
zegelrecht. 
De inkomsten uit het zegelrecht 
in 1926 waren 5.400 mark, 
terwijl de inkomsten uit de 
vermakelijkheidsbelasting 
48.000 mark waren. In de jaren 
1927-1929 kwam het zegelrecht 
uit op 5.000-6.000 mark en de 
vermakelijkheidsbelasting op 

.9i-
15; 
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6. Compleet vel lo mark emissie i9Si 24 x i6 zegels 

Btra Hi ia t römoK 

;. Loterijvergunning 1936 

37.00039.000 mark. 
De totale waarde van de eerste 
levering van 750 plakzegels 
bedroeg 55.000 mark, dus ver
moedelijk was de hoeveelheid 
ruim voldoende tot 1931. 
Tegelijkertijd kan men aanteke
nen dat de staatsadministratie 
op Aland in 1929 ongeveer voor 
200.000 mark aan plakzegels 
uitgaf aan diverse overheidsin
stanties. Het staatskantoor had 
begin 1930 voor 375.960 mark 
aan plakzegels in huis. 

Wet van 1930 
De betaling voor het verkrijgen 
van een evenementenvergun
ning diende met plakzegels 
gekweten te worden, en vanaf 
1924 gold hetzelfde voor een 
vestigingsvergunning voor 
een bedrijf. Zoals we op de foto 
kunnen zien werden plakzegels 
ook gebruikt voor het verkrij
gen van een rijbewijs (^a+b), 
hoewel hierover in de wet niets 
is terug te vinden, maar uit de 
verslagen van de lokale admini
stratie blijkt dat de vergoeding 
met de hand aangetekend 
moest worden. 
Eerst in 1930 komt er lokale 
wetgeving voor zegelrecht, en 
toen zagen de getallen er heel 
anders uit. Zegelrecht 32.130 
mark en vermakelijkheidsbelas
*ing 35539 mark. 
In de verordening is vastgelegd 
waarop zegelrecht van toepas
sing is en wat daarvan is vrijge
steld. Hier wordt ook gezegd: 
"Documenten, die volgens deze 
lokale wet aan zegelrecht zijn 
onderworpen, worden gekwe
ten met plakzegels /.../". 

7. Complete 
serie (behalve 

ßoo en looomk) 
emissie 1951 

/flC 

C l / e . / 6 ' ' ' ö J 

8. De waarde 
3 / 00 op 300 mk 

werd nog niet 
gecatalogiseerd 

Toen was het dan afgelopen 
met het aantekenen van het het 
zegelrecht op de documenten. 
Toch was er een uitzondering: 
Voor zegelrecht van meer dan 
500 mark werd een kwitantie 
uitgeschreven. 
De regel werd later ingetrokken 
toen de lokale administratie 
plakzegels in de waarden 500 

en 1.000 mark bestelde. 
De wet bepaalde ook dat 
plakzegels ontwaard dienden 
te worden met een stempel of 
met inkt geschreven het woord 
'makulerad' en de datum. 
Een goede ontwaarding was 
natuurlijk belangrijk. In juli 1928 
zond de recherche in Helsinki 
een rondschrijven betreffende 

/ Q j . /du / S J ■ /B.) , / S O ' /eo 

9. De foute >•£ 
teruggeirokner 

een ambtenaar in Lohja die van 
documenten die in zijn bezit 
waren gekomen de stempels 
van de plakzegels verwijderd 
had voor een waarde van 
297.020 mark. Hij had de zegels 
gereinigd en probeerde ze uit 
te venten. 
De autoriteiten in het hele 
land werden aangespoord om 
alert te zijn op hergebruik van 
zegels. (5) 
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Proefdruk? 
Karlberg vermeldt in zijn artikel 
in Luppen dat er van de eerste 
twee uitgaven proefdrukken 
bestaan. "Ongetand en getand. 
Deze proeven zijn voorzien van 
een gat." 
In Luppen worden 'proefdruk
ken' van dit oudste type zegel 
afgebeeld in de waarden 5, 50, 
100 en 1.000 mark. In de vel
rand is het jaartal geschreven: 
1943,1945.1947 en 1948. 
Tevens enige verschillende waar
den van de uitgifte 1951, ook met 
het jaartal erop genoteerd. 
Âet proefdruk denkt men aan 
door de drukkerij vervaardigd 
materiaal voor de drukkerij 
zelf of voor de behoefte van de 
<lant. Maar dat kan hier niet het 
geval zijn. 
In het lokale archief bevindt 
zich namelijk een brief ge
zonden door drukkerij/èo 
ïtentryckert^ aar\ het lokale 
oestuur op Aland, gedateerd 
10 november 1958. Hierin schrijft 
ie drukkerij dat de filatelist 
:.A. Hellman, de zeer bekende 
landelaar en auteur, een "ver
zoek om voorbeelden van de 
Diakzegels van Aland van alle 
tijden" indiende. 
De drukkerij schrijft: 
'Wij hebben hem de plakzegels 
jeleverd uit de jaren 19281958 
2n een deel van vroegere jaren, 
/oorzien van een gat in het 
Tiidden". 
îer komt het jaartal 1928 weer 

3m de hoek kijken. Wat is de be
tekenis van "vroegere jaren"? 
»/roeger dan 1928, vroeger dan 
958? Vermoedelijk 1958. 
/Vaarschijnlijk ligt de waarheid 
in het midden' bij de door Karl
Derg afgebeelde zegels, maar 

wat hij 'proefdrukken' noemt, 
productieproeven gegeven aan 
een filatelist, zijn geen proef
drukken volgens de heersende 
opvattingen. 
We weten dat Karlberg en 
Hellman contact hadden, 
althans per brief. In een andere 
collectie van het lokale archief 
bevinden zich twee brieven van 
Hellman aan Karlberg over de 
Alandse stempels. 
Mogelijk kreeg Karlberg zijn 
'proefzegels' van Hellman, 
toegezonden voor zijn artikel 
van 1978, en onwaarschijnlijk 
van de drukkerij. "Gedurende 
de laatste 89 jaar hebben wij, 
uit veiligheidsoverwegingen 
het drukoverschot verbrand" 
schreef de drukkerij in ge
noemde brief uit 1958. Het is 
ook mogelijk dat Karlberg zijn 
zegels ontving volgens de in de 
brief genoemde lijst. 
Hellmans verzoek uit 1958 is dat 
hij vraagt om monsters van alle 
eventueel binnengekomen be
stellingen en dat deze zouden 
worden gestempeld met een 
rubberstempel. Niet doorboord 
met een gat. De drukkerij 
vraagt advies hierover aan de 
lokale administratie. 
Helaas is er geen verslag van 
het besluit hierover te vinden, 
noch een antwoordbrief aan 
Abo stentryckeri. In de map 
met uitgaande correspondentie 
ontbreekt dit actuele nummer. 

Fouten en omissies 
De diverse emissies zijn 
opgenomen in afzonderlijke 
beschrijvingen, maar we lopen 
de resterende fouten en omis
sies na die we in de literatuur 
ontdekt hebben. 

Karlberg schreef in 1978 dat 
volgens het lokale archief: "De 
zegels die werden uitgegeven, 
zegels van voor de valutaher
vorming (1963), zijn vernietigd." 
Dit is onjuist, maar we moeten 
aannemen dat Karlberg onjuiste 
informatie ontving van een 
ambtenaar bij de lokale admi
nistratie. (6) 
Er bevinden zich in het lokale 
archief grote aantallen zegels 
van de uitgifte 1951 (3), in diver
se waarden, waarbij tientallen 
hele vellen en een deel van de 
uitgave van 1956. Het opmer
kelijke is dat deze zegels zijn 
gearchiveerd onder de afdeling 
burgerlijke stand, aangezien 
rekeningen en andere zaken die 
betrekking hebben op de plak
zegels zijn gearchiveerd onder 
de afdeling financiën. 
In het tijdschrift Luppen noemt 
Karlberg voor 1951 een zegel in 
de waarde van 30omk, maar 
toont geen afbeelding. Wel 
wordt een zegel van 40omk 
afgebeeld. Hieruit maakten 
Saarinen/Smith op dat 3oomk 
een typefout was. (7) 
Correct is echter dat er zowel 
een plakzegel van 30omk als 
van 400m k bestaat. (14) 
Aangegeven wordt A&XÄbo 
stentryckeri alle plakzegels, 
tot en met de emissie van 1978, 
heeft gedrukt. Op zijn minst is er 
één uitzondering. Begin 1933 le
verde drukkerij/Iß F. Tilgmann 
in Helsinki 500 zegels in de 
waarde 5 mark. De rekening be
vindt zich in het lokale archief. 
In het tijdschrift Keräilyuutiset 
nr 2/2012 wordt gerapporteerd 
dat de genoemde 30omk zegels 
deels werden overdrukt, het
geen tot dan toe onbekend was. 

De overdrukken zijn: 1 / 00 op 
100 mark (type 1951) en 3 / 00 
op 300 mark (type 1951). 
3 / 00 op 300 mark is deels een 
nieuwtje. (8) Het werd genoemd 
door Karlberg, maar werd door 
Saarinen/Smith ook als een 
fout gezien bij gebrek aan een 
afbeelding en omdat 3 / 00 op 
400 mark ook was opgenomen. 
Het nieuwe in Keräilyuutiset
artikel is dat 3 / 00 op 300 mark 
wordt afbegeeld en hiermee is 
het bestaan ervan bewezen. 
In de tekst wordt aangegeven 
dat er ook een opdruk 3 / 00 op 
400 mark bestaat, maar dit is 
duidelijk terug te voeren naar 
de verkeerde interpretatie van 
Saarinen/Smith. 
Over de 1 / 00 op 100 mark kan 
nog gezegd worden dat deze 
eerst foutief werd overdrukt 
met 1 / 50 en later met 1 / 00. (9) 
In het archief van de admini
stratie bevindt zich een map 
met deze dubbel overdrukte 
zegels, met de aantekening: 
"Geannuleerd vanwege fou
tieve druk". Op de map staat 
genoteerd dat het 161 zegels 
betreffen. Er werden er echter 
maar 153 aangetroffen. Er zijn 
dus acht zegels verdwenen! 
De velgrootte van de loomk ft^ 

zegels is 24x16=384 zegels, maar •mmm'. 
het is niet zeker dat het gehele " • ^ ^ i 
vel werd overdrukt. ?*^ , 

In het archief van de admini
stratie werden ook vier opdruk
ken gevonden, die tot nu toe 
onbekend waren: 
o / 50 op 50 mark (type 1951). (10) 
4 / 50 op 450 mark (type 1951). 
(11) 

Slot volgt 
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Postzegel als reclamemiddel 
Voorheen werd de postze
gel hooguit gebruikt om een 
maatschappelijk thema in de 
belangstelling te brengen of 
om bijvoorbeeld een jubileum 
van een organisatie kenbaar te 
maken. 
Toch is in het verleden de 
vorm van de postzegel al ruim 
gebruikt als reclamemiddel. 
(afb. i) De sluitzegel werd 
hiervoor bedacht. Een zegel, 
die dus zowel een relatie heeft 
met de postzegel, maar ook 
met reclame en niet te vergeten 
vormgeving. Vandaar dat sluit
zegels ook onderdeel uitmaken 
van de collectie van het Museum 
voor Communicatie. Onlangs 
wist het museum op een veiling 
een grote Nederlandse sluitze-
gelverzameling aan te kopen. 
Tegenwoordig zijn sluitzegels 
als verzamelfenomeen niet 
meer zo bekend, maar in de pe
riode 1900-1940 woedde er een 

Voor postzegels begint het zo langzamerhand gewoon 
te worden dat ze gebruikt worden om reclame te maken 

voor een bedrijf of product. Dit kan dan door middel 
van de persoonlijke postzegel gerealiseerd worden. 

werkelijke verzamelrage. Deze 
werd mede veroorzaakt door de 
reclamewereld en de bedrij
ven, die series reclamezegels 
uitgaven. Het aantal uitgege
ven zegels is overweldigend en 
kent een grote verscheiden
heid. In een tijd dat schrijven 
van brieven voor iedereen nog 
een dagelijkse bezigheid was, 
kon het gebruik van sluitzegels 
vanzelf uitgroeien tot een der
gelijke rage. 

Van lakken tot plakken 
De voorgeschiedenis van de 

traditionele sluitzegel gaat 
ver terug. In de Middeleeuwen 
werd voor het sluiten van een 
brief of document een waszegel 
gebruikt. In de was werd een 
persoonlijk wapen of ander 
kenmerk afgedrukt. Daarmee 
was het document gesloten 
maar ook voor de ontvanger 
was de afkomst herkenbaar. 
Vanaf de 17e eeuw werd de 
was vervangen door lak. Een 
goedkopere manier om brieven 
te sluiten was door middel 
van een ouwel (zegeltje). Deze 
beide wijzen van sluiten bleven 
gehanteerd tot de envelop al
gemeen gebruikt ging worden. 
In Nederland was dat na het 
midden van de 19e eeuw. 

Vormgeving sluitzegels 
Aan het eind van de 19de eeuw 
verschenen de eerste sluitze
gels. Het waren nog wel imita
ties van lakzegels, maar nu van 
papier, rood bedrukt en vaak in 
reliëfdruk maar er verschenen 
ook zegels met witte reliëfdruk 
op een gekleurde ondergrond. 
(afb. 2-5) Dit type zegels bleef 
overigens nog lang in gebruik 
bij officiële instanties, zoals de 
overheid, (afb. 6) In deze peri
ode werden de druktechnieken 
sterk verbeterd en tevens kwam 
het fenomeen van de reclame 
sterk opzetten. Men ontdekte 
de grote mogelijkheden van 
de zegels als reclamemiddel 
en stapte vervolgens af van de 
oude reliëfzegel. Een nieuwe 
vorm van reclame was geboren, 
de reclamesluitzegel. De eerste 
zegels stonden nog onder 
invloed van de vormgeving van 
de postzegels; rechthoekig, 
geperforeerd en de meeste 

;. Bootverbmdmg Nederland-
Engetand 

2. Nederlandsche Handel-
Maatschappij 
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waren gegomd, (afb. 7-9) De 
reclamezegels werden ook in 
vellen gedrukt dus de perforatie 
was handig bij het scheuren. In 
het begin waren de zegels be
stemd om op brieven te worden 
geplakt. 
De uiterlijke vorm werd al snel 
zeer divers. De meeste zegels 
waren in de vorm van een 
staande of liggende rechthoek, 
maar ze verschenen ook in 
vierkante vorm en later ook in 
een groot scala van afwijkende 
vormen, zoals veelhoekig, ovaal 
en rond. (afb. 10-13) 
De vormgeving van de zegels 
stond onder invloed van de 
vormgeving van reclame af
fiches en waren verwant aan 
etiketten, sluitetiketten en 
etiketten op luciferdoosjes. 
Soms werden de zegels zelfs een 
kopie van een affiche op postze
gel formaat. De zegels maakten 
een ontwikkeling door naar 
gebruiksgrafiek. (afb. 114-17) 

Ruime toepassing 
Behalve directe reclame voor 
producten en bedrijven werden 
de zegels ook benut om aan

dacht te vragen voor maat
schappelijke aangelegenheden, 
tentoonstellingen, sport, toe
risme, politiek en goede doelen. 
(afb. 18-22) Soms werden ze 
hiervoor ook verkocht, zoals bij
voorbeeld voor de ondersteu
ning van de TBC bestrijding. 
(afb. 23) Het bleek een effectief 
en goedkoop reclamemiddel 
waarmee mensen graag hun 
poststuk een persoonlijke tintje 
wilden geven. 
Sociaal historisch gezien zijn de 
sluitzegels bijzonder interes
sant materiaal. Ze geven niet 
alleen een beeld van alle 
producten, die in een bepaalde 
periode werden verkocht, maar 
juist ook de sfeer waarin dit 
plaats vond. Daarnaast geven 
de zegels voor de meer ideële 
doelen ook een aardig beeld 
van de tijd; welke thema's 
speelden er en hoe werden die 
voor het voetlicht gebracht. 

ZEBRA 

PTT 
De sluitzegel was voor de PTT 
ook geen onbekend fenomeen. 
Eén van de bekende uit de 
PTT-historie is de telegramsluit-
zegel, die echt diende om het 
telegramformulier af te sluiten. 
(afb. 24-27) De zegel was 
meestal ovaalvormig, rechthoe
kig of cirkelvormig. Er werden 
echter ook per bedrijfsonder
deel wel reclamesluitzegels 
uitgebracht. Een fraaie serie zijn 
de zegels naar ontwerp van N.P. 
de Koo voor luchtpost en Radio 
Holland, (afb. 28) 

Nieuwe aanwinst 
Het Museum voor Communica
tie had tot voor kort slechts een 
kleine verzameling sluitzegels, 
zo'n 240 zegels waarvan 80 
Nederlandse uit de periode 1911-
1914, in een schriftje geplakt. 

KIJKT 
BIJ UW 

Een aardig object vanwege het 
verzamelaspect, maar niet di
rect bruikbaar in het kader van 
exposities bijvoorbeeld bij de 
posthistorische betekenis ervan 
of als onderdeel van een ten
toonstelling over vormgeving. 
De huidige aanwinst bestaat uit 
ca. 1.100 losse sluitzegels in een 
grote diversiteit van vormen en 
formaten. De grootste hoeveel
heid dateert uit de periode 
1895-1940 en verder enkele 
zegels van latere datum. De 
verzameling geeft een mooie 
dwarsdoorsnede van de in 
Nederland verschenen reclame
sluitzegels en de ontwikkeling 
van de grafische vormgeving in 
ons land. 

* Koos Havelaar is Conservator 
Posthistorie bij het Museum 
voor Communicatie 
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Grieken in oorlog 
Jan van den Berg heeft 
een heel bijzondere 
collectie'Dear Doctor'-
kaarten, direct mail aan 
artsen. Vaak verdwijnt 
zulke post als reclame in 
de prullenbak en daarom 
worden door de afzender 
verschillende middelen 
aangewend om de atten
tiewaarde ervan te hogen 
en de geadresseerde te 
verleiden de post te le
zen. Dat levert prachtige 
filatelistische stukken op 
én een mooi verhaal m 
Hermes. 
De postzegelvereni
ging Griekenland zal 
nadrukkelijk aanwezig 
zijn op de komende Pos-
tex en in Hermes (no. 163) 
worden de leden alvast 
getrakteerd op een rijke 
hoeveelheid informatie 
over Griekenland in de 
Eerste Wereldoorlog. Het 
wordt een heel project. 
Het plan is om deze ook 
voor Griekenland zo 
ingrijpende oorlogspe
riode in een fors aantal 
artikelen uit te werken. In 
de eerste aflevering van 
die reeks worden - in een 
artikel van Joost Meijer 
en Hans Paul Soetens -
de globale tijdslijnen 
uitgezet, met aandacht 
voor wat er zich aan de 
verschillende fronten 
afspeelde. Het westelijk 
front (in deze regio) in 
1914 staat in deze afleve
ring centraal. Het ging 
daarbij in feite om een 
voortzetting van pogin
gen om het zuidelijk deel 
van Albanië bij Grieken
land in te lijven. In het 
najaar van 1914 werd dit 
gebied door het Griekse 
leger bezet. Ook Italië liet 
zich zien in deze regio. 
Het bezette een strate
gisch gelegen eiland en 
viel met een legermacht 

Albanees grondgebied 
binnen. 
Al die schermutselingen 
speelden zich vooral af 
in de 'eigen' regio, een 
link met het conflict 
dat zich in West-Europa 
ontwikkelde, was er nog 
nauwelijks. 
Binnen het 'thema Eerste 
Wereldoorlog' valt ook 
hetartikel van Advan 
Groesen over de Griekse 
toeslagzegels die tijdens 
en na de oorlog werden 
uitgegeven als steun voor 
allerlei goede doelen en 
hulp aan slachtoffers van 
de oorlog. Voor ieder
een met (filatelistische) 
belangstelling voor de 
Grote Oorlog is afle
vering 163 van Hermes 
een mooie start van een 
veelbelovende reeks. 
www.pv-griekenland.nl 

Oude verhalen 
Een alleraardigste 
aflevering van ZHPV 
(3, september), een blad 
dat mij tegenwoordig 
ook over de digitale 
snelweg bereikt. Het gaat 
bij het Mededelingen
blad van de De ZuidHol-
landse vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
alweer om de sf 
jaargang. 
Heiko de Vries stelt 

zich als nieuwe veiling
meester/commissaris 
veilingen voor. Maarten 
H. Severijn schreef een 
artikel over de groot-
rondstempels van Ne
derlands Oost- en West-
Indië. Hij verwijst daarbij 
naar zijn lidmaatschap 
van de gespecialiseerde 
vereniging Zuid- West 
Pacific (ZWP). Met het 
verzamelen van Indische 
grootrondstempels is 
hij al zo'n 30 jaar bezig 
en uiteindelijk heeft zijn 
verzamelenthousiasme 
geleid tot een boekwerk 
van 250 bladzijden, rijk 
geïllustreerd. Het boek 
zal in oktober op de 
Postex gepresenteerd 
worden in de stand van 
ZWP. 
Een mooi geïllustreerd 
stukje schreef Yvonne 
Kruse over 'Middel
eeuwse schrijfsels'. Het 
draait daarbij om twee 
bekende verhalen: Van 
den vos Reynaerde en De 
reis van Sint Brandaan. 
Brandaan van Clonfert 
(484-577) was een abt uit 
Ierland, die vele zeerei
zen maakte. Hij ontdekte 
o.a. de Faeröer eilanden. 
Een van zijn zeereizen 
is beschreven m De Reis 
van Sint Brandaan, een 
Middel-nederlands 
gedicht uit de 12' eeuw. 
Het reisverhaal zit vol met 
mythische verhalen; er 
zijn mensen die menen 
dat ook de ontdekking 
van Amerika hierin be
schreven wordt. 
www.zhpv.nl. 

Om te bewaren 
Als er één gespeciali
seerde vereniging is 
waar je waar voor je geld 
krijgt, is dat wel Po&Po, 
de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars. 
In één zending werden 
de leden verrast met een 
Posthistorische Studie 
(nr. 30) van Diny Beere
boom over het inklaren 
van postzendingen. 
Daarnaast was er een afle
vering Verenigingsnieuws 
én een nieuwe 
Postzak, nr. 215. 
Aan kopij heeft de re
dactie geen gebrek: tien 
leden kwamen met een 
bijdrage en dat leverde 
een zeer gevarieerd num
mer op. Stempels, post-

Hans E. Aitink over Neder
landse militairen in 1940 
als krijgsgevangenen in 
Duitsland. In zijn artikel 
verwerkte Aitink het dag
boek van soldaat 
L.B.OttenhofuitDe-
nekampengeefthij 
informatie over vijftien 
Duitse kampen (afbeel
ding Kamp Versen). 
Het echtpaar TSchroots 
vond tussen de drukke 
bezigheden rond deel 2 
van hun Luchtpostency
clopedie nog tijd voor een 
stuk over Postal ia- dienst-
frankeermachines op 
Schiphol. Het IS toch bij
zonder hoe poststukken 
en stempels steeds weer 
goed zijn voor nieuwe 
vondsten en verhalen. 
www.po-en-po.nl 
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verbindingen, postale 
formulieren, de Tweede 
Wereldoorlog, luchtpost, 
veldpost, het passeert 
allemaal de revue. 
Michael Brekelmans is 
nieuw in de redactie 
en komt met een heel 
interessant stuk over 
Nederlandse postcensuur 
in de meidagen van 1940. 
Brekelmans laat zien dat 
er inde periode van 
10 tot en met 15 mei 1940 
in een aantal plaatsen m 
Nederland wel degelijk 
censuur op post heeft 
plaatsgevonden, al 
ontbreken de uiter
lijke kenmerken daarvan 
(stempels, stroken) prak
tisch geheel. 
Boeiend is ook het uitge
breide artikel van 

Het hoge Noorden 
Lijkt me een aardige 
vereniging, de Filatelis
tenvereniging Roden-
Leek en omstreken. De 
vereniging bestaat 
25 jaar en er is straks dus 
wat te vieren. Er is een 
keurig verzorgde Nieuws
brief, met veel pagina's 
in kleur en veel aandacht 
voor de verenigings
activiteiten: de biblio
theek, een verloting, een 
(schriftelijke) veiling, 
een instuif, een leespor-
tefeuille, leden die aan 
het woord zijn over hun 
verzameling, leden met 
vervoersproblemen die 
gehaald en gebracht 
worden en een website 
die ook nog bijgehouden 
wordt, www.fvrl.nl 
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De uitgifte van ecn serie 
Nederlandse postzegels 
waarop orchideeën zijn 
afgebeeld, leidde tot een 
stukje over wilde orchi
deeën in Roden-Leek en 
omstreken. Die zijn nog 
altijd te vinden, al zijn 
ze schaars. Twee van de 
door PostNL geportret
teerde soorten komen 
bij Roden voor (de Grote 
Muggenorchis en de Wel
riekende Nachtorchis), 
maar ook andere wilde 
soorten zijn te vinden. 
Orchideeën zijn zeer 
gevoelig voor veran
deringen in het milieu 
(ontwatering, vermes
ting, verzuring) en zijn 
daarmee goede graad
meters voor de status van 
natuurgebieden. Verder 
aandacht voor een aantal 
mooie frankeermachine
stempels bij het thema 
water, een bespreking 
van de nieuwe speciali
teitencatalogus van de 
NVPH en een artikel over 
Karel de Grote, die niet 
alleen historisch gezien 
van groot belang was, 
maar ook filatelistisch in
teressant. De Nieuwsbrief 
beleeft zijn 28e jaargang, 
de vereniging bestaat 
25 jaar. Daar hoort na
tuurlijk ook een verhaal 
bij. 

Duitsland en 
liet verleden 
Het idee om aan de Pos-
tex het thema 'Wereld
oorlog 1'mee te geven 
A/as afkomstig van de 
Filatelistenvereniging 
Duitsland en het is dus 
liet verwonderlijk dat de 
/ereniging met een aan
tal inzendingen meedoet 
3p de Postex. 
•en ander opmerkelijk 
nitiatief is het inkopen 
/an literatuur via de 
/ereniging om die met 
corting door te verko-
3en aan de leden. In het 
/erenigingsblad 

Deutsche Post worden 
de nieuwe aanwinsten 
besproken. 
Verder in Jaargang 27 
nummer 2 een artikel van 
RIen Fieseler. Hij gaat in 
op de Wagner-zegels 
van het Duitse Rijk (1933) 
en stelt naar aanleiding 
daarvan de vraag in 
hoeverre het antisemiti
sche imago van Richard 
Wagner correct is. 
jan Heijs belicht weer een 
stukje postoorlog aan de 
hand van zegels en stem
pels die gewijd waren 
aan het Wereldvluchte-
lingenjaar (i960). Detlef 
Geerlings heeft in eerdere 
afleveringen van Deut
sche Post de German ia-
postzegelboekjes van het 
Duitse Rijk besproken en 
richt zich nu op de boek
jes met de Hindenburg 
medaillon-zegels. Adri-
aan van Oosten belicht 
Uta von Naumburg, die 
-oneerbiedig gezegd-
uitgroeide van een 
zandstenen beeld uit de 
13e eeuw aan de Dom van 
Naumburg tot een ide
aalbeeld van de Duitse 
vrouw in nazi-Duitsland. 
Dat symboolbeeld ver
dween, maar volgens Van 
Oosten is haar schoon
heid een omweg of een 
reis naar Naumburg meer 
dan waard. http://home. 
deds.nlZ-fvduitsland/ 
index.html 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Puffins, zaaisters en 
norse Duitse dames 
Als een schrijver van een 
lokaal postzegelblad 
een keer geen inspiratie 
heeft, dan is er altijd een 
shortlist van leuke on
derwerpen die gekozen 
kunnen worden voor het 
geval dat. Voorbeelden 
hiervan zijn de zegels 
van de Pony Express, de 
blauwe Mauritius en na
tuurlijk ook de uitgiften 
van het eiland Lundy. 
Of dit voor het Duitse 

bondsblad Philatelie ook 
geldt weet ik niet, maar 
op de voorkant van het 
julinummer staan twee 
fraaie papegaaiduikers 
(puffins in het Engels) 
afgebeeld naast twee 
zegels van het eiland. Het 
verhaal is bekend. Lundy 
is een van de kleinere 
kanaaleilanden. Toen de 
Engelse posterijen in 1927 
het enige postkantoor 
van het eiland sloten, 
besloot de eigenaar van 
het eiland (M. Harman) 
een bootverbinding 
naar het vaste land op 
te zetten voor postver
voer. Eerst betaalt hij 
dit uit eigen zak, maar 
later besluit hij hier een 
kleine vergoeding voor 
te vragen. Hierdoor zijn 
de eerste zegels een feit. 
Tussen 1930 en 1940 ver
schijnen slechts enkele 
zegels, maar later wordt 
de filatelistische markt 
ontdekt. Het artikel geeft 
leuke informatie over de 
achtergrond van deze 
zegels, die overigens in 
geen enkele catalogus 
zijn opgenomen. 
Natuurlijk in alle bladen 
veel Eerste Wereldoorlog. 
In april 1915 verschijnt in 
een literair tijdschrift een 
artikel waarin de Duitse 
Germania en de Franse 
Semeuse zegels worden 
gebruikt om het verschil 
tussen de beide volkeren 
te schetsen. De Germania 
wordt als nors en oor
logszuchtig omschreven, 
terwijl de slanke Franse 
zaaister charmant haar 
zaaigoed over de wereld 
uitstrooit. Dit artikel 
vormt de inspiratie voor 
een aantal propagan-
dabriefkaarten welke in 
Frankrijk (maar ook in het 
neutrale Nederland) wor
den verspreid. Maar liefst 
vier verschillende wor
den er getoond. Daarna 
wordt getoond dat het 
ook net zo goed onge
keurd had kunnen zijn 
aan de hand van niet-
aangenomen ontwerpen. 
Zowel Franse dames in 
harnas (ä la jeanne d'Arc) 
als lieflijke Germania's 
waren als alternatieven 
beschikbaar. 
www.bdph.de 

Naoorlogse 
postgeschiedenis 
In de DBZ nr 17 staat 
een artikel over een 
verzamelvorm die we in 
Nederland niet zo veel 
tegenkomen: het verza

melen van naoorlogse 
'Bedarfspost'. De kunst 
is om van iedere tarief
periode de tarieven te 
verzamelen. Het mooiste 
is het natuurlijk als men 
van de minder gangbare 
waarden in de frankeer-
serie de juiste enkelfran-
kering kan vinden. Een 
mooi voorbeeld is een 
zware aangetekende 
brief met een enkel-
frankering van de 70 pf 
van de posthoornserie. 
Dat de zegel een klein 
scheurtje en een lelijke 
stempelvlag heeft is bij 
zo'n zeldzaamheid niet 
eens een ramp, meer 
een bewijs dat het echt 
gelopen is. Het lijkt mij 
dat bij verschillende 
Nederlandse series (denk 
aan Juliana type Harz) dit 
ook een mooie uitdaging 
kan zijn. Een paar blad
zijden verder staat nog 
een mooi voorbeeld van 
zo'n stuk, zij het wel fila-
telistisch geïnspireerd. 
Twee velletjes van 10 van 
2 pf en 2 velletjes van 10 
van 3 pf zijn voldoende 
voor het bijzondere tarief 
'boekverzending'. 
Toch heeft de DBZ 
redactie zelf ook soms 
moeite goede moderne 
stukken te herkennen. 
In nummer 16 staat weer 
eens een klaagbrief van 
een verzamelaar over de 
stickers die de post over 
zijn fraaie aangetekende 
brief plakt. Ter illustratie 
wordt een aangetekende 
luchtpostbrief getoond 
die duidelijk filatelistisch 
was gefrankeerd en 
vervolgens overplakt met 
een enorm etiket. Maar 
nukijken we iets beter. 
Het etiket is opgeplakt 
in de Krim in maart 
2014 om te melden dat 
de geadresseerde niet 
bereikbaar is. Precies tij
dens de opstand dus. Een 
uitstekend stuk moderne 
postgeschiedenis dat 
wordt omschreven als 

'een doorn in het oog'. 
De afbeelding is helaas 
wat mager, maar het is 
echt een prachtstuk. 
We hadden het eerder 
over de particuliere 
postdienst van Lundy 
naar het vasteland, in de 
DBZ staat iets identieks: 
de hotelpost van Zwit
serland. Het geacciden-
teerde terrein in de Alpen 
maakt het de post lastig 
om overal te komen. 
Diverse hoger gelegen 
hotels hadden voor hun 
bezoekers de service om 
de post naar het lager 
gelegen dorp te brengen. 
Het eerste hotel dat hier
mee begon, in 1864, was 
het RigiKaltbad hotel. 

Netalsbij Lundy werd 
een extra zegel bijge-
plakt voor het stukje 
vervoer naar het dichts-
bijzijnde postkantoor. 
Zegels zijn uiteraard 
schaars, op poststuk 
zijn ze nog schaarser. 
Een stuk waarvan de 
gewone Zwitserse zegel 
is verwijderd maar de 
hotelzegel nog aanwezig 
is, is al goed voor 4500 
Zwitserse Franken. Van 
de andere complete stuk
ken worden helaas geen 
prijzen genoemd, maar 
ze zullen inde 
5 cijfers liggen. Een 
vervolgartikel wordt 
beloofd, maar staat in elk 
geval niet in het eerstvol
gende nummer. 
www.d-b-z.de 
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BEZOEK AAN 
HET POSTMUSEUM 

Bezoekt u ook een post- of 
filatelistisch museum in het 

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

iiitiiiiiit*»iiai>i>iiti*>iiMiiwi*»*^^ 

///: jmCAO ' / J nrvi i. 

Dongquon 

rosh.ln 1 * ? 

DAVID VAN BATENBURG 

Van 5 tot 27 mei 2014 heb ik samen met mijn vriendin 

in Hong Kong doorgebracht. 

Na de eerste twee weken zijn we nog 

drie dagen naar Macao (sokm^) gegaan. 

i'horqshan 

^ /h.ba, H o n g Kong 
yf föoumen jnp^ 

V̂  S3P;9 Macau 

Portugese kolonie 
Deze voormalig Portugese 
kolonie ligt op 60 km ten 
zuidwesten van Hong Kong en 

is betrekkelijk klein. Sinds 1999 
is dit land (lees: grote stad) in 
handen van China. Omdat er 
nog wat belastingvoordelen 

van kracht zijn torenen de 
casino's overal boven het land
schap uit. 
Van tevoren lag het niet in de 

planning, maar in een toeris
tenfoldertje zagen we dat er 
een Museum voor Communi
catie was. Omdat ik zelf bij het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag werk leek het 
me boeiend om een kijkje te 
nemen. 

Jong museum 
Het museum ligt buiten het 
centrum (afb. 1) op een half uur 
rijden met de bus. Het museum 
bestaat sinds 2006 en gaat 
zowel over filatelie als over de 
post. 
BIJ binnenkomst zwaaide ik met 
mijn ICOM kaart (International 
Council of Museums, waarmee 
je doorgaans vrij entree krijgt 
bij musea). Nu keken ze me gla-

W< tö:Wtiis*i 



;ig aan en bleek de entree maar 
1,50 te zijn. Voor vier verdie

pingen met tentoonstellingen 
leb ik dat er graag voor over. 
êt Museum heeft veel te 

)ieden en is verdeeld over vier 
ïtages (afb. 2) waarbij circa 
5 etage over postzegels gaat. 

)e andere etages zijn gereser
veerd voor alles wat met elektra 
e maken heeft, de post en 
elefoon en andere vormen van 
ommunicatie (zoals morse en 
elevisie) en de ontwikkeling 
'an communicatie in de tijd. 

>ostzegels 
r was een bord (afb. 3) met 
ille namen van landen die ver
vezen naar een rek (afb. 4) 
net de corresponderende 
)ostzegels van die landen. Voor 
Jederland hangen er 6 emissies 
entoongesteld waarbij het ko-
iingshuis ruim vertegenwoor-
ligd is met 2 emissies. 
)ok IS er een overzicht van alle 
)ostzegels van Macao en deze 
ijn overzichtelijk tentoongesteld 
net uitgebreide uitleg erbij, 
nkele postzegels zijn ook ge-
/\]d aan het koloniale verleden 
l/aarbij Macao nog onderdeel 
i/as van Portugal. Zo zijn er ont-
i/erpen van een fa?ade van een 
oioniale kerk en het nationale 
ymbool van Portugal; de haan. 
afb. 5) 

'ersoonlijke postzegel 
)p diezelfde afdeling is het ook 
nogelijk om een 'eigen zegel' 

te maken. (afb. 6) Bij de ingang 
ontvang je een pasje dat je bij 
het printen moet gebruiken en 
dat er voor zorgt dat je maar 
een printje per persoon kan 
maken. Voor de zegel kan je een 
voor- en achtergrond uitkie
zen en verder staat er altijd 

de naam van het museum op. 
Daarna print je deze uit en moet 
je zelf een gedeelte uitknip
pen over de kniplijnen. (ajfb. 7) 
Vervolgens perforeer je er een 
rechthoekige zegel van of een 
wat artistieker ovaal. (afb. 8) 

Hebbedingetje 
Fran keerwaarde heeft deze zegel 
niet en er zit ook geen gom op 
de achterkant. Desondanks is 
het een leuke herinnering en 
ook vanuit het museum goed 
bedacht. Ik zit nu nog steeds te 
bedenken wat ik er mee moet. 
En tot de tijd dat ik bedenk dat 
ik het ga weggooien ligt het op 
mijn bureau te zwerven. Is toch 
moeilijker weggooien dan een 
automatisch gegenereerd mail-
tje die je doorgaans ontvangt bij 
interactieve tentoonstellingen 
van diverse musea. 
Het personeel is zeer behulp
zaam; iedere keer dat ik even 
vertwijfeld om me heen keek 
omdat ik niet wist hoe ik bijvoor
beeld een 'echte' zegel moest 
maken kwam er een medewerker 
te hulp. Die had ik daarvoor nog 
niet opgemerkt maar zij gaf me 
vriendelijk en geduldig uitleg. 
Wij waren zeer enthousiast en 
verrast door het grote aanbod 
aan communicatie middelen. 
Van postduif tot tv studio en 
alles daartussen. 
http://macao.communications. 
museum/eng/main.html 

iBaTenKate 
PKILAIKLIE 

Bekijk ons groeiend aanbod op 
www.tenkatephilateUe.nl of bezoek onze stand 
tijdens een van de grote postzegelbeurzen 
Meer weten over ons groeiend aanbod Nederland, Europa, Overzee 
of ruim 200 motieven ? Bel: 06 - 466 44 808 of 026-4722 176 
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BELASTINGZEGELS 
VAN ZWITSERLAND 

Het heffen van 
belastingen is van alle 
tijden en alle volken. 

Zwitserland vormt daarop 
geen uitzondering. 

Veel belastingzegels 
Het verzamelen van fiscale 
zegels en formulieren waarop 
fiscale stempels of zegels 
voorkomen mag zich in een 
toenemende belangstelling 
verheugen Gezien het feit dat er 
van Zwitserland meer verschil
lende belastmgzegels bestaan 
dan postzegels noopt het de 
verzamelaar grenzen te trekken 

Afbakening 
Het opzetten van een fiscale 
verzameling kent een aantal 
kenmerkende hoofdstukken en/ 
of specialisaties In grote lijnen 
zijn te onderscheiden 
1 Voorfiscalie 
2 Federale belastingzegels 

WIM JACOBI 

iifW.*ri^4.»^ £)ci^ 1)ei^ '<i^/nAt. fULn & 
l'^^iCt ll^j-t-ti.4^ ^diaile t.tA 'Jt»-n é'tMcs t/t/i* 
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''0, ft^ a rUKxt Igtt) 

Afb ia Stempel van s Happen van het Canton Bern 

3 Kantonnale belastmgzegels 
(Kantons zijn mm of meer 
zelfstandige staten 
binnen de Bond) 

4 Gemeentelijke belastmgzegels 
5 Toeristenbelastmgzegels 

VooTfiscalie 
De confederatie van Zwitserse 
staten m zijn huidige vorm is 
ontstaan m 1848 Daarbij is een 
knip te maken tussen vóór 1848 
(de Statenbond) en na 1848 
(de Bondsstaat) Deze laatste 

<iri i iHi. — \ i b \ s ' 1  ^ 

pNFlDERATION 5' 
twm' Visa dr> tcur 

uliiiss d, ' 

i"'e poun. 

periode kent ook nog weer twee 
afbakeningen, namelijk die van 
voor de munthervormmg en die 
erna Op 1 januari 1852 werd in 
heel Zwitserland een munther
vormmg doorgevoerd Batsen, 
Sol en Gulden werden afgeschaft 
en de Frank werd ingevoerd 
naar Geneefs (Frans) model 
In deze periode bestonden nog 
geen echte belastmgzegels 
Meestal vertonen de formulieren 
droogstempels of gedrukte ta
riefmarkeringen De creativiteit 

lUtl i . 

Pour la Legation 4« duisse 

O» VtM CM9« • « 

V I S A . . . /t«t»H^<ïHirt<^„J 
Vatablepo . , mnSäfßf 

»4©mbr» dt» ' ^^J '^f.Mtr... .. 
Duréo tiv ÜJ- ^'yc CSj^BSeSf-' 
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»bsyigg....<2Kifli:fc&._^ t a i a 
te Gérant 

w 'wêt^mvfwi^ 
Afb 2a Een visum voor 10 dagen kostte voor 

een Griekse toerist Fr 3,00 

U P BUOl 

Afb 2b Een zieke Criek betaalde Fr 10,00 
voor onbepaalde duur 

/ l / i /è Detfl// yan /iet droogstempel 
rechtsboven Canton Bern ;R 

van de Zwitsers m die tijd was al 
behoorlijk groot Er bestond nog 
geen BTW dus werden allerlei 
goederen tegen verschillende 
tarieven belast Het geheel komt 
tamelijk willekeurig over Er 
bestond bijvoorbeeld wel een 
zoutbelastmg maar geen 
suikerbelastmg. 

Federale belastingzegels 
Pas m 1915 voerde de landelijke 
overheid belastmgzegels m 
De kantons hadden dat soms 
al meer dan vijftig jaar eerder 
gedaan De federale overheid 
behield zich het recht voor 
belasting te haffen op onder 
andere 
m Obligaties 
m Consulaire diensten 
■ Grenscontrole  vreemdelin

gendienst 
■ Grenscontrole  militair 
m Effectenhandel en geldwissel 
■ Loterijen 
■ Papier en sigaretten 
■ Import van luxeartikelen 
■ Assurantiën 

Een verzameling van niet alleen 
de zegels maar ook gebruikte 
documenten waarop de zegels 
voorkomen maken deze tot 
een buitengewoon boeiend en 
afwisselend geheel De fede
rale overheid gaf m de periode 
19151982 366 verschillende 
zegels uit 

Kantonnale belastingzegels 
Slechts het kanton Appenzell 
nam nooit de moeite belastmg
zegels uit te geven, hetgeen 
natuurlijk met wil zeggen dat zij 
geen belasting hieven Ook van 

file:///ib/s
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Soclétë générale de Bangue SA 

rencaissement 

VWJIMUi 

Afb.3 Celd 
overmaken was 
een dure grap in 
die jaren, het ging 
om SFr22 633, 
hiervoor werd in 
België BFr 131,00 
ingehouden en m 
Zwitserland 
Sfr 33 95 

net kanton Jura zijn mij geen be-
astingzegels bekend. Dit kanton 
Dehoorde echter nog tot 1978 tot 
iet kanton Bern en op dat mo-
nent hadden de meeste kantons 
ie uitgifte van belastingzegels 
I gestaakt. 

)verzicht van introductie en 
antallen belastingzegels per 
;anton 

Schaffhausen 
Schwyz 
Solothurn 
Tessin 
Thurgau 
Uri 
Waad 
Wallis 
Zug 
Zurich 

55 
110 
35 
511 
30 
29 
512 

243 
9 

63 

1918 
1888 
1925 
1855 
1897 
1895 
1864 
1863 
1888 
1857 

Kanton 
1 Aargau 
Ißasel-Iand 
Ißasel-stadt 
iBern 
Ipreiburg 
Icenève 
Iclarus 
ICraubunden 
iLuzern 
iNeuchätel 
iNidwalden 
lobwalden 
Ist Gallen 

Aantal 
97 
22 

565 
326 
418 
363 

12 
13 

285 
124 
14 
2 

35 

Vanaf 1 
1885 
'933 
i 8 6 0 
1885 
1862 
1860 
1940 
1943 
1870 
1878 
1923 
1937 
1876 

De creativiteit van de itantons 
Uit de tabel kunnen we opmaken 
welke kantons er weinig m zagen 
ofwel het vooral simpel wilden 
houden en welke kantons de 
belastingheffing tot kunst ver
hieven. Sommige kantons heten 
voor iedere soort belasting weer 
andere zegels drukken, andere 
deden met een of twee typen 
alle vormen van belastinghef
fing af Vooral de zogenoemde 
Stempelmarken 0^ Gebuhren
marken waren populair. Schauf-
felberger vindt deze termen 

ferstehfflde llnl«rschn(t < * 1 ^ ^'óje^i/i^^-^ &^&^-ffi*^ yZ^^tSaCz^ 

^ ^Z~<_ <3^ M-^/^rk~.<-. -fif. 

a ^ *<( Är^^ .^n!xi^ "^ c^ . Ja - j^ , : 

Afb. 4 Notariële akte met zegels van het kanton Ceneve 

Kanton Bern Kanton Luzern Kanton Neuchatel 

Kanton St Gallen Kanton Tessin Kanton Waad 

TIMBRE CANTONAL 

Kanton Wallis 

Afb. 5 Voorbeelden 
van kantonnale 
belastingzegels 

Kanton Zurich 

echter met treffend genoeg; hij 
spreekt liever over Finanz-Ver-
waltungsmarken. Daar kon van 
alles onder vallen, terwijl andere 
kantons aparte zegels hadden 
voor administratieve, notariële, 
beurs- of andere handelin
gen Sommige kantons hieven 
echter belastingen die in andere 
kantons met voorkwamen zoals 
de zoutbelasting m kanton St. 

Gallen of de hondenbelasting 
in kanton Waad (al m 1920!). 
Diverse kantons inden bijvoor
beeld ook de werkloosheidspre-
mie middels belastingzegels. 

Gemeentelijke belastingzegels 
Meer dan 700 verschillende 
gemeenten gaven een of meer 
belastingzegels uit. D. Gamon, 
de auteur van 'Catalogue de 

.0}, 
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STUDIEGROEP ZWITSERLAND 
OP POSTZEGELFORMAAT 

De Studiegroep organiseert 
vier bijeenkomsten per jaar. De 
ontmoetingen hebben een in
formeel karakter. Er is dan volop 
gelegenheid voor het ruilen van 
postzegels en poststukken van 
Zwitserland. Er is een veiling en ± 
twee keer per jaar houdt een van 
de leden een lezing. De ontmoe
tingsplaats is: 'Het Veerhuis' in 
Nieuwegein. 
leder lid heeft zo zijn eigen idee 
over wat leuk is om te verzame
len. U zult zeker snel inspiratie 
opdoen om ook eens anders 
te gaan verzamelen dan u tot 
nu toe gewend bent. De leden 
helpen elkaar waar mogelijk en 
moedigen elkaar aan, zeker als 
ze een zelfde verzamelgebied 
hebben. Bij uw komst staat de 
koffie al klaar. Voor de lunch kunt 
u broodjes en soep bestellen. 
Vier keer per jaar komt de j ung
fraupost uit. Dit orgaan wordt 

door en voor de leden verzorgd. 
Het bevat vele wetenswaardig
heden over ons verzamelgebied. 
Ook bevat het één of meerdere 
artikelen op studiegebied. 
De vereniging heeft haar eigen 
bibliotheek, ondergebracht bij 
de Bondsbibliotheek te Baarn. U 
kunt daar onze boeken en tijd
schriften lenen, alsmede die van 
de Bond. Bij verzending zijn de 
kosten voor het lenende lid. 
De jaarlijkse bijdrage voor de 
Studiegroep bedraagt momen
teel € 26,00 per jaar. Indien u 
het abonnement op de Schweizer 
Briefmarken Zeitung (SBZ), het 
officiële orgaan van de Zwitserse 
Bond, erbij wilt hebben, zijn de 
kosten € 75,00. 
Aanmeldingen info: Evert Poel 
Telefoon: 020  640 46 26 
email: Evert.poel(5)inter.nl.net 
website: www.studiegroepzwit
serland.nl 

Literatuur 
Gainon, D. 1993 

timbres administratifs publics 
de Suisse (fiscaux et analo
gues): Confederation, Cantons, 
Communes', wijdt 135 van de 
232 pagina's van zijn catalogus 
aan gemeentelijke belastingze
gels. Er zijn duizenden verschil
lende gemeentelijke belastingze
gels. Veelal worden ze ook weer 
kantonnaal of per streek verza
meld. Soms is het onderscheid 
tussen kantonnale zegels en 
gemeentelijke zegels onduidelijk. 
De stad Bern gaf 138 verschillende 
belastmgzegels uit. Drie daarvan 
vertonen wel de beer van Bern 
maar er staat niet op dat de stad 
ze uitgaf. Er staat slechts5teu
ermarke op. Het zou dus net zo 
goed een zegel kunnen zijn van 
het kanton Bern. Gelukkig was 
het kanton wel zo consequent de 
zegels met Kanton Bern of Canton 
Bern te bedrukken. 
Diverse steden, vooral die aan 
de grenzen, gaven speciale poli
tiezegels uit. Vooral in Basel zijn 
er veel uitgegeven en zij vormen 
een gewild verzamelgebied. 

Toeristenzegels 
Twee Kantons en 56 gemeenten 
vonden het nuttig en noodzake
lijk speciale zegels uit te geven 
voor het heffen en innen van 
toeristenbelasting. Veel andere 
gemeenten deden dat ook, maar 
zij gebruikten voor de inning 
ervan gewönne Stempelmarken 
oj Gebührenmarken. Veelal 
werden de belastingen via de 
plaatselijke VVV geïnd. 

van 
gemeentelijke 

belastmgzegels 

Stad St Gallen 

Catalogue de timbres administratifs publics 
de Suisse (fiscaux et analogues): Confedera
tion, cantons, communes. Société Suisse des 
collectionneurs d'éntiers postaux. 
Rainmattstrasse 5, CH 3011 Bern 

1978 Basie Police Revenues. European Philately 3. 
85 Saltergate, Chesterfield, Derbyshire S40 
IJS, Groot Brittannié 

Schauffelberger, G. 1947 Katalog der Schweiz. FinanzVerwaltungs
marken. Schweizer Briefmarken Rundschau, 
4. |rg nr 1, September 1947 pp 157161 

Barefoot, 

Aß. 7 Toeristenbelasting 
(Kurtax) op hotelrekeningen Hotel St. Gotthard, Hospental 

Besitzerrn Frau Bennet Telephon (044) 672 66 

Berghotel Säntis T.'t^^l 
Telephon Nr. 2 Familie D6rlg Telephon Nr 2 

Sinti», den ' ' / '• ■ff ■ 

N o t a für /^tt^^t^:^ <i%t*^<'t^<t^,f^. 

Nota 
Zimmer Nr J Datum, /r^. it", é ST 

'■55»«*/ ^ , /'j ^^ 
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VVVAppenzell 

M M 

Pension 

Logement . . 

Frühstück . , . . 

Mittagessen 

Nachtessen 

Kaffee, Tee 

Wem 

Bier 

Mineralwasser 

Qrapilton . . 

Süssmost 

Üquour 

Aperitif 

Patisserie 

Rauchwaren 

Garage . . . 

Service 15% . 

i M M t Aufenlhaltstaxe 

rvs^T 
t^mk whtL.' ■ ■. 
B » ^ " ^ * ^ ^ Total 

1^—■ 

fr 

yfl 
/fo 

r^ 
^ 

^0 
ßc 

VW Hospen thal 
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard! 

Goudwissefkantoor 
'S eigendom van 

familie Oe Ruiter en 
heeft ruim 25 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: 

Goud 

Zilver 

Munten 

Sieraden (goud en zilver) 

Oude bankbiljetten 

Postzegels 

Antiek speelgoed 

Kijk voor de actuele openingstijden van de 
Goudwisseikantoren en het dichtstbijzijnde 
kantoor op onze website of bel voor meer 
informatie naar: 088-1021060. 

® 
Inkoop 
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Verkoop 
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Veiling 
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Verpanden 
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O 
Beleggen 
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Taxatie 
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Meer dan 50 
locaties door heel 

Nederland! 

r !I1 goudwisselkantoor 



CATALOGUS KRAAMKAMER 3 (de hier besproken varianten worden 
voor het eerst opgenomen m editie 2016) 

Rem Bakhuizen van den Brink 

SURINAME 1972 LUCHTPOSTZEGELS - VLINDERS 

Op 26 Juli 1972 werden 
m Suriname 13 lucht
postzegels uitgegeven 
met afbeeldingen van 
vlinders. De zegels waren 
ontworpen door de in 
1984 overleden ontwer
per Nic Loning, en in 
offsetdruk uitgevoerd 
door Joh. Enschedé en 
Zonen, Haarlem. 
In de periode tot de on
afhankelijkheid werden 
de meeste zegels van 
Suriname in Haarlem 
gedrukt. De grote 
uitzondering vormde de 
periode oktober 1973 -
januarn975 toen bijna 
alle bijzondere uitgiften 
werden gedrukt bij Brad
bury Wilkinson and Co, 
New Malden, Engeland. 
Slechts de serie '100 jaar 
Postzegels' werd m Haar
lem vervaardigd. 

Juist in die Engelse peri
ode zijn van de vlinders 
serie twee waarden her
drukt. Niet in Haarlem, 
maar in New Malden, 
Dit feit IS 11 jaar onopge
merkt gebleven tot mijn 
publicatie in april 1985 in 
het maandblad Philatelie. 
De beide in Engeland 
gedrukte waarden 
-15c en 30c- wijken op 
een aantal punten duide-

SURINAME 
M<wwo»»%»m< 

; SURINAME 
>#»^WMW^»«%*»»*» > < 

lijk af van de Haarlemse 
druk! 

Perforatie 
joh. Enschedé 

30.o.x26.immmet 
20/18 tanden 
horizontaal/verticaal 
ofwel kam 13.333:13.793 
(i3'/4:i3V4) 

Bradbury Wilkinson 
30.0x26.1mm met 21/18 
tanden horizontaal/ 
verticaal ofwel kam 
14.000:13.793 (i4:i3V4) 

Een verschil van 1 tand 
aan de lange zijde. 
(afb. 1*2) 

Druk en tekening 
De zegels uit Haarlem 
zijn m 4-kleuren offset 
gedrukt in vellen van 
10x10. Die van BW ook in 
4-kleuren offset echter 
vermoedelijk m drukvel-
len met 4 panelen van 
5x5 gezien de randbe-

drukking [plaatnummers 
1 en paneel-letters A 
en C]. (afb. 3*4) 

Voor beide waarden 
geldt dat de afstand 
tussen 'Suriname' en de 
witte zegelrand ongeveer 
imm is bij de BW-druk 
en veel kleiner bij de 
Haarlem-druk. (afb. 5+6) 

ME 

ME 
Voor de 15c geldt dat de 
Haarlem-druk geel heeft 
gebruikt, terwijl BW geen 
geel, maar groen heeft. 
Dat groen is met een 
rasterhoek van o graden 
goed te zien. In de witte 
vlekken van de vleugels 
heeft de Haarlem-druk 
duidelijkblauw, bijde 
BW-druk is die nauwelijks 
aanwezig, (afb. 7+8) 

Bij de 30c is het gele 'oog' 
in de rechter vleugel bij 
dejOHEZ-drukaande 
bovenkant dicht, bij de 
BW-druk aan de boven
zijde open. (afb. 9+10) 

Kleuren 
joh. Enschedé 

iBcbaksteenroze, 
blauw, zwart, geel; 
30c diepbruin, geel, 
donkerbruin, blauw. 

Bradbury Wilkinson 
15c groen, blauw, 
zwart, roze; 30c bleek-
bruin, geel, blauw en 
zwart. (afb. 11*12) 

Papier 
Het papier van de Engelse 
druk is duidelijk anders. 
Aan de gomzijde verti
caal geribd tegenover 
een mm of meer gladde 
gomzijde. Bij de Engelse 
druk zijn aan de gom
zijde soms gele draadjes 
in het papier te zien zoals 
ook bij diverse bijzon
dere uitgiften in die tijd 
door Bradbury Wilkinson 
gedrukt zijn. 
Het papier van de Haar
lem-druk is afkomstig 
van de papierfabriek Viol 

»«««<«(#«# # ( ( i ( f f l « # # « # » S I « ( 
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Bestelnr. ,^ 
m 

991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

1000 
1 
2 
3 

15c 
20c 
25c 
30c 
35c 

40c 
45c 
50c 
55c 

60c 
65c 
70c 
75c 

25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
17.000 
17.000 
17.000 
13.000 
13.000 
13.000 
13.000 
12.999 

13.000 

250572 
300572 
050672 
020672 
060672 
090672 
080672 
090672 
140672 
120672 
140672 
140672 
160672 

mmÊm, 

JQ2 lÊlKSIK 

JBHB& 
«MHF 

datum „ „ 
aflevering ■ 

290572 
010672 
070672 
070672 
130672 
130672 
130672 
130672 
160672 
130672 
210672 
210672 
210672 

■ ■ ■ ■ gaaf m 
12.052 
17943 
18.688 
18.522 
12.816 
11.703 
12.601 
9527 
9948 
9686 
9.061 
9366 
9559 

1 j 
2 1 
3 
4 1 
5 
7 , 
6 
8 

10 

9 
11 
12 

13 1 
tabel 1 

Bestell 

795 
796 
797 
798 
799 

800 

waarde '■ 

4C 
5C 
8c 

20c 
30c 
45c 

6.500 
6.500 
4.000 
6.500 

13.000 
3.000 

tabel 2 
■ 'Violino', UVreactie: 
W aan de voorzijde 
dat wil zeggen egale 
witmakers in de coating, 
het papier zelf zoals aan 
de gomzijde te zien is W, 
dat wil! zeggen egaal wit 
oplichtend, (afb. 13) 

Het papier van de Engelse 
druk is eveneens gecoat. 
UVreactie: dof of inert 
voor wat de beeldzijde 
betreft, dus anders dan 
bij de jOHEZdruk, egaal 
wit (W) aan de gomzijde 
echter altijd met duide
lijk contrasterende, vrij 
lange vezels. Alweer an
ders als bij de jOHEZdruk 
waar de gomzijde geheel 
egaal wit oplicht 
Voor beide drukken geldt 
dat de papierrichting 
horizontaal is en de gom 
synthetisch. 

Bestellingen en oplagen 
Na een brief van de 
Postdirectie Suriname 
nr. 3617 d.d. 120172, een 

bestelling op 140472: 
(zie tabel 1) 

Opio/iifebruarii975, 
na de periode oktober 
1973eind 1974 waarin de 
Engelse drukker Bradbu
ry Wilkinson and Co, New 
Malden de bijzondere 
uitgiften drukte, werden 
de bestellingen bij joh. 
Enschedé en Zonen her
vat: (zie tabel 2) 

De 4,5, en 8c zijn van de 
Vogel serie van 1966, en 
verdienen een verhaal 
apart. Ze zitten in de 
tabel om te laten zien 
dat de reeks bestellin
gen geen gat vertoonde 
waarin de 15c gezeten 
zou kunnen hebben. 

Uit een brief van de 
Dienst der Posterijen 
Hoofd Postkantoor 
Paramaribo 
De herdruk van de 
waarden 15 en 30 cent 
geschiedde echter bij de 

besteldatuml 
sfaüi^ïMsif.^'aa 

260375 
260375 
020475 

Fa. Bradbury Wilkinson 
& Company en werd dan 
ook bij beschikking van 
de Direkteur van het 
Ministerie van Financien, 
d.d. 19 maart 1974, La F. 
BFZ No. 3685 in de voor
raad van de Beheerder 
van Waarden opgeno
men, te weten: 
1.000.000 stuks van 
Sf.0,15 
1.000.000 stuks van 
Sf. 0,30 (afb. 14) 

NVPHnummers 
De twee zegels staan al 
genoteerd in de Speciale 
Catalogus, als de num
mers LP47A en LP50A. 

datum 
|e aflevering 

090475 
100475 
090475 
010475 
120675 

130475 

pons 

DIENST DER POaTERIJEN 
HOOFD POSTKANTOOR 

PARAMARIBO 

I De Secretaris van de ' 
Nederlandse Vereniging van Post
zegelhandelaren 
Weterin^ksde 45 

1_2515 AL Den Haag, Nederland. _] 

> 11 !■'■ 

Ml;Jnheer, 

Onder vervi^zlng naar üw scïirî ven van 6 Juni 1985, deel ik 
U hierbij mede dat de oorspronkelijke luchtpogtserie ven 
1972 (de vlinders) bij de Fa. Johan Enschedé & Zonen te 
Haarleo werd gedrukt. 

De herdruk van de waarden 15 en 30 cent geschiedde echter bij 
de Fa, Bradbury ^'ilklnson & Company en werd dan ook blJ 
beschikking van de Direkteur van het Ministerie van Financien, 
d.d. 19 maart 1974. La F. BF2 No. 5fó5 in de voorraad van de 
Beheerder van Waarden opgenomen, t.w.: 
l.OOO.OOO (*én miljoen) stuks van Sf. 0,15 
1.000.000 (é4n miljoen) stuks van Sf. 0,30. 

Hopende U met het voorgaande naar renoegen te hebbpn ingelicht, 
verbUjr ik, 

hoogachtend, 
De Algemeen Direkteur der Posterijen, 

/«■»  2 3 mi. 

14 



EEK LEGE(S)ZEGEL 
ZIT VOL VERRASSmCEN! 

ï ! ^ ^ ^ ^ * * » * * * ' OSCAR VAN DER VLIET 

Inleiding 
Legeszegels werden door de 
gemeenten, provincie en ook 
waterschappen gebruikt De 
laatste twee kom ik overigens 
weinig tegen Voor het onder
werp beperk ik mij daarom m 
beginsel tot de gemeentelijke 
legeszegels 
Hoewel leges al ten minste sinds 
Willem III werden geheven, 
duurde het zeker tot 1917 voor
dat leges in zegelvorm op docu
menten zijn terug te vinden Het 
oudste, tot nu toe mij bekende 
voorbeeld dateert van begin 
'9'7 (afb' 1). voor de introductie 
van de zegelwet van april 1917 
Gegevens waar de introductie 
van legeszegels m worden aan
gegeven heb ik nog met kunnen 
vinden Dit type is tot tenminste 
1925 m gebruik geweest 
Rond die tijd waren er circa 1250 
verschillende gemeenten tegen 

^ Vlaardingen 

i ëNTVANGEN : 
aan 

: L E G E S 
^ 15 cent . 

Afb I Vlaardingen 
legeszegel van document 

Vandaag de dag komen mensen nog maar weinig 
in aanralcing met documenten waar een zegel ter 

legalisatie of betaling voor andere doeleinden op zit 
geplakt. Een mijns inziens relatief onbekende groep 

hiervan zijn de legeszegels. 

minder dan 400 nu Nederland 
IS echter al eerder gestopt met 
het gebruiken van deze zegels 
De laatste bekende voorbeelden 
zijn uit de jaren 1990 met de 
opmerking dat de gemeenten 
op de Antillen tot na 2000 nog 
gebruik hebben gemaakt van 
deze zegels (afb. 2-4) 
Van Suriname en Nieuw Guinea 
zijn (nog) geen gemeentelijke 
zegels bekend Nederlands 
Indie kende enkele stadsge-
meenten en regentschappen 
met zegels terwijl Indonesië 

tot de dag van vandaag, zij het 
inmiddels m afnemende mate, 
nog steeds gebruik maakt van 
legeszegels (afb. 5+6) 

Soorten en vormen 
De legeszegels kun je op ver
schillende manieren indelen Ik 
ben 20 jaar geleden begonnen 
met het mdelen naar soort 
1 Rechthoekiguit een vel 
2 Rolzegels 
3 Langwerpige zegels uit een 

boek 

Aruba (196X) 

WDGiÉf tBmr 
l LEGE! 

SJ{. 

1 Rechthoekig uit een vel (RH) 
De rechthoekige zegels lijken 
nog het meeste op de post
zegels Ze hebben meestal 
een waarde en vermelden de 
gemeentenaam waar deze m 
gebruik zijn De zegels werden 
m vellen van verschillende 
aantallen gedrukt en voorzien 
van een perforatie Deze zegels 
zijn van begin af aan in gebruik 
geweest en voor zover bekend 
tot m de jaren 1980 (afb. 7) 

2 Rolzegels 
De rolzegels kunnen op een 
enkele uitzondering na in 3 
formaten worden ingedeeld 

Rol-Groot ca 30 x 58 mm en 
bekend vanaf ca 1930 (afb. 8) 

gebied 

Afb 3 Bonaire (f98x) 

Afb 2-4 Enkele naoorlogse legeszegels van de Antillen 

Curafao O97X) 

Afb 5 Palembanggedurende 
Nederlands Indie (193X) 

riiiiüiM' 
FRANEKER 
0030,81 ' 

Afb 7 RH 

's een gemeente van Indonesië (2002) 

Afb 8 RG Aß 9 RB Afb 10 RS 



Rot-Breed: ca. 30 x 29 mm en 
bekend vanaf ca. 1934. (afb. 9) 
Er zijn enkele gemeenten 
geweest die een langere zegel 
hebben gebruikt. 

Rol-Smal: ca. 15 x 29 mm en 
bekend vanaf ca. 1938. (afb. 10) 

De zegels heb ik zelf nooit op 
rollen gezien maar moeten ten 
minste per 100 zijn verkocht 
gezien de mutaties die er op de
tailniveau kunnen voorkomen. 

Het type Rol-Groot werd door 
enkele gemeenten gebruikt tot 
circa de jaren i960. 

Het type Rol-Breed is een veel 
gebruikte zegel en kwam in 
vele uitvoeringen en kleuren 
voor tot ver in de jaren 1980 in 
Nederland. 

Het type Rol-Smal kwam met 
name na de oorlog meer in 
gebruik en is door enkele Ne
derlandse gemeenten tot, voor 
zover bekend, ver in de jaren 
1990 door gebruikt. 

3 Langwerpige zegels uit een boek 
Dit model zegel is pas vanaf cir
ca 1942 terug te vinden en kent 
enkele varianten in de uitvoe
ring, afhankelijk van de drukker 
die ze leverde, (afb. 11-14) 

De zegels zaten genummerd 
in 1 strook van 12 onder elkaar 
en werden vergezeld van een 
bladzijde met overeenkomstige 
nummering en diverse kolom

men. Bij de blanco versies 
werd de waarde met de hand 
ingevuld op de zegel en op 
de juiste regel in de kolom 
waarop de dienst betrekking 
had. Deze zegels werden qua 
uitvoering steeds eenvoudiger 
totdat alleen een goed leesbaar 
handstempel nog kon aan
geven waar de zegels waren 
gebruikt. Dit model is tot ver in 
de jaren 1980 teruggevonden in 
Nederland. 

Afdelingen 
Elke gemeente kent het gebruik 
van leges voor verschillende 
afdelingen. Bij het gebruik van 
legeszegels is dit vaak alleen 
aan het stempel te zien, als 
de betreffende afdeling er in 
staat. In de meeste gevallen zijn 
algemene zegels gebruikt voor 
verschillende doeleinden. Met 
's- Gravenhage uitgezonderd zijn 
de meeste gemeenten begonnen 
met algemene legeszegels. Later 
ontstond er een behoefte naar 
legeszegels voor specifiek ge
bruik. Het is voor mij moeilijk te 

zeggen wanneer dit begon maar 
ik houd het op de jaren 1930. De 
meest bekende specifieke zegel 
is die van de burgerlijke stand en 
is herkenbaar aan de afkorting 
'B.D.' op de zegels. Gebruik voor 
paspoorten is voor mij, op af
stand, een tweede vorm waarbij 
er zegels zijn die gemeentelijke 
leges gecombineerd hebben met 
heffingen voor de provincie en 
het Rijk. Vervolgens zijn er nog le
gio andere opties van bibliotheek 
tot vergunningen, (afb. 15-19) 

Waarden en waarde 
De waarde die op een legesze-
gel vermeld wordt kan variëren 
van een blanco zegel met inge
vulde waarde tot zegels met tot 
dusver bekende waarden van 2 
Vi cent tot f 1.000,-. (afb 20-23) 

De waarde op zich zegt niet zo
veel. Het kan een zegel zijn van f 
1,- uit 1935 maar ook uit 1975. De 
uitvoering verraadt enigszins of 
het hier om een oudere of mo
dernere zegel gaat. Inflatie en 
tarieven bepalen welke waarden 

Enkele voorbeelden gevonden door vergelijking: 

Uittreksels uit registers t.b.v. een handeling: 
Inzage/inlichtingen in registers: 
Verklaring geen vervreemding landbouwgrond: 
Pas 65: 
Verklaring van Zedelijk Gedrag (later Goed gedrag): 
Bewijs van Nederlanderschap 
Bouwen: nieuwbouw (Winterswijk) 
Bouwen : nieuwbouw (Laren NH) 

gangbaar zijn en welke met. Een 
gemeente van minder dan 
500 inwoners had doorgaans 
minder behoefte aan een grote 
reeks zegels dan een gemeente 
van boven de 10.000 inwoners. 

Tarieven 
Het is mij niet bekend of in de 
beginjaren van de legeszegels 
een aantal handelingen voor 
elke gemeente gelijk waren en 
de overige door de gemeenten 
zelf konden worden ingevuld. 
Door een aantal beschik
bare documenten met elkaar 
te vergelijken, komen er zowel 
overeenkomsten als verschillen 
naar voren. Mijn bevindingen 
zijn dat voor bijvoorbeeld 
provinciehoofdsteden naar 
verhouding hogere leges wer
den geheven dan bij de meeste 
andere gemeenten. Die leges 
konden in het ene geval vele 
jaren hetzelfde blijven zoals bij 
uittreksels. In andere geval
len duurde het tot enkele jaren 
voordat een nieuw tarief werd 
ingevoerd. 

ƒ 1 . -
ƒ0,50 
ƒ0,50 
f6,50 
f 0 , 1 0 - f 0,30 
ƒ 0,50-f 2,50 
0,3% bouwsom + f 5,-
0,4% bouwsom 

1942 -1968 
1947 -1963 
1956-1959 
1967-1974 
1919-1920 
1927-1952 
1947-1954 

1962 

In andere gevallen was of te weinig materiaal in bezit ter vergelijking of verschilden de tarieven per 
gemeente soms in hetzelfde jaar. 

Afb. 11: achtergrond 3 bollen 
(1942-) 

LEENDE 
NK.K 9 ^ 

i i^^Af^l 4* 
Afb. 12: lECES ZEGEL golvend (1949-) Afb 13: LECESZEOEL rechte lijnen 

(196X-) 
Afb. 14: moaei zonaer achtergrond (i$6x) 

GEMEENTE 
WOERDEN Afb. 15-19: Algemene leges; burgerlijke stand; paspoortcombinatie; straatbelasting en zwemleskaart (Dordrecht). 

È3 '^r 

Afb. 20: blanco 

Afb. 17 

ente 
»SENT 

f 0 . 0 2 ' / Vooroorlogs 
' i i met halve 

■'iM centen 

C\3 

CM 

Afb. 18 

I Afb. 22: Jaren 
, '60 met gebruik 

hogere waarden 

imO Afb. 23: Hoogste 
9Ul>U," waarde in grote 

' ; " , 7 ^ 4 iTerca.i98x) 



Variatie van de zegels 
De legeszegels kennen een 
grote variatie op diverse 
onderdelen. Soms kom je daar 
alleen achter door 2 exemplaren 
aan elkaar vast te hebben en 
een andere keer door 2 bijna 
opeenvolgende nummers naast 
elkaar te leggen. Dat maakt 
het verzamelen van t gemeente 
er alleen maar leuker op, laat 
staan voor de circa 1250 poten
tiële gemeenten. Hieronder een 
lijstje aan mogelijkheden met 
verschillen in: 

series. Voor de overige kleuren 
kunnen dezelfde waarden in 
diverse kleurtinten voorkomen 
of steeds van kleur veranderen. 
Hiervan staat los of de verschil
len ook door andere kenmerken 
kunnen worden onderscheiden. 
Er zijn gemeenten die elk jaar 
nieuwe zegels bestellen van 
hetzelfde type. Dan kan het 
zijn dat zonder aanvullende 
informatie niet te zien is of de 
zegel uit dezelfde serie is of uit 
een andere serie. Kleine kleur
verschillen in het papier kunnen 

ib papier- soort 
Het gebruik en de fabricage van 
papiersoorten is voortdurend 
in ontwikkeling. Papierdikten 
varieerden; de wijze van fabri
ceren met bijvoorbeeld vezels 
of glad en blank papier zijn 
enkele ontwikkelingen. Voor de 
oorlogsjaren was het papier naar 
verhouding wat dikker, (afb. 29) 
Rond de oorlogsjaren komt meer 
gevezeld papier voor (afb. 30) 
en na de oorlogsjaren zag ik 
de toename van wat dunner en 
gladder papier, (afb. 31) 

/ 
2 
? 
4 
5 

papier: 
druk: 
waarde: 
oplagen: 
beveiliging: 

a kleuren; 
a uitvoering; 
a fonttypen ; 
a fonttypen; 
a tandingvariaties; 

b soorten; 
b kleuren 
b fontkleuren; 
b (door)nummering; 
b fontvariaties; 

c tandingen 

c overdrukken 
c correcties 
c papierbehandeling 

la papier- kleuren 
Hoewel de meeste legeszegels 
op wit papier zijn gedrukt, kun
nen daarin nuances voorko
men bij vergelijking tussen de 

hierbij een indicatie zijn dat 2 
zegels niet uit dezelfde serie 
komen. (afb. 24-28) 

IC papier- tanding 
In feite zijn alle zegels ten min
ste aan 1 zijde getand. Zegels 
uit vellen kunnen voorkomen 

3 0 4 ^ 

in kam- en lijntandingen, met 
tandingen aan 2,3 of 4 zijden. 
(afb. 32-34) Roulette tandin
gen komen bij zegels uit vellen 
nauwelijks voor. Deze tandingen 
heb ik vanaf de jaren 1970 (?) 
voor onder andere Zaanstad 
gezien, (afb. 31) 
Bij de rolzegels zijn er 2 typen 
bekend: een kort stukje tanding 
in het middendeel en een bre
dere verbinding aan de uitein
den. Dit heb ik 'visbek tanding' 
genoemd (VB). Voor een stukje 
beeldvorming kun je denken 
aan de uiteinden van een bek 
van een piranha met daarin zijn 
scherpe tanden. Deze tanding 
komt voor op de rolzegels van 
het type Rol-Breed en Rol-Groot 
vanaf de introductie tot in de 
jaren 1970. 

Slot volgt 

Afb. 25 Aß. 26 Afb. 27 
Afb. 2^-28: Gemeente Emmen: verandering van papierkleur in nieuwe series (ca. 1938-194X) 

Afb. 28 

H GEMEENTE Q 
ZAANDAM 

Leg« ƒ 1.501 

Aß. 30 mmmmm^i^mmm 
Afb. 29-31: dikker papier in Arnliem (193;); gevezeld in Winterswijk (1943) 

en dun en glad in Zaandam (197X) 
LEGESfÜ.25 

25 JAN. '1938 
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Afb. 32 Afb. 33 Afb. 34 
Afb. 32-34: Voorbeelden van zegels met 2-; 3- en 4 zijdiggetande zegels 

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR FISCALE FILATELIE STAAT 
VOOR U IN DE AANSLAG 

Deze vereniging komt vier keer per jaar bij
een in het Bondsgebouw van de KNBF aan de 
Zeelantlaan 11 te Utrecht. Per auto goed be
reikbaar vanaf de A12, afslag Kanaleneiland 
of tram Utrecht - Nieuwegein. Op zaterdag 
tussen 14.00 -17.00 is er een programma 
met een kort formeel gedeelte; informeel 
contact en een goedgevulde veiling. Dit al
les staat ook in het verenigingsblad 
't Cicyn Segel' dat in A4 in kleur verschijnt. 

Belastingzegels worden vaak gezien als 
postzegels. In Nederland was het echter 
verboden deze daarvoor te gebruiken. Ze 
hebben vaak wel de vorm. In vele En

gelstalige landen hebben of hadden de 
postzegels ook de functie van een belas
tingzegel. Het verschil in gebruik zit in de 
ontwaarding. Ook dient men deze niet te 
verwarren met spoorzegels; semiofficiële 
en particuliere uitgiften; provinciale en 
gemeentelijke zegels en Cinderella's zoals 
sluitzegels en andere zegels met chari
tatieve doeleinden. Al die soorten zegels 
komen bij de NVFF wel aan bod. In 1994 
hebben 12 mensen het initiatief genomen 
dit verzamelgebied in verenigingsvorm op 
te zetten. Nu, 20 jaar later telt de vereni
ging een veelvoud aan leden over de hele 
wereld. 

De vereniging heeft op enkele schenkingen 
na geen eigen bibliotheek. Uw medeleden 
kunnen u vaak verder helpen. 

Lidmaatschap Nederland en Europa: € 25,-
per jaar. Overige landen in de wereld: 
€ 29,-. Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,-
entreegeld. Het secretariaat is gevestigd 
op Hendrikahoeve 8,2131MV te Hoofddorp. 
Telefonisch is het secretariaat niet bereik
baar. U kunt ook contact opnemen per 
email: fonsOerina.nl. 
Website: www.nvff.nl 
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OKTOBER 1944 
Estafette Tweede Wereldoorlog 3 

HANS VAN DER HORST 

Rol Rode Kruis 
Een maand waarin zal blijken 
welke belangrijke rol ook het 
Rode Kruis heeft gespeeld in het 
postvervoer. 
Het kaartje hiernaast geeft een 
goed inzicht in de situatie begin 
oktober 1944. De geallieerde 
troepen hebben in september 
slechts een beperkt deel van 
Brabant en Limburg bevrijd. In 
oktober en de eerste weken van 
november zal na felle gevech
ten het grootste deel van Ne
derland onder de grote rivieren 
alsnog bevrijd worden. 

Market Garden 
De belangrijkste operatie in 
september, Operatie Market 
Garden was mislukt. Na 
10 dagen van felle gevechten 
wordt op 26 september de strijd 
om de laatste brug bij Arnhem 
opgegeven. Echter naast de 
militaire mislukking had deze 
operatie een blijvend gevolg 
voor alle inwoners van Arnhem 
en een aantal omliggende 
plaatsen. Op 23 september gaf 
de Duitse Wehrmacht het bevel 
aan alle inwoners om de stad te 
verlaten. Op 26 september be
gon de uittocht, voornamelijk 
aan de noord en oostkant van 
Arnhem. Uiteindelijk verlieten 
circa 150.000 mensen de stad 

Met deze reeks artikelen wordt stilgestaan bij 

de postale problemen die optraden tijdens de 
bevrijding van Nederland die 70 jaar geleden begon. 

In het vorige artikel werd de maand september 
besproken, nu is het de beurt aan oktober 1944. 

) Canadiansatwar com) 

en omliggende plaatsen. Dit 
betekende natuurlijk, dat er 
een enorme behoefte ontstond 
aan het doen van mededelin
gen aan verwanten over het 
wel een wee. Hiertoe werd door 
het Rode Kruis een speciaal 
formulier uitgegeven. Hiermee 
konden evacués portvrij een 
bericht aan hun verwanten ver
zenden. Deze formulieren wer
den over een deel van de route 
door het Rode Kruis vervoerd en 

waar mogelijk overgedragen 
aan de PTT. De vroegst bekende 
datum van dit formulier is 
1 oktober 1944. (afb. 1*2) 
Het Rode Kruis zou op grote 
schaal bemiddelen bij het ver
voer van post van de geëvacu
eerden. In Rheden bijvoorbeeld 
werd in het Rode Kruisbureau in 
de Stationsstraat een speciale 
postafdeling ingericht, die dui
zenden brieven heeft verwerkt. 
(afb. 35) 

Spoorwegstaking 
Door de spoorwegstaking die 
op 17 september werd uitge
roepen om de geallieerden te 
ondersteunen bij de bevrijding, 
kwam een groot deel van het 
postvervoer wegens gebrek 
aan vervoersmogelijkheden stil 
te liggen. Op 5 oktober werd 
door de radionieuwsdienst 
een oproep gedaan aan de 
bevolking om het postverkeer 
te beperken. De nieuwsuitzen
ding meldt: "De posterijen zijn 
er in geslaagd het postverkeer 
door het gehele land, zij het met 
vertraging gaande te houden, 
van een landelijk georgani
seerde dienst kan echter niet 
meer worden gesproken. De 
plaatselijke postdirecties blij
ken echter zeer vindingrijk te 
zijn op verkeersgebied, met al
lerhande vervoermiddelen: een 
enkele auto, paardenwagens, 
motorvrachtdiensten, fietsen en 
te voet worden postzakken van 
de ene plaats naar de andere 
overgegeven, er komst post 
door, ook uit afgelegen delen 
van het land". Daarbij wordt 
de bevolking opgeroepen het 
postverkeer tot het uiterste te 
beperken door alleen het hoog
nodige te verzenden. 

4 Naam en 
Oud adres 

H E T N E D E R L A N D S C H E ROODE KRUIS 

DIENST 
DEPARTEMENT VAN 

BINNENL ZAKEN 

■^ . ^ i^wiXuJ . ̂̂ \..,.»J«.,̂ <.wL /J3 

ADRES 

Volgnummer 1207 
V h H. B v.h Nedefj. Roode Kruis 

jan Pielersz Coenstraof 6  sGrovanhog. 
T.Woon 720790 

Nieuw adre5J^«,Af^.xZ«C»pVllvi> '^Jl^<h^'4i^^.,,.,C<UyUi,<>r'^ '\ 1 

Korte mededeeling over samenstellmq van hel huidige gezin en 
gezondheidstoestand. . 
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Afbeelding i en 2 De voor en achterzijde van het speciale formulier van 
het Rode Kruis voor de Arnhemse geevacueerden Verzonden naar familie m Zeist 

op II oktober van het evacuatieadres in Apeldoorn. 
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Afbeelding 3 Velp via het Rode Kruis Rheden naar Apeldoorn Het stempel is het veel 
voorkomende Rode Kruis stempel (doorsnede 33mm) van de afdeling Rheden De brief 

werd op 2 oktober in Apeldoorn aan de PTT ter verdere verzending overgedragen 

Afbeelding i Brief van Velp via het Rode Kruis Rheden naar Amsterdam Het Rode 
Kruisstempel van Rheden is het wemig voorkomende kleinere stempel (doorsnede 

29mm) Omdat er verder geen poststempel op de brief voorkomt is de brief mogelijk 
over het gehele traject door het Rode Kruis vervoerd 

Ontvangst volgens potloodaantekening van de ontvanger op 9 november 

^ OODDV 
ACCOO. 

Afbeelding j Brief van Velp naar Rotterdam via het Rode Kruis Niet meer is na te 
gaan welke afdeling de brief heeft vervoerd maar waarschijnlijk is dat Velp De brief 

werd tot Gouda door het Rode Kruis vervoerd en daar op 24 oktober 
aan de PTT overgedragen 

Afbeelding 6 Brief van Zutphen naar Den Haag de brief is door het Rode Kruis naar 
Apeldoorn vervoerd en daar blijkens het poststempel op 6 november 

aan de PTT overgedragen voor verder vervoer 
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W ^ Afbeelding j Brief van Groningen naar Utrecht Volgens aantekening van de afzender 
o gepost op 11 oktober Tot Assen werd de brief door het Rode Kruis af deling Assen vervoerd, 
'- daar op 13 oktober aan de PTT overgedragen Aankomst te Utrecht op 19 oktober 

Afbeelding 8 Brief van Breda naar Vinkeveen Het vervoer van Breda naar Utrecht 
liep via het Rode Kruis de brief werd in Utrecht op 10 oktober 

aan de PTT overgegeven voor het verdere traject 

m Rode Kruis censuur 
Ook het Rode Kruis, dat over 
transportcolonnes beschikte, 
heeft vanaf oktober 1944 op 
grote schaal geassisteerd bi) 
het postvervoer Een voor

beeld IS het Rode Kruis comité 
in Zutphen dat door de PTT 
op 3 oktober om assistentie 
gevraagd werd De Duitse 
bezetter verleende hiervoor 
toestemming, op voorwaarde 

dat het Rode Kruis verantwoor
delijk was voor de inhoud van 
de brief Vandaar dat het Rode 
Kruis Zutphen op alle post die 
ZIJ vervoerde censuur instelde 
De brieven werden geopend en 

met een bruine strook gesloten 
en van een stempel "ACCOORD" 
voorzien Censuur door het 
Rode Kruis 15 uitsluitend van 
Zutphen en m Zeeland bekend 
(afb. 6) 
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Afbeelding 9 Briefkaart van Tilburg bestemd voor Beekbergen De kaart werd op 
17 oktober bij het Rode Kruis ingeleverd Waarschijnlijk werd de kaart wegens het 

ontbreken van een mogelijkheid tot vervoer op 20 oktober aan de PTT overgegeven 
Tilburg werd op 27 oktober bevrijd. De kaart is m beslaggenomen en aan de censuur 
in Eindhoven overgedragen. Pas na de bevrijding werdhij in Beekbergen bezorgd, zie 
het stempel van 11 juni 194;, maar de geadresseerden waren ondertussen geëvacueerd 

naar Zutphen. 

Ï
ndsche Roode Kruis  Afdeeling Zuid BevelandWest 
^ ^ P ^ ö o r r e s p o n d e n t i e Binnenland 4 ^ * * ■i^ ^y 
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Afbeelding 11 Achterzijde van een correspondentiekaart verstuurd op 22 oktober van 
Goes naar Heemstede. Blijkbaar wilde de afzender iets meedelen over de situatie dat 

volgens de censor van het Rode Kruis niet geoorloofd was, 
vandaar de doorhaling van de tekst met Indische inkt. 

Ook andere lokale Rode Kruis 
comités verleenden assistentie 
bij het vervoeren van post. 
Meestal vervoerde het Rode 
Kruis de post over een gedeelte 
van het traject en werd de post 
aan de PTT overgegeven daar 
waar weer vervoersmogelijkhe
den bestonden, dan wel die van 
het RK ophielden, (afb. 7) 
De brief van Assen naar Utrecht 
heeft 8 dagen over het traject 
gedaan. In die periode was 
dat relatief snel, want door de 
noodzakelijke inzet van allerlei 
alternatieve vervoersmiddelen 
was de overkomstduur van veel 
binnenlandse post opgelopen 
tot soms weken. (afb. 8) 

Postvervoer Zuid Nederland 
Door de opmars van de geal
lieerden werd het postvervoer, 
van de plaatsen in Zuid Neder
land die bevrijd werden, met 
het nog bezette gebied direct 
verbroken. De post die daar 
aanwezig was, werd op last van 
de geallieerden direct in beslag 
genomen en later overgedra
gen aan de censuur. De post 
mocht niet aan de afzender 

worden teruggestuurd. Dat 
is de reden dat er slechts heel 
weinig poststukken van Zuid 
Nederland naar het nog bezette 
gebied met een aanwijzing ver
broken verbinding voorkomen. 
Zoals we vorige maand hebben 
kunnen zien was de postver
binding van Noord Nederland 
naar het Zuiden al verbroken en 
werd de post aan de afzenders 
teruggestuurd, (afb. 9) 

Zeeland 
Een speciale vermelding 
verdient de rol die het Rode 
Kruis heeft gespeeld bij het 
onderhouden van de verbin
ding tussen Zeeland en de rest 
van Nederland. Op 4 september 
1944 hadden de geallieer
den Antwerpen veroverd. Dit 
was een van de belangrijkste 
doelen omdat Antwerpen een 
zeehaven was die kon dienen 
om de aanvoerroutes van de 
geallieerden sterk te bekorten. 
Echter zonder een vrije toegang 
over de Schelde was het gebruik 
van de haven onmogelijk. De 
verovering van de toegang tot 
de Schelde was dus een van de 

N»«.*" 
...^^^ 

^CwüöB.B\)Rti 

Adres ' 'j ^»/IHAd,<^Mt>U iyLI' 

y^^ . J. .1/*^ ß/e^*<u^ 
7 

l 

Afbeelding 10 Speciale correspondentiekaart uitgegeven door het Rode Kruis 
van de afdeling ZuidBeveland West De kaart is op 25 oktober verstuurd van 

'sOravenpolder via het Rode Kruis naar Rotterdam. De kaart werd in Middelburg 
aan het RK aangeboden, via het RK m Dordrecht kwam de kaart op 1 november aan 

m Den Haag en werd aan de PTT overgedragen voor verdere bestelling. 

Mïm:. 
Adre!" ■• » * " MOWTE *'■' 
NIEUWE BURG 18 'Tli.CP.aOt7 

'^"MJDDELBURQ .^^^*^>^i^£^!frc^ 

Afbeelding 12 Correspondentiekaart verstuurd op 2; oktober van Middelburg naar 
Celsenkirchen m Duitsland. De kaart is door het Duitse censuurkantoor m Keulen 

gecontroleerd. Dit is te zien aan het rode censuurstempel met adelaar 
en het 'Ac' stempeltje. 

belangrijkste prioriteiten van 
de geallieerden. Dit bete
kende feitelijk de bevrijding 
van Zeeland, althans Zeeuws
Vlaanderen, ZuidBeveland en 
Walcheren. Door de opmars 
van de geallieerden was de 
postverbinding tussen Zeeland 
en de rest van Nederland via de 
PTT verbroken geraakt. Echter 
op initiatief van het Rode Kruis 
in Zeeland werd een mogelijk
heid gevonden om post via de 
Rode Kruisboot vanuit Zeeland 
naar Dordrecht te vervoeren. 
Vanaf medio september werden 
er brieven en briefkaarten ver
voerd, vanaf eind september
werden er uitsluitend speciale 
briefkaarten vervoerd die bij 
het Rode Kruis moesten worden 
ingeleverd, (afb. 10) 
Dit soort kaarten bestaat van de 
Rode Kruis afdelingen: Middel
burg, Vlissingen, ZuidBeveland 
West, ZuidBeveland Oost, 
Koudekerke, SouburgRitthem 
en Terneuzen. Deze kaarten 
werden door het Rode Kruis 
aan strenge censuur onderwor
pen, om te zorgen dat er geen 
mededelingen van militaire en 
politieke aard overgebracht 
konden worden, (afb. 11) 

Hoewel de kaarten eigenlijk be
doeld waren voor binnenlands 
postverkeer, is er ook een aantal 
bekend dat naar Duitsland is 
verzonden, (afb. 12) 

In de aflevering van november 
wordt aandacht besteed aan de 
afloop van de postverbinding 
met Zeeland bij de definitieve 
bevrijding van de provincie in 
november 1944. 

Conclusie over oktober 1944 
Uit het bovenstaande blijkt dat 
in de maand oktober 1944 het 
Rode Kruis op veel fronten een 
enorm belangrijke rol heeft ge
speeld bij het tot stand brengen 
van het postverkeer. Dit alles is 
te danken aan het lokaal initia
tief van de Rode Kruis Comités. 
Er lagen geen opdrachten of 
aanwijzingen van het hoofdbe
stuur aan ten grondslag. Dit in 
een situatie dat de reguliere PTT 
zwaar getroffen was door de 
gevolgen van de treinstaking 
en in zijn algemeenheid, dat er 
door brandstofschaarste nog 
maar weinig mogelijkheden tot 
vervoerwaren. 
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'DUBBELTIE lELGE' EN 
VOOR DE VERMINKTEN' 

Duitse soldaten 
Op 4 augustus 1914 om even 
over 8 uur in de ochtend kwa
men de eerste Duitse soldaten 
ten zuiden van Limburg de 
grens over. De grens tus
sen Duitsland en België lag 
toen meer naar het westen 
dan tegenwoordig. De Duitse 
soldaten kwamen daarbij tus
sen de grenspalen 42 en 44 bij 
Moelingen, net over de Neder
landse grens. Bij Vise vonden de 
eerste gevechten met de Belgen 
plaats. Nederland was geduren
de de gehele oorlog neutraal, 
daartoe had Nederland een 
algemene mobilisatie afgekon
digd en troepen geplaatst op 
strategische plaatsen en langs 
de grens. Ondanks de neutrali
teit was het dagelijkse leven in 
Nederland ook verstoord en het 
zou nog erger worden. 

ERNST FLENTGE* 

Na de moord op de kroonprins van het 
Oostenrijkse Rijk in Sarajevo brak er in Europa en 

andere delen van de wereld een afschuwelijke 
wereldomvattende oorlog uit. 

DUBBELTJE HELGE 
AU ncOflT DU ) TIN BATE VAN HEI 

COMITÉ NATIONAL 
DE SECOURS ET »'ALIMENTATION. 

SsCKilAKIAX GiNÉKAt 1 
AMSTERDAM. 

Antwerpen 
Bij Luik konden de Belgen goed 
tegenstand bieden aan de op
rukkende Duitsers. De Belgische 
generaal G.AA. Leman speelde 
daarbij een grote rol. De Duit
sers braken echter toch door en 
vervolgden hun doortocht naar 
Frankrijk. De Belgen trokken 
zich terug op de belangrijke 
strategische vesting Antwer
pen. De Duitsers trokken verder 
door België en met een omtrek
kende beweging naar Frankrij k. 
De Duitsers waren bevreesd 
voor de sterke strijdmacht in 
Antwerpen, welke ook nog eens 
versterkt werd met bataljons 
van de Royal Naval Division uit 
Engeland. Het Duitse opper
bevel besloot daarom ook de 
vesting Antwerpen te verove-

DUBBELTJE BELOE . D U B B E L T J E BELGE 

ren. Al in augustus ontvluchten 
de eerste inwoners de stad. Op 
9 oktober 1914 viel Antwerpen. 
De inwoners en de verdedigers 
waren de stad massaal ont
vlucht. Samen met vele andere 
Belgen vluchtten zij naar het 
neutrale Nederland. 

Vlucht naar Nederland 
Ruim een miljoen Belgen en 
andere vluchtelingen kwamen 
de grens over. Gevoed door de 
vreselijke verhalen van moord
partijen in Mechelen en andere 
plaatsen door de bezetters, 
was het aantal vluchtelingen 
extra groot. Met allerlei karren 
en vooral lopend kwamen zij 
de grens over. Nederland was 
helemaal niet in staat zoveel 
vluchtelingen in zo'n korte 
tijd op te vangen. Nederland 
was echt een toevluchtsoord 
geworden. Plaatsen als Bergen 
op Zoom, Roosendaal en andere 
zuidelijke plaatsen stroomden 
helemaal vol. Straten en pleinen 
raakten overvol. De opvang 
verliep chaotisch. Openbare 
gebouwen, scholen, kerken. 

DUBBtlTJE BEl'JE n 

DUBBELTJE BELGE DUBBELTJE BELOE 

DUBBELTJE BELCE DUBBELTJE BELCf 

par BERNARD PAffrmDOE 

£;$rÄr>-'̂ '̂̂ '«%r- 1 
iU 

^jM.i4A..iilf.li^...., 

3 Linkerdeel briefkaart 

fabrieksruimten, havenloodsen 
en zelfs schepen dienden als 
opvang. In Bergen op Zoom 
werden tijdelijke tenten- of 
barakkenkampen opgericht die 
'Kijk in de Pot' of 'Plein 13' heet
ten. Zo werden er ook tijdelijke 
onderkomens gerealiseerd in de 
suikerfabriek Java te Roosen
daal, in het Circustheater te 
Scheveningen en in de Amster
damse pakhuizen aan het Ij. 

Nederland neutraal 
Nederland was door zijn neutra
liteit verplicht alle soldaten 
te ontwapenen en te interne
ren. Verder waren er groepen 

1 Vignetten 2 Briefkaarten met een verzamelalbum 



deserteurs, schipbreukelingen, 
ontsnapte krijgsgevangen, 
(waaronder zelfs een Russische 
generaal met zijn adjudanten) 
Alle vluchtelingen moesten 
direct onderdak geboden 
worden en gevoed worden De 
ellende was groot door zo'n 
grote massa mensen en het te 
kort aan alles Vluchtelingen 
werden zelfs ondergebracht m 
varkensstallen, kippenhokken 
en schuren De registratie van 
alle vluchtelingen had een prio
riteit De vluchtelingen werden 
verspreid over Nederland Het 
Rijk en de gemeenten waren 
alleen maar in staat om het aller 
noodzakelijkste als voeding en 

onderdak te verstrekken De 
Nederlandse regering stelde 
geld ter beschikking voor de 
huisvesting Aangevuld met 
bijdragen uit het buitenland, 
mits ook neutraal, konden er 
vluchtelingen kampen ge
bouwd worden 

Steun 
Zo bracht Berlmgske Tidende, 
een dagblad uit Kopenhagen, 
m maart 1915 een bedrag van 
350 000 gulden bijeen Zeer 
bekend zijn onder andere de 
kampen m Nunspeet, Harder
wijk, Soest en het Engelse Kamp 
m Groningen 
Particulier initiatief gmg zorgen 

voor medische taken, onder
wijs, arbeid en ontspanning De 
comités rezen als paddenstoe
len uit de grond Alle comités 
richtten zich op de Belgische 
vluchtelingen, zo waren er 
onder andere comités voor 'de 
tabak van de Belgische soldaat', 
'voor de Belgische oorlogswees
jes', 'voor de Belgische oorlogs
weduwen', 'voor het breien van 
warme truien'en nog meer De 
meeste comités kwamen niet 
verder dan hun goede voorne
mens De goed georganiseerde 
comités hebben wel veel werk 
verzet Het 'Comité National 
de Secours et d'Alimentation' 
later bekend onder de naam 

'Dubbeltje Beige' was een van 
deze comités Deze waren 
meestal gevestigd m Den Haag 
en Amsterdam en waren afhan
kelijk van collectes, giften en 
de opbrengsten van liefdadig
heidsvoorstellingen 

Wat betekent dit nu filatelis
tisch? 

Dubbeltje Beige 
Het 'Comité National de Se
cours et d'Alimentation' qd.] 
vignetten uit Deze vignetten 
hadden het uiterlijk van een 
grote postzegel (afb 1) en 
werden verkocht voor 10 cent 
per stuk De opbrengst werd 
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4 Kaart van Amsterdam naar Hilversum zo vol beschreven, 
echt voor een dubbeltje op de eerste rij 

'ili 

J i lik i 1^ 

ln14/ > n i l/J JA A^uJauML 

DUBBELTJE BELGE 
COMITÉ NATIONAL 

DE SECOURS EI D ALIMENTATION 
SlCKiïAKI^T GiKtHili 

AMSTERDAM. 

BRIEFKAART 
CARTE POSTALE 

Afirrtdn 
Expédittm 
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5 Briefkaart gelopen in 
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Brief van Froidthier (Luik) naar Roscrea (Tipperary) in Ierland met correct gebruik van vignet 
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Comité National de Secours et d'Alimentation 
Section pour la Coüecle en HoIIande 

Voor en achterkant van de kaart van het Comité met eigen stempel 



gebruikt voor hulp aan de Bel
gen. Ook werden er briefkaar
ten uitgegeven met dezelfde 
afbeeldingen (afb 2). Het waren 
geen postwaardestukken en 
moesten gewoon gefrankeerd 
worden. Ook de briefkaarten 
hadden een toeslag van to cent. 
Op de briefkaarten (afb. 3: 
detail van een briefkaart) stond 
naast de naam van het Comité 
de tekst Dubbeltje Beige en een 
voorstelling ontworpen door 
bekende kunstenaars. De voor
stellingen symboliseerden de 
oorlog, het leed en haar gevol
gen. Deze in totaal 12 voorstel
lingen waren te vinden op de 
briefkaarten en de vignetten. 
De briefkaarten en vignetten 
werden vooral gebruikt door 
het Comité zelf en door Belgi
sche vluchtelingen. Daarbuiten 
zijn ze moeilijk te vinden. 
(afb. 4) Ook werden ze gebruikt 
door Belgische militairen in Bel
gië, (afb. 5) De kaarten en vig
netten konden besteld worden 
bij het Comité. Het Comité 'Sin
gel 302' te Amsterdam stuurde 
een voorbedrukte bedankkaart. 
Mocht er een aanzienlijke dona
tie of bestelling gedaan zijn dan 
werd de ontvangstbevestiging 
voorzien van een kwitantieze
gel, gedateerd en getekend, 
(volgens Zegelwet 1917). Naast 
de kaarten werden de vignetten 
op enveloppen geplakt. Deze 

behoorde achterop de envelop 
geplakt te worden als sluit-
zegel. (afb. 6+7) Het Comité 
plakte ze vaak voorop uit recla
meoogpunt. Vaak voorzien van 
hun eigen stempel 'Dubbeltje 
Beige Singel 302 Amsterdam'. 
Ook werd er post verstuurd van 
het secretariaat dat gevestigd 
was aan Singel 334 te Amster
dam, (afb. 8+9) 

Voor de Verminkten/pour les 
mutilés 
Andere vignetten uit de 1̂  
Wereldoorlog welke je kunt 
aantreffen zijn de zogenoemde 
'Voor de Verminkten' vignetten. 
In de Officiële Belgische Postze
gelcatalogus staan ze vermeld 
onder de rubriek erinnofilie. 
Hierin staat echter ten onrechte 
dat ze ten voordele van de 
Belgische krijgsgevangen in 
Harderwijk en Nunspeet zijn 
uitgegeven. Vroeger vermeldde 
de Duitse Michel catalogus 
onder de rubriek Portofreiheits
marken: Portofreiheitsmarken 
für die Lager Harderwijk und 
Nunspeet in den Niederlanden. 
Deze informatie is geheel on
juist, het zijn sluitzegels/vignet-
ten en geen frankeerzegels. 
De vignetten zijn in juni 1915 in 
koperdruk vervaardigd door 
joh. Enschedé en zonen. De 
lijntanding is 11 x n'A of n'A x 11 
in vellen van 100 zegels. 
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De vignetten kostten 5 cent 
per stuk. Daarnaast waren ze 
verkrijgbaar in carnets van 
18 zegels voor 50 cent en 
30 zegels voor 80 cent. In 'Het 
Philatelistisch Maandblad' van 
\ jan 1917 wordt er voor het eerst 
melding gemaakt van deze 
uitgifte. Hier wordt vermeld dat 
de weldadigheidszegels zijn 
gemaakt op initiatief van het 
Belgisch Comité tot hulp der 
gewonde krijgers. De uitgifte 
van de serie van zes vignetten 
wordt gesanctioneerd door het 
Belgisch gouvernement en is 
daardoor als officiële uitgifte te 
beschouwen. Deze mededeling 
in het betreffende maandblad 
is ontleend aan 'Confidentia 
Circulaire'van de Amsterdamse 
postzegelhandelaar 
M.Z. Booleman. 

Sluitzegels 
Ook de 'Vrij België' courant 
(door Belgische vluchtelingen 
uitgegeven) van 23 maart 1917 
maakt melding van de uitgifte 
van de sluitzegels: "Met een 
mooi voorwoord van Cyriel 
Buysse (opmerking auteur: een 
bekende Vlaamse schrijver) is 
een in alle opzichten welge
slaagde brochure verschenen 
van het Werk 'Le Sou du Mutilé', 
dat geen kortstondig werk is, 
daar het eerst pas na de vrijma
king van het Belgische vader
land zijn volle vlucht zal nemen. 
Met de gelden die het zal inge
zameld hebben en waarover de 
Staat toezicht zal houden, zal 
het op de meest gelukkige wijze 
zijn beschermelingen helpen, 
niet door een liefdadige gift, 
maar door uitreiking ener toe
lage waardoor zij in een onaf
hankelijke eervolle betrekking 
zullen komen. Het Werk haalt 
gelden op door de uitgifte van 
sluitzegels, die onze nationale 
helden, onze verwoeste steden 
en pracht gebouwen, alsmede 
onze roemrijke verminkten zul

len gedenken. 
De eerste reeks zegels is ver
schenen en bevat de volgende 
onderwerpen: 
1. Een gezicht op Luik (met de 
al eerder genoemde generaal 
Leman); 2. Een beeltenis van 
burgermeester Max en de 
schets van het gerechtshof te 
Brussel; 3. Leuven en zijn bran
dende hoofdkerk; 4. Kardinaal 
Mercier en St. Rombouts te 
Mechelen; 5. Een onverschrok
ken 'piof'aan de oevers van 
den onsterfelijken IJzer; 6. Een 
zinnebeeldig tafereel waarop 
Koning Albert, onze opperste 
held, met den degen onze dier
bare verminkten, zijn wapenge-
zellen groet. De volgende reeks 
zal uitsluitende gewijd zijn aan 
de verheerlijking van onze ver
minkten. Voegen wij er nog aan 
toe, dat de kunstrijk verzorgde 
zegels vervaardigd zijn naar de 
teeken ing van den bekenden 
kunstenaar R. Bosiers. Bestellin
gen van deze prachtige reeksen 
sluitzegels worden aanvaard 
ten kantore van het Werk: 
Papestraat 5, 's-Gravenhage." 
(afb. 10-15) 
De sluitzegels werden verkocht 
voor 5 cent per stuk. 
In het Postzegelnieuws van mei 
1917 staat vermeld dat zij geheel 
belangeloos de zes vignetten 
verkopen voor 15 cent. Het geld 
gaat naar het Werk. Het Werk 
was gevestigd op Papestraat 5 
te 's-Gravenhage echter het 
adresboek van 's-Gravenhage 
geeft aan dat op nummer 5 het 
Internationaal Verkeersbureau 
is gevestigd. Op nummer 5a 
het Concert en Theaterbureau 
de Haan en Co. Nergens in het 
archief van bevolkingskaar-
ten of het Oud Archief van 
de gemeente is iets van de 
organisatie het Werk terug te 
vinden. Dus hoe het met de 
opbrengsten is verlopen blijft 
een vraag. In het Belgisch Dag
blad van 22 mei 1918 en in Vrij 
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België van 24 mei 1918 verschijnt 
een oproep van het door de 
regering erkende Werk 'Le Sou 
de AAutilé - Voor de Vermink
ten'. Het adres is dan nog steeds 
Papestraat 5. Een brochure met 
voorwoord van Cyriel Buysse, 
vermeld de namen van de 
oprichters. Alleen Gaston Stalins 
uit Antwerpen is bekend. Van 
de andere tien leden, allen 
Belgische vluchtelingen, zijn 
geen bijzonderheden bekend. 
Geen van hen is ingeschreven in 
de Haagse bevolkingsregisters. 
Van Cyriel Buysse, getrouwd 
met een Nederlandse vrouw 
-van Vlaamse afkomst- Nelly 
Dyserinck, is bekend dat ze 
woonachtig waren aan Laan van 
de Meerdervoort 11 te 's-Graven-
hage. Het Werk is later uit 
's-Gravenhage verdwenen zon
der een spoor achter te laten. 

Wat blijft zijn de postale 
documenten. De vignetten 
worden met enige regelmaat 

aangetroffen in stockboeken 
tussen Cinderella's en andere 
zegels. Gestempeld worden ze 
nauwelijks aangetroffen. Op 
brieven en poststukken worden 
ze ook zelden aangetroffen. 
Volgens de regels dienden de 
vignetten achterop de brief 
geplakt te worden. Ook werden 
ze tegen de regels in gewoon 
geplakt naast de frankeerzegel. 
(afb. 16-18). 

Samengevat een leuke en 
interessante aanvulling op je 
verzamelgebied. Internet web
sites en veilinghuizen bieden 
regelmatig materiaal aan. 

Literatuur o.a.: Philatelie Infor
matief 9510 auteur K. Kouwen-
berg Voor de verminkten 
Met dank aan Fons Simons voor 
diverse informatie en achter
gronden. 

Ernst Flentge is lid van Po £. Po 

Po & Po: 
WIE KENT DEZE 
AFKORTING 

^ftSSó**' 
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De Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempel
verzamelaars is een landelijke 
vereniging die vrijwel maande
lijks bijeenkomt. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt veel infor
matie uitgewisseld voor en door 
leden. Dit kan door lezingen, 
gewoon vragen of in studie
groepen. Om onze kennis van 
de posthistorie en stempels uit 
te breiden zijn er veilingen en er 
is vaak de mogelijkheid om de 
verzameling uit te breiden. 

De Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars is in 1946 
opgericht, na de fusie van de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukkenverzamelaars en de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststempelverzamelaars. De 
vereniging stelt zich ten doel: 
Het bevorderen van de kennis 
en het verzamelen van post
stukken, postale afstempelin
gen en filatelistische zaken, die 
buiten de algemene aandacht 
vallen, alsmede de bestudering 
van de postgeschiedenis. Po & 
Po heeft momenteel ongeveer 

550 leden uit binnen en buiten
land. De contributie bedraagt 
€ 40,00 per jaar. Voor jongeren 
t/m 35 jaar kost het lidmaat
schap € 25,00 per jaar. U kunt 
u opgeven via onze website 
www.po-en-po.nl. 

Activiteiten: 8 bijeenkomsten in 
Nijkerk, deels met veiling, deels 
met lezing, deels met bijeen
komst van de Studiegroep Post-
mechanisatie, bijeenkomsten 
van de Groep Postgeschiedenis, 
en natuurlijk een rondzendver-
keer met brieven, kaarten en 
ander filatelistisch materiaal. 
Verder treft u Po & Po met een 
stand aan op de bekende filate
lie evenementen. 

Publicaties: Verenigingsnieuws 
(4X per jaar). De Postzak (2X per 
jaar). Posthistorische Studie 
(ix per jaar). Deze publicaties 
zitten in het lidmaatschap. 
Daarnaast geeft Po & Po bijzon
dere eenmalige publicaties uit, 
waaronder de Geuzendam en 
PEP catalogi. Voor een totaal
overzicht zie de website pagina 
Publicaties. 

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

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

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

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

= 

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

Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. 
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 m kader 'jaargang 2013'. 

http://www.po-en-po.nl
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Advantage, Postzegelhandel 
Alx Phila Shop 
Alderkamp Filatelie, J.D. 
Auf Der Heide, PosUegelhandel 
Berg, Joke v.d. 
Bogaard Philatelie, Anthony v.d. 
Bouscher, R. 
Bredase Postzegelhandel 
Bredenhof Filatelie 
Classic Europe Philately 
Collect4AII 
CollectWereld 
Crayenest, Postzegelhandel 't 
Davo Uitgeverij 
Dieten, Postzegelveiling Van 
Filcon V.o.f. 
Geertzen Filatelie 
Günther AG. 
Hertog Postzegelhandel, K. Den 
Importa B.V. 
Interphila 

52 
7,8 

6 
28 

37,38 
25 
27 
39 
22 
31 
20 
42 
43 
50 
40 
44 

59,60 
41 
35 
14 
51 

KNBF 55,56,57,58 
Leuchturm Nederland 
Lingen, Van Postzegelhandel 
Marigny Philatelie 
IMeinhardt, Firma 
IWPO 
NPV 
Postbeeld 
PostNL 
Postzegelhoes, 't 
Rossum, Dirk Van 
Smits Philately 
Stamps-DNS 
Vansteenkiste, Luc 
Vergossen Filatelie, Ruud 
Vincennes Philatelie 
Vliet, Van Postzegelhandel 
Voorschotense Postzegelhandel 
Werner G.m.b.H. 
Yvert 

A Dubbeltjeshoek NVPV 
B Creatief met postzegels 
C Postzegelberg 
D Individuele exposanten 
E Fil. Ver. Scandinavië 
F Cinderella's 
G Vliegende Hollander 
H Fiscale Filatelie 
1 Maandblad Filatelie 
J INFO POSTEX® / NVPV 

3 
54 
36 
49 
21 

1,2 
4 

63 
19 
9 

23 
61,62 
17,18 

5 
15,16 
29,30 

26 
32 
53 

K Thema 100 jaar 1e Wereldoorlog 
L Jeugd en JFN 
M Gespecialiseerde verenigingen 

OP DE BOVENRING: 

Arve Collectors 
Bert Brinkman Filatelie 
Van Blerk 
Breebaart Filatelie 
E.H. Brugman 
P. van Esch 
S. Herrema 
Hoogendoorn Stamps 
Ten Kate Filatelie 
Postzegelhandel 1840 
Terwo Stamps 
W. van Veen 
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Gespecialiseerde 
verenigingen 
Traditiegetrouw nemen de 
gespecialiseerde verenigingen 
een bijzondere plaats in op het 
evenement. Als er een jubileum 
te vieren Is, wordt dat vaak 
in combinatie met de Postex 
gedaan. ZO ook dit jaar, waarbij 
de Nederlandse Filatelisten-
vereniging Skandinavië haar 
50-jarig jubileum viert en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Fiscale Filatelie is 20 jaar jong. 
Beide verenigingen zijn aanwe
zig met een groot aantal kaders 
tentoonstellingsmateriaal. 

Thema's 
Dit jaar zijn twee thema's 
dominant aanwezig: De Eerste 
Wereldoorlog en Cinderella's. 
Van deze laatste categorie 
heeft u inmiddels een flink 
aantal artikelen kunnen lezen in 
deze Postex-Special. 
Een groot aantal kaders van de 
tentoonstelling zijn gevuld met 
materiaal over deze thema's. 

POSTEX-TIID! I 
Nog een paar weken en filatelistisch Nederland 

gaat weer los. Apeldoorn schudt op haar 
filatelistische grondvesten. 

Daarnaast zijn er kaders met 
collecties die niet binnen deze 
thema's thuishoren, waaronder 
een aantal bijzondere. Totaal 
staan er 750 kaders. 
Ook de jaarlijkse Dag van de 
Postzegel (18 oktober) wordt 
gevierd. 

Veel te doen 
Naast vele binnen- en buiten

landse handelarenstands zijn er 
vele zijn er vele gespecialiseerde 
verenigingen die 'hun club' aan 
de man proberen te brengen. 
De vereniging 'De Vliegende 
Hollander' viert de dag van de 
aerophilatelie op 18 oktober. Het 
thema daarvan is de Koninklijke 
Nederlandsch Indische Lucht
vaartmaatschappij (KNILM). 
De KNBF pakt groot uit. Daar

over heeft u ai gelezen op 
Bondspagina's. 

Maandblad Filatelie 
Uw maandblad is, zoals alle 
jaren, aanwezig met een grote 
stand. Ook de Filatelie Vereni-
gingsbladprijzen worden weer 
uitgereikt op de Postex, en wel 
op 17 oktober om 15.00 uur. Dit 
jaar Is het de beurt aan de bla
den van de gesprecialiseerde 
verenigingen. 

Praktisch informatie 
Het grootse jaarlijkse filatelisti-
sche evenement (op 6000 m') 
vindt plaats, als alle jaren, de 
Americahal in Apeldoorn (Laan 
van Erica 50). Open op 17 en 18 
oktober van 10.00-17.00 uur en 
19 oktober van 10.00-16.00 uur. 
Korting op de toegangsprijs 
met de KNBF-pas van € 1. 
De hal is gelegen naast station 
Apeldoorn De Maten en is ook 
per auto goed bereikbaar. Er Is 
ruime parkeergelegenheid. 

POSTEX 

Traditiegetrouw is okto
ber de maand waarin veel 
bijzondere poststempels 
m gebruik zijn. Tijdens 
Postex in Apeldoorn wordt 
het beursstempel gebruikt 
inde stand van PostNL, 
het stempel Dag van de 
Postzegel in de stand van 
de KNBF en het stempel 
53' Dag van de Aerop-
iilatelie in de standvan 
De Vliegende Hollander. 
Een afbeelding van het 
Stempel Dag van de 
Postzegel heeft u kunnen 
[ienm hetjuninummer. 
ohn Dehé heeft gezorgd 
/oor de realisatie van de 
jelegenheidsenvelop 
?n is betrokken geweest 
Dij het ontwerp van het 
;tempel. 
Deze maand toon ik 
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Apeldoorn 18-10-2014 

Postex 

het beursstempel met 
een afbeelding van het 
voormalige postkantoor 
Apeldoorn dat was geves
tigd in de Deventerstraat. 
Een oude ansichtkaart 
toont dit uit 1908 date
rende fraaie gebouw naar 
ontwerp van Rijksbouw-
meesterC.H. Peters. Het 
postkantoor verhuisde in 
1991 naar een andere lo
catie waarna het gebouw 
een andere bestemming 
kreeg (winkels en appar
tementen). 

Het stempel van de 
53' Dag van de Aerophi
latelie heeft een drie
hoekige vorm en toont 
een groot deel van het 

Samenstelling' Kees Verhulst, postbus 24013 
2490 AA Den Haag, 
E-mail: l<.verhulst@ziggo.nl 

logo van de Koninklijk 
Nederlandlandsch-
Indische Luchtvaartmaat
schappij (KNILM). Naast 
het stempel laat ik ook het 
oorspronkelijke logo zien. 
De KNILM was een zelf
standige onderneming en 
werd opgericht op 16 juli 
1928. Het bedrijf verzorg
de in eerste instantie de 
luchtverbindingen binnen 
Nederlandsch-Indië en 
later ook internationale 
vluchten. 

EINDEJAARSBEURS 

Het ontwerp van het beursstempel 
van de eindejaarsbeurs is al be
kendgemaakt. Net als Hollandfila 
wordt de beurs georganiseerd in 
Barneveld. Het beursstempel van 
Hollandfila verwees naar de plaats 
Barneveld (ei-vormig stempel); dit 
stempel verwijst naar de einde-
jaarsfeesten en toont een kerstklok. 

.<sbeurs . 

?cemï 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

01. 
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MOORD UIT 754 CENTRAAL 
O^ziGELS BONIRATtUS * 

Leven en dood van een vroegmiddeleeuwse Angelsaksische missionaris 
f ' h ^ LEON MIJDERWIJK 

Friese gebieden (vervolg) 
Ruim 30 jaar later IS die 
karaktertrek niet veranderd. 
Bonifatius wil terug naar de 
heidense Friezen en hij wil 
vrij spel hebben. Hij wil geen 
bemoeienis van een andere bis
schop. Dat is dan ook de reden 
dat paus Stephanus II in 753 
een brief ontvangt. Bonifatius 
maakt de paus duidelijk dat 
volgens hem de bisschop van 
Keulen geen enkel recht op het 
bisdom Utrecht heeft; ook al is 
historisch gezien het tegendeel 
waarschijnlijk het geval. Hoe 
Stephanus op deze leugen heeft 
gereageerd, is onbekend; het 
antwoord van de paus is met 
overgeleverd. Bonifatius is al in 
de 80 en kan ook niet te lang 
wachten op het antwoord. Hij 
weet dat het einde van zijn 
aardse leven in zicht is. En daar 
heeft hij geen ongelijk in. Hij 

In het eerste deel friste de auteur onze kennis van de 

vaderlandse geschiedenis op. Het stopte midden in de 

'Friese gebieden' en gaan daar nu verder. 

keert terug naar Utrecht, trekt 
vervolgens naar het missiege
bied in het noorden waar m 754 
zijn aardse leven beëindigd 
wordt. Met hulp van een Fries. 

Apostel der Friezen 
Dat het Friezen waren die in 
Fries gebied Bonifatius het 
hoofd klieven doet er niets 
aan af dat juist de Friezen hem 
bestempelen als hun apostel. 
Al kort na zijn dood wordt 
in Dokkum een kerk gewijd 
aan Bonifatius. Hij leeft voort 
in noordoost-Friesland. Nog 
eeuwen later vinden mensen 
sporen van zijn aanwezigheid. 
In de negentiende eeuw vindt 

Afb II Dokkum 
Bonifatiusstad. 
Ansichtkaart m 
bezit auteur. 

Afb. 12 
Eerstedagenvehp 

met afbeelding 
Bonifatius 
Exposities 
Dokkum, 

Nederland iggi 

DRUKWERK 

DOKKUM 
ONIFATIUSSTAD 

i54-1954 
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Afb. 13 stempel Dokkum Bonifatiusstad 754-1954, brief 1954 
(www.willempasterkamp.no. 

de plaatselijke pastoor de bron 
van Bonifatius. Met vlagen 
van enthousiasme, ingegeven 
door oprecht katholiek geloof 
én marketingdoelstellingen, 
profileert Dokkum zich trots als 
Moordstad of iets subtieler als 
Bonifatiusstad. Een genezings-
wonder in 1990 zorgt voor een 
nieuwe opleving van Dokkum 
als geloofsplaats. Een jaar later 
speelt de stad er op in met 
exposities, (afb. 11-13) 

In 1994,2000,2003 en 2007 
komen er in de serie Regiobeel-
den van RegioPost Noordoost-
Friesland zegels uit met res
pectievelijk de Bonifatiuskapel 

ft* 
S. VW1S wm Vm 24 auguitu« 
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Afb 14 Zegel Regiobeelden, 
Regio Post Noordoost-

Friesland 2007. 

(50c. en 60c.), een lakzegel en 
het standbeeld dat sinds 1962 
naast de bron staat. Zijn status 
is dusdanig dat hij het hoogst 
mogelijke moderne culturele 
eerbetoon krijgt. Er wordt een 
musical aan hem gewijd. Die 
musical heeft een magnifiek 
decor, de Bonifatiuskapel in 
Dokkum. In 2012 gaat daar 
Bonifatius, de musical in pre
mière; m 2014 volgt nogmaals 
deze Passie in het noorden.^ A\s 
u van iets sterkers houdt dan 
een musical, kunt u altijd nog 
de Bonifatius Bitter proberen. 
(afb. 14-16) 

Ernstige martelaar 
Ook m Nederland buiten 
Friesland houdt Bonifatius 
de gemoederen bezig. Voor 
Nederlandse katholieken is hij 
een vooraanstaande heilige. 
Het meeste blijkt dat in een 

ffltj^KOVU,!!] 

Afb IS Bonifatius, de musical. Passie in f 
het noorden. Affiche in bezit auteur 

http://www.willempasterkamp.no


Afb i6 Bonifatius Bitter Promotiekaart 
m bezit auteur 

Ntm-RrAND 
Afb n Het menselijke gezicht van 

Willibrord, Nederland 1939, fJVPH 323-324 

Afb 18 De strenge 
gelaatsuitdrukking van Bonifatius, 

Nederland i9S4, NVPH 646 

Afb 20 Getekende ontwerpen Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag 

zogenoemd jubeljaar, eenjaar 
waarin het sterfjaar van de 
heilige 'rond' is. In het jubeljaar 
1954 IS het 1200 jaar geleden 
dat Bonifatius is gestorven. Het 
enige jaar waarin op nationaal 
niveau een postzegeluitgifte 
aan Bonifatius plaatsvindt. Ont
werper Hubert Levigne (1905-
1989) gaat aan de slag, net als 
eerder voor de Willibrordzegels 
die hij m 1939 ontwierp Op die 

Tliis quiet little town 
was the scene ot a tragedy 

about 1200 years ago 

Afb 23-25 Briefomslag van de 
Filatelistische Dienst m Groningen, 
bestemd voor de Engelstalige 
markt, met inhoud waarin de 
Bonifatiuszegel wordt aangekondigd 
(www willempasterkamp nl) 

THf NCTHeRLANDS POSTAL AND 
TILICOMHUNICATIONS SERVICES 

F.Ui> l u O t J 
Mr.Wm.J.haasan 
406 N.Tloga S t . 
ITHACA, Heir York 
U.S.A. 
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P H I L A T E L I C S E R V I C E 
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Afb 21 Drukproef Collectie Museum 
voor Communicatie, Den Haag 

zegels gaf hij deze Angelsaksi
sche missionaris een menselijk 
gezicht. Op de zegel van 5 cent 
zie je de boot waarmee Wil-
librord Engeland verliet Op de 
zegel van i2'/2 cent prijkt -hoe 
anachronistisch ook- de Dom 
die zijn verbondenheid met 
Utrecht schetst. Op de Bonifati-
us-zegel heeft Hubert Levigne 
geen ruimte voor een context 
gelaten. Hij ontwerpt een zegel 
waarop de martelaar ernstig de 
wereld inkijkt. Dit lijkt overeen 
te komen met het beeld dat de 
historische bronnen overbren
gen, (afb. 17-18) (afb. 19-22) 
(afb. 23-25) 
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Afb ig Getekend ontwerp Collectie 
Museum voor Communicatie, Den Haag 
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Goedgekeurd voor af
drukken op I Juni 1954 
door de Directeur-Ge
neraal der PTT, 

% I 
De 
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^Gravenhage, 
•> Juni 1954. 

Hoofddirecteur 
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der 
Posteri jen, 

Afb 22 Goedgekeurde drukproef 
Collectie Museum voor Communicatie, 

Den Haag 

Icoon 
Bonifatius komt naar voren als 
een onkreukbare man die de 
confrontatie -of het nu met 
andere bisschoppen is of met 
heidenen- met uit de weg gaat. 
"In de vroeg-middeleeuwse 
geschiedenis van het bisdom 
Utrecht is er eigenlijk maar één 
figuur over wie genoeg bekend 
IS om een aversie uit te kunnen 
lokken, Wmfried-Bonifatius", 
concludeert mediëvist Marco 
Mostert zelfs.' 

1 he stamp ha« been enUrged for r rpn dl et o i 
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Bonifatius is geen 'knuffelheilige' 
zoals Willibrord of Franciscus van 
Assisi. Bonifatius' drang heidenen 
te bekeren, de paus de centrale 
rol in de Kerk toe te schrijven 
en de Frankische kerk te orga
niseren, maken hem wel tot een 
zwaargewicht in het vroegmid
deleeuwse kerkelijke landschap. 

Na zijn marteldood in 754 is de 
Angelsaks, de trouwe volger van 

Rome, de apostel der Friezen 
en der Duitsers verlost van zijn 
wereldlijke zorgen. Als heilige 
leeft hij voort... en als filatelis-
tisch icoon.* 

' Marco Mostert, 754: Bon(/fltmi 
bij Dokkum vermoord 
(Hilversum 1999)8. 

' Mostert, Bonifatius, 10. 
^ Mostert, Bonifatius, 38. 
* Mostert, Bonifatius, 55. 

Mostert, Bonifatius, 63. 
De musical is een afgeleide van 
een Duitse musical (2004). Zie 
voor een sfeerimpressie van de 
musical: www.youtube.com/ 
watch?v=mv-2F-aoBoE. 
Marco Mostert, 'Bonifatius als ge-
schiedvervalser'./Mflrfoc, Woest en 
ledig, Nederland vóór Willibrord 
(jaargang 8, nr. 3; Hilversum 1995) 
213-221, aldaar 213. 
Bij afronding van dit artikel blijkt 

een andere auteur recent ook de 
aandacht op postzegeluitgiften 
ter ere van Bonifatius hebben 
gericht: Bate Hylkema, 'Actuele 
'herbeleving' van Bonifatius in 
Dokkum', www.postzegelblog. 
nl/20i4/o6/is/actuele-herbele-
vmg-van-bonifatius-dokkum/ 
(geraadpleegd op 20 juni 2014). 
In dit internetartikel afbeeldingen 
van onder meer ontwerptekenin
gen en maximumkaarten. 

NIEUW BIJ 

MOSTERD VOOR 
DE MAALTIJD 

Hoewel u op 6 oktober 
pas net het plastic van 
dit nummer van Filate
lie gehaald heeft, treft 
u hier geen informatie 
aan over de emissie 
van 6 oktober: Neder
landse DJ's. Dezeemis
sie heeft een embargo 
tot emissiedatum. Het 
worden 2x 5 zegels, 
dus even googelen en 
u weet vast welke. Wel 
schijnt het zo te zijn 
dat u uw 5mflrtp/)one 
kunt gebruiken. In het 
volgende nummer dus 
enige mosterd na de 
maaltijd. 

17 oktober 

DAG VAN DE POSTZEGEL 

De Dag van de Postzegel is een jaarlijks 
terugkerend internationaal evenement 
dat dit jaar in Nederland op 17 oktober 
wordt gevierd. 
De emissie valt samen met de eerste 
dag van de POSTEX in Apeldoorn. 
De postzegel, waarde 1 binnenland, 
werd ontworpen door PostNL huisont-
werper Ingmar Birza uit Deventer. 
De postzegel is geïnspireerd op de 
beroemde cijferzegels uit 1946 van 
graficus Jan van Krimpen. 
Heel speels zijn ook het jaartal en 
het artikelnummer van PostNL (in de 
velrand van het velletje van 10 zegels) 
afgebeeld met diverse zegels van Van 
Krimpen van Nederland en de Koloniën. 
De zegels werden gedrukt bij Cartor in 
Frankrijk, in een oplage van 
80.000 velletjes. DAG VAN DE POSTZEGEL 2014 

IBI a 

3 november 

KINDERPOSTZEGELS 

Het jaarlijkse velletje kin
derpostzegels zou eerst 
bij Wallsall in Engeland 
gedrukt worden, maar 
-volgens opgave PostNL-
zijn ze uiteindelijk bij joh. 
Enschedé Security Print 
in Haarlem gedrukt. Als 
reden geeft PostNL: "er 
is op het laatste moment 
nog een wijziging in het 
ontwerp toegepast, en 
omdat het toen sneller 
gedrukt kon worden in 
Nederland is er dus een 
switch gemaakt." 
Of er wel proeven werden 
gemaakt door Wallsall 
was bij het ter perse gaan 
van dit nummer nog niet 
bekend. 
Op het velletje zijn vijf 
kunstwerken uit het 
Rijksmuseum afgebeeld. 
Het zijn taferelen van 
kinderen. 

kinderen van 
het ri jksmuseum 

kinderpostzegels 2014 
laat k inderen leren 

wil jij je eigen verzameling 
samenstellen? ga naar 
rijksmuseum.nl/rijksstudio 

ontdek wat wij elke dag 
voor kinderen doen op 
kinderpostzegels.nl 

Het velletje werd ontwor
pen door Julius Vermeu
len (1953), die in dienst 
is bij PostNL als adviseur 
communicatie. 
Vermeulen heeft in de 
webapplicatie Rijks Studio 

een voorselectie gemaakt 
van 110 kunstwerken die 
hij interessant vond om 
af te beelden. Uiteindelijk 
zijn hieruit dus de vijf 
kunstwerken gekozen 
die op de postzegels zijn 

afgebeeld. Wie wil meekij
ken in de verzameling van 
110 kunstwerken, kan dat: 
www.rijksmuseum.nl/nl/ 
riiksstudio/n^278-iulius-
vermeulen/verzamelin-
qen/iulius-vermeulen 

De postzegels zijn uitge
geven in een velletje van 
vijf zegels, waarvan een 
op dubbelformaat. Alle 
met waarde 1 binnenland. 
Er werden 9.80.000 
velletjes gedrukt. 

http://www.youtube.com/
http://www.postzegelblog
http://rijksmuseum.nl/rijksstudio
http://kinderpostzegels.nl
http://www.rijksmuseum.nl/nl/
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FAMILIEBEDRIJVEN IN DE SCHIJNWERPERS 

DONDER EN BLIKSEM 
Afgelopen zomer hebben 
we kunnen genieten van 
prachtig weer. Wel<enlang 
scheen de zon en was het 
erg warm. Helaas was dat 
opeens afgelopen en leek 

het alleen nog maar te re
genen. In augustus was er 
sinds 1906 nog niet zoveel 
regen gevallen. In dat jaar 
begon men in Nederland 
met het bijhouden van 
de hoeveelheid regen. 
Afgelopen zomer kwam er 
zo af en toe ook nog hevig 
onweer bij. Was het bij jul
lie zoals op deze postzegel 
van Hongkong? Het is mooi 
om te zien, maar sommige 
kinderen vinden onweer 
heel erg eng. Gelukkig 
maar dat het meestal geen 
kwaad kan. 

FRANS GRAPJE 
De Franse post heeft een 
serie dierenpostzegels 
uitgegeven. De dieren zijn 
allemaal in vakantiestem-
ming, ze fietsen, dansen 
en gaan naar het strand. 
De slak op deze postzegel 
heeft zijn slakkenhuis in
geruild voor een caravan 

met een fiets achterop. 
Ben jij ook benieuwd 
hoe hij straks zal gaan 
fietsen? 

1̂ I Ifc ' ; 
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RAMPENPOST 
Als er een vliegtuig 
verongelukt of een schip 
vergaat en er is post 
aan boord, dan zijn de 
overgebleven brieven 
vaak beschadigd. Ze zijn 
gedeeltelijk verbrand of 
hebben waterschade. In 
mijn verzameling heb ik 
een brief die is gered uit 
de Uiver. Dit vliegtuig ver
trok op 19 december 1934 
uit Amsterdam met kerst-

post naar Nederlands-
Indië. Tussen Kaïro en 
Bagdad werd het toestel 
getroffen door de bliksem 
en vloog in brand. Van de 
350 kilo post, kon nog 208 
kilogram worden gered. 
Deze brieven waren 
grotendeels door brand 
beschadigd. Zo lang het 
adres van de geadres
seerde of de afzender nog 
is te lezen, wordt deze 
post die we rampenpost 
noemen, bezorgd. 

)e hebt er waarschijnlijk 
niets van gemerkt, maar 
2014 is het Internationaal 
jaar van het Agrarisch Fa
miliebedrijf. Het is de be
doeling van de Verenigde 
Naties om boeren die een 
familiebedrijf hebben 
extra aandacht te geven. 
Dat is geen overbodige 
luxe. In Nederland stop
pen steeds meer boeren. 
Er zijn geen opvolgers of 
ze kunnen niet tegen de 

grote bedrijven op. Toch 
zijn boeren nog steeds 
belangrijk. Ze zorgen voor 
ons voedsel. Wit-Rusland 
gaf een postzegel uit voor 
dit internationale jaar. Het 
plaatje laat een boerenfa
milie zien, zoals het bij ons 
vroeger ook was. De boer 
en zijn vrouw werken op 
de boerderij. Ze hebben 
wat dieren waar ze voor 
zorgen en de kinderen 
helpen een handje mee. 

Nederlandse familiebe
drijven zien er niet meer 
zo uit, maar op andere 
plekken in de wereld nog 
wel. 

EEN VAN DE BESTEN 

Op deze postzegel staat 
soldaat William Cecil 
Tickle. Hij kijkt ons recht 
aan en lacht ons vrien
delijk toe. Helaas werd 
William, die door vrienden 
en familie Billy werd ge

noemd, niet ouder dan ze
ventien. Hij wilde zo graag 
meevechten in de oorlog 
tegen Duitsland, dat hij 
jokte over zijn leeftijd. Hij 
was vijftien, maar zei dat 
hij ouder was. Hij hoefde 
geen bewijs te laten zien. 
Twee jaar later sneuvelde 
hij aan het front. Zijn 
lichaam werd nooit terug
gevonden. Zijn moeder 
gaf de foto die gebruikt 
werd voor de postzegel 
aan het oorlogsmuseum. 
Op de achterkant had ze 
geschreven: "Billy Boy-
een van de besten". 

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

TREINZEGELS OP TREINBRIEVEN 
Er is een tijd geweest dat 
er een speciale post-
wagon meereeol met 
sommige treinstellen. De 
post werd er gesorteerd 
en je kon er ook je post 
afgeven. Dat was niet 
op alle treinstellen het 
geval. Toch was het sinds 
1924 mogelijk om ook 
met die treinen je post 
mee te geven. Eerst ging 
het alleen om expresse-
brieven en briefkaarten. 
Later ging het ook om de 
gewone post. |e moest 
die dan afgeven aan het 
bagageloket van het sta
tion. De spoorwegmaat
schappij rekende daar 10 
cent voor. Dat kwam bo
venop het gewone tarief 
en het eventuele expres
serecht. Voor die 10 cent 
had men speciale zegels. 
Ze werden vrachtbrief
zegels genoemd. In 1946 
werden deze vervangen 
voor treinzegels. Tussen 
1946 en 1979 werden vier 
types gebruikt. Op de 
afgebeelde envelop zie 
je het eerste type van 

15 cent dat in 1946 werd 
uitgegeven. De envelop 
is verder gefrankeerd 
met vier postzegels 
van 10 cent: 10 cent 
voor het enkelvoudig 
briefport en 30 cent voor 
het expresserecht. De 
gewone frankeerzegels 
en de treinzegels werden 
aan het bagageloket 
afgestempeld. In 1979 
kwam er een eind aan 
de mogelijkheid om 
je brieven af te geven 

aan het bagageloket. 
Alleen voor persbrieven 
werd een uitzondering 
gemaakt. Sinds 1997 
wordt er helemaal geen 
post meer vervoerd per 
trein. Treinzegels zijn 
geen postzegels, maar 
Cinderella's. Maar met 
een verzameling brieven 
met deze zegels (zie: 
Kidscorner) kun je heel 
goed meedoen aan een 
tentoonstelling. 

„ONDER ONS" 
DE KRIM (O) 



Deze keer een verhaal over alleen maar 
filatelistische elementen. En dan vooral de 
zegels en strookjes die een beetje achter in 
je boek zitten. Waar je geen raad mee weet, 
want ze staan namelijk lang niet allemaal in 

een catalogus. Kijk maar mee. 

Cinderella 
Dit is de naam van As
sepoester in het Engels. 
Weet je het sprookje van 
dit arme meisje nog? 
Eerst mocht ze nergens 
aan meedoen, en op het 
eind (o, heerlijk!) kwam 
alles goed en telde ze 
helemaal mee. Zijn er 
postzegels die we Cin
derella's noemen? Niet 
helemaal. 

Wat zijn het dan? 
je zou kunnen zeggen: 
het zijn zegels, maar 
geen POSTZEGELS. Op 
deze zegel zie je een op
roep om een gevangene 
te bevrijden. Een soort 
oproep dus. En die plakte 
je dan naast een gewone 
postzegel met de bedoe
ling daar aandacht voor 
te krijgen. Dat mensen 
dan naar die website 
gaan om te lezen wat er 
aan de hand is. 

Een weldadigheids-
zegel 
Ditiseensluitzegel 
voor de ziekte tubercu
lose. Die plakte je aan de 
achterkant van de brief, 
op het driehoekje van de 
sluiting. Dan wist je ook 
zeker dat de enveloppe 

^»immmmmmmmimmmim 

goed dicht zat. Deze 
sluitzegel kon je kopen 
voor 5 cent per zegel en 
daarmee steunde je het 
onderzoek naar deze 
ziekte. 
Verzamelen of niet? 
Cinderella's kwamen 
niet voor in de gewone 
postzegelcatalogi (van
daar: Cinderella's), maar 
daar komt verandering 
in. Want er zijn namelijk 
steeds meer mensen die 
deze zegels toch leuk 
genoeg vinden om er 
een collectie van aan 
te leggen. Weet je, dat 
geldt eigenlijk voor ie
dereen. Als je postzegels 
verzamelt en je krijgt een 
Cinderella, doe je hem 
echt niet weg. Dat gaat 
niet. Ik ook hoor, ik heb 
er een aparte pagina 
voor in mijn album. Ge
woon leuk. 

En wat zit er nog 
meer in dat album? 
Laten we eens kijken wat 
ik daar allemaal nog 
meer heb zitten. Wat 

vind je van deze "post
zegel"? Hij is uitgegeven 
door een organisatie die 
net als Post NL de post 
verzorgt. En ja, die willen 
daar ook voor betaald 
worden, dus je koopt een 
zegel. En je post wordt 
vervoerd. 

Een spoorwegzegel 
Deze treinzegel moest 
je bij het pakket doen 
dat je per spoor wilde 
versturen. Deze komt uit 
België. Op de achterkant 
van dit kaartje staan de 
nummers van de stations 
waar het pakketje van
daan kwam en naar toe 
moest. 

¥ 

''^!^^m 
~\^^Si 

^ ^ 

l\ ' 
jA 
^ M 
^ J i 
-^ 

Postale berichten 
)e kan ook strookjes 
verzamelen van allerlei 
onderwerpen. Op deze 
enveloppe zie je een 
strookje "Woont niet 
meer op dit adres" en 
het staat er nog een keer 
op gestempeld. De brief 
werd teruggestuurd en 
zit nu in mijn album. 

Aangetekend 
verzenden 
Als je een brief verstuurt 
die een bijzondere 

K O N I N K U J K / 
NEDEBLANDSCH GENOOTSCHAP 
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inhoud heeft (je wil niet 
dat hij kwijtraakt), dan 
verstuur je de brief "aan
getekend". Het is een 
soort verzekering: als de 
brief zoekraakt (niet bij 
de geadresseerde arri
veert) krijg je de waarde 
van de brief terug. 
Maar het is wel een heel 
gedoe, je gaat naar het 
postkantoor en je betaalt 
extra. Dan plakken ze er 
een strookje op. De "R" 
is van Recommandé (dat 
is Frans voor Aangete-

ligt er een briefje in de 
bus dat je het poststuk 
op het postkantoor kan 
ophalen. 

En deze dan? 09 
Achter in mijn boek zit 
ook deze zegel, waar ik 
niet veel van begrijp. Het 
zal wel hetzelfde zijn als 
de zegeltjes van Albert 
Heijn, een manier om 
ergens voor te sparen. 
En toch zit hij in mijn 
postzegelboek. Want wie 
weet.... 

I fJjwuiwnMrts 

GEORG BÜHLER 

Lehrer Joh.Wei:t«r, 

(19^)) WQlalrsleb»«,. 

kend). Vervolgens krijg 
jeeenbewijsjemee. 
Degene die het post
stuk gaat ontvangen 
moet thuis zijn als de 
post wordt bezorgd en 
moet zijn handtekening 
zetten voordat hij het 
krijgt. Niet thuis? Dan 

Op de Postex 
Ga je dit jaar ook weer 
naar Apeldoorn, inde 
herfstvakantie? En wordt 
deze keer extra aandacht 
besteed aan Cinderella's 
en andere bijzonderhe
den. Gaan kijken, dus! 

(yioe4-€^ 
Xj^iSJiU 

Reageren? Willeke.tnbOwxs.nl 
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ANTWOORDEN PUZZEL JULI/AUGUSTUS 
2014 

De antwoorden van de puzzel 
van lULI/AUGUSTUS zijn. 1. 
eerstedagenvelop, 2. de Are de 
Triomph, 
3. de moordenaar van aarts
hertog Franz Ferdinand, 4. Giel 
van Hulten, 5. Amsterdam 

Na loting hebben Seppe Van Reusel en Annemieke 
Zijl een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd.' 

PUZZEL OKTOBER 2014: 

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

Nederlands? 
z. Wat IS een Manx Loaghtan' 
3. Hoe oud was Billy echt toen hij zich bij het leger 

meldde' 
/f. Hoeveel types treinzegels zijn er ' 
5. Wanneer is men in Nederland begonnen met het 

bijhouden van de hoeveelheid regen' 
6. Wat betekent het als je je post "aangetekend" 

verstuurt' 

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

'*j»f 

eer dan 1500 jongens 
meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.nl 

WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE 
VUURTOREN VERENIGING 
De Nederlandse Vuurtoren 
Vereniging organiseert op 
zaterdag 8 november 2014 
een regio bijeenkomst in 
het Zee en Havenmuse
um, Havenkade 55,1973 AK 
te IJmuiden van 10 30 tot 
13 30 Als je geïnteresseerd 
bent in vuurtorens is het 
zeker de moeite waard 

Er komen mensen die van 
alles op gebied van post
zegel verzamelen, zoals 
postzegels, ansichtkaar
ten, foto's en boeken Ook 
zijn er mensen die van al
les over vuurtoren weten 
Je bent van harte welkom. 
Voor meer informatie kun 
je terecht bij 

|aaptermes(akpnplanet nl 
of per telefoon 0251232054 

WIST JE DAT... 
...het eiland Man een eigenaardig 
landje is. Dit eiland ligt in de Ierse Zee 
tussen Ierland en Engeland. Het is of
ficieel Brits Kroonbezit maar het is geen 
onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. 
De Engelse koningin is wel het staats
hoofd. Op dit eiland leven een tweetal 
eigenaardige dieren. Allereerst hebben 
we er de staartloze Manx katten die we 
al eerder hebben gezien in een Wist
jedatje. Een andere vreemde diersoort 
is de Manx Loaghtan, een schaap met 
niet 2 maar met 4 horens op zijn kop. 
In enkele gevallen kunnen het er zelfs 
zes zijn! Deze schapen leveren een 
mooie donkerbruine wol. En het vlees 

schijnt een delicatesse te zijn.Nog een 
bijzonderheid van het eiland Man: er 
wonen nog geen 100.000 mensen op 
dat eiland, maar ze hebben wel eigen 
postzegels. Zouden ze daar dan zoveel 
brieven schrijven? 

Toon Oomens 

EEN Z . W . . . I . ..̂ EER OF MINDER 
Kees Mulders gaf ons deze 
envelop waarop de afzen
der met zuinig is geweest 
met zijn postzegels Om 
aan het juiste tarief voor 
een aangetekend pakket 

te komen, plakte hij niet 
alleeneen velletje kin
derzegels, maar ook twee 
velletjes Veluwezegels, 
een paar kerstzegels en 
ook nog voor 33 cent aan 

cijferzegels In totaal is 
de f ran keerwaarde 8,12 
euro, wat eigenlijk 7 cent 
teveel is 

http://www.stampkids.nl


POST« EN PORTZEGEU 
MET NAAMSTEMPELS 
GEBRUIKT ALS FISCAALZEGEI 

gedurende de Republiek Indonesië op Java i94S''950 

LEO B.VOSSE* 

Papierschaarste 
Enveloppen werden omge
draaid en nogmaals gebruikt, 
formulieren werden gedrukt 
op de blanco achterkanten van 
reeds gebruikte formulieren, 
enzovoorts. Ook de produc
tie van post en fiscaalzegels 
leed hieronder, proeven voor 
Republikeinse zegels werden 
gedrukt op douaneformulieren 
en papier met afbeeldingen 
van wajangpoppen. Kortom 
alle mogelijke nog te gebruiken 
stukken papier werden aange
wend. 

Fiscaaizegels 
In eerste instantie werden op 
Java de vooroorlogse en de 
fiscaalzegels uit de Japanse 
bezetting gebruikt. Hierna ging 
men over tot het overdrukken 
van zowel post als portzegels 
met naamstempels, die op de 

ia 

Nadat Japan op 15 augustus 1945 gecapituleerd 
was, riepen ir. SoeJcarno en dr. Mohammed Hatta op 

17 augustus 1945 de Republiek Indonesia uit. 
Al tijdens de Japanse bezetting ontstond 

er papierschaarste. 

postkantoren aanwezig waren. 
De naamstempels komen in de 
kleuren rood, violet en zwart 
voor, zowel met als zonder 
kader, terwijl die in kader met 
zowel scherpe als ronde hoeken 
voorkomen, (afb. iac) Ten 
onrechte worden deze fiscaal
zegels regelmatig aangeboden 
als zijnde zegels afgestem
peld met een naamstempel 
('langstempel'). 

Naamstempels 
De naamstempels komen voor 

op vooroorlogse zegels, zegels 
uit de Japanse bezetting en 
zegels die al voorzien waren van 
een machinale opdruk Repoe
blik Indonesia, (afb. 2) 
De meeste van deze zegels 
tref je aan als plakzegel op 
kwitanties en rekeningen. Het 
gebruik op andere documen
ten, zoals verzekeringspolissen 
en notariële akten, is uitermate 
zeldzaam. 
Afbeelding 3 (a+b) laat zowel 
de voor als achterkant van een 
kwitantie zien voor de verreke

ning van het abonnementsgeld 
over de maand februari 1946 
van het dagblad 'Merdeka' 
(Vrijheid), een kwitantie voor 
25 gulden, (afb. 4) 
Het postkantoor in Tjiand
joer was waarschijnlijk zijn 
naamstempel kwijt geraakt 
en gebruikte aanvankelijk de 
schrijfmachine (afb. 5), voordat 
een afwijkend naamstempel in 
gebruik werd genomen, (afb. 6) 

Zegels te kort 
Het postkantoor in Pati had 
blijkbaar een tekort aan zegels, 
hier werden de zegels ma
chinaal overdrukt met Pati. / 
Plaksegel. Bovendien werden 
post en portzegels die niet de 
waarde 15 cent/sen droegen, 
het tarief voor een rekening 
of kwitantie boven 10 gulden, 
eveneens van de opdruk 15 sen 
voorzien, (afb. 79) 
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Van de volaendc 
Bandoeng 
Blitar 
Bogor 
Djakarta 
Djember 
Djokjakarta 
Garoet 
Indramajoe 
Keboemen 
Kediri 
Klaten 

plaatsen ziin deze 
Koedoes 
Madioen 
Magelang 
Malang 
Pamekasan 
Pasoeroean 
Pati 
Pekalongan 
Poerwokerto 
Probolinggo 
Salatiga 

fiscaalzeaels bekend: 
Sitoebondo 
Soekaboemi/Sukabumi 
Solo 
Tasikmalaja 
Tjiamis 
Tjiandjoer 
Tjipari 
Tjirebon 
Toeloengagoeng 

Wieopac klassi 

In maart 1946 verscheen de 
zogenoemde landschapsserie 
(afb. 10) en komen de zegels 
met plaatsnaamopdrukken nog 
sporadisch voor. De vroegst 
bekende datum van gebruik is 

Toeloengagoeng 30 november 
1945, de laatst bekende, 
Pekalongan 22 januari 1948. 

* Leo B. Vosse is secretaris van 
Dai Nippon 
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OW NIPPON 
;̂ ie op de klassieke manier een 

verzameling 'Nederland en 
Overzeese Rijksdelen' aanlegt, 
stuit vroeg of laat op een op
merkelijk hiaat In Nederlands
Indië. In de periode 19421945 
lijken er geen postzegels 
uitgegeven te zijn. Wat is er in 
die periode van de Japanse be
zetting op filatelistisch gebied 
In NederlandsIndië gebeurd? 
Het gebied van Nederlands
Indië was in die periode 
bestuurlijk in drieën gedeeld: 
Java, Sumatra (aanvankelijk 
gecombineerd met Malakka, 
maar later apart), en de 'rest' 
(Borneo, Celebes, de kleine 
Soendaeilanden, de Molukken 
en NieuwGuinea) vormden als 
het ware drie afzonderlijke lan
den onder Japanse bezetting. 
De japanners hadden de oorlog 
tot in de puntjes voorbereid, 
maar hadden toch een klein 
detail vergeten: ze hadden 
geen postzegels voor de te 
veroveren gebieden geregeld. 
Mede door de wegens de oor
log zeer slechte verbindingen 
binnen het enorm uitgestrekte 
eilandenrijk, ontstond er een 
stortvloed aan noodvoorzie

ningen: in hoofdzaak vooroor
logse zegels met handstempel 
opdrukken. 
Is men eenmaal in de ban 
geraakt van dit fascinerende 
verzamelgebied, dan komt men 
onherroepelijk ook in aanra
king met een tweede terrein: de 
Republiek Indonesië in de peri
ode 19451949. Het 'Soekarno
reglem', dat grote delen van 
Java en Sumatra beheerste, 
zorgde voor een identiek 
verzamelgebied als dat van de 
Japanse bezetting. 
De beste manier om informatie 
over deze beide verzamelge
bieden te verkrijgen en om 
de bedoelde zegels te kunnen 
verwerven, is aansluiting te 
zoeken bij de vereniging "DAI 
NIPPON". Deze vereniging geeft 
catalogi en boekwerken uit, 
organiseert bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen en 
brengt u wereldwijd in contact 
met specialisten. 
Voor informatie kunt u zich 
wenden tot: 
L.B. Vosse, Vinkenbaan 3, 
1851TB Helloo; 
secretary (Sdalnippon.nl: 
www.dainippon.nl 
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VERVALSINGEN 
VAN TSfECHISCHE 

POSTZEGELS' 
JAN BISSCHOPS 

Michel nr. 35 
In deze bijdrage een overzicht 
van de vervalsingen van post
zegels. Er zijn ook een aantal 
Tsjechische briefkaarten ver
valst, maar dat is wellicht iets 
voor een volgend artikel. 
Het verhaal over de vervalste 
Tsjechische postzegels begint 
met de langlopende zegel met 
motief Brno, van 3 kronen 
(Mi. 35, afb. 1). Deze zegel is 
uitgegeven op 30 maart 1994. 
Het tarief voor een eenvoudige 
binnenlandse brief is op dat 
moment 3 kronen. Dat tarief 
verandert op 1 april 1995. 
In Praag verkopen krantenwin
kels, vaak kleine zaakjes en 
kiosken met het opschrift 
'Trafika', kranten, tabak, tickets 
voor de tram en de bus, maar 
ook postzegels voor gewoon 
gebruik. In zulke krantenwin
kels worden vanaf eind februari 
1995 vervalste 3 kronen zegels 
verkocht. Ze worden niet als 
valse zegels verkocht en, door 
de Trafika, ook niet met korting. 
Ze worden verkocht alsof het 
echte postzegels zijn. Ze worden 
daarom door het publiek ook 
gebruikt als echte postzegels. 
Aan de verkoop komt een 
voorlopig einde als eind maart 
1995 een van de redacteuren 
van het Tsjechische blad 
'Filatelie' zo'n valse postzegel 
bij een 'Trafika' koopt en 
daarover schrijft in het april
nummer van dat tijdschrift. De 
belangrijkste kenmerken van de 
valse zegels (afb. 2*3) zijn: wat 
wazige druk, matte kleuren. 

Dat oude zegels geregeld vervalst zijn weten we 
allemaal. Maar ook recente zegels kunnen vervalst zijn. 

Sinds de ontvlechting van het voormalige Tsjecho

Slowakije, per 1 januari 1993, zijn in Tsjechië een aantal 
interessante vervalsingen in omloop gekomen in het 

nadeel van het Tsjechische postbedrijf. 

papier met witmaker maar 
zonder fluorescentie. Een ander 
kenmerk vormen de paskruizen. 
Op de echte zegels is op elke 
zegel telkens in het midden van 
elke zijde een klein paskruis te 
zien. Als ongelukkig getand 
wordt kan op een van de zijden 
het paskruis net in een gat 
vallen. Maar meestal zijn op 
elke zegel vier (delen) van die 
paskruizen te zien. De paskrui
zen ontbreken volledig op de 
valse zegels. Dat geldt overi
gens ook voor alle volgende 
vervalsingen. Op de echte 
zegels komen de paskruizen 
voor, op de valse zegels nooit. 
Nog een belangrijk verschil is 
de tanding. Bij de vervalsing 
van type 1 is die lijntanding 10 
en onregelmatig, terwijl de 
echte zegels met kamtanding 
ii'A : n'A getand zijn. De valse 
zegels zijn bovendien eerst 
geperforeerd en pas daarna 
gegomd. De afwijkende 
tanding maakt dat de valse 
zegels snel herkend kunnen 
worden. De vroegste afstempe
ling die ik heb gezien is van 28 
februari 1995. 

Aß. 2: de 
valse zegel Mi 
3S, type I. De 

tekening heeft 
veel minder 
details. De 

namen van de 
ontwerpers 

zijn onleesbaar. 

CESKÄREPUBUKA 

* ^ . Ä %.^ Ä ^ f^üM^f^^HM^ 

Aß. 1: echte zegel Mi35 De 
heldere kleuren en de duidelijke 

druk vallen goed op. 

^Ä(lAf?RP"?^P^#S#»*A*'^Wr 

Politieonderzoek levert op dat 
de zegels voor 50% van de 
nominale waarde zijn aange
boden aan de Trafika's door een 
'massief uitziende man'. Die 
beschrijving is niet voldoende 
om tot arrestatie over te kunnen 
gaan. De vervalser is onbekend 
gebleven. 

Tweede vervalsing 
Begin november 1995 duikt er in 
Strakonice een tweede verval
sing van de 3 kronen zegel Brno 
op. Ook bij deze vervalsing is de 
druk wazig en zijn de kleuren 
matter dan bij de originele ze
gel. De tanding is 10V4 en wijkt 
daarmee zoveel af van de origi
nele tanding dat de vervalsing 
makkelijk te herkennen is. 
(afb. 4 en 5) Anders dan bij de 
eerste versie van de vervalsing 

4_ ., ^. .̂ .._. Af

zijn de vellen nu eerst gegomd 
en pas daarna geperforeerd. De 
vervalsingen zijn ook te herken
nen aan de tekst aan de onder
zijde: bij de vervalsingen zijn de 
namen van de ontwerpers niet 
te lezen. Bij de vervalsing type 1 
is de plaatsnaam Brno boven
dien onduidelijker, (afb. 6) 

De zegel van 3 kronen is in no
vember 1995 te gebruiken voor 
een briefkaart of, met bijfran
kering van 60 heller, voor een 
eenvoudige binnenlandse brief. 
De vondst van de tweede versie 
van de vervalsing wordt voor 
het eerst gepubliceerd in de 
Tsjechische 'Filatelie' van febru
ari 1996. De vroegste afstempe
ling die ik heb gezien is van 
30 november 1995. 
Ook hier gaat de politie vrij snel 
over tot onderzoek. In stilte 
worden invallen in verdachte 
krantenwinkels voorbereid. De 
dag voor de geplande invallen 
wordt in een televisie uitzending 
aandacht aan de vervalsingen 
besteed. De invallen worden 
doorgezet, maar er wordt geen 
enkele valse zegel gevonden. 
Het Tsjechische blad ZN bericht 
op 10 februari 1996 over de 
politieinvallen in Strakonice. 
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Aß. 3: brief met de valse zegel Mi 35, type 1 De brief is met een machinestempel 
Praha 02; gestempeld op 17 maart 1995. De rozerode streepjescode onder 

de postcode laat zien dat de brief echt gelopen is. 
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1/6 4 hoekstuk van de valse zegel Ml 35 type 2 De lijntandmg is duidelijk zichtbaar 
bij dit hoekstuk De tekening heeft wat meer details, maar haalt het nog steeds met 

bIJ het origineel In de onderste regel zijn de namen van de ontwerpers 
nog steeds onleesbaar 

CESKÄREPÜBUKAi .* Afb. 7. de echte 
, KC i i zegel Ml 52 

Afb 8 de valse 
zegel Ml 52, 

type 2 

'r\j exPBESNl , 

\»« 

Afb 9 brief met de valse 

i m 3 ill 

MiS2 type 2 Machinestempel van 27 mei 
Jaartal onleesbaar 

Aß S' brief met de valse zegel Mi 35 type 2 De brief is met een machinestempel op 
23 februari 1996 gestempeld 

Aß. 6 detail van 
de echte zegel en 

van de twee typen 
vervalsingen 

boven de echte 
zegel, daaronder 

de vervalsing type 
I en onderaan de 
vervalsing type 

2 Het gebrek aan 
details IS duidelijk 
te zien De namen 

van de ontwerpers 
zijn bij de beide 

vervalsingen 
met te lezen De 

plaatsnaam Brno 
IS bij de vervalsing 

type i onduidelijker 

^^ BRNO ^ 
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Aß /o de echte en de 
valse zegel type 2 naast 
elkaar, links de echte 
zegel, rechts de valse 
De wazige druk is bij 
de valse zegel duidelijk 
te zien 

linde verkoop 
'rij snel nadat de vervalsingen 
ipduiken, is het gedaan met de 
erkoop aan argeloze gebrui
ers Echt gelopen stukken zon
Ier Jilatelistische bedoelingen 
unnen voor versie t voorkomen 
net Stempeldata tussen eind 
ebruari 1995 en half april 1995 
'oor versie 2 liggen die data 
ussen eind november 1995 en 

begin februari 1996 Bij data 
die daarna liggen is de kans 
vri) groot dat een verzamelaar 
een leuk stuk heeft gemaakt 
voor zijn verzameling of voor 
de verkoop Dat de verkoop 
via de krantenwinkels stopt wil 
niet zeggen dat de verkoop in 
zi)n geheel stopt Verzamelaars 
Willen de vervalsingen hebben 
en bieden volgens het artikel in 

ZN van 10 februari 1996 op de 
zwarte markt op dat moment 
tussen 30 en 50 Euro voor een 
valse zegel Dat is geen slechte 
opbrengst voor een zegel van 
nominaal Euro 0,12 die oor
spronkelijk door de vervalsers 
voor Euro 0,06 aan de kran
tenwinkels werd aangeboden 
Wat aanvankelijk als vervalsing 
om daarmee de posterijen te 
bedriegen werd gemaakt, bleek 
als vervalsing voor verzame

laars veel meer op te leveren. 
Het IS niet uitgesloten dat de 
grote belangstelling van ver
zamelaars voor deze verval
singen en de hoge prijzen die 
verzamelaars destijds bereid 
waren daarvoor te betalen de 
volgende vervalsingen (mede) 
tot gevolg hebben gehad 

Michel nr. 52 
In de tweede helft van 1998 wordt 
gemeld dat de langlopende 

619 



zegel van 6 kronen met motief 
'Slany' vervalst is aangetroffen. 
De oorspronkelijke uitgiftedatum 
van de echte zegel is 14 septem
ber 1994 (afb. 7). Opnieuw wordt 
de vervalsing het eerst in Praag 
gevonden. In 1998 is 6 kronen 
het tarief voor prentbrief kaarten 
naar Europa, met uitzondering 
van Slowakije. In de Trafika win
kels in Praag, waar ook prent
briefkaarten verkocht worden, 
is de zegel van 6 kronen daarom 
een veel verkochte postzegel. Dat 
maakt de vervalsing interes
sant voor verkoop in de Trafika 
winkels. De vervalsing is waziger 
van druk. De (kam)tanding van 
de originele zegel is 11V4: n'A, 
terwijl de vervalsing lijntanding 
10% heeft. Fluorescentie ont
breekt geheel. Oudste stempel 15 
mei 1998. Er komt later nog een 
tweede versie van deze verval
sing in omloop (afb. 8+9). De 
tanding lijkt dan met lijntan
ding vVz beter op het origineel, 
maar valt door de lijntanding 
toch goed op. De details zijn 
nog steeds minder scherp dan 
bij het origineel (afb. 10). 

Slot volgt 

De Vereniging voor Tsjechoslo
wakije Filatelie is een actieve en 
bloeiende vereniging met ruim 
50 leden. Wat u ook verzamelt, 
als het een raakvlak heeft met 
het grondgebied van Tsjechië, 
Slowakije of van een van de 
voorgangers van die landen, 
dan vindt u binnen de vereni
ging vast medeverzamelaars. 

Met hulp van de vereniging zijn 
een aantal handboeken in de 
Nederlandse taal uitgegeven, 
waaronder een handboek over 
de Tsjechoslowaakse frankeer
zegels van 1918 tot 1945. Op 
273 bladzijden A4 formaat wor
den alle wetenswaardigheden 
van deze zegels beschreven. 

Leden kunnen ondersteund 
worden bij het opzetten van 
hun verzameling en met hun 
vragen, maar ook met het 

ff» 
VERENIGING VOOR 

lECHOSLOWAKIJE FILATELIE 
tentoonstellingsklaar maken 
van hun verzameling. We 
hebben voldoende leden met 
tentoonstellingservaring en 
hoge kwalificaties bij tentoon
stellingen. Onze contacten 
met zusterverenigingen in 
Duitsland, Engeland, Tsjechië 
en de Verenigde Staten maken 
het deelnemen aan evenemen
ten en tentoonstellingen in 
deze landen makkelijker. Onze 
contacten met keurmeesters in 
Tsjechië helpen bij de beslis
sing welke zegels, brieven en 
postwaardestukken gekeurd 
moeten worden en door welke 
keurmeester. 

We komen tweemaal per jaar 
bijeen in Utrecht. Vaak met een 
lezing, meestal met een kleine 
veiling. Eenmaal per jaar wordt 
er een grote schriftelijke veiling 
georganiseerd. 

Tweemaal per jaar verschijnt er 
een rijk, in kleur, geïllustreerd 
verenigingsblad. 

Leden kunnen gebruikmaken 
van onze bibliotheek met meer 
dan 300 banden op het gebied 
van TsjechoSlowakijefilatelie 
in de breedste zin. Naast de 
handboeken in het Tsjechisch, 
Slowaaks en Hongaars, omvat 
de bibliotheek, op het verza
melgebied van de vereniging, 
ook vrijwel alle belangrijke 
boeken in de moderne talen. 

De contributie bedraagt met 
ingang van 2014 slechts € 17,90 
per jaar. 

Meer informatie vindt u op de 
website van de vereniging: 
www.csfilatelie.nl of bij onze 
secretaris, jan EM Bisschops, 
email jancabisschops.net. 

PostzeaelhandeUS^O 
Tot ziens / horens op de POSTEX iri Apeldoorn! 

HeijplQQtStTQQt 12 
3089 RC RotterdQf 
0104298920^ 
0618477358^ 

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

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

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

rekening gebracht. Met uw 
kleine annonces wordt wat u 
vraagt of aanbiedt onder de 
aandacht gebracht van de 
ruim 25.000 andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 

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

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

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN | j 
EEN KLEINE ANNONCE 

Vermelding van uw naam en 
_ ^ adres (of naam en telefoon
v l / ,̂  nummer) in de advertentie 

Ĵ JJJJ  is verpl icht. Plaatsing onder 
^ « ^ nummer kost vier euro extra. 

f m ) ^ ATTENTIE! 
JJJJJ I Kruis hieronder aan in welke 
i ^ ^ rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

5 2 0 (1 AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

10,00 eur 

13,50 eure 

17,00 eure 

20,50 eur 

24,00 eur 

27,50 eur( 

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

verschuldigde bedrag van zijn/haar eigen banknummer. 
Straat en nummer: 
PC * Plaats: 
Telefoon: ... 

IBAN: 

Ten name van: vpr<;rhii 

http://www.cs-filatelie.nl
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POSTALE ETIKEHEN 
TE ZIEN OP POSTEX 

LEEN LOUWERSE 

)Y AIRMAIL 
Waar wat gebeurt er met een 
Doststuk dat uit het buitenland 
comt? 
-let is niet mijn bedoeling om 
;en heel volledig artikel te 
naken, maar te laten zien wat 
!r door verschillende posterijen 
vordt gebruikt om extra dien
ten aan te geven. 
Ms eerste zullen wij de airmail 
itroken eens nader bekijken, 
n de postale wereld is Frans de 
/oertaal, maar velen wijken hier 
Mnaf. In Nederland hebben wij 
erst stroken gehad met daarop 
Par Avion', maar de huidige 
strook' vermeldt twx Priority, 
iit is een blauw strookje naast 
ie postzegel, wanneer een 
Dedrijf zelf een frankeerma-
hine heeft zijn er losse stroken 

seschikbaar op een rol. 
)e airmail stroken komen in 
rele variaties voor, elk land 
leeft wel een strook die iets 

Wanneer filatelisten post krijgen, wordt er meestal 
gekeken naar de zegels die op de brief zijn geplakt. Daar 

zijn wij tenslotte verzamelaars voor. Waar wij dan ook 
naar kijken is wie het poststuk heeft verzonden en soms 

komen deze poststukken uit het buitenland. Leuk om 
zegels te krijgen uit een ander land. 

afwijkt van wat wij normaal 
vinden. Een aantal landen 
vermeldt op de strook de naam 
van hun luchtvaartmaatschap
pij wat ook weer een stukje 
reclame is. (afb. ia-p) 

PER EXPRESSE 
Hier worden meestal strookjes 
voor gebruikt in rood, dat valt 
namelijk extra op wanneer het 
strookje op het poststuk wordt 
geplakt. Ook hierin weer een 
grote verscheidenheid aan 

stroken, deels in het Frans, maar 
ook in de taal van het land, 
waar de strook vandaan komt. 
(afb. 2a-h) 

AANTEKENEN 
Dit hoort eigenlijk ook In het 
Frans te zijn, maar hier wordt 
nog wel eens de hand mee 
gelicht. Nederland heeft jaren
lang gewoon een strook gehad 
waarop alleen stond aanteke
nen, zonder verdere aandui
ding. Gelukkig bepalen hier de 

landen ook zelf hoe dit gedaan 
moet worden, (afb. sa-d) 

Bestellen op zondag 
Daaronder vallen vele extra 
stroken die konden worden 
gebruikt. Een van de meest 
voorkomende is 'bestellen op 
zondag'. Dit geschiedde aan 
het begin van de vorige eeuw. 
Niet m elke plaats was er een 
bestelling op zondag, een van 
deze stroken vermeldt namelijk, 
dat er alleen op zondag werd 
besteld in Amsterdam, Den 
Haag, Groningen, Rotterdam, 
Scheveningen en Utrecht. 
Wat op deze strook opvalt is dat 
Scheveningen hierop vermeld 
staat, maar dat komt omdat 
Scheveningen nog jaren een 
aparte gemeente is geweest en 
later bij Den Haag is gevoegd. 
(afb. 4a-c) 
Omdat deze plaats tegen Den 
Haag lag, werd dan ook daar 
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een bestelling op zondag uitge
voerd. De stroken voor bestellen 
op zondag zijn ook gemaakt in 
blauw in plaats van rood. 
In België werd dit probleem 
opgelost, door onder een 
frankeerzegel een aparte strook 
te maken met daarop de tekst 
'niet bestellen op zondag'. 
Wanneer dit wel mocht werd 
het strookje eraf gescheurd, 
zodat het poststuk wel op 
zondag besteld mocht worden. 
(afb.4<l) 

Breekbaar en waarde 
Eigenlijk werden er vele stroken 
gemaakt. Je kan het zo gek 
niet verzinnen of er kon een 
strook opgeplakt worden. De 
Nederlandse PTT had indertijd 

OP ZONDAG 
BESTELLEN 
G E L O T A l - L E E N V O O R 
AMSTERDAM . sGRAVENHAGE 
C R O N I N G E N - R O T T E R O A V 
S C H E V E N I N G E N l U T R E C H l 

ook stroken voor breekbare 
goederen, (afb. 4e-g) 
Ook voor iets dat extra was is er 
een strook, maar wat er extra 
was wordt met vermeld, (afb. 5) 

Aangegeven waarde 
Stroken voor aangegeven 
waarde komen ook voor, deze 
werden gebruikt bij zendingen 
met een aangegeven waarde, 
hiervoor moest wel extra 
worden betaald, wanneer zo'n 
poststuk zoek raakte, werd de 
aangegeven waarde namelijk 
vergoed, (afb. 6a-c) 
Soms werden poststukken 
of pakketten ongefrankeerd 
verstuurd, dit werd dan weer 
aangetoond met een grote 
oranje strook, (afb. 6d) 

4a 
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Rembours 
Ook is het mogelijk om een 
pakket te versturen, waarbij er 
direct afgerekend moet worden 
met de ijezorger van het post
stuk. De RijksDienst voor het 
Wegverkeer heeft hier jarenlang 
gebruik van gemaakt door 
een poststuk aangetekend te 
versturen en de kosten van het 
geleverde te laten incasseren 
door de post. Hier kwamen 
aantekenstroken aan te pas met 
daarop gedrukt rembours. Bij 
verzamelaars worden deze stro
ken aangetekende rembours-
stroken genoemd, (afb. ya-f) 

Belasting 
Sommige poststukken uit het 
buitenland bevatten goederen 
die ingevoerd werden en waar
over belasting betaald moest 
worden. Deze pakketten wer
den uit de grote hoeveelheid 
gehaald, gecontroleerd en de 
belasting werd berekend. Wan
neer dit het geval was, kwam er 
een strook op met bijvoorbeeld 
Belasting/Roosendaal, een van 
de grenskantoren, waar deze 
pakketten binnen kwamen. 
(afb. 7g) 

J|»fMeiLE-i;ÜEHItt*i i 
4f 
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Postbus 
Om een snelle verzending of 
aflevering mogelijk te maken, 
kunnen bedrijven een postbus 
huren bij de post. Deze post, ge
adresseerd aan de postbus, kon 
vroeg in de morgen worden af
gehaald zodat bedrijven vroeg 
over de correspondentie konden 
beschikken en niet hoefden te 
wachten totdat de bezorger de 
post kwam brengen. Wanneer 
je als bedrijf pas in de middag 
een bestelling per post binnen 
kreeg, kon deze pas de vol
gende dag worden verzonden. 
Met een postbus-adressering 
kon dat dus al dezelfde dag 
verzonden worden. Internatio
nale bedrijven hadden dan ook 
een strook in vier verschillende 
talen, zodat hun afnemers in de 
eigen taal hierop geattendeerd 
konden worden, (afb. 7h) 
Er zijn verzamelaars, die hun 
zegels in het buitenland via de 
filatelistische dienst van dat 
land bestellen. Daar is niets 
mis mee. Wel moet dat worden 
aangegeven op het poststuk, 
anders zouden er invoerrech
ten en BTW moeten worden 
betaald, (afb. 8) 

^ ^ ^ 

Valeur déelarée 
Insured 

Verdi angitt 
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>iverse strookjes 
êt juist adresseren van post is 

log steeds een moeilijk punt. 
emiddeld verhuist 15% van de 

jezmnen per jaar. Natuurlijk 
ijn er personen die honkvast 
ijn, maar toch. Omdat dit vroe-
jer ook vaak voor kwam, was 
liervoor een speciale strook 
net het vriendelijke verzoek 
och maar zo veel mogelijk een 
uiste adressering toe te passen 
imdat het poststuk anders ver-
raging op kon lopen. (afb. 9a) 
ussen de grote hoeveelheid 
'ond ik ook nog een strook met 
en schip. Het poststuk moest 
net door de lucht, de auto of 
Ie trein maar met de boot ver

voerd worden, (afb. 9b) 
De reden hiervoor heb ik niet 
kunnen achterhalen. 
Tot slot nog enkele andere stro
ken zoals een statistiek strook 
van de PTT (P 4550). (afb. 10a) 
Een strook met daarop B Econo-
mique. (afb. 10b) 
Een gebruikte strook binnen de 
DDR met daarop Vertrauliche 
Dienst-sache. (afb. 10c) 
Een strook in het Duits Zurück! 
De reden is: te weinig geplakt. 
(afb. lod) 
En als laatste een strook met 
het vriendelijke verzoek om 
het poststuk voorzichtig af te 
stempelen omdat het een fila-
telistische frankering betreft, in 

BITTE INUNSRER 
A D R E S S E D I E 
SCHLIESSPACHNUM-
MER A N Z U G E B E N . 

P L E A S E MENTION ' F R I E R E DiNDIOUER 
IN OUR A D D R E S S 
THENUMBEROFOUR 
POST OFFICE BOX 

DANS NOTRE ADRES-
SELENUMÉRODENO-
TRE CASE POSTALE 

Beyorder de JUISTE en V01LEDI6E Tenneldint van Uw 
ADRES (ook aU dit IQdeUjk is) Ier Toorkomint yan VER
TRAGING, VERKEERDE BESTELLING OF TERUGZENDING. 

9a 

de kleur rood. (afb. 10e) 
Kom daar nu maar eens om. 
PostNL bekrast deze zegels 
tegenwoordig met een balpen 
of viltstift. 

Visakte 
Tot slot nog een ander voor
beeld, dit valt eigenlijk onder 
de fiscale filatelie. Postzegels 
voor het verlenen van een 
vergunning om te gaan vissen, 
de zogenoemde visakte. Er was 
een kleine en een grote akte. Dit 
wordt kenbaar gemaakt door 
een verschil in kleur, de waarde 
en de beeltenis van de zegel. 
Wanneer men goed kijkt naar 
de poststukken zijn er nog vele 

mogelijkheden, deze opsom
ming is dus niet compleet, 
maar daar heb ik ook niet naar 
gestreefd. Het is alleen mijn 
intentie geweest u te attende
ren op de vele mogelijkheden 
en stroken die in de loop der 
jaren in gebruik zijn geweest 
met soms leuke teksten erop. 
Tijdens Postex zijn enkele 
kaders met strookjes gevuld. 
(afb. iia-e) 

STATISTIEK PP 
(BINNENLAND) 
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Litouwen 
De Oostzee, een nabije rivier
monding (de Memel, Neman 
in het Russisch, Nemunas in 
het Litouws) en een prachtige 
binnenzee, het Koerische haf, 
met een schitterende brede 
landtong bestaande uit een ein
deloze rij zeer hoge duinen, 
ja, maar dan die onooglijke 
postzegels. Allemaal opdrukjes 
op Duitse en Franse zegels en 
later op Litouwse fiscale zegels 
plus uiteindelijk twee 'echte' 
eigen series, (afb. i) Er zit een 
raar verhaal achter. Daarbij heb 
ik medelijden met alle betrok
kenen, want je zult maar wonen 
in een stad die in een periode 
van 25 jaar, van 1919 tot 1944, 
voortdurend van eigenaar en 
status verandert en dus de 
bewoners een gevoel van grote 
machteloosheid en onzekerheid 
gegeven moet hebben. 

Duitse stad 
Memel was in 1918 nog een 
Duitse stad en de haven was erg 
belangrijk voor het transport 
van hout. De stad was Duits, 
deel van OostPruisen, en had in 
de omgeving een boerenbevol
king van veelal Litouwse komaf. 
De beruchte onderhandelingen 
van Versailles in 1919 maakten 
duidelijk dat er een probleem 
was. Litouwen was als zelfstan
dige natie op de kaart gezet en 
dat land had een eigen haven 
nodig. Op de eigen zanderige 

Memel en het Memelgebied. Je zult er maar gewoond 
hebben in 1919, Klaipeda in Litouwen, ooit de meest 
oostelijke Duitse stad Memel. Weinig oorlogsgeweld 

door de Eerste Wereldoorlog. 

kust lag alleen een onbeteke
nend badplaatsje, Palanga, 
ongeschikt als haven. 

De Litouwse minderheid was 
een extra drukmiddel bij de 
geallieerden om aan de status 
van Memel iets te doen. Polen, 
in 1918 opnieuw ais zelfstandige 
staat in het leven geroepen, had 
ook belangstelling voor de stad, 
ja zelfs voor heel Litouwen. 

De Fransen In Memel 
Uiteindelijk werd besloten dat 
de grote mogendheden het be
stuur zouden overnemen van de 
Duitsers en dat de Fransen het 
bestuurswerk op zich zouden 
nemen. Het probleem werd dus 
even op de lange baan gescho
ven. Men zette een Franse gene
raal, Odry, en Franse Alpenja
gers aan land om de orde te 
bewaren. Die militairen hebben 
niets te doen gehad. Foto's laten 
zien hoe leuk het leven was in 
Memel, rijk gedekte tafels voor 
delegaties, strandwandelingen, 
de viering van Quatorze Juillet, 
inspectie van Duitse postbodes 
in het gelid op het stadsplein. 

Opdrukken 
Duitse Germania zegels uit Ber
lijn kregen een opdrukje om de 
nieuwe status van het gebied te 
benadrukken, (afb. 2) Franse 
opdrukjes kwamen later aan, 
want ook administratieffinan
cieel moest het gebied losge
maakt worden van Berlijn. De 
opdrukjes uit Frankrijk hadden 
een fout want de woorden mark 
en pfennig (afb. 3) horen in het 
Duits met hoofdletter geschre
ven te worden, niet met kleine 
letter. Dus kwam er een verbe
terde versie, (afb. ^) De brief 
was destijds een zeer belangrijk 
communicatiemiddel, de zegels 
raakten tevens voortdurend op 
doordat postzegelhandelaren 
en verzamelaars de nieuwtjes al 
meteen aan het loket opkoch
ten. 

Inmiddels liep de inflatie wat 
op, dus nieuwe series en aan
vullende opdrukken versche
nen, ja zelfs luchtpostzegels die 
niet vaak gebruikt zijn zoals ze 
bedoeld waren, zo vaak werd 
er immers niet gevlogen in die 
dagen. (afb. 5) 

Annexatie 
Litouwse nationalisten bezet
ten het gebied in 1923 en gaven 
het de naam Klaipeda. Dat was 
geen spontane actie van Litou
wers in Memel zelf, maar een 
actie van veelal militairen uit 
Litouwen in burgerkleding. De 
'spontane' Litouwers uit Memel 
stapten gewoon in Litouwen m 
de trein naar het Memelgebied! 
De grote mogendheden legden 
zich daarbij neer. Men had in
middels genoeg van de nasleep 
van de oorlog. De Alpenjagers 
hebben nog wel even verzet 
geboden, maar uiteindelijk 
vertrokken de Fransen al snel 
per oorlogsbodem. Van bezet
ting kwam het tot een soort 
speciale status voor het gebied 
en uiteindelijk tot regelrechte 
annexatie. 

Nieuwe postzegels verschenen 
ook meteen. Als je heel precies 
kijkt, dan kun je via kleinighe
den de politieke ontwikkelingei 
volgen. Litouwen had een voor
raad niet gebruikte 'stempel
marken', fiscals. (afb. 6) Die 
kregen opdrukjes, geleidelijk 
zie je de pfennig en mark ver
dwijnen, ook het Duitse 'Memel 
wordt opeens klein geschreven 
(afb. 7) en verdwijnt ten slotte 
bij de annexatie. De plaatjesse
rie met wapenschild en zeeschij 
die uiteindelijk verscheen was 
geheel overbodig want vrijwel 
gelijktijdig werd de Litouwse 
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nunteenheid, de litas, geïn
roduceerd. Er volgden meer 
pdrukjes, uiteindelijk voor het 
iog wel heel erg vieze opdruk
en, op opdrukken (afb. 8+9) 
lie tonen dat Litouwen geen 
nkel respect meer had voor het 
igene van het Memelgebied, 
ostzegels waren destijds een 
isitekaartje van een land. 

loe liep het af? 
talie steunde de etnische 
luitsers bij de conflicten met 
itouwse autoriteiten lange 
ijd via de Volkenbond. In 1939 
naakte Hitler de annexatie 
ngedaan door Memel gewoon 
e bezetten, hetgeen ook weer 
lostzegels opleverde. Een soort 
iktvlek op Litouwse postzegels 
Je 20 jaar onafhankelijkheid 
erdenken. Litouwen hoopte 
ia Hitler aan het gebied Wilno/ 

Vilnius te komen, de eigenlijke 
hoofdstad van Litouwen, een 
gebied dat door Polen bezet 
was. Daarom verzetten de 
Litouwers zich niet al te sterk 
tegen het Duitse optreden. 
In 1945 werd de stad deel van 
SovjetLitouwen, deze keer 
zonder speciale zegels. Kenners 
die in het gebied rond Klaipeda 
rondrijden, kunnen aan de 
bomenrijen langs de weg zien 
waar ze zich op voormalig Duits 
gebied bevinden en waar de 
oude grens liep! 

De zegels 
En dan die zegels. Daar valt 
voor specialisten enorm veel 
te beleven. Franse papiersoor
ten van het goedkope type. 
Opdrukjes die op verschillende 
afstanden van elkaar staan, 
met plaatfouten en zo, cijfers 

van verschillend model binnen 
één waarde. En dan vooral het 
heerlijke geknoei met stempels. 
Immers, men verzamelde in 
die tijd uitsluitend 'gebruikt, 
gestempeld', (afb. 10*11) 
Oude Duitse stempels zijn soms 
gestolen en later door verval
sers gebruikt. Nieuwe stempels 
overkwam hetzelfde. Er bestaan 
overzichten met stempeltypen 
en data die niet kunnen klop
pen, je ziet dan nieuwe zegels 
met oude keizerlijke stempels 
of zegels met stempels die nog 
niet in gebruik waren toen 
de zegels verkocht werden. 
'Memel ■*■* C' en ' Memel 2' zijn 
stempels waar vaak iets mee is. 
Gestempeld materiaal, bijvoor
beeld luchtpost, is meestal als 
complete serie afgestempeld en 
soms zelfs verzonden naar de 
liefhebber. Het prachtige hand

boek van Fugalevicius toont 
alle ooit in Litouwen gebruikte 
stempels en dus ook die van het 
Memelgebied. De contactgroep 
Het Baltische Gebied weet er wel 
aan te komen. 

Memel is als kaviaar, het ziet er 
niet aantrekkelijk uit maar is 
iets voor de fijnproever! 

Literatuur 
jankauskas. Special Lituanian 
Postage Stamp Catalogue, 2012. 
Een prachtig en zeer volledig 
handboek! 
Handboek Memel van R. Zuijd
wegt (privé uitgave in 2 delen) 
met enorm veel details 
Stempelboek van V. 
Fugalevicius, versie van 1980, 
idem met alle stempels afge
beeld. 

FIANSE CINDERELU*S 
 ^ j ^ j " V * * ^ v ^  ^ ^^..^•^ 

'ervoersm I dde I en 
1 de tijdsspanne van ruw
weg het laatste kwart van de 
f eeuw en het eerste kwart 
an de 20' eeuw vonden op 
et gebied van vervoersmid
elen grote veranderingen 
laats. Te denken valt aan 
ieuwe vormen zoals auto's en 
liegtuigen en verbeteringen 
an bestaande zoals treinen en 
:hepen. Door deze ontwik
elingen werd de tijd die post
tukken nodig hadden om van 
fzender naar geadresseerde 
= komen verkort. Dat had een 
ositieve invloed op het vo
ime van het postvervoer. Een 

ROELOF VAN DER KAMP* 

In dit artikel wil ik wat voorbeelden laten zien van 
diverse soorten Cinderella's. Ook geef ik voorbeelden 

van zegels, die mogelijkerwijs meer liet karakter 
hebben van niet officiële postzegels. 

tweede oorzaak van de volume 
vergroting was de introductie 
van het stukje karton met aan 
de ommezijde een afbeelding: 
de prentbrief kaart. 

Van Lakzegel naar plakzegel 
Het lakzegel, dat voorheen 
brieven verzegelde, verdween 
en een plakzegel kwam daar 

GAKTE POSTALE 
' O " ' ) ' ^i'ONi>ANf.E 

voor in de plaats. Van de mo
gelijkheid om zo'n plakzegel 
van informatie te voorzien werd 
door verschillende groepen 
gebruik gemaakt: organisato
ren van beurzen, bijeenkomsten 
en herdenkingen, exploitanten 
van toeristische attractie en 
reizen, schrijvers van oorlogs
propaganda en liefdadige 
instellingen (Rode Kruis, TBC 
bestrijding). Daarmede deed de 
Cinderella zijn intrede. 

Tentoonstellingen en 
herdenkingen 
Cinderella's voor tentoonstel
lingen en herdenkingen vinden 

we vanaf eind 19̂  eeuw. Een 
voorbeeld hiervan is afbeel
ding 1, waarbij aandacht wordt 
gevraagd voor een 'internatio
nale universele' tentoonstelling 
in Parijs in 1898. Cinderella's uit 
deze tijd zien er vaak uit als mi
niatuur affiches, uitgevoerd in 
de stijl van die tijd. Op internet 
worden op veilingsites veel van 
deze zegels in ongebruikte staat 
aangeboden. 
Cinderella's op brief of brief
kaart vinden we minder (afb. 2) 
zoals de adreskant van een 
prentbrief kaart, uitgegeven ter 
gelegenheid van de interna
tionale tentoonstelling van 

Paul Starke 
Dresden^R. 21. | 

Augsbufger Str. 93 . 
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Oost-Frankrijk, in Nancy in 1909. 
Deze kaart is gebruikt voor een 
mailing, opgesierd met een 
Cinderella die aandacht vraagt 
voor deze expositie. 
Bijzonder populair waren ook 
de meetings d'avation, vaak 
meerdaagse viiegshows. Vanaf 
circa 1910, met een onderbre
king tijdens de Eerste Wereld
oorlog, werden deze regelmatig 
gehouden. 
Hier reclame voor de bijeen
komst in september 1922 in 
Rouen. (afb. 3). Filatelistisch 
Zijn deze bijeenkomsten ook in
teressant vanwege de speciale 
stempels, (afb. 4) 

Abdij van Cluny 
Enigszins beduimeld, maar ver
der interessant qua combinatie 
van Cinderella, postzegel en 

afstempeling, is de adreszijde 
van de briefkaart, (afb. 5) 
In 1910 werd in Cluny het feit 
herdacht dat 1000 jaar geleden 
de abdij van Cluny werd ge
sticht. Deze abdij is in de eerste 
200 jaar van zijn bestaan twee
maal vergroot. Na 1080 was het 
eeuwenlang het grootste religi
euze bouwwerk in Europa, met 
afmetingen die enkele meters 
kleiner waren dan die van de 
Sint Pieter in Rome. 
Helaas heeft het bouwwerk de 
Franse Revolutie niet onge
schonden overleefd. Het werd 
geconfisqueerd en verkocht aan 
een aannemer, die in 30 jaar 
tijd 80 % van het gebouw heeft 
afgebroken voor bouwmateri
aal. Het restant dat er nu nog 
staat is toch nog indrukwek
kend. Ondanks de ruïne is in 

1910 de stichting van de abdij 
herdacht. 
We zien, nauwelijks zichtbaar 
door het stempel, een Cinde
rella linksboven. De postzegel 
rechtsboven heeft een 'porte-
timbre' die aan de herdenking 
refereert. De afstempel ing is 
speciaal voor deze herdenking. 
De briefkaart is verzonden aan 
een inwoner van Cluny. 

Toeristische attracties 
en reizen 
Twee voorbeelden, de Eiffelto-
ren (afb. 6), en een passagiers
schip, (afb. 7) 
Over de zegel met het passa
giersschip bestaat enige onze
kerheid. Het afgebeelde schip is 
de 'lie de France'. Dit schip voer 
van 1928 tot 1940 op de route Le 
Havre - New York vice versa. 
Voor het vervoer van post 
was het schip uitgerust met 
een klein watervliegtuig. Dit 
vliegtuig werd op 500 mijl 
voor de eindbestemming vanaf 
het achterdek 'gelanceerd' en 
vloog met poststukken naar 
de aankomsthaven. Hierdoor 
arriveerde de post 1 dag eerder 
dan het schip. Voor deze 
dienst moest wel extra betaald 
worden: 10 francs per poststuk. 
Dit bedrag werd voldaan in de 

vorm van speciale postzegels: 
de Michelnummers 223 en 197 
met opdruk 10 FR. (afb. 8) Het 
verhaal is nu dat de Franse Pos 
terijen besloten om een nieuwe 
luchtpostzegel voor deze diens 
uit te geven. Een mogelijke 
kleurproef hiervan (afb. 7) 
staat als zodanig vermeld in de 
catalogi van Ceres en Maury. Er 
zijn meerdere kleuren van dit 
zegel bekend. Dat de uitgifte 
niet is doorgezet zou te wijten 
zijn aan de feiten dat lancering 
van het vliegtuig niet altijd 
mogelijk was door de weersom 
standigheden (er zijn in totaal 
maar 24 lanceringen geweest 
in de jaren 1928 -1930) en dat 
de constructie van het schip 
dreigde te verzwakken door de 
krachten van de lancering. 
Een andere versie is dat dit 
een sluitzegel is die aan boord 
van het schip werd verkocht 
als souvenir van de overtocht. 
Toen de lijndienst op New York 
in 1940 werd gestaakt vanweg« 
de Tweede Wereldoorlog zou d 
gezagvoerder zich de reste
rende voorraad zegels toege
ëigend hebben en na diens 
overlijden zouden zijn kinderer 
deze zegels, met het verhaal da 
het een kleurproef was, op de 
markt hebben gebracht. 

Oorlogspropaganda 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werden Cinderella's gebruikt 
voor patriottische doeleinden 
en anti Duitse propaganda. 
Daarbij valt direct de naam var 
Delandre. Delandre -pseudo
niem van Gaston Fontanille 
(1880-1923), ook bekend ais 
Commandant Deville, Baron 

%^ f-^ 
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Jlard, Markies van Vaurens of 
Iraaf Chabanes was het zwarte 
chaap van de familie. Hij werd 
leerdere malen gearresteerd, 
nder andere voor het verkopen 
an valse adellijke titels en het 
itgeven van aandelen van 
en door hem gesticht bedrijf, 
/aarvan de invloedrijke perso
en die volgens hem de directie 
oerden van niets wisten. 

erste Wereldoorlog 
ij het uitbreken van de Eerste 
i'ereldoorlog begon hij met 
et vervaardigen van vignetten 
oor de verschillende legeron
erdelen. Toen de legerleiding 
weigerde om deze vignetten 
f te nemen, verkocht hij deze 
Is Cinderella's aan het grote 
ubliek. 
ij gaf Cinderella's uit met anti
'uitse teksten, bijvoorbeeld 
e 'exactions allemande' de 
eschrijving van de Duitse mis
ragingen. (afb. 9+10) 
e tekst (afb. 9) duidt op het 
erdrag van Londen uit 1867, 
'aarin een aantal grote mo
endheden de eeuwigdurende 
eutraliteit van Luxemburg 
aranderen en de actie van 
ugustus 1914 waarbij Duitse 
'oepen het landje binnentrek
en en bezetten. 
Je zien een tekst uit de Geneef
e conventie, waarbij overeen
ekomen is dat ziekenhuizen en 
eldhospitalen ontzien moeten 
'orden en de constatering dat 
e Duitsers toch ziekenhuizen 
ebben gebombardeerd. 
ifb. 10) 
oor het grote succes van zijn 
ignetten vroeg het Franse 
ode Kruis hem ook Cinderella's 
oor deze organisatie te maken 
n te verkopen. Dat ging hem 
ok goed af, alleen droeg hij 
ooit het overeengekomen 
eel van de opbrengst aan zijn 
pdrachtgever af. In 1917 werd 

daarvoor gearresteerd en 
erdween voor de zoveelste 
laal In het gevang, waarin 

in 1923 overleed. Het totaal 
antal vignetten dat hij heeft 

uitgegeven bedraagt meer 
dan 4.000. 

Tweede Wereldoorlog 
In de Tweede Wereldoorlog 
vinden we nauwelijks anti 
Duitse Cinderella's. De verkla
ring hiervoor is dat in tegenstel
ling tot de Eerste Wereldoorlog 
nu geheel Frankrijk bezet was, 
zodat dit soort uitgiften een 
vorm van passief verzet zijn. 
Er is een voorbeeld van een 
aanpassing van het beeld van 
de 1,50 Fr zegel met de beeltenis 
van Retain, (afb. 11*12) 
Een ingenieuze vorm van 
protest vinden we op de afge
beelde brief uit Beiroet naar 
Bagdad, (afb. 13) Libanon was 
een Frans protectoraat. Na de 
capitulatie van Frankrijk stelden 
de meeste Franse overzeese 
gebiedsdelen zich aan de kant 
van de 'Vrije Fransen', die onder 
leiding stonden van Generaal 
de Gaulle. Als aanhankelijk
heidsbetuiging voorzagen deze 
gebieden hun zegels met een 
opdruk met de tekst 'France 
Libre'. Libanon deed hieraan 
echter niet mee. De opdruk 
op de zegels op de brief is een 
privé initiatief van de afzen
der. De Libanese postbeambte 
heeft deze brief geaccepteerd, 
ondanks het feit dat het hier om 
nietofficiële postzegels ging. 
Waarschijnlijk werd er meer 
naar de volledigheid van de 
frankering gekeken en die was 
met 20 piaster voldoende. Zijn 
collega in Irak toen een Brits 
protectoraat dacht er iets an
ders over en liet de ontvanger 
Strafport betalen, (afb. 14) 

Goede doelen 
Bij de oorlogspropaganda 
kwam al ter sprake dat voor 
het Rode Kruis al tijdens de 
Eerste Wereldoorlog Cinderella's 
werden vervaardigd met de 
bedoeling om uit de opbrengs
ten uit de verkoop de kosten 
te dekken. Na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog werden 
deze uitgiften voortgezet. 

r 'CFV: DE CONTACTGROEP 
FRANKRIJK VERZAMELAARS 

De CFV is opgericht in 1967. 
De verzamelgebieden van de 
leden van CFV zijn Frankrijk, 
(voormalige) Franse overzeese 
gebiedsdelen, Andorra en/of 
Monaco. 

4 Maal per jaar vinden leden
bijeenkomsten plaats in het 
midden van Nederland. Het 

Andere organisaties volgden dit 
voorbeeld. Een uitgifte die met 
veel raadsels is omgeven zijn de 
Orphelinzegels. (afb. 15) Deze 
brief werd begin dit jaar op een 
veiling aangeboden, daarvoor 
waren alleen ongestempelde 
exemplaren, los en in een vel
letje van 25 bekend. 
De toeslag van deze zegels zijn 
ten bate van de 'orplielins de 
l'incursion', weeskinderen ten 
gevolge van de invasie. 
Op basis van de ongebruikte 
zegels ontstond op een forum 
op internet een discussie over 
de vraag: Over welke invasie 
gaat het? Er zijn In de 20' eeuw 
3 invasies In Frankrijk geweest: 
1914 en 1940 door Duitsland 
en 1944 door de geallieerden. 
1914 lijkt minder waarschijnlijk, 
tussen 1917 en 1922 zijn er een 
aantal postzegels met toeslag 
uitgegeven voor de oorlogs
wezen, (afb. 16) Blijft over de 
Tweede Wereldoorlog. 
De volgende vraag is dan, wie is 
de uitgever, het Vichy regime of 
de Vrije Fransen? 
Het stempel op de envelop is 
gedateerd 5 augustus 1944. 
Parijs, Boulevard Saint Denis. 
Vast staat dat Parijs op die dag 
nog door de Duitsers bezet was, 
de bevrijding van Parijs was pas 
op 29 augustus. Dat zou kun
nen betekenen dat het om een 
uitgifte van het Vichy regime 
gaat en dat de invasie die van 
1944 is. 

verenigingsblad Marianne Bul
letin verschijnt 4 maal per jaar. 
Het rondzendverkeer behoort 
ook tot de activiteiten van de 
CFV. 

De CFV Is met een stand aanwe
zig op de Postex. Graag nodig 
ik U uit onze stand te bezoeken. 

Er zijn echter vraagtekens bij dit 
stuk te plaatsen. De enveloppe 
is een intern stuk van de Franse 
posterijen. Waarom is er geen 
normale enveloppe gebruikt? 
Het geheel lijkt op filatelistlsch 
maakwerk, waarbij aan de 
authenticiteit van de afstempe
ling ook getwijfeld kan worden. 
De discussie over deze uitgifte 
is nog steeds gaande op forums 
op internet. 

Geen twijfel over de authenti
citeit bestaat over de jaarlijkse 
uitgiften ten behoeve van de 
bestrijding van TBC. 
(afb.17+18) 
Op de Postex is er in de catego
rie 'Cinderella's' een inzending 
van de heer Rob Fortuin, lid 
van de Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars. Aan Cinderella's 
ten behoeve van het Rode Kruis 
en de TBC bestrijding Is daarin 
elk een kader gewijd. 

Gaarne wil ik mijn dank uit
spreken voor de bijdrage van 
Machiel van der Velden, CFV 
lid voor zijn bijdrage aan dit 
artikel. 

■* Roelof van der Kamp is eind
redacteur van het Marianne 
Bulletin, het verenigingsor
gaan van de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars (CFV). 

des Postes et des Télégiaphes de Ffgnee j ^ , ^ 
X V P A H I S X V 

eiMni HWWIWW. Dl rff t WW CCWTBl luTnuWQItW ^ ^ 

^ «,If„»t^*

1̂ 
i^i 
mm 

ÏÜ 

• /  , ' j*j^^ 

P 
1̂  
wm 
m 

'•'"% 

II 
1: 
SS' 
'm 

17 



FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 

Ol 

Opgaven voor deze 
rubriek in het decem
bernummer 2014 (ver-
scliijnt 4 december) 
moeten uiterlijk op 
2 november in het be
zit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesunKSfilatelist.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 
geldt dan vooral bij 
het bezoeken van ver 
van uw woonplaats 
gelegen evenementen -
eerst even met de orga
nisatoren te bellen. 

i2t 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

3-5 oktober: 
Aarschot (België). 
Brabantphd '/4, nationa
le tentoonstelling, Stads
feestzaal, Demervallei 14, 
vr/za. 10.00-16 30, zo. 
10.00-15.30 uur. 
http://brabantphili4.be 

27-28 september: 
Antwerpen, België. 
Antwerpfila, Antwerpex-
po, Jan van Rijswi)cklaan 
191, za. 10.00-17.00 uur, 
zo. 10.00-16.00 uur. 
T- +32486962285. 
www.fnip.be 
Capelle aan den Ussel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep i,za. 10.00-
17.00 uur, zo. 11.00-15.00 
uur. cdvriesq(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, Duitsland. 
Brief markenmesse, 
23-24 oktober' 10.00-
18.00 uur, 25 oktober: 
10.00-17.00 uur. 
http://www.briefmarken-
messe.de/content/htm 1/ 
sindelfingen.html 

27-29 oktober: 
Moskou, Rusland. Ros-
sica 2014, Gebouw van de 
Federatie Raad (Bolshaya 
Dmitrovka, 26), Congress 
Center van Koophandel 
en Industrie van de Russi
sche Federatie m Moskou 
(St llymkas); m het Huis 
van de Russische emi
grant genaamd Alexan
der Solzjenitsyn (straat 
Lower Radishchevskaya, 
2). http'//rusacadem-
filately.ru/spage/ 
no/20i4Special_Regu-
lations/ .Met deelname 
maandblad Filatelie. 

1-2 november: 
Nieuwegein. VERZAMEL
EN CURIOSAMARKT. 
Home Boxx, Symfoniel-
aan, 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: 
Lillestrem, Noorwegen. 
Nordta 2014, Norges 
Varemesse. 
www.nord1a2014.no 

29-30 november: 
Capelle aan den IJssel. 
Wijkcentrum De Tref terp. 
Marsdiep i,za. 10.00-
17.00 uur, zo. 11.00-15.00 
uur. cdvriesq(n)x$4all.nl 

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

2015 

1 maart: 
Nijmegen. Postzegel-
Totaal {met Jo Toussawt 
bekertoernooi). Wijkcen
trum 'Titus Brandsma', 
Tweede Oude Heselaan 
386, io'oo-i6 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.hertogpost-event.nl 

3-4 april: 
Gouda. Brievenbeurs 
/ Filamania / Golda-
Carta. Sporthallen De 
Mammoet, 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 mer 
10.00-18.00 uur, 9 mei. 
10.00-17.00 uur. http.// 
www.briefmarkenmesse-
essen.de 

3-5 december: 
Monaco. MonacoPh il 
201S, 3-4 december 
10.00-17.30 uur, 5 de
cember 10.00-16.00 uur. 
www.monacophil.eu 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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. 
dickschopman(5)gmail com 
Meppel. Kerkelijk cen
trum Trias, Groenmarkt 6, 
10.00-15.00 uur. 
T. 0529-432746. 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5.13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163 
Oosterhout. wc De 
Bunthoef, Bloemenhof 2, 
13.00-16.00 uur. 
T: 0162 432738. 
ceespijperscscasema.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, Bloemen-
oordplem 3,9.00-13 00 
uur. T: 0416-337982. 
Ilmuiden. 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.langenhofOupcmail.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. Wijkcentrurr 
'Het Rivierenpark', Ijssel-
straat 3,19.30-22.00 uur. 
T. 0641173350 

9 oktober: 
Kloetinge. Amicitia, 
Schimmelpennmckstraa-
14,19 30-21.30 uur. 
T: 0113-228562. 
ecm (Szeelandnet.nl 

11 oktober: 
Amstelveen. GO-centrutr 
Schokland 14,10.00-17.0c 
frits.nagel@hetnet.nl 
rvanbrug(g)xs4all.nl 
De Bilt. Latijns-Amerika, 
centrum "H F.De Witte" 
Henri Dunantplem 4, 
12.00-17.00 uur. 
pweda(5)live.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. AN BO-
Gebouw "De )eugd van 
Gisteren", Beemsterstraa 
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@hccnet.nl 
Maassluis. Zalencen
trum joningshof, Uiver-
laan 20,12 00-16.00 uur 
T 010-5916747. 
Oosterwolde. De Mient 
Snellingerdijk39, 
10.00-16.00 uur. 
T'0592-388585. 
Purmerend. Sporthal Di 
Kraal, Zambezi laan 278 
10.00-16.00 uur. 
T: ('s avonds) 
Winschoten. S V. Boven 
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. 

http://brabantphili4.be
http://www.fnip.be
http://www.postex.nl
http://www.briefmarkenmesse.de/content/htm
http://www.briefmarkenmesse.de/content/htm
http://filately.ru/spage/
http://www.verzamelendnederland.nl
http://www.verzamelendnederland.nl
http://www.nord1a2014.no
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.noviopost.nl
http://www.hertogpost-event.nl
http://www.brievenbeurs.com
http://http.//
http://www.briefmarkenmesse
http://essen.de
http://www.monacophil.eu
http://oosterhouterpost.nl
http://www.mpo.nl
http://Szeelandnet.nl
http://10.00-17.0c
mailto:frits.nagel@hetnet.nl
mailto:deloupe@hccnet.nl


:cht. Buurthuis Stjoris, 
;ypresstraat 58, 
).3o-i3.oo uur. 
r: 0475-330788. 
jthan(a)t2move.nl 
rloogkarspel. Reigers-
pest, Nachtegaah, 
2.00-16.00 uur. 
: 0227-542286. 

/enio. Feestzaal LimianZ, 
paldenkerkerweg 182B 
naast station), 10:00-
3:00 uur. T: 077 - 475 24 
'2. infoOphiiavenio.nl 
vww.philavenlo.nl 
Vijchen. Brede school 
^et Noorderlicht, Roer-
iompstraat 76,10.00-
3.00 uur. T: 024-6413608 
)ƒ 024-6413355-

6 oktober: 
ricl. AVGN gebouw. 
cheeringlaan ia. 
b.00-22.30 uur. 
rrieromboutOamail.com 

7 oktober: 
leiden. Het Gebouw, 
Irubaplein 2,19.00-21.30 
lur. 7:071-5611719. 
prOverlooij.nl 

8 oktober: 
kalsmeer. Het Parochie-
mis, Gerberastraat 6, 
[19.30-15.00 uur. 
: 0297-343885. 
Iww.postzeaelvereni-
Ifingaalsmeer.nl 
Lpeldoorn. Wijkcentrum 
Het Bolwerk, Ravellijn 55, 
p.00-16.00 uur. 
: 055-3558600. 
irganisatieOeindejaars-
ieurs.nl. 
/ww.eindejaarsbeurs.nl 
kppingedam. ASWA-
febouw. Burg. Klauckel-
.an 16,10.00-16.00 uur. 
: 0596-624394 
loskoop. "In de Stek", 
uttelaan 148,13.00-
koo uur. T: 0182-616946. 
andezwijgerOteifort.nl 
kssen. Sporthal Peelo, 
charmbarg3i, 
19.30-16.00 uur. 
i 050-5033926 ('s avonds) 
aarlem. Diensten 
entrum het Doek. Laan 
an Berlijn 1,9.30-17.00 
ur. T: 0653321319. 
mijdrecht. Immitsj, 
/indmolen75,9.30 
13.00 uur. 
,: 0297-289322. 
rww.verzamelaars-
bndevenen.nl 
apendrecht. DePalm, 
an der Palmstraat 3, 
b.00-16.00 uur. 
0184-415437. 

choonhoven. De Zilver-
[ad Nieuwe Singel 39, 
Loo-16.00 uur. 
10172-216239. 
JrkzeeOziggo.nl 

Woudenberg. Cultureel 
Centrum De Camp, De 
Bosrand 15,13.00-16.30 
uur. T: 033-2863510. 

19 oktober: 
Heemstede. "Casca de 
Luifel", Herenweg 96, 
11.00-15.30 uur. 
T: 023 5334252. 
m.hagenaars20chello.nl 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416. 
Veghel-Zuid. "De 
Golfstroom" van Die-
menstraat ia, 9.30-12.30 
uur. T: 0413-367786. 
verzamelbeursveghel® 
onsbrabantnet.nl 
http://www.verzamel-
beursveahel.nl 
IJsselstein. MPO-
kantoor. Energieweg 7, 
10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 
www.mpo.nl 

20 oktober: 
Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 85,19.00-
22.00 uur, www.deven-
terpostzegelvereniging.nl 

21 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'Titus Brandsma', Tweede 
Oude Heselaan 386, 
13:30-16:00 uur. 
T: 024-3584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

25 oktober: 
Alphen aan den Rijn. 
Maranathakerk, Raad
huisstraat 84,10.00-
16.00 uur. T: 0182-395103. 
louwersesiOkpnmail.nl 
Badhoevedorp. Dorps
huis, Snelliuslaan 35, 
10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761. 
Brielle. "Zalencentrum", 
Langestraat 76,13.00-
16.00 uur. 1:0181-322211. 
avdlindOxs4all.nl 
Bruchterveld. dorps
huis "de Heujmansbelt", 
vanaf 10.00 uur. 
1:0523-260051. 
janbOcbsdewiekslag.nl 
Dordrecht. Dubbeldam. 
De Gravin,Vijverlaan 
1002,10.00-16.00 uur. 
1:078-6140706. 
Katwijk. De Wiek, Fre-
siastraat 19,10.00-15.30 
uur. T: 071-5173995-
Rotterdam. 'De Laren-
kamp', Slinge 303. 
10.00-16.00 uur. 
dvdkroefOhetnet.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen 
van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.30 uur. 
T: 0475-321179. 

Wijk bij Duurstede. 
E gasthuis, gansfortstraat 
4,12.00-1600 uur. 
T: 0653980107. 
josaerrieOziggo.nl 
Zwolle, lubal, Geert 
Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

26 oktober: 
Alkmaar. Sporthal Alk
maar Noord, Arubastraat 
6,9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Diemen. Clubhuis De 
Schakel, Burg. Bicker-
straat 46-A, 10.00-16.00 
uur. T: 020-6942002. 
Echt. Café "De 
weegbrug"Stams Lo
perweg, 9.30-12.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
Heerhugowaard. 
Zalencentrum "de Swan", 
Middenweg 178,10.00-
15.00 uur. T: 072-5715665. 
lousfolkers0quicknet.nl 
Heiloo. Fletcher Hotel 
Heiloo, Kennemerstraat-
weg 425,10.00-16.00 
uur. T: 030-6063944. 
www.mpo.nl 
Huissen. Cultureel cen
trum'D Brink', Brink 8, 
10.00-15.00 uur. 
T: 026-3271979. 
Schagen. De Blokhut, 
Loet 10,9.30-12.30 uur. 
nelboersenOplanet.nl 
Veldhoven. Locatie: 
D'Ouw School, Oude Kerk
straat 18,09.30-12.30 uur. 
postzegelbeursverld-
hovenOupcmall.nl 

27 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'Titus Brandsma', Tweede 
Oude Heselaan 386, 
19:00-22:00 uur. 
T: 024-3584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

1 november: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2.13.00-16.00 
uur. T: 0229-582544 
Hendrik-ldo-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79, 
12.00-16.00 uur. 
T: 078-6814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat 4,10.00-15.30 
uur. T: 06-21485476. 
dickschopmanOgniail.com 
AAeppel. Kerkelijk cen
trum Trias, Groenmarkt 6, 
10.00-15.00 uur. 
T:0529-432746. 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, 
Ds. de Bouterlaan 5. 
13.15-16.00 uur. 
Tel: 0341-256163 

Oosterhout. wc De 
Bunthoef, Bloemenhof 2, 
13.00-16.00 uur. 
T: 0162 432738. 
ceespijpers0casema.n[ 
www.oosterhouterpost.nl 
Spijkenisse. Party
centrum Molenaar, W. 
Churchillaan 227,10.00-
15.00 uur. T: 0181-616995. 
malievOplanet.nl 
Uithoorn. Wkc Bilder-
dijkhof, Bilderdijkhofi, 
10.00-15.00 uur. 
T: 0297-525556 
Vlissingen. Majoraat, 
Van Hogendorpweg 
583,10.00-17.00 uur. 
T: 0118 464109. 
willembroekeOhotmail.com 
Waalwijk. Buurthuis 
Bloemenoord, Bloe-
menoordplein 3,9.00-
13.00 uur. T: 0416-337982. 

2 november: 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153-155,9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047. 
Winterswijk. Theater 'De 
Storm', Haitsma Mulier
weg 11,10.00-16.00 uur. 
T: 0543-512024. 

3 november: 
Temeuzen. Wijkcentrum 
'Het Rivierenpark', Ijssel-
straat 3,19.30-22.00 uur. 
T: 0641173350 

8 november: 
Almere. O.S.G. De Meer
gronden, Marktgracht 65, 
10,00-15,00 uur. 
T: 036 534i427(na 16.00 uur). 
ellenslokkerOchello.nl 
Ede. Taborkerk 'Ons 
Huis', Prinsesselaan 8, 
10.00-16.00 uur. 
T: 0318 623649. 
www.deglobe-ede.nl 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39, 
10.00-13.00 uur. 
T: 0416 37 9919-
Emmeloord. Muiti Func
tioneel Centum, Corn. 
Dirkzpleinio, 
10.00-16.00 uur. 
T: 0527-615628 
janen wytskeOon 1 ine.n 1 
Gouda. Prinsenhof (ach
ter de Riethoek), Anna 
van Meertenstraat 10, 
i2.30-i6.30uur. T:oi82-
374230 of 06-11837028. 
Hoofddorp. AN BO-
Gcbouw "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. 
deloupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencen
trum Joningshof, Uiver-
laan 20,12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747. 
Voorschoten. Sporthal 
DeVlIethorst, Burg. van 
der Haarplein 9, 
09.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926 ('s avonds) 
Zeist. Christelijk College 
Zeist, Graaf Adolflaan 4, 
10.00-15.00 uur. 
T: 0547-363000. 

9 november: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 

■ 
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^̂ 1̂ ^̂ Hl Drechterwaard 10, 

10:0016:00 uur. 
T: 0725333906. 
www.nvpvalkmaar.nl 

^^^Etb^^^BI^^^^^^^H 

^̂ ^̂ E9î ^̂ ^̂ l 
^^MpIP^^^^^^I 
^KJ^^^M^^^^I 
^BflaH^S!!^^! 
MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag 1017 uur. 
zaterdag, zondag en 
feestdagen 1217 uur. 
Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 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: 
9 oktober, 13 november, 
11 december. Als u ma

teriaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens 
(T: 0703307567). 
De museumbibllotheek is 
toegankelijk na telefo
nische afspraak: mevr. 
Spiekman A l 
(T: 0703307570, l 
's morgens). 

■HM Z 

7%*° 
Tentoonstelling XXS H h * "
Dutch Design (verlengd ^Ê^ ^ 
tot en met 7 september) wmmmm ° 
en de 'Blauwe Mauritius' V ? " *= 
(vprIpngH tnt en met ■ * " ° 
31 december). f Aft 
Tentoonstelling'GO3D!'. OZY 
De eerste overzichtsten

toonstelling in Nederland 
over 3Dprinting 
(31120141101915) 

http://vww.philavenlo.nl
http://ieurs.nl
http://bndevenen.nl
http://hagenaars20chello.nl
http://onsbrabantnet.nl
http://www.verzamel
http://beursveahel.nl
http://www.mpo.nl
http://www.deven
http://terpostzegelvereniging.nl
http://secretarisOnoviopost.nl
http://avdlindOxs4all.nl
http://janbOcbsdewiekslag.nl
http://dvdkroefOhetnet.nl
http://josaerrieOziggo.nl
mailto:hotterbeekx@hetnet.nl
http://lousfolkers0quicknet.nl
http://www.mpo.nl
http://nelboersenOplanet.nl
http://hovenOupcmall.nl
http://secretarisOnoviopost.nl
http://dickschopmanOgniail.com
http://www.oosterhouterpost.nl
http://malievOplanet.nl
http://willembroekeOhotmail.com
http://ellenslokkerOchello.nl
http://www.deglobe-ede.nl
http://deloupeOhccnet.nl
http://www.nvpv-alkmaar.nl
http://www.muscom.nl


POJ BOEKJES Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 
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De zes stekende of bijtende dieren in de Australische boekjes 

Australië 
Tuinen 
Prachtig aangelegde 
tuinen zijn te vinden op 
een vijftal op 2 september 
verschenen postzegels. 
Het betreffen tuinen die 
op gezette tijden openge
steld zijn voor het publiek 
en aandacht verdienen 
door design, ideeën en 
creativiteit. 
De vijf 70-centzegels zijn 
ook verkrijgbaar in een 
vier series tellend boekje. 
Prijs van het boekje komt 
aldus op 14 Australische 
dollars. Zoals gewoonlijk 
is er ook weer een cheque
book met twintig boekjes 
als inhoud te koop. Kost 
een paar centen: AU$ 280. 

Dingen die steken... 
Wij hebben een dag van 
de postzegel, Frankrijk een 
week en in Australië maar 
liefst een maand: oktober. 
Voor de speciale postze
gels zoekt men gewoonlijk 
een aansprekend thema. 
Dit jaar zijn dat diertjes die 
steken, prikken of bijten. 
Iedereen loopt er wel eens 
tegenaan. 
Meestal zijn ze tamelijk 
onschuldig, soms levens
gevaarlijk. 
Op 23 september ver
scheen de serie met zes 
postzegels waarop de 
venijnige diertjes staan 
afgebeeld: de wesp, een 

zichtig openmaken. 
De chequebooks ontbre
ken ook hier niet. 

Paardenraces 
Paardenraces kent Austra
lië al sinds de negentien
de eeuw. Het zijn meer
daagse koersen (soms ook 
wekenlang) met vaak ook 
feestelijke evenementen 
op culinair gebied en 
mode. Vier bekende races 
uit vier staten belanden 
op 7 oktober op een post
zegel: Eagle Farm, Royal 
Randwick, Morphettville 
er) Flemington. 
Er is ook een boekje 
verkrijgbaar. Het bevat 
tien postzegels van 70c. 
Voor de paardengek zijn 
er ook chequebooks van 
twintig boekjes. 

Defensie 
De Australische defensie 
(Australian Defence 
Force) bestaat pas sinds 
1976. Eerder beschik
ten de staten wel over 
strijdkrachten. Het begin 
van de Eerste Wereldoor
log in 1914 markeert hun 
militaire bijdrage aan de 
strijd tegen Duitsland. 
Vier postzegels van 
70c, te verschijnen op 
21 oktober, besteden er 
aandacht aan. Ver
krijgbaar in velletjes 
en boekjes van tien (en 
chequebooks). 

Symbolen voor de Australische strijdkrachten 

mier, de tijgerslang, de 
koraalduivel, de steenvis 
en de blauwgespikkelde 
pijlstaartrog. Een bont 
gezelschap dat ook per 
tien en per twintig in een 
boekje opduikt. Voor-

Australische 
Antarctische Gebieden 
Husky's 
De op 9 september 
verschenen serie met 
afbeeldingen van pool-
honden grijpt terug naar 

de tijd dat het overleven 
in het barre Antarctica 
afhing van een groep 
husky's. Onmisbare die
ren bij het voorttrekken 
van transport per slee, en 
als gezelschap. 
Van de vier zegels 
(twee van 70c en twee 
van $1.40) zijn die van 
70c ook per tien ineen 
boekje verkrijgbaar. Het 
is het tweede boekje van 
dit gebied, waarvan de 
zegels door de post in Au
stralië verspreid worden 
en ook in Australië fran-
keergeldig zijn. Zelfs het 
chequebook van twintig 
zegels ontbreekt niet. 

De twee poolhonden uit het 
boekje 

Finland 
Tekens aan 
het firmament 
Op 8 september kwam de 
Finse post met een boekje 
met zaken die je zoal in 
de lucht kunt waarne
men: een vallende ster, 
planeten, de zon, een 
regenboog... Het gaat om 
acht eersteklas zegels 
(= €1.00) die ook nog 
eens verschillende vor
men hebben. Daarnaast 
bevat het boekje een 
aantal stickers waar
mee de gebruikers er 
een echt uitspansel van 
kunnen maken. De firma 
Enschedé heeft 200.000 
boekjes vervaardigd. 

Het niet afgebeelde kaftje toont 
een boerenerf met een tractor, 
melkbussenplatform en brie

venbussen 

Frankrijk 
Renaissance 
De Renaissance, ontstaan 
in Italië, heeft ook in 
Frankrijk veel kunstwer
ken opgeleverd. In een 
op 8 september versehe-

h ^ f^<fi( 

j ^ Ohjels dar 
Kenaissan 

Voorzijde van het Franse boek
jes met Renaissance kunst 

C© 0 0 
0 0 ^«.j 
0 0 

Tekens aan het firmament 

Najaar 
Ook op 8 september ver
scheen een klein boekje 
- creditcard formaat -
met vier eersteklas zegels 
met plaatjes van erven en 
tuinen in het najaar. Pure 
nostalgie in waterverf. 
Ook hiervan vervaar
digde Enschedé 
200.000 boekjes. 

nen boekje bevinden zich 
twaalf postzegels met 
voorbeelden ervan. Om 
er een paar te noemen: 
een wandelpad in de tui
nen bij kasteel Villandry, 
de grote klok in Rouen, 
de trap bij het koninklijk 
paleis Louvre... Vooral de 
vele kastelen langs de 
Loire tonen pronkstukken 

uit de Renaissancetijd. 
De zegels hebben de 
vermelding 'lettre verte 
2og'(= 61c) voor lang
zame post. 

Nieuwe teksten 
Frankrijk kent al tijden 
drie soorten boekjes met 
permanente zegels. Op 
2 september hebben 
ze alle drie een nieuwe 
tekstbedrukking gekre
gen. 
Het Sagem automaat
boekje (tienmaal 
Marianne rood, € 6.60) 
en het grote DAB boekje 
(twintig maal Marianne 
rood, € 13.20) een 
MonTimbraMoi tekst voo 
persoonlijke zegels en 
het loketboekje (twaalf 
maal Marianne groen, 
€ 7.32) met reclame voor 
de groene zegel 'Le 
timbre verf. 

Groot-Brittannië 
Locomotieven in Wales 
Het laatste boekjespro
duct van de enkele jaren 
geleden gestarte serie 
'Klassieke Locomotieven' 
verscheen op 
18 september, tegelijk 
met de eerste dag van d( 
Stampex. Het bevat vier 
oranjekleurige eerstekla; 
Machinzegels en twee 
eersteklaszegels met een 
afbeelding van de 
LMS No. 7720. Prijs van 
het boekje is £3.72. mi 

Vierde en laatste locomotie-
venboekje 

Ierland 
Fors hogere tarieven: 
nieuwe liefde- en huwe 
lljkszegels 
Net als overal voelt de 
Ierse post de krimpend« 
postmarkt. En net als in 
veel andere landen ziet 
men maar één oplos
sing: hogere tarieven. 0) 
korte termijn helpt dat 
natuurlijk wel. Kijk ook 
maar naar PostNL. 
De nieuwe tarieven gin
gen in op 21 juli. Binnen
landse briefpost ging va 
60 naar 68c en buiten
land van 90 naar 100c. 



Iet Love and Marriage 
joekje van 13 februari, 
net als afbeelding een 
lose-up van een rode 
00s, kwam opnieuw uit, 
naar nu met tien 68 cent 
egels. 

let leven in en bij het 
.later 
)ok van deze permanen-
e serie werden zegels in 
Ie nieuwe waarden uit-
fegeven. De 60 centzegel 
net tien zeesterren kwam 
•it in een 68 cent versie 
n de 90c met tienmaal 
Ie vuurwerkanemoon 
legon een nieuwe leven 
Is €1.00 zegel. 

Nieuw waarden permanente 
serie 

sland 
'erstzegels 
'an de IJslandse kerst
egels, dit jaar uitko-
lend op 6 november, is 
ewoonlijk ook het meest 
ebruikte exemplaar in 
en boekje verkrijgbaar, 
et motief is nu het mid-
eleeuws manuscript 
an tekeningen. Daarin 
'orden verschillende 
ïkeningen met betrek
ing tot het kerstgebeu-
;n gevonden. Drie ervan 
jn gebruikt voor de 
erstzegels. 
e zegel voor binnen-
mdse brieven of kaarten 
)t 50 gram - te gebrui-
en voor B-post - is per 
en in het boekje ver-
rijgbaar. Op de tekening 
aat een afbeelding van 
et pasgeboren kerst-
ind. Prijs van de zegel is 
5 kronen.. 

Het IJslandse kerstboekje 

Nieuw-Zeeland 
'For ever' met een kiwi-
zegel 
Sinds maart 2011 kent 
Nieuw-Zeeland een Kiwi-
zegel. Het is een zegel 
zonder waarde-aandui
ding, die geldig blijft 
voor een binnenlandse 
brief. Op het moment van 
verschijnen was dat 60c, 
in 2012 werd het 70c en 
vanaf 1 juli van dit jaar 
80c. De tariefsverhogin
gen zijn ook daar dus 
niet flauw. 
DeKiwi-zegel is per 
tien verkrijgbaar in 
een boekje. Het bevat 
tweemaal vijf zegels met 
typisch Nieuw-Zeelandse 
motieven. Er verscheen 
in december 2012 al eens 
een herdruk. Deze was 
te herkennen aan het 
kiwi-embleempje op de 
achterzijde. 
Op 1 juli van dit jaar, te
gelijk dus met de tariefs
verhoging, verscheen 
opnieuw een herdruk. 
De zegels zijn dezelfde, 
maar de kaftbedrukking 
is voor het grootste deel 
gewijzigd, net als de 
barcode. Hetherdruk-
embleempje ontbreekt, 
zodat we het maar als 
een nieuw nummer be
schouwen. 

Het 'For Ever' boekje van 
Nieuw-Zeeland 

Vijf prestigeboekjes in 
een cassette 
Aan de vijf oorlogsjaren 
van Wereldoorlog I wordt 
in Nieuw-Zeeland ook 
postaal veel aandacht 
besteed. Op 29 juli 
verscheen een eerste 
prestigeboekje met als 
titel '1914 For King and 
Empire'. Het is het eerste 
van een vijftal boekjes, 
waarin de oorlogsjaren 
beleefd worden door 
de ogen van soldaat 
Melville Mirfin. De andere 
vier volgen de komende 
jaren. 
Soldaat Melville overleef
de de oorlog, hoewel zijn 
schip door de Duitsers 

getorpedeerd werd en 
het ziekenhuis waarin 
hij verbleef gebombar
deerd werd vanuit een 
zeppelin. De boekjes 
bevatten veel weinig 
bekende beelden uit de 
oorlogstijd en natuurlijk 
postzegels: tweemaal de 
serie van zes 80-cent-
zegels en twee zegels 
van $ 2.00 en $ 2.50. 

Oekraïne 
Europa 2014 
Oekraïne is het zoveelste 
land met Europazegels in 
een boekje. Meestal leuk, 
want het voegt gewoon
lijk wel wat toe aan het 
thema. 
Het boekje bevat twee 
mini-velletjes met elk één 
zegel (4.80 en 5.70 UAH) 
waarop nationale mu
ziekinstrumenten staan 
afgebeeld. 
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4STKJ0_CEHT_SELBST-
KLEBËNDE BRtEFMARKEN 
PLUS ij PRIORITY KLEBER 

FUR SENDUNGEN INS AUSLÄND. 

Edition 
Stephansdom 

Stephansdom 

Oostenrijk 
Stephansdom, Wenen 
Het grootste kerkgebouw 
van Oostenrijk staat sinds 
19 maart in gestileerde 
vorm op een Oostenrijkse 
postzegel. Dezegel in 
een waarde van 70 cent 
(voor brieven naar het 
buitenland) is ook per 
vier verkrijgbaar in een 
Briefmarkenset. Naast de 
zelfklevende zegels be
vinden zich in het boekje 
ook v\erpriority stickers. 

Sri Lanka 
Spoorwegen op 
Sri Lanka 
Al eerder schreef ik hier 
over de Viceroy Spe
cial, een 75 jaar oude 
stoomlocomotief die als 
enige in zijn soort nog in 
gebruik is. De locomotief 
rijdt met een tweetal 
antieke rijtuigen plus een 
restaurantwagen over de 

Inhoud van het Viceroy Special boekje van Sri Lanka 

diverse spoorlijnen van 
het eiland. Speciaal voor 
toeristen zijn er mooie 
reizen samengesteld. 
Op 2 februari 2011, de 
25'verjaardag van 
deze bijzondere trein, 
verscheen er een boekje 
meteen velletje van 
acht 5or-zegels (vier 
motieven). 

Kortgeleden bleek dat de 
post op diezelfde datum 
de vier verschillende 
zegels ook in aparte 
boekjes had uitgegeven. 
Elk boekje bevat een 
strip van vijf sor-zegels. 
De boekjes zijn 100% of
ficieel, maar de bekende 
catalogi noemen ze niet. 

Filmsterren 
Op 21 januari 2012 
verscheen een serie 
postzegels met afbeel
dingen van zes filmster
ren. De aanleiding was 
de 65*̂  verjaardag van de 
Sinhala Cinema, oftewel 
de film van Sri Lanka 
zelf. Het betreft drie 
postzegels van 5.oor en 
éénmaal 10.00,15.00 en 
20.oor. 

Filmsterren van Sn Lanka 

Bloemen van Sri Lanka 
Een klein deel van de 
bloemenpracht op het 
eiland is te zien op een 
viertal postzegels van 
5or, verschenen op 
7 oktober 2012: de Chine
se roos, de Binara bloem 
(een paars bloemetje in 
het grasland), de zon
nebloem en de tempel
boom (lekker geurende 
tropische bloem). 

Alle vier zijn ze per vijf 
ook in een boekje uitge
geven. 
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De vier bloemenboekjes van 
Sn Lanka 

Verenigde Staten 
Kerstster herdruk 
Het boekje van 
10 oktober 2013 met 
een afbeelding van een 
rode kerstster is in een 
herdruk verschenen op 
21 augustus. Nu alleen 
in een vouwboekje met 
twintig stuks, toen in een 
vouwboekje plus een ATM 
boekje van 18 zegels. 
Er is maar één verschil 
tussen beide drukken: 
de eerste druk heeft het 
jaartal 2013, de tweede 
2014. Dat de zegel vorig 
jaar nog 46c kostte en nu 
49c valt door de vermel
ding 'for ever' niet waar 
te nemen. 

De kerstster van 2013 
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.. libriekworden 
zegels vermeld van landen 
dte  voor zover dat valt na te 
gaan  zijn aangesloten bi| de 
WereldpostLinic(UPU) In enkele 
gevallen worden ook nietUPU
landen vermeld, bijvoorbeeld 
als hun uitgiften als normale 
emissies in de algemeen 
gebruikte postzegelcatalogi 
(zoals Michel en Yvert) worden 
vermeld 

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

EUROPA 

ALAND 
9io'i4. Kerst. 
)ulpost(€o.7o). Kerst
boom, moeder en doch
ter op kerstmarkt. 

ANDORRA SPAANS 
i59'i4. Internationaal 
jaar van de Famllieland
bouw. 
€ 0.76. Tabaksteelt. 

6io'i4. Cultureel 
erfgoed. 
Blok€2.72. Wandschil
deringmet leeuw uit 
kerk San Martin de la 
Cortinada. 

ARMENIË 
276'i4. Wereldkam
pioenschap voetbal In 
Brazilië. 
380 d. Bal, trofee, we
reldkaart. 

47'i4. Koninkrijk van 
Cllicië(i2er4eeeuw). 
Driemaal 240 d. (samen
hangend). Landkaart 
met zeeforten in Ayas, 
Korikos, Anamur. 

Samenstelling 
ArieNoorland AIJP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdatr 

297'T4. Armeense 
volkenmoord 100 jaar 
geleden. 
280,280,330,380 d.; 
velletje met tweemaal 
200 d. Resp. monument 
in Montevideo (Urugu
ay), monument in Boston 
(Verenigde Staten), 
Amerikaanse historicus 
John Kirakossian (1929
1985), monument in 
Parijs (Frankrijk); Deense 
zendelingen Karin jeppe 
(18761935), Maria )acob
sen (18521960). 
i38'i4. Historie van 
Armeense architectuur. 
280,280 d. Nicolay Marr 
(18641934), Toros Tora
manian (18641934). 

Qnnnu onnuuubSU' 
I8&.I 1934 . . ' i ' 
(ORC)S rORAMANIAN' 
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i58'i4.100e geboorte
dag Hounan Avetissian 
(19141943)
170 d. Portret oorlogs
held, medaille. 

AZERBEIDZJAN 
265'i4.100e geboor

tedag llyasEfendiyev 
(19141996)

0.20 m. Portret schrijver. 
257'i4. Rozen. 
Velletje met viermaal 
0.30 m.; blok i.m. Ver
schillende rozen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
3i7'i4. Duurzame 
energie. 
1.10 KM. Windmolens. 
3i7'i4. Beschermd 
landschap. 
3. KM. Grot van Bijam
bare. 
3i7'i4. Safvetbeg 
Basagic. 
0.70 KM. Portret schrij
ver. 

3i7'i4. Fran keerzegels, 
religieuze gebouwen. 
0.10,0.30,0.40,0.50, 
2.70,4.KM. SavaAtik
moskee (Brcko), syna
goge (Zenica), Sultan 
Mehmed Fatihmoskee 
(Kraljeva Sutjeska), St. 
Eliastempel (Maglaj), 
St. jezus Hartkathedraal 
(Sarajevo), Servisch
orthodoxe kathedraal 
(Sarajevo). 
208'i4. Frankeerzegels, 
religieus gebouw. 
L30 KM. Moskee in 
Zivinice. 
208'i4. Cinematografie. 
1.. KM. Kleine gele eend. 

BULGARIJE 
68'i4. Douanedienst 
135 jaar. 
0.65 L. Beeldmerk met 
pen en handtekening. 

CYPRUS 
i8'i4. Opdrukken. 
€0.04,1., 1.88 op resp. 
€0.22,0.43,1.71. Zegels 
uitgegeven op i23'i4 
resp. meisje onder para
plu, bloemen met vlin
der, kind met bladeren. 

DUITSLAND 
2io'i4. Werelderfgoed 
Unesco*. 
€0.60. Schoenleesten
fabriek FagusWerk in 
Alfeld. 
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2io'i4. Financiële Con
troledienst 300 jaar. 
€1.45. Tekst. 
2io'i4. Schachtsluis 
Minden 100 jaar. 
€0.45. Sluis met schip. 

OOJahreSdiachKchteeMliider 
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Deutschland " " 

ESTLAND 
238'i4. Demonstratie 
De Baltische Keten 25 jaar 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Letland en 
Litouwen. 
€ 0.55; velletje met drie
maal € 1. (doorlopend 
beeld). Mensen hand m 
hand, auto; keten van 
mensen, auto's. 
258'i4. Diergaarde van 
Tallinn 75 jaar. 
Velletje met €0.55,0.55. 
Amoerpanter (Panthera 
pardus orientalis), lam
mergier (Gypaetus bar
batus). Beide zegels met 
jubileumbeeldmerk. 

FINLAND 
i9'i4. Tvfiguren De 
Dudesons. 
Velletje met viermaal 1 Kl. 
Jarppi, Jukka, Jarno, HP 

89'i4. Homoerotische 
kunst. 
Velletje met driemaal 
1 Kl. Tekeningen van 
Touko Laaksonen (Tom 
of Finland, 19201991): 
man met pet en sigaret, 
mannentorso en benen, 
billen en gezicht. 

89'i4. Herfst, tuinen er 
erven. 
Viermaal 1 Kl. (in boekje) 
Verschillenden huizen en 
tuinen. 

89'i4. Heelal. 
Achtmaal 1 Kl. (in boekje] 
Planeet, gedeeltelijke 
maansverduistering, zon 
wolk met bliksem. Aarde 
met landkaart, sterren, 
wolk, regenboog. 

FRANKRIJK 
6io'i4. Paleis van Justi
tie m Douai 300 jaar. 
€0.83. Gebouw. 

f PALAIS DE JUSTICE DE DOUAI17U20H 

GRIEKENLAND 
97'i4. Organisatie Eu
romedPostal. Gemeen
schappelijke uitgifte var 
17 landen. 
€ 3.. Landkaart, beeld
merk. 

GROOTBRITTANNIË 
i4io'i4. Oudpremiers 
Viermaal ist, viermaal 
97 p. Resp. Winston 
Churchill (18741965), Cl( 
ment Atlee (18831967), 
Harold Wilson (19161995 
Margaret Thatcher (1925 
2013), 



iam Pitt the Younger 
7591806), Charles Grey 
7641845), Robert Peel 
7881850), William 
ladstone (18091898). 

ONGARIIE 
7'i4. Tripartitum van 
tvan Werboczy 500 jaar 
eleden. 
jo Ft. Omslag wetboek. 
!7'i4.20oe geboorte
ag architect Miklós Ybl 
8141891). 
oki.oooFt. Wenck

2impaleis (Budapest). 
57'i4. Eerste Wereld
srlog 100 jaar geleden. 
î o Ft. Medailles, land
iart. 

RLAND 
!j6'i4. Eerste Wereld
Drlog too jaar geleden. 
0.68,1.. Propaganda
fiches voor rekrutering 
m soldaten. 

7'i4. Frankeerzegels, 
una. 
:htmaal€o.68. 
ote mantelschelp 
ecten maximus), 
larse zeezeilerQanthina 
nthina), reuzenhaai 
etorhinus maximus), 
lobbelzwaan (Cygnus 
or), Europese otter 
utralutra), (Zootoca 
vipara), kleine hagedis 
\elesmeles), winter
minkje (Troglodytes 
oglodytes). 
8'i4. Ierse Gevangenis 
enst. 
ermaal €o.68(samen
ngend). Celraam met: 
!waker, gedetineerden 
werkplaats, schoon
aker, gedetineerden in 
ilokaal. 

288'i4. Seamus Heaney 
(19392013). 
€ 0.68. Portret dichter en 
toneelschrijver. 
49'i4. Katten. 
Velletje met viermaal 
€0.68. Maine Coon, 
Birmees, Britse korthaar, 
Persianer kat. 

ITALIË 
i8'i4. Juventus, voet
balkampioen. 
€0.70. Speler. 
78'i4. Katholieke 
padvindersorganisatie 
Agesci40jaar. 
€ 0.70. Padvinder, beeld
merk. 

i98'i4.100e sterfdag 
paus Plus X (18351914). 
€ 0.70. Portret. 
i98'i4.2000e sterfdag 
keizer Augustus (63 
v.Chr.i4 n.Chr.). 
€0.70. Hoofd van 
standbeeld uit Nationaal 
Museum. 

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, 
II. 
46,56,62,70,82,91p.; 
blok£i.. Resp. Soldaat 
en militairen op paarden, 
verpleegster met zieken
huis en auto, Franse re
servist met vlag en schip, 
vrouwelijke landarbeider 
metriek, 

vlaggenverkoper en 
vlag, marineofficier met 
vlag en schip; militairen 
met kanon en vlag. Ook 
velletje met zes zegels. 
278'i4. Romeinen op 
Jersey. 
46,56,62,70,82,91p.; 
blok £2.. Resp. Gaius 
Julius Caesar met schip 
en strijders, Gnaeus Julius 
Agricola met mensen en 
paard, keizer Adrianus 
met fort, keizer Constan
tijn I met mensen, keizer 
Honorius met strijders, 
keizer Nero met paar
den en wagen; keizer 
Claudius en olifant met 
strijders. 

, g ^ JERSEY 

i59'i4. New Jersey (Ver
enigde Staten) 350 jaar. 
46,56,62,70,82,91 p. 
Resp. Barnegatvuur
toren (NJ) en landkaart, 
Elizabethkasteel (J), 
Corbièrevuurtoren (|) 
en landkaart, Seymour
toren (J), Vrijheidsbeeld 
(NJ) en landkaart, George 
Washingtonbrug (NJ). 
Ook velletje met de 
zegels. 

KOSOVO 
66'i4. Volkskunst. 
€0.60,0.80,0.90, 
1.(samenhangend). 
Verschillende tapijten. 
i26'i4. Flora. 
€0.80,0.90,1.; blok 
€2.. Resp. Liliacae, 
Gladiolus illyricus, Tulipa 
kosovarica; dahlia. 

37'i4. Jeronimode 
Rada (18141903). 
€1.. Portret schrijver. 

LETLAND 
238'i4. Demonstratie 
De Baltische Keten 25 jaar 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Estlanden 
Litouwen. 
€ 0.50; velletje met drie
maal € 0.78 (doorlopend 
beeld). Mensen hand in 
hand, auto; keten van 
mensen, auto's. 
278'i4.300e geboorte
dag Gothards FrTdrischs 
Stenders (17141796). 
€1.39. Portretsilhouet 
dichter en grammaticus, 
landkaart. 

\B0ai ®u6riSfl̂  

LITOUWEN 
238'i4. Demonstratie 
De Baltische Keten 25 jaar 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Estlanden 
Letland. 
Velletje met driemaal 
7. Lt. (doorlopend 
beeld). Mensen hand in 
hand, auto; keten van 
mensen, auto's. 

MOLDAVIË 
98'i4. Associatiever
drag met EU. 
1.75 L. Vlaggen. 
i68'i4. Schapenrassen. 
1.20,5.75 L Resp. Caracul, 
Tigaie. 

MONACO 
i9'i4. Internationale 
Dag van de Kinderrech
ten. 
€ 0.66. Kinderen hand in 
hand op wereldbol. 
i9'i4. Mediaconferen
tieSportel 25 jaar. 
€0.59. Beeldmerk, tv 
beelden. 

NOORWEGEN 
i8'i4. Noorse Schaakfe
deratie 100 jaar. 
15. kr. Schaker Magnus 
Carlsen (1990), schaak
stukken. 

i29'i4. Frankeerzegel. 
70. kr. Posthoorn. 

OEKRAÏNE 
257'i4. Europa, natio
nale muziekinstrumenten. 
4.80,5.70 Hr. Kozak 
Mamaïmet luit en paard, 
luit. 
48'i4.170e geboorte
dag schilder lljaRiepin 
(18441930). 
3.30 Hr. Schilderij 'Zapo
rozjekozakken schrijven 
brief aan Turkse sultan'. 

i58'i4. Vetplanten en 
cactussen. 
2., 2.50,3.30,4.80 Hr. 
Resp. Gymnocalycium 
anisitsii,Opuntiami
crodasys, Pilosocereus 
palmeri, Graptopetalum 
bellum. 

228'i4. Euromaidan. 
2. Hr. Vlag, demonstratie 
opMaidanplein. 
29'i4. Bezienswaardig
heden. 
Velletje met 2., 2.50, 
2.50,5.70 Hr. Resp. fort 
in BilhorodDnistrovskyi, 
haven van Odessa, Sint 
Nicolaaskerk (Vylkove), 
schip en vuurtoren in 
llichivsk. •■ 
29'i4. Monument. 
2. Hr. Monument voor de 
zeemansvrouw in Odessa. 
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mmk UITGIFTEN 

OOSTENRIJK 
i-9-'i4. Serie 'Moderne 
Architectuur'. 
€ 0.62. Museum An-
gerlehner (Thalheim bei 
Wels). 

i-9-'i4. Basiliek van 
Miriatrost 300 jaar. 
€0.62. Basiliek in Graz. 
i -9- ' i / i . Historisch postrij-
tuig. 
€ 0.90. Pakketpostwagen. 

i-9-'i4. Dagvande 
Postzegel. 
€2.82+1.41. Bedevaarts
oord Rankweill (Vorarl
berg). 
i-9-'i4. Steyrtalbahn 125 
jaar. 
Blok €1.45. Stoomloco
motief uit 1888. 
i-9-'i4. Fussacher Bode. 
€ 0.90. Landkaart. 

i-9-'i4. Organisatie 
Weens Koopmanschap 
150 jaar. 
€0.62. Beeldmerk met 
hoofd van Mercurius en 
slangen. 

POLEN 
6-8-'i4. Poolse legioenen. 
Blok 8.50 Zt.Portretmi-
iitair en staatsman Jozef 
Pitsudski (1867-1935). 

i4-8-'i4. Madonna's uit 
oostelijke grensstreek. 
1.75,4.20 ZL. Madonna 
met Kind uit resp. Droho-
bycz, Kochawinska. 

PORTUGAL 
29-7-'i4. Ambassade 
van Emanuel i (1469-1521) 
bij paus Leo X (1475-1521) 
500 jaar geleden. 
€ 0.42,2.-. Resp. paus en 
geestelijken met Portu
gese afgezanten, olifant 
en gardisten. 
i8-8-'i4- Kathedralen, III. 
Achtmaal € 0.42. 
Braganf a (oude kathe
draal), Braganf a (nieuwe 
kathedraal), Beja, Elvas, 
Évora, Lissabon, Mirando 
do Douro, Setübal. 

rotadascatedrais 

ROEMENIË 
7-8-'i4. Unesco* cultu
reel immaterieel erfgoed. 
3.10, 6.-, 9.10 L; blok 
9.10 L. Resp.muziek-
toonstijl Doina: schaap
herder en fluit, rituele 
dans Calus: dansgroep, 
kerstzang Colindat: zan
gers; Horezu-keramiek: 
pottenbakkershanden en 
bord. 

i6-8-'i4. Constantin 
Brancoveanu (1654-1714) 
300 jaar geleden ont
hoofd. 
2.40,5.-, 14.50 L. Resp. 
portret heerser van Wala-
chije, icoon met Bran
coveanu en raadgever 
lanache Väcärescu (1654-
1714) uit Hurezi-klooster, 
icoon uit St. George-kerk 
in Boekarest. 
22-8-'i4. Kunst uit Natio
naal Museum. 
4.70,5.-, 7.60,8.10 L. 
Resp. 'Lente'van Pieter 
Breughel de jonge 
(1564-1638), 'Zomer' van 
Pieter Breughel de Jonge, 
'Huwelijk van de Maagd' 
van El Greco (1541-1614), 
'Martelaarschap van Sint 
Mauritius' van El Greco. 

29-8-'i4. Ontdek regio 
Oltenia. 
2.40,3--.3-30,4-30, 
4.50,14.50 L. Resp. Fort 
Gula Greceanu (Valcea), 
kunstmuseum (Crai
ova), Tismana-klooster, 
Hurezi-klooster, Horezu-
keramiek met haan
motief, druivenrassen 
Selectionata en Negru de 
Dragasani. Regiowapen 
op alle zegels. Ook vel
letje met de zegels. 

RUSLAND 
27-7-'i4. Zeeslag bij Gan-
gut 300 jaar geleden. 
Blok 50.- r. Gevechtscène 
met schepen. 
3i-7-'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Viermaal 20.- r. Verschil
lende afbeeldingen van 
militairen en landkaar
ten. 

HOHTFATAKA pyCCKKX BÖMH 
nOME nPMMSHEHMfl nPOTMBHHKOM M 
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i-8-'i4. Wilde katten. 
15.-, 16.-, 17.-, 18.-r. Resp. 
Otocolobusmanul, Felis 
silvestrus, Prionailurus 
bengalensis euptilurus. 
Felis chaus. 
8-8-'i4. Onderscheidin
gen uit Tweede Wereld
oorlog. 
Viermaal 25.- r. Verschil
lende eremedailles. 
22-8-'i4. Stad Kyzyl 100 
jaar. 
15.- r. Nationaal Museum, 
stadswapen. 
26-8-'i4. Schepen. 
15.-, 15.-r. (ook samen
hangend). IJsbreker 
'Vitus Bering', sleepboot 
'Sadko'. 

28-8-'i4. Serie 'Steden 
van Militaire Glorie'. 
Velletje met zesmaal 
15.- r. Anapa, Vladivo
stok, Kovrov, Koldino, 
StaryOskol,Tichvin. 
28-8-'i4. Overwinning in 
Slag bij HalhinGol75JaaT 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Mongolië. 
15.- r. (ruitvormig). Ruiter 
op paard, vlag. 

SLOWAKIJE 
29-8-'i4. Nationale op
stand 70 jaar geleden. 
€0.65. Monument 
'Slachtoffers waarschu
wen' in Banska Bystrica. 

SPANJE 
i-9-'i4. Zeilwedstrijden 
in Santander. 
€0.92. Zeilboot. 

tgsg»-

io-9-'i4. Koninklijke 
Militaire Orde van Sint 
Hermenegildo 200 jaar. 
€0.76. Militairenen 
helikopter met vlag en 
beeldmerk. 
io-9-'i4. Nationaal 
defensie studie-instituut 
Ceseden 50 jaar. 
€0.76. Beeldmerk, 
hoofden. 
i8-9-'i4. Serie 'Nationaal 
Erfgoed', tapijt 
€3.15. 'Dood van Dido' 
van Marcus de Vos (Brus
sel). 

25-9-'io. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
€ 0.92. Portret, vlag met 
wapen Vaticaan. 

TSJECHIË 
3-9-'i4. Natuurbescher
ming. 
Velletje met 13.-, 17.-, 
2i.-,25.-Kc. Resp. das 
(Meles meles), wilde kat 
(Felis silvestris), bruine 
beer (Ursus arctos), 
wolf (Canis lupus) en 
notenkraker (Nucifraga 
caryocatactes). Op rand 
verschillende bloemen, 
vogels, vissen, reptielen 
zoogdieren en amfibieëi 

CESKA 
REPUBLIKA 

3-9-'i4. Kla^ssieke auto's 
A, A. Resp. Skoda Populc 
Monte Carlo (1938), Skoc 
Superb 3000 (1941). 

ö 

3-9-'i4.450e geboorte
dag Karel de Oudere var 
Zerotein (1564-1636). 
29.- Kc. Portret weten
schapper en politicus, 
schaap. 

VATICAAN 
28-8-'i4. Synode van 
Ayutthhaya 350 jaar 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand. 
€2.-. Paus Alexander VI 
(1599-1667) met mission 
rissen, kerk van St. Joze) 
in Ayutthhaya, vlaggen 
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S-8-'i4' 400e sterfdag 
inCamlIlodeLellls 
550-i6t4). 
0.70. Schilderij 'Camillo 
issen de pestlijders'. 
ï-8-'i4. ValBerlijnse 
lUur 25 jaar geleden. 
0.85; velletje €3.60. 
2sp. vrouw met beitel, 
amen van 138 slachtof-
!rs. 

B-8-'i4. Zaligverklaring 
aus Paulus VI (1897-
178). 
0.70. Paus met mijter 
1 staf. 
5-8-'i4.100" sterfdag 
aus Plus X (1835-1914). 
2.- Beeld van paus of 
rafmonument. 
B-8-'i4.150e geboorte-
ag componist Richard 
:rauss (1864-1949). 
0.70. Strauss met dirl-
eerstok. 

'IT-RUSLAND 
5-7-'i4. Invasieve 
lanten. 
N. Resp. Solidago 
nadensis, Heralceum 
isnowskyi. 
-8-'i4. Botanische tuin 
Minsk, bloemen. 

iermaalM. Dahlia, 
oen, roos, lelie. Ook 
ïlletje met de zegels. 

l-9-'i4. Frankeerzegel. 
Stadswapen van Goro-

Dk met leeuw. 

ZWEDEN 
2i-8-'i4. Stoelen en 
ontwerpers. 
Vijfmaal 14.- Kr. (in boek
je). 'Hug 2002' van Anna 
von Schewen (1965), 'Lilla 
Aland' van Carl Malmsten 
(1888-1972), 'Cinema' van 
GunillaAllard(i957), 'La-
mino' van Yngve Ekström 
(1913-1988), aluminium 
stoel van Mats Theselius 
(»956). 

svenqe 

2i-8-'i4. Herfst. 
Brev, Ekonomibrev; 
vijfmaal Brev (in boekje, 
doorlopend beeld). 
Framboos met aardbei en 
zwarte bes, rozenbottel 
met braam en bessen; 
Vijfmaal verschillende 
bloemen en bessen. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i8-ii-'i3. Zuid-Ameri
kaanse fauna. 
Velletje met viermaal 
$3.25; blok $9.-. Resp. 
zwarte brulaap (Alouatta 
caraya), Zuid-Ameri
kaanse tapir (Tapirus 
terrestris), brilbeer 
(Tremarctos ornatus), 
manenwolf (Chrysocyon 
brachyurus); reuzentoe-
kan (Ramphastos toco). 

ANIMALS OF 

2-i2-'i3. Kerst. 
30,75,90 c.,$ 1.60,3.-. 
Religieuze schilderijen 
van resp. Alessandro 
Buonvicino, Girolamo Ro
man!, Corregio, Girolamo 
Savoldo, Giovanni da 
Pordenone. 
2-i2-'i3. Chinees Nieuw
jaar, jaar van het Paard. 
Velletje met viermaal 
$ 3.25; velletje met twee
maal $ 3.50. Verschillen
de Chinese schilderijen 
met paarden. 

i5-i2-'i3. Nelson Mandela 
(1918-1913)-
Twee velletje met ieder 
zesmaal $ 2.50; blok $ 9.-. 
Verschillende afbeeldin
gen van Anti-apartheids-
strijder en oud-president 
vanZuid-Afrika. 

ARGENTINIË 
2i-7-'i4. Luchtvaart
maatschappij Aerolinas 
Argentinas. 
Viermaal $5.-; blok 
$ 20.-. Resp. Comet IV, 
Boeing 747-200, Boeing 
737-800 NG, Airbus 340-
300; opstijgend vliegtuig 
in wolk. 
ii-8-'i4. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea. 
Blok $15.-, 15.-(ronde 
zegels). Vogel, eenden. 
i9-8-'i4. Vulkanen. 
Viermaal $5.-+ $5.-. 
Malpo, Payün Liso, Llul-
laillaco, Lanfn. 
25-8-'i4. Monument 
Leger van de Andes 100 
jaar. 
$5.-. Monument bij 
Mendoza. 

ARUBA 
2i-8-'i4. Reuzenvlinders. 
Velletje met zesmaal 
200 c. (doorlopend 
beeld); velletje met zes
maal 200 c. (doorlopend 
beeld). Resp. Papilio 
cresphontes, Attacus 
atlas. 

AUSTRALIË 
2-9-'i4. Open tuinen. 
Vijfmaal 70 c. (samen
hangend). Cruden Farm 
(Langwarrin), Mendel 
Garden (Karrinyup), 
Niwajiri (Adelaide), Wal-
cott Garden (Canberra), 
Wychwood (Mole Creek). 

23-9-'i4. Bijtende en 
stekende dieren. 
Zesmaal 70 c. Wesp 
(Vespula germanica), 
buldogmier (Myrmecia), 
tijgerslang (Notechis 
schutatis), koraaldui-
vel(Pteroisvolitans), 
steenvis (Synanceia 
verrucosa), (Taeniura 
lymna). Ook velletje met 
dezegels. 

7-io-'i4. Paardenren
banen. 
Viermaal 70 c. (samen
hangend). Eagle Farm, 
Royal Randwick, Mor-
phetville, Flemington. 
Paarden op alle zegels. 
2i-io-'i4. Australische 
Defensie Leger 100 jaar. 
Viermaal 70 c. (samen
hangend). Legerhoed, 
luchtmachtbaret, mari
nepet, wapen. Klaprozen 
op alle zegels. Ook vel
letje met de zegels. 

BAHREIN 
5-5-'i4. Internationale 
interreligieuze dialoog 
tussen culturen en be
schavingen. 
200, 250, 35ofils. Resp. 
boomblad en boom, 
tweemaal boom en we
reldkaart. 

i6-6-'i4. Beurs van Bah
rein 25 jaar. 
200 fils. Grafische afbeel
ding van getal 25. 

BOLIVIA 
6-7-'i4. Apostolische 
Schönstatt-beweging 
100 jaar. 
5.- Bs. Portret oprichter 
pater Joseph Kentenich 
(1885-1968), kapel. Hei
lige Maagd en kind. 

28-7-'i4. Upaep*, natio
nale leiders. 
1.-, 25.- Bs. Resp. Presi
dent Eva Morales (1959) 
met Venezolaanse oud-
president Hugo Chavez 
(1954-2013), Chavez met 
landkaart. 

BOTSWANA 
i-8-'i4. Huisdieren. 
30,40 t., 3.40,3.50,730, 
8.- P. Resp. hond, geit, 
ezel, koe, kip, kat. 

BRAZILIË 
2i-7-'i4.100 jaar Brazi
liaans voetbalteam. 
Driemaal R$ 2.- (samen
hangend). Eerste team 
in 1914 met vlag, speler 
en doelman in nationale 
shirts van 1970, speler 
in huidig shirt. Beeld
merken op de zegels en 
doorlopend beeld met 
Braziliaanse vlag. 
29-7-'i4. Diplomatieke 
betrekkingen met Peru. 
R$ 2.20,2.20 (samenhan
gend). Beeld van Christus 
de Verlosser in Rio de 
Janeiro (Brazilië), histo
rische IncastadMachu 
Pichu(Peru). 

i9-8-'i4. Upaep*, natio- • 
nale leiders. " 
R$ 2.45. Portret diplo- , 
maat, VN-fuctionaris en 
hoge commissaris voor m 
de mensenrechten Sergio t 
Vieira de Mello (1948- _! 
2003). 
26-8-'i4. Sportclub 
Palmeiras 100 jaar. 
1° Porte Carta Comercial. 
Beeldmerken, lauwer
krans. 

635 
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CANADA 
298'i4. Komieken. 
Vijfmaal P.Mike Myers 
(1963), Martin Short 
(1950), Catherine O'Hara 
(1954), Olivier Guimond 
(i9i4i970.)im Carrey 
(1962). Ook velletje met 
dezegels. 

299'i<f Welzijnsorgani

satie Postdienst. 
P+10C. Kinderen in papie

ren boot. 

CHINESE VOLKSREPUBLIEK 
67'i4. Huangmei opera. 
0.80,1.20,1.20 y. Scènes 
uit opera: bruidspaar 
en vogels, koninklijke 
schoonzoon, danseressen 
en vlinders. 
i57'i4. Fruit. 
1.20, r.20,1.50,1.50 y. 
(samenhangend). Resp. 
appel, perzik, granaatap

pel, kumquat. 

COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
i 4  i o  ' i 4 . Slag bi j Cocos 
Eilanden 100 jaar gele

den . 
70 c., $3.50. Oorlogs

schepen resp. HMAS 
Sydney, SMS Emden. 

; cocas (KECLINB) ISLANDS 

ECUADOR 
i86'i4. Wereldkam

pioenschap voetbal in 
Brazilië. 
$0.50,3.; blok $5.. 
Resp. stadion en sup

porters, voetballer in 
stadion en beeld van 
Christus de Verlosser in 
Rio de Janeiro, voetballer 
op veld. Alle zegels met 
beeldmerk. 

FILIPPIJNEN 
i8'i4. Schilderijen van 
oudpresidente Cory 
Aquino (19332009). 
Viermaal 25. P. (samen

hangend); blok 100.P. 
Resp. viermaal bloemen; 
rozen en rozenkrans met 
kruis. 

HONGKONG 
247'i4. Frankeerzegels, 
landschappen. 
10,20,50 c., $1., 1.70, 
2., 2.20,2.30,2.90, 
3.10,3.70,5., 10., 15.50, 
20., 50.. Resp. North 
Ninepin Island: staande 
rotskolommen. Basalt 
Island: rotsbrug, Tai Long 
Wan: strand. Po Pin Chau: 
staande rotskolommen. 
High Island Resevoir East 
Dam: stuwdam, Port 
Island: land met rode 
aarde, Wong Chuk Kok 
Tsui: rotsformatie 'Devil's 
Fist', Bride's Pool: water

val, Lan KwoShui: rots

formatie van kiezelsteen, 
Lung Lok Shui: rotsforma

tie van kiezelsteen, Kang 
Lau Shek: rotsen in zee, 
Ap Chau: rotsbrug in zee, 
Sharp Island: zandbank, 
High Island: vulkanische 
rotsen, Lai Chi Chong: 
rotslandschap. Pak Sha 
Tau Tsui: landtong. Ook 
velletje met 10,20,50 c , 
$1., 1.70,2., 2.20,2.30, 
2.90,3.10,3.70,5.en 
velletje met $10., 15.50, 
20., 50.. 

2i8'i4. Kostuums van 
Kanton Opera. 
$1.70,2.20,2.90,3.10, 
3.70,5.; blok $10.. Resp. 
zesmaal zangers en zan

geressen in verschillende 
kostuums; toneelscène. 

IRAK 
i64' i4. Dagvanhet 
Milieu. 
250,500,750 Din. Beeld

merk. 
304'i4. Volksstem

ming. 
500,1.000,1.500 Din. 
Landkaart met resp. his

torisch gebouw, duif met 
brief en stembus, vlag en 
figuren met stembiljet

ten. 

IRAN 
2014. Frankeerzegels, 
bruggen. 
250,300,400 Ris. Resp. 
Latifanbrug, Doabbrug, 
Mirbahabrug. 
2014. Frankeerzegels, 
Perzisch alfabet. 
500,1.000,2.000, 
3.000,4.000,5.000, 
8.000,10.000, 
30.000 Ris. Tapijtmotief 
met letters resp. h, y, 
noon, sin, mim,sud,fe, 
pe, che. 
i78'i4. Wereld Tele

communicatie Dag. 
4.500 Ris. Gebouw met 
antennes. 

f4..; 

8io'i4. Wereld Postdag. 
4.500 Ris. Duif met olijf

tak, envelop. 
81014. Herdenking 
martelaren. 
10.000 Ris. Schilderij van 
Mr. Rajabi. 
8ii'i4.27e Teheran 
Internationale Boeken

beurs. 
4.500 Ris. Beursaffiche. 
8ii'i4. Perzisch Nieuw

jaar. 
Blok 10.000 Ris. Vis. 

ISRAEL 
99'i4. Musical Anate

vka 50 jaar. 
Driemaal NIS 3.. Hoofd

persoon Tevye met resp. 
paard en kar, dochter 
viool. 

99'i4. Wereldstad Tel 
Aviv. 
NIS 4.50. Gebouwen. 
99'i4. Wolfgang von 
WeisI (18961974). 
NIS 9.70. Portret fysicus, 
artillerieofficier, journa

list en zionistenleider met 
zeppelin. 
99'i4. loods feest Sim

chatTorah. 
NIS2.,3.8o, 5.60. Ver

schillende vlaggen. 

KIRGIZIË 
i7'i4. Voetbal. 
Velletje met 29., 35., 
40., 52.S. (ookonge

tand). Voetballers. 
297'i4. D. Sadyrbaev 
(19392008). 
35.S. (ookongetand). 
Portret filmregisseur. 
i68'i4. Tapijten. 
35., 45.s. (ookonge

tand). Verschillende ta

pijten. Beide zegels met 
Unesco*beeldmerk. 

KOREA NOORD 
i77'i4. Medicinale 
planten. 
30,50,70, now. Resp. 
Aroniamelanocarpa, 
Lycium chinense. Ginkgo 
biloba, Crataegus pinna

tifida major. Ook velletje 
met de zegels. 

asj^it 

257'i4. Sporten. 
30,50,90,110 w. (ruit

vorm). Resp. tafeltennis, 
atletiek, gewichtheffen, 
judo. Ook velletje met d< 
zegels. 
58'i4. WWF*, kraan

vogel. 
10,30,50, now. Verschi 
lende afbeeldingen van 
Grus japonensis. Alle 
zegels met pandabeeld

merk. 
258'i4. Dag van Songui 
30 w.; velletje met 
tweemaal 50 w. Resp. 
beeldmerk; Kim )ongil 
(19422011) met militai

ren. Kim ]ongun (1983) 
met militairen. 
229'i4. Kim Jong Suk 
(19171949). 
Blok 50 w. Communisti

sche activiste en natio

nale heldin. 

KOREA ZUID 
i57'i4. International 
Wiskundecongres in 
Seoul. 
300,300,540 w. (sa

menhangend). Resp. 
Stellingvan Pythagoras, 
Eulertoer, Driehoek van 
Pascal. 
3i7'i4.17e Aziatische 
Spelen in Incheon. 
Viermaal 300 w., twee

maal 500 w. (samenhan 
gend). Bowlen, squash, 
worstelen, cricket, gym

nastiek, mascottes. 
78'i4. Frankeerzegels. 
1.930,3.000 w. Resp. 
gouden oorringen uit 
graftombe van Hwango 
Gyeonggju, schilderij 
'Gosa Gwansudo'. Beide 
zegels met landkaart. 
78' i4. Internationale 
postzegeltentoonstel

ling Philakorea, 130 jaar 
postdienst in Korea. 
300,1.930 w.(samenhai 
gend). Muzieknoten var 
volksliedje 'Arirang'. 
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■8'i4. Weekvande 
latelie. 
DO, 300,540,540 w. 
amenhangend). 
ndertekeningen resp. 
Dom en vogel met brief, 
hapenfamilie, zegels, 
nderen in trein. 
8'i4. Bezoek paus 
anciscus I (1936). 
DO, 540 w. (samenhan
3nd). Resp. portret, 
JUS met duif. 

8'i4. Cultureel 
»ekjefestival. 
DO, 540W. (samen
mgend, doorlopend 
eld). Gouden sierraden 

1 deel van bronzen 
ierookbrander, deel van 
•onzen wierookbrander 
1 pagode. 

AURITIUS 
55'i4. Herdenkingen. 
, t4, 15. 35RS. 
sp. 150e sterfdag 
issionaris Père Laval 
B031864): portret, tien 
ar Kinderombudsman: 
inden en kinderen, 
inkomst Rev. )ean 
brun 200 jaar geleden: 
Drtret en handschrift, 25 
ar mobile telefoons m 
auritius: telefoons. 

EXICO 
8'i4. Verdrag van 
oioyucan 100 jaar gele
m getekend. 
'.. Onderhandelaars, 
Ito. 
8'i4. Dagvande 
andweer. 
'.. Brandweerman, 
uswagen. 

228'i4. Nationale As
sociatie van Faculteiten 
en Onderwijsinstellingen 
voor Ingenieurs. 
$ 7.. Wiskundige formu
les, laboratoriumappara
tuur, constructie, hoofd, 
atoom. 

NAMIBIË 
208'i3. Johanna Benson 
(1990). 
Standard Mail, Postcard 
Rate. Winnares gouden 
medaille hardlopen bij 
Paralympische Spelen In 
Londen. 
287'i4. Flora en fauna 
van de Kalahari. 
Velletje met tienmaal 
Postcard Rate. Slecht
valk (Falcoperegri
nus), Kaapse tortel 
(Streptopelia capicola), 
schaapherdersboom 
(Doscia albitrunca), giraf 
(Giraffa camelopardalis), 
kleine monarchvlinder 
(Danaus chrysippus), 
jachtluipaard (Acinonyx 
jubatus), gemsbokkom
kommer (Acanthosicyos 
naudinianus), stokstaart
jes (Suricata suricata), 
doornstruik met bloemen 
(Cathophractes alexan
dri), hagedis (Nucras 
intertexta). 

iio'i4. Ijsvogels. 
Postcard Rate, Registered 
Mail, N$5.40,6.30,7.20., 
Alcedo semitorquata, 
Megaceryle maximus, 
Cerylerudis, Halcyon 
senegalensis, Alcedo 
cristata. 

NEVIS 
3i'i4. Moderne kunst. 
Velletje met driemaal 
$3.50; blok $9.. Resp. 
'Charles in gestreepte 
trui' van Henri Evenepoel 
(18721899), 'Harlekijn 
met gitaar' van Juan Gris 
(18871927), 'Kathedraal' 
van Frantisek Kupka 
(18711951), 'Senecio' van 
Paul Klee (19791940). 

NIEUWZEELAND 
39'i4. Bedreigde zee
vogels. 
80 c. $1.40,2., 2.50.3., 
Resp. Diomedea antipo
densis, Sternulanereis, 
Phalacrocorax onslowi, 
Chroicocephalus bulleri, 
Pterodroma magentae. 
Ook velletje met de 
zegels. 

39'i4. jeugdgezond
heidszorg. 
80+10 c, 80+10 c, 
$ 1.40+10 c. Resp. meisje 
met bos wortelen, jongen 
met pompoen, jongen 
met appels. Ook velletje 
met de zegels. 

NORFOLKEILAND 
75'i4. Kusten, II. 
5,10,25,70 c., $1.75,2.60. 
Resp. Cemetery Beach, 
Beefsteak, Crystal Pool, 
Cascade Bay, Garnet 
Point, Duncombe Bay. 
265'i4. Draagbare 
kunst. 
15,70 c., $1.40,1.50,3.50. 
Kleding van resp. Wayne 
Boniface, Boniface, Tony 
Gazzard, Julie Paris, 
Robyn Butterfield. 

OEZBEKISTAN 
i67'i4. Aziatische Spe
len in ZuidKorea. 
1.200 (S). Taekwondo, 
beeldmerk. 

PAKISTAN 
58'i4. Sahlwal koeien
ras 100 jaar. 
8. R. Koe. 

ii8'i4. Een natie, een 
visie. 
8., 10. R. Beeldmerk met 
resp. vliegtuig en moskee 
en mensen met industrie 
en gebouwen, zon. 

PANAMA 
ii6'i4. Opdruk 'Onaf
hankelijke staatskrant 
van Panama'. 
0.30 B. op 0.45 B. Zegel 
met sieraden uit 2003. 
i86'i4. Opdruk 'Deme
trioH.Brid (18591917) in 
1903 eerste president van 
Panama'. 
0.20B. op 0.05 B. Zegel 
met beeldmerk van Pana
ma culturele hoofdstad 
uit 2003. 
256'i4. Opdruk 'Eerbe
toon voor German Mckay 
pionier van de tango uit 
Buenos Aires'. 
0.15 B. op 0.45 B. Zegel 
met sieraden uit 2003. 

: ' fCenninMelanJJ 
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PAPOEANIEUWGUINEA 
io7'i4. Paus Franciscus 
I (1936). 
1.30, 5., 6., 8.K.; blok 
1.30,5., 6., 8. K.; vel
letje 10. K. Verschillende 
portretten. 

PARAGUAY 
57'i4.0EA*44Jaar. 
5.000 Gs. Gebouw. 
276'i4. Paus Franciscus 
I (1936). 
9.000 Gs. Portret, land
kaart. 
i87'i4.250e geboorte
dag generaal José Gerva
sio Artigas (17641850). 
4.000 Gs. Generaal in 
uniform met sabel. 
88'i4.ltagua Football 
Club 100 jaar. 
1.400 Gs. Speler, beeld
merk. 

PITCAIRNEILANDEN 
i26'i4. Locale flora. 
20c.,$i .  , i .8o, 2., 2.10, 
3.. Resp. Cerbera mang
has, Portulaca lutea, 
Canna sp., Chamaesyce 
sparmannii, Coprosma 
benfica. Pandanus tec
torius. 

267'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Velletje met $1., 2.20, 
2.80 (doorlopend beeld). 
Militairen en papavers. 

' ÏT! ■*.«.%. 

SINGAPORE 
48'i4.50 jaar onafhan
kelijkheid, II (49 jaar). 
Vel met vijftienmaal ist 
Local; blok $2.. Resp. 
Letter I met taart en 
kaars, slogan 'I am Singa
porean', patroon met let
ter A, letter M en vissen, 
letter S en handen, letter 
I met boom, letter N en 
militair met geweer, let
ter G met vrouwengezicht 
en uitverkoopetiketten, 
letter A met vliegtuig 
en verkeerstoren, let
ter P met spelende en 
sportende mensen, letter 
O met bloemen, letter R 
met poppetjes, letter E 
met muzikanten en boot, 
letter A met letters, letter 
N met gezichten; getal 
49

SRI LANKA 
296'i4.200 jaar me
thodisme op Sri Lanka. 
5. R. (ruitvormig). Kerk, 
portretten theoloog )ohn 
Wesley (17031791) en 
bisschop Thomas Coke 
(17471814), bijbel, boe
ken, schoolbord. 
228'i4. Nationaal Park 
Pigeon Island. 
7., 10., 15., 25., 35., 
50.R. Resp. rotsduif 
(Columba livia), potvis 
(Physeter macrocepha
lus), zwartpuntrifhaai 
(Carcharhinus melanop
terus), koraalvlindervis 
(Chaetodon falcula), krab 
(Grapsus albolineatus), 
keizersvis (Pomacanthus 
imperator). 
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ST. MAARTEN 
208'i4. Fruit. 
Velietjemetys, 125,275, 
325.475. 525 c. Resp. 
aardbei, appel, ramboe

tan, abrikoos, perzik, 
peer. 

ST. MAARTEN 

?75c 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
27't4. Antieke auto's. 
Velletje met viermaal 
€0.66. Ford TI , Ford, 
Ford, vrachtwagen 
FordA. 

TADZJIKISTAN 
2i6'i4. Deelname 
Olympische Winterspelen 
in Sotsji. 
1.60,1.60 S. Overdruk

ken zegels uitgegeven 
37'i4. Kunstrijden, 
ijshockey. 
J38'i4. Architectuur 
van hoofdstad Dushanbe. 
0.10,0.30,0.50, 
1.S. Resp. Rudaki

standbeeld. Opera en 
ballettheater,ministerie, 
presidentieel paleis. 
i38'i4. Luchthaven 
Khujand. 
2.50,3. S. (samenhan

gend, ook ongetand). 
Resp. vliegtuigen. Stati

onsgebouw en vliegtuig. 

2.50 

i38'i4. Dierentuin van 
Dushanbe. 
1.60,2., 2.50 S. (ook 
samenhangend en on

getand). Resp. thargeit, 
wolf, wild zwijn. 
278'i4. Frankeerzegel. 
2.50 S. Staatswapen. 

TAIWAN 
288'i4. Provincie Kin

man 100 jaar. 
NT$ 5., 12.. (samenhan

gend). Resp. Juguang

toren en woningen in 
Shuitou, woningen in 
volkscultuurstad Shan

hou. 
io9'i4. Musea. 
Velletje met NT$ 5., 
5., 5, 5, 12.. Resp. 
Nationaal Paleismu

seum (Taipei). Museum 
van Schone kunsten 
(Taichung), Nationaal 
Taiwan Museum (Taipei), 
Nationaal Letterkundig 
Museum (Tainan) 
i99'i4. Porselein. 
NT$5.,io., 12., 20.; 
blok NT$ 25.. Resp. 
bord met bloemmotief 
(Qingdynastie), vaas 
met pioenmotief (Ming

dynastie), vaas met 
draak en karakterteken 
(Mingdynastie), platte 
vaas met vrouwen (Qing

dynastie); bord met 
bloem en vogelmotief 
(Qingdynastie). 

3io'i4. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
2015 in Taipei. 
Velletjemet NT$5., 5., 
10., 10.. Plantenen 
bomen in resp. lente met 
azalea's, zomer houtolie

bomen, herfst met 
esdoorns, winter met 
kersenbomen. 

THAIUND 
48'i4. Nationale Com

municatie Dag. 
3.B. Tv schermen, 
beeldmerk. 

i58'i4.350 jaar relatie 
metVaticaan. 
5.6. Geestelijken, kerk, 
vlaggen. 
i58'i4. Waterwerkauto

riteit 100 jaar. 
3.B. Beeld van Boed

dha op waterlelieblad, 
gebouwen. 

TUVALU 
2i7'i4. Ontmoeting 
paus Franciscus I (1936) 
en koningin Elizabeth II 
(1926). 
Velletje met viermaal 
$1.20; blok $3.50. Paus 
en vorstin. 
2i7'i4. Eenden. 
Velletje met viermaal 
$1.50; velletje met 
tweemaal $ 2.25. Resp. 
viermaal Aix galericu

lata; Aixsponsaen Aix 
galericulata. 
2i7'i4. Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
Velletje met viermaal 
$ 1.40; velletje met twee

maal $2.25. Paus. 
58'i4. Reuzenoctopus. 
Viermaal 50 c. (samen

hangend): blok $4.50. 
Verschillende afbeeldin

gen van Enteroctopus 
dofleini. 

VERENIGDE NATIES 
i67'i4.Taj Mahal. 
US$0.49,1.15, Zw.Fr. 
1.40,1.90, €0.90,1.70. 
Marmeren mausoleum in 
Agra (India) resp. hoofd

ingang, met vijver, met 
muur, met vijver, met 
kameel, met olifant. 
2i8'i4. Internationaal 
Jaar van Familielandbouw. 
US$0.49,1.15, Zw.Fr. 1.30, 
1.60, €0.62,1.70. Resp. 
families brengen produc

ten naar markt, vistelers, 
Afrikaanse vrouwen 
oogsten product, boeren

familie met windmolens 
in noordelijke klimaatzo

nes, Indiase familie oogst 
stro en graan, Aziatische 
boeren met os. 

CULTIVATING HOPE im?014 

i29'i4. UNPA*45Jaar 
in Geneve, persoonlijke 
zegels. 
Tienmaal Zw.Fr. 1.30. Ver

schillende afbeeldingen 
van Palais des Nations 
met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap. 

i89'i4. Onderwijs. 
US$ 1.15, Zw.Fr. 1.90, €1.70; 
blok US$1.50; blok Zw.Fr. 
1.90; blok €2.. Resp. 
kinderen en onderwijzer; 
kinderen met lesmateri

aal in museum, kinderen 
en schoolbus; leerlingen 
doen scheikundeproe

ven; meisje met leer

boeken in bibliotheek; 
jongen en meisje met 
leerboek onder boom. 

■EDUCATION. 

^^flsiy 
VERENIGDE STATEN 
i39'i4. Oorlog van 1812. 
Forever. Fort McHenry 
met militairen en vlag. 
269'i4. James Beard 
(19031985). 
Forever. Portret kookboe

kenschrijver en tvper

soonlijkheid. 

VIETNAM 
i i8' i4. Inheemse apen. 
3.000,5.500,8.500, 
12.500 d.; blok 18.000 d. 
Resp. Rhinopithecus 
avunculus, Trachypi

thecuspoliocephalus, 
Pygathrix cinerea, Tra

chypithecusdelacouri; 
Nomascus nasutus. 

208'i4.150e sterfdag 
Truong Dinh (18201864). 
3.000 d. Portret guerril

lastrijder, tempel. 

ZUIDAFRIKA 
i58'i4. Herverkiezing 
president Jacob Zuma 
(1942). 
Blok Standard Postage. 
Eedaflegging, staatswa

pen. 

i58'i4. Twintig jaar 
vrijheid en democratie. 
BlokBs. Vlag, mensen. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
99'i4. Husky's. 
70,70 c., $1.40,1.40. (p( 
waarde samenhangend^ 
Resp. tweemaal verschil 
lende husky, tweemaal 
husky's in span voor sie« 

ZUIDPOOLGEBIED FRAN! 
286'i4. Kortsnuitdolfij 
Blok met €0.63,0.066, 
0.66,1.05. Verschillend« 
afbeeldingen van Cephc 
lorhynchus commersoni 

2i9'i4. Eerste luchtver 
binding tussen Madaga 
kar en Tromelin 60 jaar 
geleden. 
€0.66,1.05,1.55 (samen 
hangend). Noordelijk 
Madagaskar en traject, 
vliegtuig type AACi Tou 
can en zuidelijk Tromeli 
noordelijk Tromelin me' 
vliegtuig en brief. 

Gebruikte afkortingen 
OEA Organización 

de los Estados 
Americanos 

Unesco United Nations 
Educational 
Scientific and 
Cultural Organi 
zat ion 

UNPA United Nations 
Postal Admini

stration 
Upaep Union Postal de 

las Americas y 
Espafia 

WWF World Wildlife 
Fund 

Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Paard: 3ii'i4 
t/mi82' i5. 
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Q Eenmalig katern, kortebalkstempels met 24-uurs karakters 
^ Veel postfris prijzen toegevoegd bij de overzeese gebiedsdelen 
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THEi 'ISCI l>ANORAMA Samenstelling. 
Jeffrey Groeneveld, Purtnerend. 
Reacties en tips. 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

CINDERELU'S 
MET EEN KROONTIE 

Het zal unlet ontgaan 
zijn dat Filatelie deze 
maand voor een groot 
deel in het teken staat 
van zogeheten Cinde
rella's, de Assepoesters 
van de filatelie. Iedereen 
die weleens partijtjes 
koopt kent het fenomeen 
van de 'bijvangst'. In het 
partijtje zitten bruik
bare stukken of zegels, 
er zitten doubletten in, 
materiaal dat niet ver
zameld wordt en dingen 
die niets met filatelie te 
maken hebben. In de 
loop der jaren heb ik zo 
links en rechts wat van 
die Cinderella's bij elkaar 
vergaard. Veel mensen 
denken dat Cinderella's 
niets waard zijn en dat 
is in veel gevallen ook 
zo, maar lang niet altijd. 

Zoals u inmiddels heeft 
kunnen lezen zijn er 
heel wat Cinderella's 
die zonder problemen 
opgenomen kunnen 
worden in een filatelisti-
sche collectie. Ze kunnen 
zelfs opgenomen worden 
in tentoonstellingscollec
ties, mits goed beschre
ven. Zo kunt u punten 
scoren onder de noemer 
'filatelistische kennis'. 

Reclame 
Er is een grote vari
atie aan Cinderella's. De 
meest bekende vorm is 
waarschijnlijk die van de 
plakplaatjes die wel be
doeld zijn om op de post 
te plakken, maar die geen 
f ran keerwaarde hebben. 
Ze lijken erg op postze
gels. Ze hebben hetzelfde 
formaat en zijn geperfo
reerd. Deze plakplaatjes 
vragen aandacht voor 
een bepaalde gebeurte
nis of voor een bepaald 
product. Bij de inhuldi
ging van koningin Wilhel
mina in 1898 verschenen 
dit soort plakplaatjes 

met het portret van de 
jeugdige vorstin. De hier 
afgebeelde plaatjes lijken 
op elkaar, maar zijn toch 
verschillend (1,2). De een 
vestigt de aandacht op 
de 'kroning' van Wilhel
mina, terwijl de andere 
weliswaar verwijst naar 
de 'inhuldigingsfeesten', 
maar toch vooral een re
clamedrukwerkje is voor 
The Continental Bodega 
Company, waar alcoho
lische dranken gekocht 
konden worden. 
Een voorbeeld van een 
reclamezegel gebruikt 
naast een postzegel 
vond ik in een bak met 
poststukken. Zo naast 
een echte postzegel is de 
Cinderella in eerste in
stantie niet te herkennen 
als een reclamezegel. De 
kenner ziet al snel dat de 
zegel met de afbeelding 
van koningin Wilhlemina 
nooit is uitgegeven door 
de PTT (3). Het is dan ook 
een reclamezegel voor 
de firma Boldoot, maker 
van onder andere eau de 
cologne. 

Kerstzegels 
Sommige van deze plak
plaatjes worden verkocht 
voor een goed doel. De 
bekende sluitzegels van 
de tuberculosebestrij
ding zijn daar een goed 
voorbeeld van. In 1904 
begon men in Denemar
ken met de verkoop van 
de zogeheten 'julen-
zegels' (Kerstzegels) met 
het portret van koningin 
Louise (4). Deze zegels 
werden op het postkan
toor verkocht en waren 
enorm populair. De op
brengst van de 1 uien-ze
gels ging naar de Deense 
tuberculosebestrijding. 
Ze werden gewoon naast 
de gewone postzegels 
op brieven en kaarten 
geplakt. In Nederland liet 
de Rotterdamse Vereni
ging tot Bestrijding van 
de Tuberculose soortge
lijke zegels drukken. Ze 
droegen de beeltenis van 
koningin-moeder Emma, 
die veel sympathie had 
voor de tuberculosebe
strijding'. In 1951 is de 
Koninklijke Nederlandse 

Centrale Vereniging 
ter Bestrijding van de 
Tuberculose overgegaai 
tot het jaarlijks verko
pen van sluitzegels. De 
leuze: 'In december gee 
post zonder kerstzegel', 
was redelijk succesvol. 
Zeker in de jaren zestig 
kwamen deze sluitzegel 
regelmatig voor op de 
kerstpost. In tegenstel
ling echter tot de Deens 
Julen-zegels werden de 
Nederlandse tubercu-
losezegels achterop de 
brief geplakt. Hoewel 
de populariteit van de 
sluitzegels terugliep is 
men nog lang doorge
gaan met de verkoop va 
sluitzegels. In 1998 bij h< 
750-jarig bestaan van d 
stad Den Haag verschee 
een velletje dat geheel 
gewijd was aan de (hof) 
stad en het spreekt voor 
zich dat de koninklijke f 
mille ruim aan bod kom 
(5). Helaas mag de zege 
waarop de koninklijk 
familie, inclusief Pieter 
van Vollenhoven.die 
nooit op een Nederland 

mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl


gel is afgebeeld en 
) Prinsjesdag wordt 
egejuicht, niet in een 
ntoonstellingscollectie 
orden opgenomen. 

>to's 
j het huwelijk van 
inses Juliana en prins 
irnhard In 1937 werden 
■en postzegels uitgege
:n. Het paar was razend 
)pulajren het is dan 
)k niet verwonderlijk 
iterbijdezegelegen
!id Cinderella's werden 
irkocht. De afgebeelde 
gels vallen op door de 
anier waarop ze zijn 
tgevoerd. Niet alleen is 
gebruik gemaakt van 
tografische portret
n van het bruidspaar, 
)k de zegels zelf zijn 
gedrukte foto's op dik 
topapier(6). Zezijn 
et gegomd, waardoor 
!t vanwege de dikte van 
! zegels lastig moet zijn 
ïweest om ze goed op 
!n envelop te plakken, 
ben dan ook benieuwd 
dat ooit is gebeurd en 

of er nog mensen zijn die 
zo'n envelop hebben. 
De vignetten die werden 
verkocht naar aanleiding 
van de ondertrouw van 
het paar op 19 december 
1936 zijn met een beetje 
speurwerk nog wel te 
vinden op gelopen stuk
ken. Maanden na het 
huwelijk, op 7 januari 
1937, plakten mensen ze 
nog op de achterzijde 
van hun post (7). 

Maakwerk 
Onder de Cinderella's 
vallen ook de uitgiften 
van de roofstaten. Deze 
worden als postzegels 
verkocht, maar zijn nooit 
echt bedoeld om als fran
keermiddel te fungeren. 
In de jaren zestig werd de 
markt er door overspoeld 
(8,9). Dat was nog voor 
de tijd dat de postdien
sten van westerse landen 
alleen maar zegels voor 
de verzamelaar uitgaven. 
Het waren voornamelijk 
Arabische staten die 
zulke zegels uitgaven. 
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Toch is het mogelijk om 
zulke uitgiften op echt 
gelopen poststukken aan 
te treffen. Het is weliswaar 
maakwerk, maar het hier 
afgebeelde poststuk werd 
uiteindelijk via de gebrui
kelijke postale kanalen 
bezorgd (10). 

Herinneringszegel 
Bij het huwelijk van prin
ses Beatrix en prins Claus 
was er een hoop gedoe. 
Veel verzamelaars hoop
ten op een postzegel 
om dit feit te vieren. PTT 
bereidde een postzegel 
voor, maar tot een echte 
uitgifte is het uitein
delijk nooit gekomen'. 
Particulieren maakten in 
plaats daarvan hun eigen 
herdenkingszegels, zoals 
deze getande sticker 
met de portretten van de 
Beatrix en Claus (11). Het 
couvert ziet eruit als een 
echte FDC, maar de schijn 
bedriegt. Het 'stempel' 
is op de envelop gedrukt 
en de zegel is er overheen 
geplakt. Al met al, toch 
een aardig souvenir, 
maar geen filatelie. 

Gefopt 
Soms proberen verza
melaars een grap uit te 
halen. Ik denk dat dat het 
geval Is geweest met de 
Beatrixzegels die in 1980 
op poststukken werden 
geplakt. De zegels met de 
beeltenis van de nieuwe 
koningin werden niet 
door alle postbeambten 
als plakplaatje herkend. 

VUURTORENS 

Naar aanleiding van het Thematisch Panorama over 
vuurtorens kwam onder andere een reactie binnen 
van jaap Termes. Hij wees me erop dat het de vuur
torenwachter zelf was die ontdekte dat zijn vuur
toren verkeerd was afgebeeld door de Canadese 
post. Verder vroeg Jaap me te melden dat er ook 
een actieve Nederlandse vereniging is voor liefheb
bers van vuurtorens. In het verenigingsblad wordt 
bovendien telkens ruimschoots aandacht besteed 
aan vuurtorens op postzegels. Meer informatie 
over de vereniging is te verkrijgen via de secretaris, 
Lisette Demmers. Zij is bereikbaar op het volgende 
emailadres: secretarisOvuurtoren.org 

die lijken op proefdruk
ken, maar het niet zijn. 
Ook de blauwdrukken 
die bij de speciale NVPH 
catalogus zitten, zijn 
leuke hebbedingen, 
maar mogen niet in een 
tentoonstellingsverzame
ling worden opgenomen. 
Wie daarentegen het 
geluk heeft in het bezit 
te komen van originele 
ontwerpen, heeft iets bij
zonders om mee voor de 
dag te komen (14). Daar 
hangt echter wel weer 
een prijskaartje aan. 

Voetnoten 
' in het Handboek Postwaar

den Nederland is meer 
informatie te vinden over 
deze sluitzegels (Ci Welda
digheidszegelsigoó). 

' Zie ook; Jeffrey Groene
veld, De postzegel die 
werd aangehouden. 
Maandblad Philatelie 
jaargang 74,1997. nummer 
850, pp. 278282 

Dat dit het geval was bij 
de stempelmachine is 
nog voor te stellen, maar 
er zijn ook enveloppen 
bekend met handstem
pels en die werden 
door een postbeambte 
geplaatst (12). Er waren 
echter ook alerte PTT
medwerkers, die zagen 
dat ze in de maling geno
men werden (13). 

Ontwerpfase 
De producten die horen 
bij het hele totstandko
mingsproces van een 
postzegel vallen ook 
onder de Cinderella's. 
Zij zijn bij verzamelaars 
geliefd en mogen met 
mate gebruikt worden in 
tentoonstellingsverzame
lingen. Daarbij dient wel 
opgepast te worden. Niet 
elke proefdruk is bijvoor
beeld bijzonder, als het 
al een proefdruk is. Som
mige postdiensten geven 
velletjes aan hun klanten. 

irl̂ E.. lï{L AUC^LITL 

N ICUVVf MH/VGERHEIDEbTR, 

Ê3g| EB U bfltH o W f t r M i S 

vgmmmmmmwmmvmm 

2P 

: TiXTi ^ritïMs B««tiny mrt &« 'Heer Cïaus Vo»i^*t»6*^ NEDERJIAND 
11 «i 



KLEINE ANNONCES 

AANGEBODEN 

www.tnotiefonline.nl Motiefpost

zegels met afbeelding. Pzh. lansen. 
Tel. 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, Hod
gesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 0464512751. 
Email robertwiktor0home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229261611. 
www.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegelveiling.coni voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijgelaar. 
Tel. 0105222914. 

Mist u nog iets in uw verzame
ling? In onze winkel een ongekend 
groot aantal series en blokken van 
diverse landen en motieven 
www.wereldzegels.eu M.v.Dal. 
Tel. 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. * gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoek@hetnet.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: infoOtenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl 
Helderse postzegelhandel. 
Tel. 0223614066. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en catalogi. 
A. Peters. 
Email: infoOvoorsterphilatelie.nl 
Tel. 0651548440 of 0455245256. 

Prijslijst verzamelingen en 
restanten aanvragen: Van Dal 
Filatelie, v. Deutekomplein 99, 5706 
T) Helmond of m.vandalOchello.nl 

fd 

m 
"JTT » 50 Kaarten 18701880 R'dam part. 
Q ^ ^ F.D.C. 19652008 postz.b. opbr.gr. 

" aantal. Moet weg! 
M. Beerepoot.Tel. 0229581541. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwits., Oostenrijk, Liechtenstein, 
Brasil en Indonesië 20  25%. R. 
Dorman, Fonteinkruid 37,7772 ML, 
Hardenberg. Tel. 0523272182. 
Email: hi.dorman@concepts.nl 
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2500 postzegel aanbiedingen 
van meer dan 40 landen! Kijk op 
www.tenkatephilatelie.nl 
of stuur uw mancolijst naar Lijster

besstraat 21,6666 XE Heteren. 
Tel. 0264722176 of 0646644808. 
Email: info@tenkatephilatelie.nl 

Postzegelmapjes Nederland nr. 1 
t/m 151 in 4 albums, bod gevraagd. 
N. Ooijevaar. Tel. 0756874522. 
Email: ooijevaar@net.nl 

USA, Canada, alle manco's, ook uit 
grote series en ongetand.). Dijkstra, 
Lindenoord 20,8172 AL Vaassen. Tel. 
0578571958. 
Email: d1jks20@gma1l.com 

Collectie Nederland gestempeld, 
waaronder b.v. 1 t/m 6 en 332 t/m 
349 etc. waarde cat. 2013 ruim 
4.000, euro. F. Volkers. 
Tel. 0113581365. 4 nw. St. boek. 

Waardevolle religie verzameling 
52 albums + veel lektuur slechts 
2.000, euro. J. Borst, Castricum. 
Tel. 0251232748. 

Te koop PTT Postzegelmapjes 
1 t/m 449. L Vlaspoel, Meerssener
weg 265,6224 AH Maastricht. 
Tel. 0433624025. 

Ruilen: 150 postzegels, suikerzak
jes, sigarenbandjes, lucifermerken. 
G. Adams, Lelievaart 46,2724 SE 
Zoetermeer. 

www.philatelieamsterdam.nl 
Online en met kleurenfoto's: motief, 
wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 0206838643. 

De Verzamelwinkel/Zierikzee na 
31 jaar opheffings uitverkoop 
10 tot 50% korting, b.v. postzegels, 
munten, prentbriefkaarten, tremen, 
speldjes, plaatjesalbums, speel
goed, boeken enz. enz. J.W.H. Bom, 
St. Domusstraat 24, Zierikzee. 
Tel. 0111413118. Geopend dinsdag tot 
en met zaterdag vanaf 10 uur. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen post
zegel en muntenverzamelingen 
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 mogelijk. 
Bredenhof. Tel. 0104826725. 

Gevraagd: ik bied de hoogste prijs 
voor ongebruikte Nederlandse 
postzegels uit de jaren 20012014. 
W. Bongers. Tel. 0636578674. 

DIVERSEN 

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! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuide
lijk Afrika? Maak eens kennis met 
ons, 4bijeenkomsten m Tiel, 
4 veilingen, eigen blad, rondzend
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20, euro. 
Inl. P. Mulder. Tel. 0206197689. 
Email ppmulder@planet.nl 

Postzegel en Poststukkenbeurs 
zaterdag 25 oktober van 10.00 
16.30 uur in "De Koepel", Kapit
telweg399a, Hilversum. Filatelis
tenvereniging "Hilversum en 
Omstreken", S.). Nieuwendijk. 
Tel. 0355386170. 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse Kol., 
eigen blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. m De Bilt. Contr. 
19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Tel. 0206277894. 
Email: secretaris@cfvmarianne.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide 
bibliotheek en rondzendmgen. Onze 
website: www.usca.nl Enk Mulder, 
info@usca.nl Tel. 0625240316. 

Emmeloord 8 november Post
zegelbeurs 10.00 16.00 uur m 
Multi Functioneel Centrum, Corn 
Dirkzplem 10,8301 AN Emmeloord 
Inl. 0527615628. 

Verzamelt u Latijns Amerika? 
LACA heeft 4x per jaar een meetinc 
m De Bilt, een blad vol interessant« 
artikelen en 2 keer per jaar een 
veiling. 
Info: www.laca.nl of 0235256681. 

Verzamelt u Israël? 4 Bijeenkom
sten met veiling p.j. onze website 
wwwvernip.nl 
B. Belonje. Tel. 0320234548. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrondzendir 
gen per verzamelgebied. Contribu 
tie 9 euro per jaar. Tegemoetkomir 
m portokosten. Ook inzenders van 
kwalitatief goed materiaal van 
harte welkom. Provisie 6% en voor
schotten beschikbaar. Inzenden in 
CsKboekjes, aankoopkosten boek 
jes worden bij afrekening vergoed 
Ziewwwcsk.nu 
B.K. Okma. Tel. 0514850744. 

Op vrijdag 31 oktober 2014 orga 
niseert PV Onder de Loupe haar 
44e Grote Veiling van 1000 kavels. 
Info 0622244752 of website 
www.onderdeloupe.nl 

PV Phila Venio houdt op za

terdag 13 december een grote 
internationale Postzegelbeurs 
van 10.00 16.00 uur m zaal De 
Wijlderbeek, Hagerhofweg 2A, Ver 
Zuid. Entree 1, euro. Tafels te huur 
Inl. H. Feijen. Tel. 0773731138. 
Email: mappa@live.nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(j 
■' Postzegel^^ 

W van der Bijl D 

t-:t-S 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelic Association 
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http://www.sgbritannia.nl
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mailto:ppmulder@planet.nl
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ERT MULLER 
Scan code voor 

Catalogus Aanvraag 

VEILINGEN SINDS 1951 

Grote veiling in november! 

/^....y Meer dan 3000 verzamelingen, partijen en nalatenschappen 

y^....Y Omvangrijke bestanden in vele honderden dozen 

/ ^ ...y Aparte kavels met talrijke rariteiten 

Vraag nu de gratis catalogus aan Tel. 0049 7243 561740 

Gert Müller GmbH & Co. KG 
Internationale Postzegel-en Muntenveilingen 

Carl-Zeiss-Str. 2 • 76275 Ettlingen/Duitsland 
Telefoon 0049 7243 561740 • Fax 0049 7243 5617429 
E-Mail: info@gert-mueller-auktion.de 
Internet: www.gert-mueller-auktion.de 

Beste 
perjaay 

Ikif^ 

Ê 

mailto:info@gert-mueller-auktion.de
http://www.gert-mueller-auktion.de


^ i e t d i i k Meer dan 95 
in dienst var 

Filatelie. 
1919201 

Veiling 403,10,11,12 november 2014 
euttväm 

/ / 

^^^ 
mmrmmmmmwm 

PARGELS i i OF 

EOUCWtO 

Voor deze veiling ontvingen wij een 
enorme, indrukwekkende collectie 

posthistorie van de hele wereld 
ondergebracht in ruim 550 kavels. 

9 Cent zonder waarde insch 

Nr. 2 Plaat IA 

Ook inzenden? 

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. 
Nr. 2 Plaat 

Kijkdagen veiling 403 
Wij zijn op zoek naar collecties, 
voorraden en partijen 
postzegels, brieven en 
prentbriefkaarten voor onze 
volgende veling in het voorjaar 
van 2015. 

SA:.-': 
' f ^ * « «■>■ «II«« ë 

ma 2710 t/m vrij 3110 
ma 311 t/m vrij 711 
za 811 en zo 911 

van 10 0017 
van 10 0017 
van 10.0016 

3 gaats roltanding in paar 
In de ochtend voorafgaand aan de veiling 
Op 10,11,12 november 2014. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

^otvopuwver^, 

^^i^ooruwvert' 

Rietdijk B.V. 
Kantoor Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.:+031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen oom 
www.rietdijkveilmgen com 

http://www.rietdijkveilmgen

