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Top 1st edition, Basel Dove as a 
horizontal pair and a copy of the 
unissued edition, MNH pair 

□ 
PETER RAPP AG 
International Auctions 
for Stamps & Coins 
Toggenburgerstrasse 139 
P.0 Box 276 
9500 Wil, Switzerland 
Phone 0041 71 923 77 44 
Fax 0041 71 923 92 20 
www rappauktionen ch 
info@rappauktionen ch 

INTERNATIONAL RAPP AUCTION 
24 TO 27 NOVEMBER 2014 
SPECTACULAR. OUTSTANDING. EXCEPTIONAL. 

Traditionally we will once again present you an outstanding and versatile auction 
offer m both philately and numismatics This includes exquisite single items and 
comprehensive collections in top quality and lots that have not been offered 
on the market for many years Additionally, we will present by far the most com

prehensive and valuable com and medal offer in the history of our company 

We look forward to welcoming you at our auction. 

> All About the Rapp Auction 2014: www rapp auktionen ch or 0041 71 923 77 44 
> Viewing: from 19th November 2014 onwards (only by appointment) 

Staande loep BULLAUGE 
• Lensdiameter 65 mm 
• 5voudige vergroting 
• 6 witte hightechleds 
• 3 verschillende MlEU^^ 

helderheidsstanden 

art nr 345 409 € 1 8 ^ 9 5 

Zakloep SLIDE 
• Lensmaat 35 x 40 mm 
• 3voudige vergroting 
• Met LED 

^ \̂EU> '̂ art nr 346 5 

Zakmicroscoop 
15voudige vergroting 
Miniformaat 
Met LED 

artnr 346 236 

€ 7,95 
NrtU>w 

^ LeuchÉÉurm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

Macrolens PHONESCOPE 
De macrolens PHONESCOPE verandert uw smartphone of tablet in 
een volwaardige, digitale microscoop met maar liefst 60voudige 
vergroting Eenvoudige bediening de macrolens op de camera van 
de smortphone zetten, de camerafunctie starten en v/illekeung sterk 
inzoomen 

art nr 345 620 

€ 
■ J43 O^U 

,9 ,95 NIEUW 

Meer info bij u w Leuchtturm dealer of direct via Leuchtturm: 
Postfach 1340 ■ D21495 Geesthacht • Tel. +49 (0) 4152/801200 ■ Fax +49 (0) 4152/801300 ■ info@leuchtturm.com ■ www.leuchtturm.com 

mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com


Pzh. N.DE NEEF Aanbiedingen zolang de voorraad streict N E D E R L A N D & O.G. 

I 

Speciale aanbiedingen / partijtjes: 
Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit pnma kwaliteit 
FDC's of complete uitgiften zonder doubletten, (* = Incl. stockboek) 

F01. Aruba 1986/1995luxepostfriscompleet(cw ca €325) 
*F01a. Aruba 1996/2004 luxe postfns compleet (c w ca € 350) 

F04. Nederland restantverzameling van ca 375 onbeschreven 

verschillende pracht FDC's, cat waarde ca € 1 000,

F06. OudSunname1962/1975 compleet postfns 

(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
*F07. Rep Sunname, complete postfnsse verzameling {incl vellen 

4/6 en 19/20) 1975 t/m 1990 cat wrd Zonnebloem ruim 1400,

•F09a. Ned Antillen, compleet postfns 1953/1985 (NVPH 244/830), 
*F09b. (cw ruim700) Ofincl decompletejaargangen 1986/1990 
*'F10. Indonesië complete postfrissse verzameling volgens Davo 

1970t/m 1987(Zonnebloem672/1308 ca 3340catwrd ") 
"F13. Bund ophoofdnrs f^ichel complete postfnsse verzameling 

1960 t/m 1989 (Michel ca 1335, cat wrd) 
*F14a. Oostenrijk postfns, jaren 19611980compleetophoofdnrs 

(Ruim 400,cal wrd nummers 10841663) 
*F14b. Oostenrijk postfns, jaren 19811992 compleet op hoofdnrs 

(Ruim 375,catwrd nummers 16642083) 
F15 Indonesië deelverzamelingen van ca 100 onbeschreven 

a. FDC's zonder doubletten vanaf 19551978 
■b. FDC's zonder doubletten vanaf 19791996 
c. FDC's zonder doubletten vanaf 1997heden 

'F22 Pracht restverzamelingen, postfns complete uitgiften, 
geen doubletten, ruim 500  cat wrd (Nvph, Zbl of Michel) 

,;, F22a. 
F22b, 
F22c. 
F22d, 
F22e. 
•F34. 

Nederland 
Cur /Antillen 
Indonesië 
Rep Suriname 
Berlijn + Bund 

44,

28,

26,

29,

19,

F22f. Bund 
F22g, DDR 
F22h. Berlijn 

F22k. Oostenrijk 
F22j. Ver Eurapa Cept 

V

Supercollecties complete uitgiften (series en blokken) en 
zonder doubletten ('* = In luxe 64bladig stockboek): 

a. Indonesië, cat wrd Zonnebloem postfns ruim 2 000,

b. Duitsland (BRD) postfns, cat wrd ruim 2 000,Michel 
c. Bund en Berlijn mooi gestempeld, ruim 2 000, Michel 
d. Bund en Berlijn, luxe postfns en ruim 2 000, Michel 
f. Berlijn compleet 1960/1990 op hoofdnrs, ruim 950, Michel 

59,

129,

39,

25,

99

59

165,

59,

35,

33,

39

49,

85,

Complete postfrisse jaargangen 
Ned.Antillen 
1991 12,00 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 zie Cur 
2012 zie Cur 
2013 zie Cur 

Curasao 

8,00 
8,00 

13,00 
9,50 

13,00 
21,00 
20,00 
19,00 
25,00 
30 00 
45,00 
52,00 
59 00 
69,00 
80,00 
79,00 

110,00 
118,00 
130,00 

Aruba 
7 00 
7 00 
7,00 
8,00 
9,00 

11,00 
18,00 
15,00 
21,00 
20,00 
16,00 
16,00 
1600 
15,00 
33,00 
28,00 
19,00 
45,00 
35,00 
87,00 
80,00 
75,00 
89,00 

Carib.Ned. 

2010 9,00 0 80 
2011 103,00 28,00 
2012 108,00 39,00 
2013 113,00 nvt 

Ook modem luxe gestempeld ved<ri)gbaar 
" Excl apart verkrijgbare pers postzegelvellen 

met genoemde jaargangen op aanvraag 

Rep. Sur. 
11,00 
11,00 
15,00 
32,00 
28,00 
34 00 
33,00 
39,00 
40,00 
55,00 
59,00 
92,00 
80,00 

115,00 
11000 
109 00 
117.00 
119,00 
147,00 
135,00 
133,00 
132,00 
130 00 

St Maarten 
100 

58 00 
105,00 
112.00 

Cura;ao/Ned. Antillen 
pfr 150/152 26,00 
pfr 230/233 125,00 
Idem Ie pi 69,00 

pfr 234/238 14,50 
pfr 239/243 13,50 

(op hoofdnrs) 
Indonesië 

(compl vigs Davo 
incl de blokken 

excl Port/dienst) 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

79,00 
75,00 
28.00 
25,00 
33,00 
25,00 
24,00 
24,00 
31,00 
15,00 
39,00 
27,00 
37,00 
36.00 
34,00 
47,00 
41,00 
29,00 
46,00 
32,00 
57,00 
47,00 
33,00 
70,00 
63,00 
43,00 

Pers Postz.vellen Aruba en Ned.Antillen 
Ned Antillen 

Aruba 

2003 (1458/59) 
2004 (1536/37) 
2006 (1689/90) 
2014 (4 stuks) 
2010 (466) 

14,50 
14,50 
19,50 
32,00 
12,50 

.Bestellingen bvk per emaii, fax of schriftelijk Tel 0523614978 (vrijdag, zaterdag en maandag van 13 3022 30 uur) 
Franco boven 50  Bij vooruitbetaling op NL271NGBDD04335822 franco en 4% korting Wij hebben o a in voorraad. Nederland, 
NedAnt Aruba Curafao Car Ned St fvlaarten Suriname + Rep Indonesië Duitsland Ver Europa en div buitenland dnikfeuten voort«houden 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 
Email: i 
Fax : 0523610702 

Nederland postfns 
complete jaargangen 

1960 t/m 1964 

nrs 736/835 15,00 

1965 t/m 1976 

(excl Langlopend) 

incl blokken 39 00 
excl blokken 19,00 

overige jrg op aanvraag 
Nederland postfris w.o,: 

121Ktvelrand 

217A(+C) 

248/251 
283/286 
287/288 
325/326 
BRD 

19,00 
79,00 
55,00 
35,00 
4,50 
9,00 

postfris 
complete jaargangen 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

8,00 
14,00 
11,00 
12,00 
15,00 
15,00 
15 00 
16,00 
16,00 
14,50 

Ned.lndie 1 
postfris 
135/37 

298/03 

304/08 

309/16 
317/21 

322/25 

334/36 

347/50 
362/70 

372/73 

374/82 
383/88 

19,00 

0,50 

0,50 

1,70 

0,25 

0,45 

0,40 
0,30 

1,10 
0.60 

1.20 
85,00 

Ned.lndie met 

nette plakker 
293/97 
359 
383/88 

4,80 
10,00 
42,50 

Ned.lndie mooi 

gestempeld 
167/70 

182/85 
ld in blok 
265 

RIS 23/24 

4,80 
1,00 
4,00 
4,50 
5,00 

Nederland 
mooi 
gestempeld: 
208/11 2,00 

212/19 12,00 

220/23 2,00 

229/31 
232/35 

7,00 

4,00 

238/39 14,00 

240/43 9,00 

244/47 15,00 
248/51 
257/60 
261/64 
270/73 
274/77 

278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
296/04 
495/03 

7,00 
9,00 
6,00 
5.00 
4,50 
3,20 
3,20 
2,00 
1,00 
1,80 
2,50 
0,50 

550/60 2100 
etc 

Kerstvellen 
luxe geslempelc 
1988 t/m 2003 

voor 
Diverse aanbiedingen: 
F60 Indonesië 20 versch minisheets postfris 
F61 Indonesië 40 versch blokken postfns 
F62 Indonesië proeven 15/23D in paren (Z bl cat) 
F67 Aut. en Postz.boekjes Nederland' 

25 versch postfns tussen nr 1 en 30 (o a 11/13) 

25.00 

19,00 
29,00 
40,00 

Nederland plaatfouten postfris (volgens Mast) 
in randblok 
in paar 
in randblok 
in randblok 
in randblok6 
in randblok 

170 PM1 
170 PM3 
170 PM4 
170 PM5 
341 PM1 
343 PM 

15 00 
16,00 
17,00 
17,00 
9,00 

14,00 

176 PM5 
in blok 
278 PM4 
randstuk 
337 PM2 
randst3 

Curasao, 
postfns, 

BES, StMaarten, Aruba, Rep.Sunname en Indonesië 
gestempeld en fdc's ook in abonnement leverbaar. 

A N I) A U C 
ALAND AUCTIONS czt 

 v a l u e f o r m o n e y 

648 

o 

Welcome to Aland Auctions 
 the auction site of Aland Post with a variety 
of philatelic objects such as stamps, covers and 
cards as well as coins and many other types of 
collectibles. 

The time has come for a new interesting 
auction with objects from around the world! 

17 November  9 December 2014 

Aland Auctions  value for money at 

www.alandauctions.ax 
A L A N D A U C T I O N S / A L A N D POST LTD, RO. BOX i loo, A X  2 2 1 n , 

MARIEHAMN, ALAND, FINLAND 
PHONE + 358 18 636638 EMAIL: alandauctionstjBposlen.ax 

http://www.alandauctions.ax


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

1892 
EERSTE POSTZEGELVEILING IN NEDERLAND 

AAN 6 ^ . ./. c JS. v^y^^ 

■X^ V 

7 hJ': 

Dubbele briefkaart G34 met kopstaand opschrift van de vraagkaart, 
op 521898 verstuurd door J.L. van Dieten Jr. 

Nu, 122 jaar en 630 postzegelveil ingen later, 
staat de naam Van Dieten nog immer garant voor topkwaliteit, 

betrouwbaarheid en service in dienst van de f i latelie 

I Voor onze 631e veiling, die gehouden zal worden op 1314 maart 2015, kunt u 
öt medio januari kwalitatief goed materiaal inleveren, zowel in Roermond als in Den Haag 

ßif^da 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, T+31 (0)70 365 3817 

(Postadres p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 8082, 2518 AD 'sGravenhage) 
info@vandieten nl • www vandieten nl 

I H M 3 

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



TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Luxemburg = € 0,55 per I EURO. 
Denemarken = € 0,80 per 10 DKK. 
Frankrijk = € 0,60 per 10 FF 
Nederland = € 0,70 per 1 EURO. 
Kanaaleilanden = € 0,33 per 1 GBR 
Liechtenstein = € 0,40 per 1 SFR (vanaf 1996). 
Noorwegen = € 4,00 per 100 NKR. 
Engeland = € 0,55 per 1 GBR 
U.S.A.= € 0 3 0 per 1 DOLLAR. 
Zweden = € 4,50 per 100 ZWKR. 
Zwitserland = € 0,45 per 1 SFR. 
Duitsland Euro Zegels = € 0,75 per 1 EURO. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

M - FILATELIE DE BOEIER - H 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
^Neder land & OR (postfris/gestempeld) 
^Zwitser land (posttris/gestempeld) 
-i^lndonesië (posttris) 
-|^Thema Spoorwegen (vni. posttris) 

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

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

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 100 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavië : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 

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

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

0 0 g r 
16,00 
25,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
12,50 
10,00 
12,00 

9,50 

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

8,50 
17,00 
23,50 

9,00 
8,50 

1 k g 
132,00 
228,00 

95,00 
112,00 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 -i- € 5,00 porto Orders boven € 60,00 portovrij 

Levenng onder rembours -n € 11,50 Filatehstische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP' 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek nr. 82.19.07.581 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

BEURS VOORSCHOTEN l ü i 
zaterdag 8 november 2014 

Sporthal De Vliethorst, Vd Haarplein 9 2251 Cl 
9.30-16.00 u 

BEURS HENGELO !!! i 
zondag 16 november 2014 

Hotel vd Valk, Bornsestraat 400,7556 BN 
10.00-16.00 uur 

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

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

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

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

www.advantage-stamps.com 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937 - e-mail: sundquest@p|anet.nl 

ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
POSTZEGELS - MUNTEN -

B A N K I I L J E T T E N : . A N S I C H T T O A K T E N 

Wij hebben een uitge breide voorraad benodigdheden 
Openingstijden: 

Tel.: 0575 - 54 02 54 woensdag 13.30 u. - 17.30 u. 
Fax: 0575 - 51 40 48 donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
-f-m^//; postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
W^é«Ve; www.dezutphenseposczegelhandel.nl zatercUg 10.00 u. - 17.00 u. 

Si 

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, 
6950 AA Dieren ^ 
Tel: 0313-419041 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

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). 

ü e Capelse pustief eilieurs 
Zaterdag 29 en zondag 30 november 2014 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp"/Capelle aan den IJssel 
• Openingstijden zaterdag van 10.00 -17.00 uur 

zondag van 11.00 -15.00 uur 

Voor inlichtingen: tel.: 06 - 44 11 46 95 

IJ (.FILATELISTENVERENIGING)' 
SSEL-& LEKSTREEK 

Volgende beurzen zi jn op: 21 en 22 februar i 201S, 
2 6 en 2 7 september 201S, 2 8 en 2 9 november 2 0 1 5 

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:info@filatelledeboeier.nl
http://www.fllateliedeboeier.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphenseposczegelhandel.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


argang9i november 2014 nr 1041 

latelie (waarin opgenomen De 
iilatelist en De Posthoorn) wordt uitgc 
:ven door de Stichting Nedcriandsch 
aandblad voor Philatelie 

; officiële mededelingen van de 
>ninkli|ke Nederlandse Bond van 
atelistenverenigingen KNBF en de 
ig na s van De Posthoorn vallen buiten 
irantwoordelijkheid van de redactie 

Dofdredactte 
?ne Hillesum Filatelie 
me H llesum 
)stbus 7 3330 AA Zwijndrecht 
lefoon 078 6101520 
llesum@filatelist com 
WW defdatelte nl 

Ivertentieverkoop 
ireau de Troye 
leelvogelweg 5 i349CGAlmeTe 
anine de Troye 
lefoon 036 5384528 
lefax 036 5384880 
fo@bureaudetroye nl 
WW bureaudetroye nl 

bonnementen en bezorgklachten 
bonnementenland 
)stbus20 1910 AA Uitgeest 
ilefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
'lefax 0251 31 0405 
utaties www aboland nl/blad/filatelie 

Ireswijzigingen 
ireswijzigingen geeft u op aan de 
Cretans van de vereniging waarvan u 
Ibent Individuele abonnees zenden 
m adreswijziging aan de administratie 
ie Abonnementen) 

loe word ik abonnee'* 
zijn twee abonnementsmethoden 
een collectief abonnement 
kunt lid worden van een vereniging 
ebij Filatelie is aangesloten het 
>onnementsgeld maakt dan deel uit van 
V verenigmgscontnbutie 
een ind vidueel abonnement 
ervoor kunt u zich m u v België 
inmelden bij Abonnementenland in 
tgeest(zi6 Abonnementen)voor 
33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 
andaard) of € 77 85 (buitenland 
lonty) Een individueel abonnement 
lat per de eerste van een willekeurige 
aand in het loopt m nimaal een jaar 
nummers) Abonnementsbeemdigmg 

e Opzegging abonnement 

Hgische abonnees 
oont u m België"? Dan kost een 
jonnement €34 25 Stort dit bedrag 
ï rekening BE79 000 03508 82331 n v 
nnmgmeesterFilate e Brussel 
rmeld duidelijk het adres waarnaar 
:t blad moet worden verzonden' 
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Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NE1 
22791 Argentinië. Prijs: € 1 2 5 
Insteekboek met divers, voornamelijk gebruikt matenaal van Argentinië Bevat tevens wat zegels van 
Chili Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22785 Australië 1952-1980. Prijs: € 150 
Goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Australië 1952-1980 in Collecta album 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22850 Australisclie Staten. Prijs: € 950 
Dik insteekboek met divers, voornamelijk gebruikt materiaal van oud Australische Staten Bevat zeer 
veel zegels, waaronder veel Victona (o a goed fiscaalzegels), Tasmanie en van Diemensland, West 
Australië, etc Zeer veel materiaal, hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22875 Azië. Prijs: € 125 
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt matenaal van Aziatische landen, zoals Korea, Japan, 
China etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22883Baden1851-1868. Pri js:€1550 
Stockblad met divers gebruikt materiaal van Baden 1851-1868, waaronder {Michel no's) l a {4x) 1b 
(7x), 1b 2x op bnef, 16 (3x), 21 (3x) etc Wat gemengde kwaliteit, maar veel zegels gekeurd en zeer 
hoge cat waarde' Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22792 Baltische Staten 1918-1940. Prijs: € 1250 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van 2 Baltische Staten (Estland, 
Letland) Partij bevat beter matenaal zoals (Michel no's) Estland 29-30Uw** in verticale paren, ho-
nzontaal ongetand, 60-61 Uw** (honzontaal ongetand, samenhangend met getande exemplaren), 
Letland 75-76B**, 87-88* 129-131*, 153-158A*, 161 F** (Is oranje, samenhangend met 162) 177-
179B, 190-192A*, 190-192B, 203-205A*, 203-205B", 203-205B', 210-214A*, 215-218B(*), 220-
222** 228-231B*, etc Partij bevat ook wat ouder matenaal van Rusland 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22880 België. Prijs: € 125 
Insteekboek met divers, voornamelijk klassiek gebruikt matenaal van België 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22827 Colombia 1859-1937. Prijs: € 1350 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Colombia 1859-1937 op oude Yvert albumbla-
den in map Collectie bevat ook lokaal (provincie) zegels en luchtpost (Scadta) Beetje gemengde 
kwaliteit, maar weinig aangeboden Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22804 Curasao 1873-1991. Prijs: C 760 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curasao 1873-1991 in Davo cristal al
bum Collectie bevat o a (NVPH no's) 40*, 41*, 42-43(*), 86-70**, 75-81*, 89-99*, 104-120* (30 cent 
gebruikt), 141 -152* 230-233* (Juliana en Face), 239-243*, luchtpost 37* 38*, 40*, port 7(*), 10(*), etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22805 Cura9ao 1873-1999. Prijs: € 1200 
Zo goed als complete, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curagao 1873-1999 in Davo 
album Collectie bevat o a (NVPH no's) 11(*), 12, 13-17*, 42-43 75-81*, 104-120, 178-181* 230-
233*, luchtpost 1-3 18-25, 86, 87*, 88*, port 1-10 (no 4 en 7 beide dunne plek), 11-20, 31-33, 34-
43* etc Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22773 DDR 1949-1990. Prijs: € 250 
Goed gevulde, postfnsse, 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 
22898 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 400 
Ongebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in 3 zelfgemaakte albums Collectie is aardig gevuld, 
paar zegels zonder gom, over het algemeen mooie kwaliteit Gat waarde ca 4700 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22895 Duitsland 1945-1990. Prijs: C 1550 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte (dubbele) collectie Duitsland 1945-1990 in 3 blanco 
Leuchtturm albums Collectie bevat veel materiaal, waaronder aardig Franse Zones met ook veel 
plaatfouten en Bundespost en Berlijn met zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) Berlijn 35-41 
(UPU), 61-63* (Goethe), 68-70* 71, 73, 72-73*, 82-86, Bundespost 111-112*, 111-112, 113-115*, 
116*, 117-120* 139-140*, 139-140, 141 -142, etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22823 Duitsland 1994-2000. Prijs: € 525 
Collectie van 346 postfnsse velletjes van 10 van Duitsland 1994-2000 in 2 blanco Davo albums 
Gigantische aanschafprijs' Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22901 Duitsland na 1945. Prijs: € 1250 
Leuke, postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Duitsland na 1945, waaronder veel postfnsse 
rolzegels Berlijn in strippen van 5 of 6, leuke combinaties Bundespost, waaronder gekeurd, mooi 
deel DDR dienstzegels, waaronder veel duur en gekeurd materiaal etc Mooie partij, cat waarde ca 
14500 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22894 Duitsland postwaardestukken. Prijs: € 115 
Album met 126 ongebruikte postwaardestukken van Duitsland, waaronder Duitse Rijk, DDR en wat 
Duitse Zones Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22828 Ecuador 1865-1957. Prijs: € 825 
Zeer goed gevulde voornamelijk gebruikte collectie Ecuador 1865-1957 in album Collectie bevat 
ook beter materiaal zoals (Michel no's) 15, 79-80, 105*, 148*, 156, 237-242, 250-252*, 258(*), 294-
296*, etc Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22825 El Salvador 1867-1970. Prijs: € 425 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie El Salvador 1867-1970 in blanco album, waaron
der ook dienst, port etc Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22822 Engeland 1841-1990. Prijs: C 1050 
Goed gevulde postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1841-1990 langlopende ze
gels in blanco album Collectie bevat o a mooi klassiek deel met veel plaatnummers, vanaf 1948 
veel postfns met o a Wilding en Machin deels gespecialiseerd etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22821 Engeland 1866-1953 postwaardestukken. Prijs: € 155 
Kleine collectie van ca 60 postwaardestukken en enkele bneven van Engeland 1866-1953 in album 

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 
22844 Engeland en koloniën 1841-1935. Prijs: € 2500 
Aardig gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen 1841-1935 in 2 mooie 
Stanley Gibbons New Imperial albums Collectie bevat o a aardig Canada en provinciën, Ceylon, 
India en Staten, Hong Kong etc Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22846 Engeland. Prijs: € 500 
Insteekboek met divers, voornamelijk gebruikt matenaal van Engeland, waann o a aardig klassiek 
matenaal en betere dienstzegels Ook wat Engelse kolomen aanwezig 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22786 Engelse koninklijke jubilea. Prijs: C 200 
Doos met 6 albums met postfnsse 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 

22840 Europa CEPT 1956-1992. Prijs: e 30 
Goed gevulde voornamelijk postfnsse collectie Verenigd Europa 1956-1992 in 2 insteekboeker 
Collectie bevat beter matenaal zoals Luxemburg 1957**, Liechtenstein I960**, vele velletjes, wj 
voorlopers en meelopers Koopje' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22884 Faeroer 1919-1941. Prijs: C 82 
Stockblad met divers matenaal van Faeroer 1940-1941 Bevat o a (Michel no's) 1 op bnefstukjt 
2-6* (en enkele doubletten), 2-6 (met doubletten en tevens enkele bnefstukjes) Zeldzaam matenaa 
hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22887 Frankrijk 1850-1950. Prijs: € 225 
Zeer goed gevulde, postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1850-1950 in Bnmor 
album Collectie bevat mooi klassiek deel (wel wat gemengde kwaliteit) en veel beter matenaal ze 
als (Yvert no s) 9 (scheurtje), 62, 76 113**, 122*, 148-154*, 156*, 162-169* 229-232* 256*, 261* 
262", 266-268*, 269", 275-277*, 300**, 300b", 302**, 303**, 305**, 308**, 354**, 355*, 398**, vooi 
afstempelingen 47*, etc Zeer hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 

22897 Frankrijk ca. 1862-1990. Prijs: € 250 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte nalatenschap Frankrijk 1862-1990 in 6 Scott a 
bums, 3 insteekboeken en 4 vellenmappen Partij bevat zeer veel materiaal waaronder betere zegel 
zoals (Yvert no's) 37 (mist hoektandje), 152,156 (2x), 167,168, 229-232 (2x), 308 (3x), 321, 348-35 
samenhangend (uit blok 3), 398 (2x), 867-872*, 891-896*, 930-935* (2x), 945-950*, 989-994*, 1027 
1032*, 1066-1071* (2x), luchtpost 5-6* 7*, 10*, 11*, 13*, 14 (i), 15 (i), voorafstempelingen 47*, etc 
Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NE 
22856 Frankrijk en koloniën. Prijs: € 22 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Frankrijk en kolomen, waaror 
der aardig klassiek materiaal en lokaal zegels van Marokko 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22842 Frankrijk postzegelboekjes. Prijs: € 15 
Map met 60 moderne, postfnsse postzegelboekjes van Frankrijk, nominale waarde ca 200 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NE 
22802 Frankrijk. Prijs: € 35 
Aardige postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Frankrijk in 3 insteekboeken, waarin ook wi 
beter matenaal zoals (Yvert no's) luchtpost 7* (2x), 24-27*, 30-33**, 36**, port 13', 14*, 25-27, e 
verder veel nominaal materiaal tot ca 2006 Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22820 Gibraltar 1886-1997. Prijs: € 38 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Gibraltar 1886-1997 in insteekboek Collectie bev£ 
beter matenaal, diverse tandingen en veel postfnsse zegels 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22863 Griekenland. Prijs: € 35 
Insteekboek met divers, postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Griekenland, waann voorni 
melijk klassieke zegels Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NE 
22831 Guernsey 1941-1992. Prijs: € 42 
Postfnsse collectie Guernsey 1941-1992 inclusief Duitse bezetting, diverse brugparen, tandin 
varianten en postzegelboekjes in 5 Leuchtturm albums Tevens Alderney, deels in paren en blokke 
van 4 Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22882 Hongkong 1937-1948. Prijs: € 62 
Postfnsse en ongebruikte partij Hongkong 1937-1948 op stockblad Bevat veel beter materiaal zoa 
(Stanley Gibbons no's) 149*, 156* (3x), 158* (2x), 159*, 160", 160* (2x), 161*, 162* (2x), 163-168* 
172** (10 dollar Silver Wedding), 173-176**, etc Mooie partij, hoge cat waardei 

Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22818 IJsland 1902-1994. Prijs: € 22 
Aardig gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1904-1994 in Davo albun 
Collectie IS vanaf 1965 uitsluitend postfns en vrijwel compleet 

Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22878 Indiase Staten. Prijs: e 80 
Album met 12 mooie klassieke bneven van Indiase staten, netjes gedocumenteerd Voornameli 
verstuurd binnen India of naar Engeland Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22832 Israël 1949-2010. Prijs: € 155 
Zeer goed gevulde, postfnsse collectie Israel 1949-2010 in 7 luxe Lindner albums Collectie bev; 
beter matenaal uit de eerste jaren en is vanaf 1952 zo goed als compleet met o a blokken, velletje 
postzegelboekjes automaatstroken etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22777 Italië 1863-2013. Prijs: € 30 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Italië 1863-2013 in 3 insteekboeken Vooral het me 
derne deel is zeer goed gevuld Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22860 Italië, San Marino en Vaticaan. Prijs: € 35 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Italië, San Marino en Vaticaai 
waaronder betere zegels Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22893 Japan 1876-2007. Prijs: € 40 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Japan 1876-2007 in 3 insteekboeken 

Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22857 Japan. Prijs: € 30 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van Japan, waann leuk klassiï 
deel en ook betere zegels, waaronder bezetting China Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22808 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 95 
Leuke partij Japanse bezetting van Nederlands Indie in 4 insteekboeken Partij bevat aardige zegel 
stempels enkele veldelen en enkele brieven en postwaardestukken 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22868 Liechtenstein. Prijs: C 12 
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt matenaal van Liechtenstein, waaronder betere zege 
zoals (Michel no's) 145, 173-179*, 285-287* 305, 309, 315-318*, 319-321*, 329-331*, blok 3* etc 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NE 
22829 Luxemburg 1852-1975. Prijs: € 42 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1975 in Davo album Collect 
bevat aardig klassiek materiaal en vanaf ca 1925 veel ongebruikte senes, waaronder veel betere 

Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22855 Luxemburg. Prijs: € 16 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Luxemburg, waaronder aard 
klassiek deel Wel wat gemengde kwaliteit Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22833 Malta 1957-2005. Prijs: € 50 
Voornamelijk postfnsse, overcomplete collectie Malta 1957-2005 in 2 Davo albums, waann o a f 
velletjes van 10 Ook wat ouder ongebruikt en gebruikt matenaal aanwezig 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22847 Mauritius fiscaal zegels. Prijs: € 12 
Stockblad met 88 fiscaal zegels van Mauritius uit de Victona penode Zelden in zo'n aantal gezien 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
22891 Nederiand 1864. Prijs: € 82 
Gespecialiseerde collectie Nederland 1864 op albumbladen in map Collectie bevat o a diver; 
kleuren, drukken en stempels en tevens 22 brieven, waaronder enkele proefstempels Hoge cc 
waardel Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
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Ï774 Nederland 1867-1913. Prijs: € 375 
)stfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-2013 in 4 insteekboeken Collectie 
goed gevuld met ook zeer veel modern materiaal Geen nominaal matenaal aar\wez\g {w/el wat 
igebruikt zonder gom) Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
>839 Nederland drukwerkrolstempels. Prijs: € 1575 
steekboek met ruim 3900 {') zegels met drukwerkrolstempels Voornamelijk IVs en 1 cent (NVPH 
) 50 en 51), maar ook wat andere zegels waaronder bontkraag (ook ongetand), enkele kinderze-
ïls en wat Veth zegels Spectaculair lot zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
>896 Nederland en koloniën 1924-1969. Prijs: € 125 
jornamehjk ongebruikte collectie Nederland en kolomen in oud Excelsior album Aardig gevulde 
)llectie Nederland jaren 50 vrijwel compleet, diverse plaatfouten (o a NVPH 303P1*) etc Verder 
atenaal van Nederlands Nieuw Guinea, Antillen en Suriname 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!815 Nederland firma perforaties. Prijs: € 325 
steekboek met een voorraad firmaperforaties van Nederland, voornamelijk voor 1920 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!814 Nederland gelegenheidsstempels. Prijs: € 220 
vee insteekboekjes met gelegenheidsstempels, waaronder Vredesconferenties 1907, Conference 
ï la Haye 1929-1930, Volkenbondtentoonstelling 1930 etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!798 Nederland plaatfouten port 1870-1924. Prijs: € 1250 
achtige collectie plaatfouten, gebruikt en ongebruikt, met vele zeldzame zegels aanwezig, veel 
ogenomen in de NVPH en daarbuiten ook veel fouten die in de leidraad staan, met o a P2af(2x), 
nissielSSI met veel punt-port, open lijst barst, ET en TIE betalen, 3 zegels type V w o P4fgA 
I P5fgA, lange breukstrepen, 3 zegels met korte breukstreep (NVPH genoteerd, doch zonder prijs, 
/eren +/- 150 euro per zegel op op een veilingi), 12fllllB gebruikt (een gulden met dubbel inschnft, 
at onregelmatige boventanding wat gebruikelijk is bij dit zege!, zeer zeldzaam zegel, cat w 600 
iroi') volgende emissies met plaatfouten, 2x 49Abf gebruikt (te betaien) etc etc in stockboek 
twat diverse kwaliteit, doch meest zeer mooi ZELDEN AANGEBODENH' 

Alle foto's op- WWW.FILATEUE.NET 
2810 Nederlands indië 1940-1948 stempels. Prijs: € 165 
steekboek met ruim 150 zegels van Nederlands Indie 1940-1948 met diverse stempels, zoals rub-
ïrstempels manne stempels, veldpost stempels etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
Ï803 Nederlands Indie en Nederlands Nieuw Guinea 1864-1962. Prijs: € 425 
3ed gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie en Nederlands Nieuw 
jinea 1864-1962 in Davo luxe album in wat gemengde kwaliteit Collectie bevat beter materiaal 
»als (NVPH no's) Nederlands Indie 1, 2, 149-159Vo (Bandoeng, 2 cent bruin ontbreekt), 166* (5 
jiden jubileum 1923, dunne plek), 346* 351-361, port 52", etc Ook Nederlands Nieuw Guinea 
inwezig compleet incl Untea Koopje' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2809 Nederlands Indie langstempels en haltestempels. Prijs: € 1675 
steekboek met een werkelijk fantastische voorraad langstempels en haltestempels van Nederlands 
die Partij bevat duizenden zegels, waaronder betere stempels zoals Bireuen, Boemiajoe, 
ambanan Fakfak, Klakah Kloengkoeng, Minggiran (compleet stempel op paartje), etc Zeer hoge 
it waardel Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
!812 Nederlands Indië postagentstempels. Prijs: € 115 
[lein msteekboek met ca 100 zegels van Nederlands Indie en wat buitenland met stempel 
Postagent Batavia-Rotterdam'" " Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!811 Nederlands Indie vierkantstempels. Prijs: € 1050 
achtige partij van enkele duizenden zegels van Nederlands Indie met vierkantstempels in 2 stock-
jeken, waann ook betere stempels Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2807 Nederlands Nieuw Guinea. Prijs: € 250 
>stfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Nederlands Nieuw Guinea in stockboek Partij bevat veel 
atenaal, waaronder ook Untea Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!873 Oost Europa. Prijs: € 250 
steekboek met divers matenaal van Oost Europa, waaronder (Michel no's) Polen Przedborz 1 -2 
ekeurd), 4 LOPP luchtpost vignetten blok 6*, 11 ' (achterkant met mooi), Pools Levant 1 ' , 3', 4* 
He met gekeurd), Hongarije 487, 510 Albanië blok 3", etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
Z877 Oostenrijk 1850-1981. Prijs: € 3050 
achtige postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1981 in 2 insteekboeken 
DÜectie bevat mooi klassiek deel en zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 175*, 176*, 177*, 
13-441* 442-446*, 483*. 485*, 498-511', 512-517* (513 ontbreekt), 518-523' (Rotary), 524-529, 
iO-543*, 545-550, 551-554* (FIS), 556A' (Wipa vezelpapier), 557-562', 588' (Dolfuss), 591-596*, 
2*, 617-622*, 623-626* (FIS), 929-932", 952-954", etc Ook wat Oostenrijkse gebieden aanwezig 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
Ï870 Oostenrijk. Prijs: € 500 
steekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Oostenrijk, waaronder een 
OOI deel klassiek en veel betere zegels zoals (Michel no's) 154* (4x) 433-441 (2x), 498-511', 506", 
)7" 508",539', 541**, 586(3x) 984', 985', 986, etc Tevens wat Oostenrijkse gebieden aanwezig 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
Ï849 Oostenrijks Levant. Prijs: € 100 
ap met oude albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijks Levant 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
Ï845 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1974. Prijs: € 200 
sstfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse kolomen in Davo album Veel matenaal, 
it waarde ruim 2200 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
Ï853 Postwaardestukken Nederland. Prijs: € 1000 
303 met ca 2200 postwaardestukken van Nederland (voornamelijk briefkaarten van ca 1900), 
aarvan zeer vele verstuurd naar Zeeland met kleinrond aankomststempel Biezelinge Zeer hoge 
it waarde, maar nu slechts 45 cent per stuk' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

22854 Postwaardestukken Nederland. Prijs: € 250 
Doosje met ca 650 postwaardestukken van Nederland, waaronder (Geuzendam no's) ca 350 maal 
enveloppe 29 alle verstuurd naar de Centrale onderlinge, en verder ca 300 diverse briefkaarten, 
enveloppen, postbladen etc Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22866 Postzegelboekjes. Prijs: € 400 
Album met ruim 250, voornamelijk postfrisse postzegel boekjes van diverse Europese landen Partij 
bevat o a 67 x Europa CEPT 2006 boekje van Zweden (40 kronen nominaal), 25 rode kruisboekjes 
van Frankrijk, 16 boekjes van Zwitserland (alle gestempeld) etc Hoge nominale en cataloguswaarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22859 Roemenië. Prijs: € 150 
Insteekboek met divers, voornamelijk gebruikt klassiek materiaal van Roemenie 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22861 Rusland. Prijs: € 250 
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Rusland, waaronder veel klassieke 
zegels Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
22872 Scandinavië. Prijs: € 300 
Insteekboek met divers, postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Scandinavische landen, waar
onder Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22813 Scheepspost Nederland en overzeese gebieden. Prijs: € 1800 
Uitgebreide collectie zegels van Nederland en overzeese gebieden met scheepsstempels, rou
testempels, postagentstempels, paquebot etc Tevens ca 50 poststukken met diverse scheeps
stempels Zeer mooie collectie' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22836 Spanje 1949-1973. Prijs: € 535 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1949-1973 in blanco album Collectie be
vat beter matenaal zoals (Michel no's) 975-982' (976 gestempeld, 981 dun plekje), 985-986' (paar 
bruine puntjes), 98711*, 98711, 1003-1007, 1010, 1019, 1020, etc Hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22848 Spanje stempels. Prijs: € 500 
Map met stockbladen met klassiek matenaal van Spanje voornamelijk op briefstukjes met mooie 
stempels Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22858 Spanje. Prijs: € 175 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Spanje, waaronder veel klas
sieke zegels Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22800 USA 1847-1968. Prijs: € 7500 
Schitterende zeer uitgebreide collectie, deels met extra's, met zeer veel dure zegels en senes, gnils, 
typen, tandingen, coils etc etc met o a 1847 5c, 1851 ongetand 5c, 10c 12c, 1857/60 30c, 1861 
t/m 90c, 1869 t/m 90c Lincoln 187 t/m 90c, diverse dienstsenes t/m 90c, newspaper stamps en por
ten, 1887 t/m 90c, 1890 t/m 90c, 1893 Columbus gebruikt compleet t/m de 5 DOLLAR'", 1894 t/m 
$1, 1895 t/m $5, 1898 Omaha sene compleet t/m 2 DOLLAR, verder vrijwel compleet incl extra's, 
in oud zelfgemaakt album Kwaliteit iets gemengd, maar meest zeer mooi Zeer indrukwekkende 
collectie met enorme cat w en veel zeldzaam matenaal aanwezig'i 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22799 USA 1851-1969. Prijs: € 1850 
Prachtige meest gebruikte collectie, vanaf 1890 zeer goedgevuld met o a Columbus serie t/m $1, $3 
en $4 1894 t/m $1, 1898 Omaha incl $2 1901 Buffalo 1904 Louisiana, 1916/7 t/m $5, 1926 White 
plains blok ongebruikt, ook goed back of the book m Schaubek album 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22837 Venezuela 1859-1957. Prijs: € 1050 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Venezuela 1859-1957 in blanco album Collectie is 
hier en daar getint, maar bevat mooi klassiek deel en veel beter materiaal, waaronder (Michel no's) 
151-174, 186, 204-209', 224, 229, 232-249, fiscaal-postaal 21, 22, 23 (2x), 24, 32, etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22879 Verenigde Naties. Prijs: € 550 
Zeer uitgebreide, postfnsse stock Verenigde Naties, ca 1950-1993 in 6 insteekboeken Tevens 2 
insteekboeken met voornamelijk postfns matenaal van diverse landen, uitgegeven t g v malaria jaar, 
anti-honger jaar vluchtelingen jaar etc waaronder ook ongetande zegels, epreuves de luxe etc 
Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22790 Wereld luchtpost. Prijs: € 350 
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie luchtpostzegels van de hele wereld in 4 blanco 
albums Collectie bevat veel materiaal, voornamelijk tot ca 1970 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22881 Wereld Natuur Fonds. Prijs: € 100 
Insteekboek met postfnsse series en FDC's met Wereldnatuurfonds zegels 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22824 Zuid Afrika thuislanden 1976-1994. Prijs: € 325 
Postfnsse, volgens albumbladen complete collectie thuislanden van Zuid Afnka (Ciskei, Transkei, 
Bophuthatswana en Venda) 1976-1994 in Davo album Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22886 Zwitserland 1850-2000. Prijs: € 6500 
Prachtige, zeer uitgebreide voornamelijk gebruikte en vrijwel complete collectie Zwitserland 1850-
2000 in 2 Leuchtturm insteekboeken Collectie bevat o a Zunch 6 rappen op briefstukje (gekeurd), 
Geneve Michel no 3 (gekeurd), 31 Rayon zegels, ca 100 Strubel zegels verder natuurlijk zittende en 
staande Helvetia, gespecialiseerd op papier en tanding Pro Juventute voorlopers 1912 ongebruikt 
(dus ook de Italiaanse tekst). Pax serie, blokken (inclusief Naba 1934), combinaties (o a Michel K9), 
dienstzegels portzegels, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 

Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht. 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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POSTZEGELVEIUNG 
'LEOPARDI' 

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

VEILING 194 
zaterdag 15 november 2014 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

o. o 
o o 

• 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 kavels' 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/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Kantooradres MPO; E^nergieweg 7. 3401 MD IJssclstcin 
Tel: 030-6063944 - Fax: 030-6ol9S95 - WWW.MPO.NL 

POSTZEGELHANDEL 
't POSTZEGELHOES 

Al sinds de jaren 80 een vertrouwd adres voor postzegels Nederland en 
Overzee Postfris met originele gom.ongebruikt met plakker of plakkerrest en 

gestempeld Alle door mi) geleverde zegels worden door mij gegarandeerd en de 
duurdere stukken worden geleverd met certificaat van de bekende keurmeesters 

In mi jn w e b - s h o p v indt U een keur aan zegels Neder land en Overzee. 

WWW.POSTZEGELHOES.NL 
NIOVËMBER AANBSEDING 

POSTFRIS NEDERLAND MET ORIGINELE 
Frankeerzegeis 

56 
61b 
70 
73 
76 
104-105+C 
114-20 
129 
129-131 +C 
144-8 
149-62 +C 
163-5+C 
166-8 
169-76 

35,00 177-98+C 
75,00 199-2 
20,00 203-7 
62,00 236-7 
62,00 237 

425,00 240-3 
35,70 244-7 

257-0 
261-4 
283-6 
313-7 
318-2 

10,00 346-49 
8,00 350-55 

34,00 
710,00 
49 50 

855 00 
375,00 

450,00 
18,00 
34,00 

285,00 
170,00 
60,00 

110,00 
71,00 
48,00 
36,00 
21,00 
18,00 

210,00 
18,00 

402b-3b 
474-89 
518-33 
534-37 
550-6 
556-0 
563-7 
568-2 
573-7 
Luchtpost 
1-3 220,00 
6-8 33,00 
9 31 00 
12-13 +C 230,00 

90,00 
64,00 

110,00 
410,00 

18,00 
28,00 
11,25 
11,70 
9,00 

GOM 
Roltanding 
1-18+C 
19-31 
33-56 
57-70 
71-3 
74-7 
82-5 
90-3 
94-7 
98-01 
Dienst 
1-8+C 

895,00 
225,00 
265,00 
125,00 
145,00 
72,00 
67,00 
72,00 
6700 
65,00 

485,00 
Brandkast 
1-7+C 875 00 

Luchtpost 
12-13 99,00 
Brandkast 
1-7 +C 385,00 
1-7 370,00 

Roltanding 
1-18 240,00 
7 65,00 
19-31 74,00 
57-70 44,00 

C: cert i f icaat 

ONGEBRUIKT NEDERLAND MET ORIGINELE GOM EN PLAKKER/REST 
Frankeerzegeis 
Nr 1 breed gerand 18 240 00 
voor 185,00 43 280 00 
4 145,00 46 95 00 
5 215,00 47 195,00 

POSTFRIS NED.INDIE MET CERTIFICAAT VLEEMING D.D. 1 2 - 0 6 - 2 0 1 4 
Brandkast nr.1-7 voor 370,00 

Voor U overgaat tot definitieve aankoop van de duurdere items kunt U altijd een 
scan opvragen Uw bestelling kunt U via de webstiop doorgeven, 

maar ook telefoniscti of schriftelijk Aanbod is geldig zolang voorraad strekt 
Porto extra,doch franco levering boven 150,-
Geen winkel Bezoek uitsluitend na afspraak 

Interesse in nnaandaanbiedingen via email ' ' 
Aanvragen a u b 

Hans Mans 
Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

077 3512698 info@postzegelhoes.nl 

Bankrekening:NL22 RABO 0107 7017 66 t.n.v. 't Postzegelhoes te Maasbree 

mailto:lnfo@leopardi.nl
http://WWW.MPO.NL
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl


RAUHUT ^-KRUSCHEL 
BRIEFMARKEN AUKTIONSHAUS 

Inleveringen - Veiling 
Wij komen naar u toe 

Rondreis 

d z e i 06.11./15.11. 

11.11./20.11 Tilt ^r\ -11 / Ï Q I I delsenkichen y 

r a S a L4«rkusen 

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 

Rauhut und Kruschel ! 
fmarken-Auktionshaus GmbH 
Werdener Weg 44 • D-45470 Mülheim an der Ruhr| 
'lefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 2 

Wekelijkse 
Postzegelveilingen 

^ De Postzegelveilingen 
beginnen elke vrijdag 

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

^ Je kunt ook je eigen 
postzegels aanbieden 

ümiiiiii 

catdwiki.nl/postzegelveiling 

's Werelds grootste catalogus & 
, veilinghuis voor verzamelaars 

http://catdwiki.nl/postzegelveiling


j^^^^ H IT DE WERELD VAN DE FILATELIE 
i! 

GROTE PRIJZEK IN BRUSSEL 

Op 20 september was 
er -op een fantastische 
zomerdag- een prijzen
regen De jaarlijkse Grote 
Prijzen van de Filatelie 
2013 werden m het mo
numentale stadhuis van 
Brussel uitgereikt (1) De 
prijzen werden al m 1966 
ingesteld 

De prijswinnaars worden 
gekozen door een deskun
dige, internationale jury 
Er werden de volgende 
prijzen uitgereikt 
Mooiste Belgische post
zegel 
Ex aequo stripje van 
5 zegels Doornik en prin
ses Mathilde (z) 

Prijs voor de mooiste 
gegraveerde postzegel in 
de Europese Unie Escorial-
blok van Spanje (3) 
Beste jeugdzegel mde 
Europese Unie Velletje 
'maatschappelijke waar
den op school', Spanje. (4) 

Tevens werden tijdens 
deze plechtige bijeen
komst de winnaars 

bekend gemaakt van de 
door Posteurop ingestelde 
prijzen voor de mooiste 
Europazegel van 2014 
Ook voor de toekenning 
van deze prijzen was een 
internationale jury aange
steld De winnaar werd dit 
jaar met ver van de plaats 
van uitreiking gezocht 
Het Belgische blokje met 
twee zegels van Adolphe 
Sax 1814-2014 kreeg de 
eerste prijs (5) 

Verwarrend is het ove-

ngensweldatertwee 
prijzen zijn voor 'de 
mooiste Europazegel' De 
juryprijs dus en de prijs 
voor de postzegel die 
door het publiek werd 
gekozen Hiermee begon 
Posteurop al op de Brief-
markenmesse m Essen, 
m mei van dit jaar (6) 
Deze prijs werd tijdens de 
Posteurop-bijeenkomst ir 
San Marino op 27 septem 
ber uitgereikt Dewmnaa 
hier was Servië met de 
doedelzakspeler (7) 

/ De prachtige Gotische Zaal in het stadhuis van Brussel, waar zojuist de plechtigheid is afgelopen 

To 

4. De mooiste jeugdzegels 

^Ïi0i> 
i s t 

"«KenPrKi ' ' " heute" " ^ ' ' ' W 

°c:rtT"''-""^"»' 

S Mooiste Europazegel 
van de jury 

6- Titelblad van de expositie van alle Europazegels 
door Posteurop en Essen 



^ / HANDBOEK POSTWAARDEN 50 N. 

^^fc*r*. 'f 

)p 17 september werd in 
iet Museum voor Com-
nunicatie in Den Haag 
Ie vijftigste aflevering 
'an het Handboek 
ostwaarden feestelijk 
gepresenteerd. Er waren 
iiverse sprekers, waarbij 
nteressante voordrach-
en. Hoofdauteur Gert 
lolstege betrok ook zijn 
mdere' hobby' erbij: de 
lersenen. 
en van de -vele- aanwe-
igen was Wim Crouwel, 
Ie ontwerper van onder 
mdere de Crouwel-zegels. 
iij ontving van Gert Hol-
tege aflevering vijftig. 

ILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJZEN 

raditiegetrouw werden 
ijdens de jaarlijkse 
ostex, van 17-19 oktober 
ndeAmericahal in 
Apeldoorn, weerde 
ilatelieVerenigings-
iladprijzen uitgereikt. De 
iitreiking vond plaats op 
7 oktober. 
ie jury bestond uit de 
eren Kees van Nugteren, 
larry Trip en voorzitter 
lenk Burgman. 
»it jaar waren de gespe-
ialiseerde verenigingen 
an de beurt, 
ie jury had niet minder 
lan 16 inzendingen ter 
leoordeling gekregen, 
'an de 15 inzendingen 

van gespecialiseerde 
verenigingen was er één 
die alleen voor de prijs 
van het beste artikel had 
ingezonden en één die 
alleen mee wilde doen 
met de verkiezing van 
het beste blad. Tevens 
was er één niet-gespe-
cialiseerde vereniging 
die alleen, conform het 
reglement, een artikel 
had ingezonden. 
De winnaar van de prijs 
voor het beste blad werd 
Hermes, het blad van 
de postzegelvereniging 
Griekenland. 
De prijs voor de beste 
auteur werd toegekend 

aan het duo Kees de 
Baar en Kees Adema met 
het artikel 'Nederland tij
dens Wereldoorlog II' dat 
in Notities (het blad van 
de Nederlandse Acade
mie voor Filatelie) werd 
gepubliceerd. 
De prijs voor het beste 
blad werd beschikbaar 
gesteld door de orga
niserende Stichting 
Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie (de 
uitgever van Maandblad 
Filatelie) en de beide 
auteurs ontvingen ieder 
een sponsorprijs die 
beschikbaar werden 
gesteld door Stichting De 
Brievenbeurs en PostNL. 

op de foto (v Inr) Leo Elzmga (secretaris Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie), 
Frans Bruna (redacteur van Hermes), Kees de Baar, Frans van Limpt (auteur voor Hermes), 

Kees van Nugteren, jurylid, Charles Beterams (secretaris Stichting De Brievenbeurs), Ruud Verberne 
(voorzitter Postzegelvereniging Griekenland en secretaris Nederlandse Academie voor Filatelie), 

jenk Burgman, juryvoorzitter, Harry Trip, jurylid, Frans-Rin van den Akker (vice-voorzitter Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie). Kees Adema woont in de USA en ontbreekt op de foto. 

EDITORIAL 

Finland een filatelistisch apenland? Dat zal niemand 
bevestigen. Toch is er iets aan de hand. De marke
tingafdeling van de Finse postdienst is ijverig bezig. 
Dat zal niemand -na Tom- kunnen ontkennen. Maan
den heeft Tom of Finland het nieuws kunnen halen. 
Een ongekend succes en niets mis mee. 
Na Tom werd de filatelistische wereld echter 'verrast' 
met iets minder fraais. Op 1 september werd -in een 
oplage van 300.000 exemplaren- het velletje met 
Dudesons-zegels uitgegeven. Kleurrijk en met scan
code om een video te bekijken. Een 100% Nederlands 
product. 
Op 22 september werd er echter een verontrustend 
persbericht de wereld ingestuurd door Itella-Posti. Er 
werd een oplage van 3.000 exemplaren van het vel
letje met maar liefst vijf foutdrukken aangeboden: 
wie het eerst komt, maalt het eerst. 
Bij wie de tenen al beginnen te krommen bij de 
gedachte dat de -als solide bekend staande Finse 
postdienst- drukuitschot te gelde wil maken, zal 
steigeren bij de wetenschap dat dit niet het geval is, 
maar dat het hier een speciaal vervaardigde oplage 
betreft! 
Laten we hopen dat dit eenmalig was.... 

Gelukkig is de internationale politiek nog niet echt 
een spelbreker bij internationale postzegeltentoon
stellingen. 
Van sancties jegens Rusland is in de filatelie niet echt 
iets te merken. De Rossica 2014 in Moskou, met ruime 
deelname (met filatelistische literatuur) uit Europese 
landen, staat bij het schrijven van dit editorial voor 
de deur, maar is achter de rug als u het leest. De ten
toonstelling in Odessa (Oekraïne) deze zomer vond 
ook normaal doorgang. 
Een nieuwe uitdaging ligt er te wachten in Hong 
Kong, over ruim een jaar vind daar een grote inter
nationale tentoonstelling plaats. Ook daar is het 
al weken onrustig, en is het -bij het ter perse gaan 
van dit nummer- volstrekt ongewis hoe het verloop 
van de onlusten zal zijn, en het eventuele gevolg 
daarvan. 

Met een klein zijsprongetje valt te melden dat de 
Russen niet welkom waren op de Zwitserse luchtshow 
AIR 14 bij gelegenheid van 100 jaar Zwitserse lucht
macht. Er werd voor dit evenement (28-8 / 7-9) een 
speciaal stempel uitgegeven. 

De eerste meldingen van vroege data van Willem-
Alexander zegels 2014 zijn binnen, maar de redactie 
verwacht meer reacties te zullen ontvangen. Er wordt 
al naarstig gezocht in kilowaar... 
Dit soort verrassingen houdt de filatelie, en zeker de 
moderne, natuurlijk levendig. Op de Postex waren 
de 2014-versies niet bij PostNL verkrijgbaar, en wist 
men ook niet dat die er waren. Eens te meer blijkt dat 
we toch echt niet moeten wachten op voorspelbare 
aankondigingen, maar onze eigen speurzin in de 
strijd moeten werpen. Het zijn natuurlijk geen grote 
rariteiten, maar het geeft natuurlijk wel een kick om 
als eerste zo'n nieuwe boreling te kunnen melden. 
Nog leuker is natuurlijk dat je hiervoor niet diep in de 
buidel hoeft te tasten. 

Het blijft lastig met embargo's. Zo heeft u niet voor 
emissiedatum kennis kunnen nemen van het velletje 1; 
Nederlandse Dj's en ook van de Decemberzegels zijn 
slechts drie van de twintig postzegels bekendge
maakt. Ook in dit geval kan Filatelie het velletje pas 
tonen nadat u het heeft aangeschaft. Dat is jammer 
natuurlijk. 

René Hillesum ] 
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VERZAMELGEBIED EDERLAND Samenstelling: Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email. dz1ewon@xs4all.nl 
Website'www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 
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BYE, BYE HALLMARK? 

Ruim 5 jaar lang waren 
de enveloppen met 
wenskaarten en postze
gels het alternatief voor 
het standaardrepertoire 
van PostNL. Verkrijgbaar 
bij diverse kioskketens 
zoals Bruna, M4Y0U. 
Op 6 november 2008 
verscheen op de web
site van het Nederlands 
Maandblad voor Filatelie 
een melding van een 
lezer uit Den Haag  de 
heer Aad Beglinger  dat 

hij enveloppen met 
wenskaart had gekocht 
bij V&D in Den Haag 
waarin ook een postzegel 
zat. De postzegel had het 
zwarte vaste kader van 
2008. 
Het laatste model 
Hallmarkzegel werd 
in september 2013 in 
omloop gebracht. En 
begin augustus 2014 is 
Hallmark begonnen deze 
kaarten terug te halen. Er 
komt geen nieuwe versie. 

GRENZELOOS NEDERUND 

Uitgegeven op 14 juli 2014. 
Drie blokken van 2x3 ze
gels '1 Internationaal' met 
prioritytab, elk blok met 
een andere rangschikking 
van de zegels en een blok
bedrukking naar thema: 
handel, wetenschap en 
kunst 
Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk (doch
ter van Walsall Security 
Printing in Walsall, UK), 
in offset op een velinleg 
pers. Het zegelformaat G 

G R E N Z E L O O 
N E D E R L A N D 
J A P A N 

= 36x25mm; kamtanding 
13.333:13.6 24/17 tanden 
horizontaal/verticaal. 
De tanding loopt links 
en rechts door, boven en 
onder niet. 
De drukvellen bestaan 
uit 3 horizontale rijen van 
5 blokken naast elkaar. 
Accordering van het mo
delvelop3maart20i4. 
Vijf kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
150 onder rasterhoeken 

12Vz lAAR HUWELIJK WILLEMALEXANDER EN MAXIMA 

Uitgegeven op 2 augus
tus 2014. Blok met 2x5 
zegels '1' met afbeeldin
gen van momenten uit 
het leven van Koning Wil
lem Alexander, Koningin 
Maxima en hun dochters. 
Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk, in offset 
opeen velinleg pers. 
Het zegelformaat G = 
36x25mm; kamtanding 
i3333:i36 24/17 tanden 
horizontaal/verticaal. 
De tanding loopt links 
en rechts door, boven en 
onder niet. 
De drukvellen bestaan 
uit 3 horizontale rijen van 
3 blokken naast elkaar. 
Accordering van het mo
delvelop5mei20i4. 
Vijf kleuren offset (cyaan. 

ddnuang vetkoop 
iugustus201 

artikeinr. 3'il061 

magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
150 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, 
cyaan 75 graden, 
geel o graden en 

zwart 45 graden. 
Papierrichting | (verti
caal). 
Artikelnummer: 341061 
en productbarcode + 
82756. 

WERELDERFGOED 

Uitgegeven op it augus
tus 2014. Blok met 2x5 
zegels '1' met afbeeldin
gen van op de lijst van 
de UNESCO geplaatste 
stadsgezichten en land
schappen. Ontwerper Piet 
Gerards 

Droogmakerij de Beem
ster, Waddenzee, Schok
land en omgeving, mo
lencomplex Kinderdijk, 
Rietveld Schröderhuis, 
Ir. D.F. Woudagemaal, 
grachtengordel Amster
dam, Willemstad Curasao, 

1 Nederland 2014 
]ü Werelderfgoed 

De Stellmg van Amsterdam! 1S36 
iFarteiland F^mpus) 

artikalnuininer 341161 
aanvang VBrkoop 11 augustus SQ14 
ontwerp piet gerards antwerpers 

7 1 4 3 4 1 " 0 8 2 5 2 7 

per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, cyaan 
75 graden, geel o graden 

Ipostnl) B * 

en zwart 45 graden. 
Papierrichting <> (hori
zontaal). 
Artikelnummers: 340961 
en productbarcode + 
82718. 
Een herdruk voordat ze 
waren uitgegeven! Bij de 
drukvellen in het Museum 
van Communicatie was 
ook een nieuw modelvel, 
geaccordeerd op 15 mei 
2014. Velopmaak is gewij
zigd en gedrukt op matter 
papier. 

Stellingvan Amsterdam 
Fort Spijkerboor en 
Pampus. 
Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk, in offset 
opeen velinleg pers. 
Het zegelformaat G = 
36x25mm; kamtanding 
i3333:i36 24/17 tanden 
horizontaal/verticaal. 
De tanding loopt links 
en rechts door, boven en 
onder niet. 
De drukvellen bestaan 
uit 3 horizontale rijen var 
5 blokken naast elkaar. 
Accordering van het mo
delvel op 31 januari 2014. 
Vijf kleuren offset (cyaan 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster vai 
150 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend; 
magenta 15 graden, cyaa 
75 graden, geel o grader 
en zwart 45 graden. 
Papierrichting <> (hori
zontaal). 
Een herdruk voordat ze 
waren uitgegeven! Bij de 
drukvellen in het Museur 
van Communicatie was 
ook een nieuw modelvel 
geaccordeerd op 15 mei 
2014. Velopmaak onge
wijzigd, maar wel met 
matter papier. 
Artikelnummers: 341161 e 
productbarcode + 8252̂  

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


MAXIMA FILIE Samenstelling: 
Edward Froon 
Email: f2hedwardfroon@hetnet.nl 

»ERSOONLIJKE POSTZEGELS IN DE MAXIMAFILIE 

iegfried Zuhr verzocht 
nlj of twee onlangs 
loor hem gemaakte 
naximumkaarten van 
>ersoonlijke postzegels 
n de Filatelie getoond 
;onden worden. Dat past 
n deze aflevering, omdat 
iet leuke voorbeelden 
i)n. De afdeling Boskoop 
■an de NVPV heeft de 
egels in 2013 laten 
naken ter promotie van 
Ie gemeente. Om de 
osten te delen werd de 
oskoopse middenstand 
letrokken en bij hen zijn 
Ie zegels ook verkrijg
)aar geweest. Siegfried 
(ebruikte bijpassende 
)rentbriefkaarten die de 
okale woningcorporatie 
rifolium langer geleden 
inder huurders ver
preid heeft. De hefbrug 
iver de Gouwe (1) kent 
menigeen, het beeld de 
iait (2) niet. Dit beeldt 
ymbolisch de leerlingen 
'an de middelbare tuin

bouwschool die lokaal als 
galten (geiten) bekend 
stonden, omdat ze door 
de grasvelden moesten 
kruipen om de planten 
te determineren. Het 
stempel Boskoop spreekt 
voor zich. 

Op het FlPcongres van 
Rio de Janeiro in novem
ber 2013 zijn de nieuwe 
FlPtentoonstellingsre
gelsvoorMaximafilie 
geaccordeerd waardoor 
persoonlijke postzegels 
voortaan toegelaten zijn. 
Belangrijkste criterium 
daarbij is: zijn de zegels 
algemeen verkrijgbaar 
geweest? Zo niet dan 
zijn het privé postzegels 
die niet toegestaan zijn. 
Indien ja, dan zijn het 
voortaan tentoonstel
lingswaardige postze
gels. De zegels kunnen 
zijn aangevraagd door 
een persoon, een vereni
ging, of een bedrijf waar 

ook de Post zelf onder 
wordt verstaan. In de 
nieuwe reglementen is 
uitdrukkelijk de voor
keur uitgesproken voor 
postzegels uit het nor
male emissieprogramma, 
daarna volgen per
soonlijke postzegels die 
daarmee tot zegels van 
het tweede garnituur zijn 
bestempeld. Voor de jury 
zal een exposant moeten 
toelichten, dat het een 
persoonlijke postzegel 
betreft, wanneer die 
uitgegeven is, waar die 
openbaar aangeboden is 
voor de verkoop en of het 
een echt postaal stempel 
betreft. 

PostNL is gestart met lan
ge series die thematisch 
best aantrekkelijk zijn. 
Door het kunnen kopen 
in abonnement bij de 
Collect Club kan iedereen 
ze in principe verkrijgen, 
zodat ze toegelaten zijn. 

■i0'iiS 

Ter illustratie nu enkele 
tentoonstellingswaardig 
geworden maximum
kaarten. De zegel uit 
de serie de jaren 50,60 
en 70 met de populaire 
TVserie 'Ja zuster, nee 
zuster,' stempeling 
Hilversum als TV stad 
van Nederland. (3) Het 
sportieve hoogtepunt: 
Feijenoorddieimgyo 
de Europacup I wint, 
stempeling Rotterdam is 
evident. (4) Het schilderij 
van Rembrandt van Jan 
Six, toen Burgemeester 
van Amsterdam. Dit 
portret is nog steeds in 
privé bezit van de familie 
Six. (5) 

Uit de nu lopende serie 
persoonlijke postzegels 
met vuurtorens was ook 

deWesterlichttorenin 
NieuwHaamstede plots 
overal verkrijgbaar. (6) 
Deze vuurtoren is bij 
velen bekend van het 
fraai gestileerde briefje 
van 250 gulden (6a), dat 
in 1985 in omloop kwam. 
Kaart en postzegel ogen 
mooi door de afstekende 
roodwitte vuurtoren 
tegen de blauwe lucht. 
Maar deze zegel haalt 
het niet bij de recent 
verschenen en veel zorg
vuldiger vormgegeven 
postzegels van de vuur
torens Buk uit Duitsland 
en Southwold m Groot 
Brittannië (7+8) met 
bijbehorende gelegen
heidsstempels. Dit maakt 
de Nederlandse uitgifte 
inderdaad tweede garni
tuur. 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl


^;:2^iM'^^^S^i. 

Samenstelling 
Konmkliike Nederlandse Bond van Filatelistenverenigmgen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

OVERZICHT GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
Bijgewerkt 30 september 2014 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11,3526 AK Utrecht 
(Schriftelijke correspondentie 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht) 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet wwwknbfnl 
E-mail knbfg'knbfnl 

Voorzitter: 
JanCeesvanDum 

Secretaris, 
coördinator verenigingszaken: 
Hans Kraaibeek 

Penningmeester: 
Name lans 

Evenementen: 
)ohn Dehe 

luryzalcen: 
Albert Haan 

Communicatie en PR: 
Reinder Luinge 

)eugdzal<en en Filatelistische 
Vorming, 
vice-voorzitter: 
Come van Zandwijk 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
via het Bondsbureau 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J J M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris-
Ene Kniese 
Langestraat 71,2312 SL Leiden 
email e kniese@planet nt 

Bondsbibliotlieel« 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023-5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek^knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondslceuringsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keurzendmgen 
s v p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail 
hor>dskeuringsdienst(Splar)et nl 

Verzelceringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

> 
o 

Exlra zalerdagopening 
vaTi de Bondsbibliotheek op 
6 december 2014 I m 

Zoals gebruikelijk publice
ren wij jaarlijks een geac
tualiseerd overzicht van m 
Nederland actieve gespeci
aliseerde verenigingen en 
studiegroepen, die bij de 
KNBF zijn aangesloten. Deze 
verenigingen zijn binnen 
de KNBF georganiseerd m 
het LOG (Landelijk Overleg 
Gespecialiseerde verenigin
gen). Het overzicht is door 
de Bond samengesteld. 
Informatie over alle bij de 
Bond aangesloten vereni
gingen (en over de moge
lijkheden tot aansluiting bij 
de Bond) zijn verkrijgbaar 
bi) het Bondsbureau, Post
bus 4034, 3502 HA Utrecht, 
tel. 030-2894290, fax. 030-
2800128. knbf@knbf.nl 

De verklaring van de cijfers 
in het overzicht is als volgt. 
1 gebied 
2. activiteiten 
3. contactpersoon 
4 jaarlijkse contributie (i.g. 

= eenmalig inschrijfgeld) 
5. e-mail en/of website 

GEOGRAFISCHE 
GEBIEDEN 

AL BARID - Filatelistische 
Contactgroep 
Islamitisclie Wereld 
1. Filatelie "Islamitische 

Wereld" m Zuidwest Azie 
en Noordoost Afrika. 

2. Ruil- en vergaderbijeen
komsten, veiling, studies, 
voordrachten, biblio
theek (publicaties m het 
bladAl-Barid). 

3.W.A. Poppelaars, Emma-
straat 243,7513 BE En
schede, tel. 053-4304771. 

4. €22,50 
5. wim.poppelaars® 

hotmail.com 
www.al-barid.com 

Fllatelistengroep 'Het 
Baltische Gebied' 
1. Filatelie en postgeschie-

denis Baltische landen, 
2 Vergader-en ruilbij-

eenkomsten, lezingen, 
veiling, bibliotheek, 
verenigingsblad. 

3. H.W.A. Pijpers, Neder
landlaan 42,2711 JA Zoe
termeer, tel. 06-53171208. 

4. € 20,00 NL € 25,00 Eur. 
€ 30,00 ROW 

5. hans.pijpersOhccnet.nl 
http./Zwww.hetbaitische 
gebied.nl 

Studiegroep China 
Filatelie 
1. China, Japan, Taiwan, 

Hongkong, Macau, Tibet 
en gebieden. 

2. Verenigingsblad China 
Filatelie, publicatie deel 
China Handboek, 
verenigingsbibliotheek, 
ledenvergaderingen, 
rondzendingen en veilin
gen. 

3. W P. Ronde van Smaalen, 
Boschmansweg 13,1871 
AWSchoorI, 
tel. 072-5818583 

4.€ 18,15 
s. mieprondetskpnplanet nl 

www.chmafilatelie nl 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat inde Michel-

catalogus Deutschland 
Spezial staat 

2. Veiling, rondzending, 
lezingen, publicatie Deut
sche Post, bijeenkomsten 

3.J.H.J. Pasop, Smetana-
laan 282,9402 AM Assen, 
tel. 06-51466307. 

4. €15,00 
5. fvdmtsland(5)deds.nl 

home.deds.nl/-fvduitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1. Frankrijk en overzeese 

gebieden, Andorra, Mo
naco, voormalige Franse 
kolomen. 

2. Bijeenkomsten, veilingen, 
lezingen, rondzendingen, 
voordelige abonnemen
ten op Franse filatelisti
sche tijdschriften 

3. P. Zwaag, Amstel 224-2, 
1017 AJ Amsterdam, 
tel 020-6277894. 

4. € 19,00 (i.g. €3,50) 
5. secretaris® 

cfv-marianne nl 
www.cfv-marianne.nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1. Verzamelgebied Grieken

land en Cyprus. 
2.4 X p.j. bijeenkomst met 

dia-lezmg en eigen vei
ling, 4 x p j . het bulletin 
Hermes inkleur, biblio
theek en rondzenddienst. 

3. J.R.Blijleven, Westerhof 2, 
2987 XS Ridderkerk, tel 
0180-415789. 

4. Verenigingsjaar 1/9-31/8. 
€26,00 NL. €31,00 buit. 

5. mfoOpv-griekenland.nl 
www.pv-griekenland.nl 
m Nederlands en Engels. 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 

Marino, Vaticaanstad 
2. Ruil- en regionale verga

derbijeenkomsten, veilin
gen, verenigingsblad (6 x 
p.j.), rondzendingen. 

3 LH.vandenBrun.Van 
Kmsbergenstraat 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel. 0651140411. 

4. €15,00 p.j. 
5.filitalia®upcmail.nl 

(voorzitter) of leovan 
denbrun®hotmail.com 
(secr.) www.filitalia.nl 

Postzegelkring 
Latijns-Amerika 
1. Alle Latijns-Amerikaanse 

gebieden en -nevenge-
bieden 

2. Bijeenkomsten 5 x p.j, 4 
xm De Bilt en IX in Ant
werpen, periodiek Correio 
(2xp.j), publicaties, 
veilingen, literatuurser-
vice, vertaalassistentie. 

3 A N. Baas, Therese 
Schwartzeplem 23 B, 1073 
JL Amsterdam, 
tel. 020-4704793. 

4. €25,00 
5. tonOlaca.nl. www.laca.nl 

Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1. Postzegels en postwaar-

destukken van Liechten
stein. 

2. Bijeenkomsten (2x p.j.), 
nieuwtjesdienst, schrifte
lijke veilingen, medede
lingenblad (4 x p.j.). 

3.).H|. Heere, Sara Bur
gerharterf 16,2907 BG 
Capellea/dIJssel 
tel. 010-4506941 

4. €20,00 
5. jhheereOkpnmail.nl 

www.nvpvl.nl 

Vereniging 'Filatelis
tische Contactgroep 
Oost-Europa' 
1 Postzegels, poststukken 

en postgeschiedenis van 
Oost-Europese landen en 
gebieden 

2. Bijeenkomsten (4 x p.j.), 
blad Oost Europa Filatelie, 
veiling, nieuwtjesdienst, 
rondzendingen. 

3. A Welvaart, Boomstede 
424,36o8BEMaarssen, 
tel 0346-572593-

4. €27,50 
s. secr-fcoeOziggo.nl 

www.fcoe.nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
1 Alle Scandinavische 

en noordelijke landen 
(Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, Deens West 
Indie, Finland, Groenland 
l)sland, Faeroer, Aland). 

2.4 bijeenkomsten met 
veiling, kwartaalblad Het 
Noorderlicht, rondzend-
verkeer, catalogi 

3.F.C.J.K Hertel, Urkwal 74, 
i324HRAlmere, 
tel 036-5344650. 

4.familielid€ 10,00, Eur. 
€32.50; ROW €37,50. 

S.f.hertelOkpnmail.nl 
www.nfvskandinavie nl 

Contactgroep 
Spanje-Portugal 
1. Spanje, Portugal en kolo

niën. 
2. Bijeenkomsten, veilingen 

blad "Iberia" 
3. H. Veen, Tweede Stati

onsstraat 258,2718 AC 
Zoetermeer, 
tel 079-3611910 

4.€ 25,00 
S.ksp-iberiaOplanet.nl 

www.ksp-iberia.nl 

Vereniging voor Tsje-
choslowakije-Filatelie 
1. Tsjechoslowakije en 

voorlopers, Bohemen 
SMoravie, Tsjechië en 
Slowakije, Karpaten-
Oekraine. 

2. Bijeenkomsten, vereni
gingsblad, veilingen. 

3 J.E M. Bisschops, Boerde-
rijenboulevard36,3829 
DN Hooglanderveen, 
tel 033-7852535-

4. €17,90 
5.cs-filatelieOhome.nl 

www.cs-filatelie.nl 

Vereniging voor 
USA & Canada Filatelie 
1. Canada & Gebieden, USA 

& Gebieden. 
2.7 Bijeenkomsten met 

veilingen, USCA-Post, 
bibliotheek, nieuwtjes
dienst, rondzenddienst 

3. B. Kee, Heemraadsingel 
38,3641JJ Mijdrecht, 
tel. 0297-250205. 

4. € 21,50 NL, € 27,50 overig. 
5. bkeeOxs4all.nl 

www.usca.nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1. Zuidelijk Afrika 
2. Bijeenkomsten, veiling, 

rondzending, bibliotheek 
nieuwsbrief Bartelomeu 
Dias, nieuwtjesdienst. 

3. P. Mulder, Ruimzicht 304, 

mailto:knbf@knbf.nl
http://hotmail.com
http://www.al-barid.com
http://http./Zwww.hetbaitische
http://gebied.nl
http://www.chmafilatelie
http://home.deds.nl/-fvduitsland
http://www.cfv-marianne.nl
http://www.pv-griekenland.nl
http://www.filitalia.nl
http://tonOlaca.nl
http://www.laca.nl
http://jhheereOkpnmail.nl
http://www.nvpvl.nl
http://www.fcoe.nl
http://www.nfvskandinavie
http://www.ksp-iberia.nl
http://www.cs-filatelie.nl
http://bkeeOxs4all.nl
http://www.usca.nl


1068CZ Amsterdam, 
tel. 020 6197689 
.€20,00 
ppmulder(5)planet.nl 

tudiegroep ZWP 
De postgeschiedenis van 
de (voormalige) Neder
landse Overzeese Rijksde
len ('Tropisch Nederland') 
en Australasia 
Bijeenkomsten met veilin
gen, jaarlijkse clubten-
toonstelling, verenigings
blad 
).A. Dijkstra, Dolderstraat 
74,6706 JG Wagenmgen, 
tel. 0317-417490. 
€25,00. 
i.diikstra^oOchello.nl 
www.studiegroep-zwp.nl 

tudiegroep 
witserland 
Zwitserland 

, Bijeenkomsten, lezingen, 
rondzending, veilingen, 
biadlungfraupost 
EW. Poel, Max Havelaar
laan 86,1183 NH Amstel
veen, 
tel 020-6404626. 
€ 75,00 incl.SBZ, 
€ 26,00 zonder SBZ. 

. evert poelOinter.nl.net 

HEMATISCHE 
'ERENrCINGEN 

ederlandse 
ereniging voor 
hematische Filatelie 
Thematische filatelie 
Blad Thema (sxp.j.), 
contactdagen, rond-
zendmgen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, 
vertaalservice, tentoon
stellingen, regiogroepen. 
A. van Berkel, Melafier 10, 
3831VR Leusden, 
tel. 033-4943265. 

.€33,00 
vberkelacsgmail.com 
www.nvtf.nl 

ederlandse Vereniging 
oor Verenigde Naties en 
erenigd Europa 
ilatelie (VN-VE Filatelie) 
Verenigde Naties en 
Verenigd Europa. 

, Bijeenkomsten, schriftelij
ke veiling, blad 'Grenzen
loos' 
).M. Snellenberg, Porfier 
9,3831VL Leusden, 
tel. 033-4943567-
€28,75 
porfier(Shotmail.com 

ilatelisten Vereniging 
abriël 
Postzegels, poststempels 
en poststukken waarvan 
de thema's direct of indi
rect verband houden met 
Bijbel en Christendom. 

2.4 X bijeenkomsten, 
filatelistische literatuur, 
nieuwtjes 6 x p.j. blad en 
diverse studiegroepen 

3.Mw J.L. vanStrien-Veur-
tjes, Marokkostraat 10, 
2622 CH Delft, 
tel. 015-2611118 

4.€ 25,00 NL, €32,00 Buit. 
I-g-€3.75-

S.strv.j(Scasema.nl 
www.gabrielfila.nl 

Vereniging voor Kinder
postzegels en Maxima-
filie 
1. De diverse verzamel-

gebieden omtrent de 
kinderpostzegelactie 
en kinderpostzegels en 
Maximafilie. 

2. Bijeenkomsten (2 x p.j.), 
blad (4 xpj.), (schrifte
lijke) veilingen, tentoon
stellingen. 

3.M.) Guldemond, 
Pilotenlaan 29, 
8017 GG Zwolle, 
tel. 038-4651735 

4.€ 20,00 (i.g. €1,25) 
S. mguldemondOhome.nl 

Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland 
1. Historische, technische en 

wetenschappelijke aspec
ten van de ruimtevaart en 
de kosmos 

2.4 x p.j. het blad "Magazi
ne", 2 x p.j bijeenkomst, 
geven van adviezen voor 
het opzetten van inzen
dingen voor tentoonstel
lingen, deelname aan 
ruimtevaartevenementen 
en-tentoonstellingen, 
verzorging ruimtevaart
covers en veilingen. 

3. L. Barhorst, Escherpad 78, 
i328HBAlmere, 
tel. 036-8484375 

4. €25,00 NL, €30,00 
overig of € 25,00 voor 
digitale toezending "De 
Nieuwsbrief" 

5.1 barhorstOupcmaiJ.nl 

Filatelistisclie Motief-
groep "Papier en Druk" 
Nld. 
1. Papier en Druk, grond

stoffen en papiervervaar-
digmg, vorm vervaardi
ging, druktechnieken, 
drukpersen en andere 
machines, geschiedenis 
van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d. 

2, Een bijeenkomst p.j., uit
gave van "Druk Doende", 
stands op grafische 
vakbeurzen en tentoon
stellingen. 

3.T. Demoed-van Hoogstra
ten, De Waarden 68,7206 
GJ Zutphen, 
tel. 0575 520374. 

4. €25,00 
5. trudiedemoedvh(S 

hetnet.nl 

Mafonnieke Filatelisti-
sche Studiegroep "De 
Getande Rand" 
1. Vrijmetselarij op postze

gels m de wereld en op 
FDC's. 

2. Bijeenkomsten 2 tot 3 keer 
p.j., eigen orgaan. 

3. j . van Nooijen, Maarland 
Noordzijde 46,3231 CG 
Snelle, tel 0181-479770 

4. €18,00 
5.j.v.nooijen(S 

compaqnet.nl 

OVERIGE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 
Poststempel
verzamelaars 
1. Poststukken, postale 

afstempel ingen en ove
rige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis. 

2. Bijeenkomsten met 
lezingen/veilingen, 
bijeenkomsten Groep 
Postgeschiedenis en 
Groep Postmechanisatie, 
algemeen en gespeciali
seerd rondzendverkeer, 
uitwisselen frankeer-/ 
machinestempels, 
publicaties De Postzak 
en Verenigingsnieuws, 
posthistorische studies, 
catalogi op stempelge-
bied. 

3. E.W Flentge, Oude Hof-
laan 11,9751 BK. Haren, 
tel. 050-5349131. 

4.€ 40,00 Euro p.j., 
geeni.g. 

5. e.w.flentgeOfreeler.nl 
www.po-en-po.nl 

Contact- en studiegroep 
ie emissie Nederland 1852 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de eerste 

emissie, bijeenkomsten 
3xp.j.. 

3. F. van Beekum, Postbus 1, 
2290 AA Wateringen, tel. 
0650990053 

4. €25,00 Euro (1 g. 
€ 25,00). 

5. infoi8';2(5)gmail.com 

Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
1 Luchtpost (ontwikke

ling, eerste vluchten e.d) 
luchtpostcatalogus. 

2. Regiobijeenkomsten, 
(schriftelijke) veilingen; 
jaarlijkse Dag van de 
Aerofilatelie met tentoon
stelling. Nieuwtjesdienst, 
rondzenddienst, publica
tie De Aero-Philatelist 

(4 xpj.) en diverse na
slagwerken. 

3. W. van der Helm, De Kolk 
13,3931WN Woudenberg, 
tel. 033-2858424 

4 €25,00 NL, €30,00 
overig. 

S. w vanderhelm® 
veteranen.nl 
www.de-vliegende 
hollander.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbe

zorging (Stadspost) m 
Nederland. 

2. Informatievergaring 
en-uitwisseling over 
Nederlandse Stadspost
diensten, Stadspostzegels 
en-stempels Bijeen
komsten in Apeldoorn (4 
X p.j), driemaandelijkse 
periodiek. Catalogus 
(losbladig) en Nieuwtjes-
dienst 

3.A.F. Buitenhuis, Tolhuis 
2030,6537 LW Nijmegen, 
tel. 024 3449032 

4.€ 15,00 
5. ton(a)buitenhuizen.com 

Filatelistenvereniging 
Dai Nippon 
1. Nederlands-Indie onder 

lapanse bezetting en 
onder het bewind van de 
Republiek Indonesië voor 
de soevereiniteitsover
dracht. 

2 Gegevensuitwisseling, ca
talogi, blad, publicaties, 
rondzending, veiling, 
vergadering. 

3 L.B Vosse, Vinkenbaan 3, 
i85iTBHeiloo, 
tel. 072-5332293 

4.€ 25,00 Euro 
5- leo.vosse(Splanet.nl 

www.dainippon.nl 

Landelijke Vereniging 
van Aantekenstrookjes-
verzamelaars 
1. Aantekenstrookjes, van 

Nederland en andere 
landen. 

2. Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, 
uitgifte kantorenlijst 

3.L.L. Louwerse, Kon. Wil-
helminastraat5i,28iiTT 
Reeuwijk, 
tel. 0182-395103. 

4. €10,00 
5. louwersesKSkpnmail.nl 

Studiegroep Velrandbij-
zonderheden (Plaat- en 
Etsingnummers) 
1 Plaat/etsmgnummers, 

knippen/ponsen, druk-
kerstekens, paskruizen, 
registerblokken en perfo
raties. 

2. Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veilingen. Publica

ties Randverschijnselenen 
Handboek Plaat- en 
Etsingnummers. 

3. Secretariaat p/a Postbus 
522,1000 AM Amsterdam. 

4 €12,50 
5-secretariM 

etsinanummers.nl 
www etsingnummers.nl 

Nederlandse Postzegel
vereniging 'De Plaatfout' 
1. Studie plaatfouten op 

Nederlandse postzegels 
(*o.r.) 

2. Bijeenkomsten, blad, 
veilingen. 

3.J E van Biezen, Zicht 3, 
8061 MT Hasselt, 
tel. 038-4772366. 

4.€ 20,00 (€ 2,50 i.g.). 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1 Fiscale filatelie. 
2. Bijeenkomsten, blad, 

veilingen 
3.A.I A. Overwater, 

HendrikahoeveS, 
2131 MV Hoofddorp, 
tel. 023-5625577. 

4.€25,ooNLt Eur.; 
€ 29,00 overig 
(€ 5,00 i.g.). 

5.fons(5)erina.nl 
www nvff.nl 

Nederlandse Academie 
voor Filatelie 
1. Gespecialiseerd in: 

postgeschiedenis, 
traditioneel, eo-
filatelie,thematisch, 
postwaardestukken, 
maximafilie, aerofilate
lie, astrofilatelie, fiscale 
filatelie en literatuur. 

2.4 Bijeenkomsten p.j., 
uitwisseling gegevens, 
blad Notities 

3. R.J.A. Verberne, 
Thomas Moredreef 14, 
5645 KE Eindhoven, 
tel. 040-2113834. 

4 Lidmaatschap uitsluitend 
op uitnodiging. 

5. ruudverberne® 
gmail.com 
www.nedacademie 
voorfilatelie.nl 

VPPV Vereniging voor 
verzamelaars van per
soonlijke postzegels 
1. Filatelie betreffende de 

persoonlijke postzegels 
van Nederland en wereld
wijd. 

2. Vergader-en ruilbij-
eenkomsten, lezingen, 
veiling. 

3. Mw. E. Schouten, Postbus 
4172,6803 ED Arnhem. 

4. €20,00 
5.vppv(5)hotmail.nl 

£61 
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FISCAALZEGELS 
OP ALAND' 

MARTEN SUNDBERG 
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Fouten en omissies {vervolg) 
In het archief van de admini
stratie werden ook vier opdruk
ken gevonden, die tot nu toe 
onbekend waren
20 / 00 op 2 000 mark 
(type 1956). (12) 
50 / 00 op 5.000 mark 
(type 1951) (13) 
(De andere twee onbekende 
opdrukken staan m deel 1). 
Van de opdruk 20 / 00 bevindt 
zich in het archief slechts één, 
beschadigd, exemplaar. 

Nog veel te doen 
De emissie 1923 heeft het 
formaat 31 x 31 millimeter. 
Karlberg had een compleet vel 
van de smk m zijn bezit 8x8 = 
64 zegels. In 1948 werd er een 
dagboeknotering gemaakt dat 
het gouvernement 50 vellen 
van 64 zegels elk in de waarde 
i.ooomk had ontvangen en 

Papier is geduldig, maar eindig. 
Daarom werden in deel 1 slechts twee van de vier 

nieuwe ontdekkingen gepresenteerd. 

er zijn rekeningen uit de jaren 
1930 waaruit blijkt dat een vel 
bestond uit 8 x 8 = 64 zegels. 
Maar er waren ook leveringen 
die met deelbaar zijn door 64! 
Bijvoorbeeld een levering van 
4074 zegels van 10 mark m 1931. 
Gustav Karlberg geeft, naar 
opgave van de drukkerij, aan 
dat de eerste druk van zegels 
van de tweede emissie m 1951 
was. In de verslagen van de 
administratie is terug te vinden 
dat er op 9 maart 1951 een reke
ning voor plakzegels is betaald 
aanióo stentryckeri, zonder 
specificatie van de levering. Een 
totaalbedrag van 9.859 mark. 

[i!W!«5ï»5 
13. Nieuw 
ontdekte 
opdruk so / 00 
op ; 000 mark 
(type igsö 

« . » i mml,* ■<*** » * ' ' * .' ...tf 
iirrmrrfh rT3' ' r ami fTmSi 

/4. Vergunning 
voor 

commercieel 
vervoer met 

vrachtwagen, 
1952 

Zegelrecht 

Geen grote bestelling dus. Het 
jaar daarna was de prijs van 
12 vellen met ieder 176 zegels 
totaal 9.200 mark. De waarde 
van de zegels staat met op de 
rekening. (14) 
De nieuwe zegels uit 1951 heb
ben hetzelfde ontwerp, maar 
zijn een stuk kleiner. 15,5 x 15,5 
(15) millimeter. De velgrootte 
varieert we hebben vellen ge
zien van 11X16 (176 zegels), 
12 X16 (192) en 24 X16 (384). 
Van 1967 tot 2002 zijn er reke
ningen, boekhouding etc. die 
verzameld zijn m een map en 
werden overgdragen aan het 
lokale archief. Daar is ook te 

u. Nieuw ontdekte opdruk 
20/00 op 2 000 mark (type 195S) 

vinden welke zegels en m welk« 
hoeveelheid aan het einde van 
2002 aanwezig waren. Dit was 
het laatste jaar dat de Alandse 
plakzegels gebruikt werden. 
(1619) 
De toenmalige griffier, Sonja 
Simolins, herinnert zich dat de 
overgebleven zegels werden 
overgedragen aan het lokale 
archief, maar die zijn nog met 
aangetroffen 

0 
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15. Vergunning 
voor äe aanschaf 
van munitie 1961 

\ ^ 

?/«!«vïS5«t^,^ any 

>ndj|)«fo> galler till den 

_0 
Stampei ' ' ' > mk 

t^lUMankatc Nr 3] i 

Lösen /^nt » 

Summa^P^ "Tük 

tekenwerk 
H\e. de verschillende oplagen 
an de plakzegels van Aland 
/il bestuderen heeft heel wat 
ekenwerk voor de boeg In de 

jaren 1990 werden er bij diverse Men moet dan ook de hele boek
gelegenheden zeer kleine be houding uitpluizen om te zien 
stellingen geplaatst hoeveel van de diverse plakze
Zo klem dat er een paar bestellm gels gebruikt werden 
gen waren van maar 100 zegels De oplagecijfers in het boek van 

\6 Essays van Pentti Rahikainen voor de 
emissies 196378 

Catalogisering uitgiften 19231978 
(hoofdzakelijk volgens Gustav Karlberg m Lupper) 1/1978) 

923 
1 X 31 mm, blauw met rode waardecijfers 
mk 
mk 
mk 

bmk 
pmk 
pmk 
bomk 
pomk 
000 mk 

Looomk 

95051 opdruk 
,80 pa smk 
,20 pa smk 

type 1 vette s 
type II dunne s 
type III hellendes 
type 1 vette cijfers 
type II dunne cijfers 

type 1 grote cijfers 
type II kleine cijfers 

rode opdruk 
zwarte opdruk 

'olgens Karlberg werden slechts 46 exemplaren 
an de gedrukte 3 200 3,80 mk zegel en 
1 exemplaren van de 1 024 gedrukte 6,20 mk 
egel gebruikt 

951 
5f5 X 15,5 mm, blauw met rode waardecijfers 
mk 

Dmk 
smk 
omk 
00 mk 
00 mk 
00 mk 
50 mk 
00 mk 
,000 mk 
000 mk 
000 mk 

.ariberg catalogiseert de 300 mk, maar zonder 
fbeelding Wel wordt de 400 mk afgebeeld, 
naar deze werd met gecatalogiseerd Dat gaf 
en misverstand 

1956 
20 X 20 mm, zwarte waardecijfers 
500 mk lila 
looomk blauw 
2 0oomk groen 
sooomk ■? 

Karlberg catalogiseert de 5 000 mk maar heeft 
de zegel met gezien Dit was voor Saarmen/Smith 
aanleiding deze zegel met op te nemen Volgens 
optekening m het archief van/4èo stentrycken 
m aansluiting op de brief van E A Hellman wer
den zegels gedrukt en geleverd m de drie lagere 
waarden op 1 augustus 1956 en vier waarden op 
S maart 1957 (198 exemplaren van 5 000 mark) 
Maar aangezien m 1956 ook nog zegels op het 
formaat 15,5 x 15,5 mm werden gedrukt, weten we 
met zeker of de plakzegel van 5 000 mark 
type 1956 echt bestaat 
In ieder geval bestaat de 2 000 mkzegel met 
waardecijfers op verschillende posities boven
of onder m de cirkel 

1963 opdruk 
0/50 opsomk (type 1951) 
1/00 opiomk (type 1951) 
1/00 opioomk (type 1951) 
foutdruk opdruk 0/50 eerder overdrukt 
met 1 / 00 
3/00 op30omk (type 1951) 
4/50 op4somk (type 1951) 
10/00 opiooomk (type 1956) 
20/00 op 2 000 mk (type 1956) 
50 / 00 op s 000 mk (type 1951) 

7mk 
10 mk 
20 mk 
30 mk 
50 mk 
75 mk 
100 mk 
5 0 0 mk 

donkerviolet 
lichtgroen 
lichtbruin 
grijs 
rood 
geel 
lichtbruin 
donkergrijs 

Nieuw ontwerp van de kunstenaar 
Pentti Rahikainen 

Opdruk 1967 
20 p 
4 0 p 
30 mk 

op 50 p 
op 50 p 
op2omk 

Karlberg schreef dat de opdrukken 20 en 40 
penni ingeboekt werden op 2 januari 1963 maar 
gecatalogiseerd werden onder 1967 Hij schrijft 
ook dat overdrukt werden met een metalen stem
pel, waarschijnlijk bij/f/anrfs tidnwgstryckert 

1963 
20 p 
25 P 
40 p 
50 p 
70 p 
imk 
smk 
4mk 
smk 

lichtblauw 
bruin 
groen 
geel 
rood 
gul 
oranje 
lichtviolet 
lichtblauw 

1978 
10 p 
sop 
i m k 
3mk 
4mk 
smk 
7mk 
10 mk 
20 mk 
30 mk 
50 mk 
75 mk 
100 mk 
5 0 0 mk 

hla 
geel 
lichtbruin 
oranje 
lichtviolet 
blauw 
donkerviolet 
lichtgroen 
donkeroranje 
grijs 
lichtbruin 
geel 
lichtbruin 
donkergrijs 

Zelfde ontwerp als 1963, maar scherpere druk en 
kamtanding (de voorgaande zegels hebben alle 
lijntandmg) Op de onderkant van de zegels staat 
klem 'Sedeltryckeriet Helsingfors' die het druk
ken hadden overgenomen 
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Hesolui; ion: 

de arrif^' l-ir b i f a l l e a . Regtai 

i seua'^t k l , >- .r . iiai'ic [J-I, Ä ol 

KorjTissarie 
100. 

50 mk 75 mk 

/S. fwièe/e zege/j u/t de emissie 1978 

17. Vergunning voor verlenging openingstijd, 196} 

Saarinen/Smith komen van Karl-
berg, en dateren van 14 juli 1984. 
Voor 1967, zoals blijkt uit dit 
artikel, moest gezocht worden in 
diverse verslagen om de diverse 
leveringen te traceren. 
Gustav Karlberg kreeg in zijn 
tijd ook informatie van zowel de 
drukker,/fèo stentryckeri, als 
van de lokale overheid. Beide 
blijken nu fouten en omissies te 
bevatten. 

Veel onderzoek zal moeten 
worden gedaan om tot een zo 
nauwkeurig mogelijke, correcte 
catalogisering te komen. Dit valt 
echter buiten het doel van dit 
artikel. 

(Vertaling vanuit het Zweeds: 
René Hillesum) 

Bronnen: 
Robert Eriksson, verzamelaar Aland 
E.A. Hellman; 'Leimamerklii uutus' 
- Suomen Postimerkkilehti 
nr 10/1958. 
Gustav Karlberg: 'Stämpelmär-
ken pä Aland' - Luppen nr 1/1978, 
'Stämpelmärken pä Aland II' -
Luppen nr 2/1985. 
Björn-Eric Saarinen - Jay Smith: 
'Finland and Aland Revenue 
Stamp and Revenue Stamped 
Paper Catalog 1998'. 

)ukka Sarkki: 'Ahvenanmaala 
omia leimamerkkejd' - Abophil 
nr 4/1994, 'Uusia Ahvenanmaan 
leimamerkkejd löydetty' - Keräi-
lyuutiset nr 2/2012 (referaat in het 
Zweeds m Luppen nr 3/2012. 
Rainer Akerblom: 'Stämpelmärken 
ännu i bruk' - Luppen nr 1/1999 

Bijzondere dank aan: 
Bibliotheek van de universiteit 
van Turku (/bo Akademi) en he 
Archief van Aland 

In het vorige nummer 
kon u al iets lezen over 
deze emissie. Ook dat er 
een embargo zat op de 
afbeelding tot de uitgif
tedatum. Dat nieuws is 

achterhaald. Al op 1 ok
tober maakte PostNL 'out 
of the è/ue'de afbeel
ding wereldkundig. 
Het kleurige postzegelvel 
van 2x 5 zegels 1 binnen
land toont vijf wereld
beroemde Nederlandse 

DJ's. In de top honderd 
staan maar liefst tien 
Nederlanders in de lijst. 
De vijf uitverkorenen zijn: 
Afrojack, Armin van Buu-
ren. Dash Berlin, Hardwell 
en Tiësto. 
De postzegels zijn met de 

18 november 

DECEMBERZEGELS 

De Decemberzegel is met 
vier cent fors gestegen 
en kost nu €0,59. Ook 
dit jaar weer een velletje 
van 20 verschillende 
zegels, en, de geschiede
nis herhaalt zich, PostNL 
heeft bij het ter perse 
gaan slechts drie afbeel
dingen prijsgegeven. 
Op de postzegels staan 
vrolijke, stijlvolle tafe
reeltjes tegen een warm 

gekleurde achtergrond. 
De ontwerpers hebben 
op iedere postzegel 
herkenbare decem-
bersymbolen als een 
mini-verhaaltje geïl
lustreerd. Het ontwerp 
is van Edgar Smal ing en 
Carlo Elias van smel de
sign and strategy uit 
Amsterdam. 
De velletjes zijn gedrukt 
bij Joh. Enschedé in 
Haarlem in een oplage 
van 7.360.000. 

Cee-app te scannen. U 
hoort dan een stukje mu
ziek van elk van de dj's. 
Het ontwerp is van Mark 
Klaverstijn (1973) en Paul 
du Bois-Reymond (1974) 

van het bureau Machine 
uit Amsterdam. 
De velletjes werden 
gedrukt bij Cartor in 
Frankrijk in een oplage 
van 325.000 stuks. 



CATALOGUS KRAAMKAMER 4 (de hier besproken varianten worden 
voor het eerst opgenomen m editie 2016) 

Rem Bakhuizen van den Brink 

CONING WILLEM ALEXANDER ZEGELS - HET PORTRET 
^^OTPVW« 
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)p 2 januari 2014 waren 
i waarden - '1 Nederland' 
n hangblokken met 
o zelfklevende zegels en 
iaarnaast een hangblok 
/an 5 zelfklevende zegels 
/an '2 Nederland' respec-
ievelijkeen hangblok 
/an 5 zelfklevende zegels 
11nternationaal' op grote 
ichaal beschikbaar nadat 
il op 27 november 2013 de 
;erste exemplaren waren 
litgereikt aan de koning. 
Afb.i-3) 

Sedrukt in rakeldiepdruk 
)p de Chesnut druk-
lan-de-rol persen van 
/Valsall Security Printing 
n Walsall, Verenigd 
(oninkrijk. Voorallesde 
;egels zijn door Wallsall 
;lit-plaatjes gebruikt om 
ie zegels van een soort 
tanding'te voorzien. Bij 
slitten' wordt een snede 
jemaakt die met verder 
jaat dan het drager-pa-
3ier van de zelfklevende 
;egels. Bijde Ymeteen 
;xtra ellipsvormig gat in 
Ie zijranden zoals al sinds 
ie 44c koningin Beatrix 
jebruikelijkwas. 

/an alle 3 zegels zijn 
en behoeve van de 
/erzameiaars compleet 
ioorgestanste zegels -
lus volledig ook door 
iet dragerpapier heen, 
'ervaardigd uit de boven 
)eschreven hangblokjes. 
Afb. 4-6) Aan de ach-
erkant van de zegels is 
log te zien op welke plek 
n het hangbiokje deze 
egels zaten. (Afb. 7+8) 
osse zegels -ook al zou 
iet dragerpapier zijn 
'erwijderd- zijn door 
ie grove wijze waarop 
jestanst is duidelijk te 
)nderscheiden van de ze-
jels die door de gebruiker 
lit een hangbiokje verwij-
ierd zijn. (Afb. 9+10) 
ets zilverkleurigs werd 

gebruikt voor een kroon 
links onderin de zegel 
en voor het jaartal 2013 
rechtsboven. 

Waarom dit jaartal 
bij een langlopende 
emissie? 
Op 16 september 2014 
werd door een lezer van 
het Maandblad Filatelie 
van de '1 Nederland' een 
versie gemeld waarbij het 
jaartal op de zegel geen 
'2013'meer was maar 
'2014'. Op 17 september 
werd uitsluitend het 
bestaan van deze herdruk 
door PostNL bevestigd. 
Op zoek naar deze zegel 

troffen we die dezelfde 
dag niet alleen deze 
zegel aan doch ook de 
'1 Internationaal'op het 
postkantoor Kerkplein in 
Den Haag. Beide waarden 
met '2014' blijken elders 
ook al enige tijd -eind van 
de zomer?- verkrijgbaar. 
Het wachten is op geda
teerde stempelafdrukken 
met vroege datums! De 
vroegste datum voor de 
blauwe zegel is tot nu toe 
7 april en van de grijze 
23juni. (Afb. 11-14) 
Het jaartal zit ook op het 
zegelbeeld dat een de 
voorkant van het hang
biokje prijkt. Bij de'2014' 

versie is ook daar het 
jaartal aangepast. 
(Afb. 15-18) 

Zowel bij de '1 Nederland' 
als de'2 Nederland' is het 
jaartal daar apart gedrukt 
in het zwart. Bij de 
'1 Internationaal'echter 
zit het jaartal ingebed 
in het grijs van het 
zegelbeeld en daardoor 
moeilijker herkenbaar. De 
jaartallen zijn in het zegel 
zelf goed te herkennen, 
de kronen hebben wat 
lastvandeL-vormige 
fosforbalk. Bij de '1 
Internationaal' met '2014' 
isbijschuinopvallend 
licht nauwelijks iets van 
de kroon te zien afgezien 
van het deel dat niet 
door de fosforbalk wordt 
afgedekt. 

We hebben nu de vol
gende zegels met het 
portret van Koning Willem 
Alexander: 
'/ Nederland' 
-geslitte zegels uit een 

hangbiokje met 

10 dezelfde zegels, jaar-
tar20i3'(NVPH3i35) 

- gestanste zegels uit een 
hangbiokje met 
10 dezelfde zegels, 
jaartal '2013' 

-geslitte zegels uit een 
hangbiokje met 
10 dezelfde zegels, 
jaartal '2014'* 

'2 Nederland' 
-geslitte zegels uit een 

hangbiokje met 
5 dezelfde zegels, jaar
tal '2013' (NVPH3136) 

- gestanste zegels uit een 
hangbiokje met 
5 dezelfde zegels, jaar
tal '2013' 

'/ Internationaal' 
-geslitte zegels uit een 

hangbiokje met 
5 dezelfde zegels, jaar
tal '2013' (NVPH3137) 

- gestanste zegels uit een 
hangbiokje met 
5 dezelfde zegels, jaar
tal '2013' 

-geslitte zegels uit een 
hangbiokje met 
5 dezelfde zegels, jaar
tal '2014' 

* De Willem-Alexander 
zegels met jaartal 2014 
zullen worden opgeno
men als hoofdnummer. 
Een NVPH-nummer was 
bij het ter perse gaan 
nog niet bekend. 
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WERELOPOSTUNIE (UPU)< 

DIO GLAUDEMANS 

Wat is de UPU? 
De UPU is de Wereldpostunie, 
meestal aangeduid in het Frans: 
Union Postale Universelle 
(UPU). Het uitgangspunt, dat 
alle lidstaten één postgebied 
vormen, heeft tot gevolg dat 
het internationale postverkeer 
soepel kan verlopen, en de UPU 
stelt allerlei regels en stan
daards op voor de post. In 1863 
werd in Parijs een internationale 
Postconferentie gehouden 
(afb 1). Dit was belangrijk in 
aanloop naar de UPU, maar 
tot concrete afspraken kwam 
het nog niet in 1863. Er waren 
15 deelnemende landen aan 
de conferentie, en een aantal 
daarvan gaven honderd jaar 
later een postzegel uit om dit 
te herdenken. De zegel van 
Nederland zal ik niet afbeelden 
(NVPH 791), want het is onze 
allerlelijkste zegel. De UPU werd 
opgericht op 9 oktober 1874 
tijdens het postcongres van 
Bern. Dit was een initiatief van 
de Duitse Generalpostmeister 

PCONFEKENCfc. P O S T A L F INTRRHATIOKAJUB 

De invloed van de UPU op de postdienst gaat heel ver, 
maar elk aangesloten land heeft daar veel voordeel van. 

Toch is Andorra geen lid van de UPU. Hoe komt dat? 

Heinrich von Stephan (afb 2). 
De oorspronkelijke naam was 
'Union Generale des Postes'. 
San Marino heeft in 1999 een 
zegel uitgegeven waarop de 
landen staan die de UPU heb
ben opgericht (afb 3): België, 
Denemarken, Duitsland, Egypte, 
Frankrijk, Griekenland, Groot 
Brittannië, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, 
OostenrijkHongarije, Portugal, 
Roemenië, Rusland, Servië, 
Spanje, Turkije, Verenigde 
Staten, Zweden en Zwitserland. 
Tijdens het tweede congres in 
Parijs in 1878 werd de naam 
gewijzigd in 'Union Postale 
Universelle'. Honderd jaar later 
herdenkt een zegel van Benin 
de naamswijziging (afb 4). 
Frans was destijds de wereldtaal 

en alle postale aanduidingen in 
het internationale postverkeer 
moesten in het Frans zijn. Frans 
is nu nog de officiële taal van de 
UPU en daar is Engels in 1994 bij 
gekomen als 'tweede werktaal'. 

UPU onderdeel van de VN 
De UPU werd op 171948 een 
onderdeel van de Verenigde 
Naties (VN). Dit was een besluit 
van het 12̂  UPUCongres in 
Parijs, 1947. 
Voordat de UPU bestond moest 
Nederland postverdragen 
sluiten met alle buurlanden, 
en dat waren er veel meer dan 
tegenwoordig, omdat Duitsland 
een lappendeken van staatjes 
was. De tarieven verschilden 
per verdrag en per bestem
ming, wat het berekenen van 

Wel 1 puBi veie m s lïCHraj" 
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het port voor een brief buiten
gewoon ingewikkeld maakte, 
als het al mogelijk was de hele 
route vooruit te betalen met 
postzegels. Soms moesten er op 
zulke oude brieven postzegels 
van meerdere landen geplakt 
worden. 
De UPU regelde het uniforme 
tarief voor post naar elke bui
tenlandse bestemming en dat 
één postzegel geldig was voor 
de gehele route. De regelingen 
van de UPU traden in werking 
op 171875. Dat is tevens de 
datum waarop de oprichters 
(waarbij Nederland) lid van 
de UPU werden. Besloten werd 
dat Koloniën en protectoraten 
lid zouden worden als onder
deel van het moederland. De 
Nederlandse Koloniën (Curafao 
Nederlands Indië en Suriname) 
werden UPU lid per t51877. De 
website van de UPU vermeldt bi 
Aruba en Curafao de datum 17
1875 maar dat is onjuist, want 
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iet IS de datum van Nederland. 
Vi meteen aan het begin was 
/rijwel de gehele wereld aange-
;loten bij de UPU. 

Postzegels van een land 
dat geen UPU lid is, zijn 
niet geldig in het inter
nationale postverkeer. 

;een UPU lid? 
äij de UPU zijn op dit moment 
92 landen aangesloten; Zuid 
.oedan is het jongste lid. De 
iele wereld is bij de UPU aange-
.loten. Andere organisaties van 
ie VN kijken met afgunst naar 
leze hoge score. Er zijn vier 
idstaten van de VN die geen 
JPU lid zijn: Andorra, Marshall 
landen, Micronesia en Palau. 
j de laatste drie wordt de post 

verzorgd door de USA. Wel bij-
;onder is dat Marshall Eilanden 

toch UPU zegels heeft uitgege
ven (afb s). Ook Andorra heeft 
geen eigen postdienst, maar in 
bijna elk dorp van Andorra is er 
zowel een Frans (afb 6) als een 
Spaans postkantoor te vinden 
(afb 7). De voorbeelden zijn uit 
Sant Julia de Loria. 
Nepal is pas op 11-10-1956 
toegetreden tot de UPU. Maar 
in de periode tot 1959 bleef alles 
bij het oude omdat Nepal eerst 
de postdienst moest aanpassen 
aan UPU standaards. De zegels 
en stempels van Nepal droegen 
voornamelijk teksten in Hindi 
schrift. Op 14-4-1959 werden 
zegels uitgegeven (afb 8) die 
wel voldeden aan de UPU voor
schriften en ook de stempels 
werden langzaamaan vervan
gen. Tot 1959 werd de internati
onale post door India verzorgd.. 
Tibet is nooit UPU lid geworden. 

Ook hier werd de post door 
India verzorgd (afb 9). Omge
keerd waren de zegels van UPU 
landen zoals Marokko (afb 10) 
niet geldig in Tibet en moest 
er bijgefrankeerd worden met 
zegels van Tibet voor het laatste 
deel van de route. Dit toont 
de gevolgen voor een land 
dat geen UPU lid is. Het kwam 
ook voor dat het onopgemerkt 
bleef dat de zegels niet van 
een UPU land waren, zoals een 
brief uit 1986 uit het gebied van 
de Angolese opstandelingen 
van jonas Savimbi (afb 11), die 
normaal door de Amerikaanse 
post werd besteld. Door de 
enorme hoeveelheid postzegels 
die er uitgegeven worden, is het 
onmogelijk om precies te weten 
wat wel en niet geldig is. 
Taiwan is sinds 1972 geen UPU 
lid meer, omdat het lidmaat

schap van de VN (en daarmee 
van de UPU) overging van Tai
wan naar Communistisch China. 
Sinds 1972 wordt de post van en 
naar Taiwan omgeleid via UPU 
lid Japan. Aan poststukken is 
niets bijzonders te zien, maar 
antwoordcoupons zijn niet 
inwisselbaar op Taiwan. 
Veel landen hebben met zegels 
of stempels herdacht dat ze toe
traden tot de UPU. Japan was 25 
jaar UPU lid in 1902. De speciale 
stempels bestaan van diverse 
plaatsen (afb 12 stempel van 
Kioto), zelfs ook van Tientsin, 
een Japans postkantoor in 
China (afb 13). China was toen 
zelf nog geen UPU lid. 

Sht volgt 
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Nieuwe jas 
Het clubblad van de 
PÏV Aalsmeer heeft een 
gedaanteverwisseling 
ondergaan. A5 werd A4, 
zwart-wit werd kleur en 
Editoo zorgt voortaan 
voor de opmaak en het 
drukken. De redactie 
kreeg steun uit onver
wachte hoek: een club 
van Ierse wolfshonden... 
Het blad ziet er zeer 
verzorgd uit, met een 
prachtige ansichtkaart 
van Oosteinderdijk, 
waarin een zegel met 
kleinrond van dit plaatsje 
gefotoshopt is. Naast een 
uitgebreide veilinglijst 
bevat het clubblad onder 
meer een artikel met 
een veelbelovende titel: 
'Postzegels een lucratieve 
hobby'. Het gaat om de 
stand van zaken in de 
jaren '70: 'Eén ding is 
zeker: een totale waar
destijging zit er altijd in. 
Wie trouw elke nieuwe 
zegel of serie zegels aan 
het postkantoor koopt, 
doet een veilige beleg
ging'. 
Sjaak Burgers blikt 
vooruit op een presen
tatie die hij (vermoed 
ik) op de septemberbij-
eenkomst zal houden. 
Die zal gaan over de 
Azoren, een prachtige 
vakantiebestemming, 
met voldoende filatelisti-
sche mogelijkheden. De 
vereniging heeft ook nog 
een eigen website: 
wwwjpostzegel veren i-
ainaaalsmeer.nl 

Pioniers 
Luchtvaartpioniers 
staan centraal in de 
Aerophilatelist van De 

Vliegende Hollander. 
Jacques Bot schreef over 
Henri Wijnmalen, één van 
de eerste Nederlandse 
vliegers, die in 1910 twee 
brieven meenam van 
Parijs naar Brussel; daar 
frankeerde hij ze en zond 
ze naar Rotterdam. De 
twee brieven verschillen 
in details van elkaar, van 
één van de twee exem
plaren kon nagegaan 
worden wie in de loop 
der jaren de eigenaren 
waren. 

Van Anthony Fokker 
(afbeelding) verscheen in 
1931 (het jaar waarin hij 
41 jaar werd) in Amerika 
een autobiografie: The 
Flying Dutchman. Fokker 
liet het schrijven door een 
journalist, Bruce Gould. 
In hetzelfde jaar kwam de 
Nederlandse vertaling/ 
bewerking uit. WimSnie-
der onderzocht de ver
schillen en ontdekte dat 
in de Nederlandstalige 
uitgave onder meer een 
hoofdstuk Is toegevoegd 
waarin een romance van 
Fokker met een Russische 
schone centraal staat, 
LjubaGalantsjikova 
('Pushka'). Hij ontmoette 
haar toen hij in Rusland 
in 1912 (tevergeefs) zijn 
vliegtuigen promootte. 
Zij ging met hemmee 
naar Duitsland, waar ze 
al snel 'in de armen viel 
van een Duitse vlieger 
met een mooie auto die 
wél wist met vrouwen om 
te gaan'. Helaas viel die 
vlieger naar beneden, 
waarna Pushka met een 
nieuwe aanbidder naar 
Parijs trok. Snieder gaat 
uitgebreid in op andere 
verschillen tussen de 
twee versies en behan
delt ook latere versies 
van de Fokker-biografie. 
Herman Verduijn staat 
stil bij enkele 'bezoeken' 
van de 19-jarige lucht
vaartpionier Henri Crom-
bez aan Zeeuws-Vlaan-
deren (1913), met een 

aantal mooie actiefoto's. 
Ook het artikel van het 
echtpaar TSchroots over 
de op Schiphol gebruikte 
Postalia-frankeermachi-
nestempels (al eerder ge
noemd bij de bespreking 
van Postzak 215) vond 
een plaats in dit nummer. 
De Aerophilatelist van 
De Vliegende Hollander 
biedt altijd variatie én 
kwaliteit. Het 2e nummer 
van 2014 is daarop geen 
uitzondering. 
www.de-vliegende-
hollander.com 

Stempels in kartelrand 
Volgend jaar komt er 
een naamsverandering, 
maar dit jaar verschijnt 
De Kartelrand nog als 
periodiek van De Globe, 
afdeling Wageningen. 
Aflevering 37 is nog net 
geen eenmansproductie 
van Bert van Marrewijk, 
maar hij drukt wel een 
stevig stempel (!) op 
dit nummer. Dat zorgt 
voor kwaliteit. Hij schrijft 
over de verenigingsbi
bliotheek, om de leden 
te herinneren aan het 
bestaan van dit instituut, 
over PIM -de Portln-
ningsMachine, SEX op 
het eindexamen en over 
weinig bekende namen 
in frankeermachinestem
pels. Ook komt hij met 
een belangrijk artikel 
over de post van de Fila-
telistische Dienst 
(deel 1). Zo'n honderd 
jaar geleden begon 
de PTT voorzichtig met 
service aan de verzame
laars door loketten te 
openen waar ze zegels 
van Nederland en over
zee konden kopen. Voor 
buitenlandse verzame

laars kwam er een 'Bureel 
Zegelverkoop', een 
voorloper van de Filate-
listische Dienst. Uiteraard 
passeren ook de stempels 
van deze dienst de revue. 
Een andere belangrijke 
bijdrage komt van Niek 
Edelenbosch. Hij vertelt 
aan de hand van post
zegels de geschiedenis 
van Oekraïne, dat dit jaar 
'op een zorgwekkende 
wijze voortdurend in 
het nieuws Is'. Het is een 
boeiend verhaal gewor
den, rijk geïllustreerd. 
Edelenbosch gaat ver 
terug in de tijd en eindigt 
op de Krim, met een 
politiek getint blokje dat 
hij als 'het interessantere 
maakwerk' bestempelt, 
maar dat vermoedelijk 
postaal ongeldig was. 
www.fv-deglobe.nl 

Buiten de gebaande 
paden 
Het Bulletin van Post-
aumaat verschijnt vier 
keer per jaar, maar ik had 
het al een tijdje gemist, 
tot onze hoofdredacteur 
mij verraste met twee 
exemplaren, de nrs. 163 
en 164. Kleurrijk en boor
devol informatie, vooral 
over die verzamelgebie-
den die je niet meteen 
in een voordrukalbum 
tegenkomt: postzegel
boekjes (bij voorkeur met 
varianten, afwijkingen of 
kopstaande inhouden), 
prestigeboekjes, labels, 
rolzegels en automaat
stroken. 
De postzegelboekjes van 
Nederland uit de jaren 
zeventig lijken wat uit 
de gratie te zijn, maar 
nog steeds worden hier 
opzienbarende vonds-
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ten gedaan. Zo bericht 
Walter de Rooij over een 
boekje 23a met dubbele 
perforatie. Hij beschrijft 
niet alleen hoe deze 
spectaculaire misperfo-
ratie kon ontstaan, maar 
geeft ook de opbrengst 
in de veiling van Rietdijk: 
€ 3.100, exclusief provi
sie. Blijven speuren dus ir 
uw voorraden. 

Royal Mail 

Postaumaat verschaft zijr 
lezers niet alleen allerlei 
achtergrondinformatie 
over facetten van het 
verzamelgebied, het 
presenteert ook goed 
geïllustreerde overzich
ten van nieuwe uitgaven 
soms met allerlei extra 
documentatie. De be
sprekingen van buiten
landse rolzegels van 
H.j.T. Bos vormen een 
kleine encyclopedie. 
Steeds weer verbaas ik 
me over de rijke filate-
listische kennis van Cees 
lanssen, voorman van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie, erelid van 
deKNBF, enz. Hij isstem-
pelkennerbij uitstek, 
maar voor Postaumaat 
schreef hij (aflevering 162 
en 163) een uitgebreid ar 
tikel over de Horizon Gok 
Labels van Groot-Brit-
tannië. Ze zijn gedrukt 
bij Walsall en De La Rue, 
de verschillen worden 
zorgvuldig onder de 
loep genomen. Verval
singen van deze relatief 
recente uitgave komen 
ook al voor en krijgen eei 
plaats in het stuk. 

Positief bezig 
In de Oosterhouter 
Post, het periodiek van 
de Oosterhoutse Ver
eniging van Postze
gelverzamelaars, wordt 
ruimschoots aandacht 
besteed aan allerlei fila-
telistische evenementen 

mailto:ohndehe@gniail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://ainaaalsmeer.nl
http://www.de-vliegendehollander.com
http://www.de-vliegendehollander.com
http://www.fv-deglobe.nl


Ie eigen verenigings
ivonden, de Postex, 
Hertogpost en niet te ver
beten de Verzamelbeurs 
lie op 15 november in 
Breda gehouden wordt. 
)ie beurs is het resultaat 
/an de samenwerking 
tussen een vijftal ver
enigingen uit de regio, 
^einder Luinge is voorzit
ter én secretaris van de 
DVVP, penningmeester 
îen Kooiman tekent 

/oor een aantal stukjes. 
Hij schrijft over Tom en 
erry, maar ook over de 
Mapoleonskerk die op de 
/oorzijde van het blad 
Drijkt en over een bezoek 
lan leper, de'Katten
ïtad'. leper werd tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
zwaar getroffen, maar 
ater weer zo goed mo
gelijk in de vooroorlogse 
itaat teruggebracht, 
grotendeels met Duits 
gfeJd. De wederopbouw 
duurde meer dan veertig 
aar, maar iedereen 
die het oude centrum 
Dezoekt, kan zien dat we 
<unnen spreken van een 
3ijzonder geslaagde 're
novatie', leper is, vooral 
/oor de Britten, het mid
delpunt geworden van 
de herdenking van de 
3rote Oorlog, waarbij de 
\Aenenpoort een centrale 
plaats inneemt. Het Is een 
ndrukwekkend monu
ment in de vorm van een 
Romeinse triomfboog 
2n bevat onder meer de 
lamen van meer dan 
50.000 gesneuvelde sol
daten. Sinds 1928 wordt 
2r iedere avond om 8 uur 
de Last Post geblazen. 
A/ww.oosterhouterpost.nl 
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Toch geen hondjes en 
(atjes 
russen mijn stapel 
:ijdschriften ligt ditmaal 
net ZuidAfrikaanse 
Themnews, een kleurrijk 
tijdschrift op Asformaat, 
ierlijk gezegd bereidde 
k me al voor op een mid
dagje kijken naar hond
es, katjes en botha, maar 
dat pakt even anders uit. 
Dit gelukkig Engelstalige 
tijdschrift heeft duidelijk 

meer te bieden. Zo trapt 
het tijdschrift af met een 
bespreking van het soft
ware pakket retroReveal 
zoals eerder besproken 
in ons tijdschrift (we 
worden zelfs als bron 
genoemd). De schrijver 
toont zijn ervaringen en 
laat zien hoe eenvoudig 
opdrukken en stempels 
worden uitgelicht. Het 
blad vervolgt met een 
artikel over vlinders. 
Geen strikt systematische 
indeling naar geslacht 
en soort, de kapstok is de 
Tafelberg. Veelal kleur
rijke zegels van het Afri
kaanse continent worden 
gebruikt ter illustratie. 
Even verder something 
completely different, 
een artikel gewijd aan 
een van de grootste 
uitvinders ooit: Tim 
Berners Lee. Velen van 
u zullen zich afvragen 
wie, maar dit is de vader 
van het internet. Toen hij 
werkte bij het nucleaire 
onderzoeksinstituut CERN 
heeft hij een program
meercode ontwikkeld op 
basis van hypertekst die 
kan worden gebruikt om 
gegevens uit te wisselen 
tussen wetenschappers. 
Termen als URL, HTML en 
HTTP zijn van zijn hand. 
De Engelsman die zich 
inmiddels Sir BernersLee 
mag noemen heeft het 
Inmiddels geschopt tot 
3 zegels en een pagina 
In een prestige boekje. 
Hoogtepunt van het 
tijdschrift is een schit
terend artikel over de 
belegering van Mafeking 
tijdens de Boerenoorlog. 
Mafeking was vanaf 
1894 de hoofdstad van 
het Engelse protecto
raat Bechuanaland. 
Toen Oranje Vrijstaat en 
Transvaal besloten de 
Engelse provocaties niet 
langer te accepteren en 
de nabijgelegen Engelse 
gebieden Natal, Bechu
analand en de Kaapkolo
nie binnen te vallen, was 

Mafeking een belangrijk 
doel. Maar liefst 8 maan
den heeft generaal de 
La Rey de stad belegerd. 
Het legioen van de stad 
onder leiding van Lord 
Baden Powell bood ech
ter dapper weerstand, de 
stad is dan ook nooit ver
overd. Het artikel toont 
niet alleen afbeeldingen 
van de betrokkenen, er 
wordt verder ingegaan 
op de geschiedenis van 
Mafeking voor en na 
de Boerenoorlog en het 
verloop van de hoofdrol
spelers na de belegering. 
Ook wordt vertelt over de 
manier waarop de bewo
ners van Mafeking met 
de belegering omgingen. 
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Natuurlijk worden ook 
de twee gezochte lokale 
zegels van Mafeking ge
toond: de ene met een 
afbeelding van Baden 
Powell, de andere met 
een koerier op de fiets. 
Deze zegels zijn duur en 
gezocht, mede door het 
feit dat deze klassiekers 
ook bij thematische 
verzamelaars (thema's 
padvinderij en fietsen) 
zeer geliefd zijn. Het 
blad eindigt zoals deze 
traditionele verzame
laar zich een thematisch 
blad voorstelt: een groot 
artikel over de schilder 
Raphael met enorm veel 
zegels van vage landen 

'■ ■ » ■ ■ ■ 
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waar de meeste verza
melaars hun vingers 
niet aan willen branden. 
www.thematics.co.za 

De Gibbons Stamp 
Monthly van September 
2014 besteedt aandacht 
aan het referendum van 
de Schotten voor onaf
hankelijkheid van het 
Verenigd Koninkrijk. Dit 
gebeurt met een artikel 
waarin wordt getoond 
hoe divers een Schotland 
verzameling er uit zou 
kunnen zien, Uiteraard 
wordt begonnen met 
de locals, welke al sinds 
1957 worden uitgege
ven. In eerste instantie 
waren dit variaties op 
de Britse frankeerzegels, 
later werd gekozen voor 
zegels met de Schotse 
vlag, de Schotse leeuw, 
de Schotse distel en uiter
aard de Schotse tartan. 
Dit betrof overigens altijd 
de lagere frankeerwaar
den. De hoge waarden na 
de oorlog waren als serie 
meestal zo opgebouwd 
dat alle delen van het 
Verenigd Koninkrijk aan 
bod kwamen. Zo vinden 
we Edinburgh castle op 
een zegel van 10 shilling 
en een zegel van 2 pond. 
Op de gelegenheids
zegels komen Schotten 
overigens uitgebreid aan 
bod. Het artikel toont 
onder meer Mary queen 
of Scots, Matt BuslDy en 
Andy Murray (opmer
king; voor uitgiften voor 
2007 verwijst de auteur 
naar andere artikelen van 
zijn hand). 

In Canada bestond In de 
19e eeuw de regel (net 
als in veel landen) dat 
het datumstempel niet 
mocht worden gebruikt 
voor het ontwaarden 
van zegels (deze waren 
naar men zei te on
duidelijk en konden 
worden afgewassen). Dit 
diende te gebeuren met 
een zogenaamd killer 
stempel. Deze werden als 
extra stempel besteld, 
maar vaak werden ze 
ook lokaal gemaakt met 
bijvoorbeeld een kurk. 
Naarmate er meer post 
werd verstuurd, werd 
dit erg bewerkelijk. Er 
werd daarom gezocht 
naar oplossingen. Voor 
de grotere plaatsen 
ontstonden daarom 
dubbele stempels welke 
rechts een killerstempel 
toonden en links een 

datumstempel. Handig 
indien er met een zegel 
aan de rechterkant werd 
gewerkt, maar bij post
stukken met meerdere 
zegels rommelig. Latere 
ontwerpen resulteren 
in datumstempels met 
een killermentalitelt. 
Voorbeelden zijn de 
zogenoemde 'barred 
circles' waarbij twee 
vette strepen in het stem
pel zitten en 'squared 
circles' waarbij een vet 
rasterpatroon rond het 
stempel is aangebracht. 
Fraaie blikvangers zijn 
de machinestempels die 
ook voor dit doel zijn 
vervaardigd (met de vlag 
rechts). 

|:Ä!DE_;Ne7Sl 

Engelsen staan bekend 
om hun uitstekende 
gevoel voor humor. De 
Gibbons Monthly heeft 
elke maand een schit
terende nietuitgegeven 
koloniale zegel. Dit keer 
betreft het een zegel van 
de Islamitische organisa
tie AlKhasEltzza welke 
de'Atomic Jihad', de 
nucleaire vernietiging 
van de staat Israel na
streefde. Zegels van Aden 
werden in het Engels en 
het Arabisch overdrukt 
omviadefilatelistische 
markt fondsen te verkrij
gen. Infiltratie In Yemen 
in de filatelistische divisie 
van AlKhasEltzza heeft 
voorkomen dat de zegels 
zijn verschenen. Alle ze
gels met Arabische tekst 
zijn vernietigd, maar de 
schrijver heeft uiteraard 
een Engels exemplaar in 
zijn bezit. Hij toont deze 
naast een andere zegel 
van de organisatie 'Black 
September' welke biolo
gische wapens wenste in 
te zetten, www.gibbons
stampmonthly.com 
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Mooi Nederland 
In 20o6, toen ik wethouder 
was in Zutphen, viel mij, als de 
enige erkende filatelist in het 
college, de eer te beurt om het 
eerste velletje van de Zutphense 
aflevering van de reeks Mooi 
Nederland in ontvangst te 
mogen nemen. Bij die fees
telijke gelegenheid heb ik de 
voor de uitgifte van postzegels 
verantwoordelijke directeur 
van de toenmalige voorloper 
van wat nu PostNL is op het hart 
gedrukt om eens een serie te 
wijden aan onze wilde orchi
deeën. Natuurlijk ben ik niet 
ijdel genoeg om te denken dat 
mijn wens dit voorjaar na een 
kleine acht jaar alsnog gerea
liseerd is. Niettemin vind ik het 
aardig om, als bescheiden blijk 
van erkentelijkheid, een artikel 
te wijden aan de orchideeën die 
staan afgebeeld op het fraaie 
velletje 'Orchideeën van het 
Gerendal', en die in het even 
fraaie begeleidende boekje nog 
eens kort en duidelijk worden 
besproken. Voor dat boekje is 
onder andere dankbaar gebruik 
gemaakt van aquarellen van 
onze grote orchideeën kenner 
lacobus Landwehr (19111996) 

ADRlAAfir V4fJ OOSTEN 
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Naar aanleiding van het velletje 'Orchideeën In het 
Gerendal' dat PostNL uitbracht in april van dit jaar, 
gaat dit artikel in op de geïllustreerde orchideeën. 
Hier en daar worden ook uitstapjes gemaakt naar 

de diepere achtergronden van de orchideeënkunde, 
botanisch èn filatelistisch. 

in zijn tweedelige werk Wilde 
orchideeën van Europa'. 

Florafilatelist 
Wie zich serieus met planten 
bezighoudt, moet zich ook in 
hun wetenschappelijke ('Latijn
se') namen verdiepen. Ook een 
florafilatelist weet al snel dat al
leen op die basis orde in de ver
zameling te brengen valt. Hoe 
moet je er anders achter komen 
welke orchidee op Guernsey; 
Whitsun Orchid' (Pinksteror
chidee) genoemd wordt (1)? 
Ik weet het nog steeds niet: 
de flora's noemen die naam 
niet, en Google oppert twee 
mogelijkheden. Hoe ziet zo'n 
wetenschappelijke naam eruit? 
Als het helemaal volgens de 
regels gebeurt bestaat die 

uit drie delen: de naam van 
het geslacht (altijd met een 
hoofdletter), de soortnaam 
(met een kleine letter) en de 
naam van degene die de plant 
zijn nu geldende naam heeft 
gegeven (al dan niet afgekort). 
Soms is het belangrijk om na de 
naam van de soort ook nog een 
ondersoort ('subsp.') aan te ge
ven. Dan zijn er dus vier delen. 
Ten slotte: het is gebruikelijk 
de wetenschappelijke namen 
cursief te drukken. Dat zal ik in 
dit artikel dan ook doen. 

Aapje 
Met deze kennis gewapend, 
zien we dat PostNL het al een 
stuk beter gedaan heeft dan de 
posterijen van Guernsey. Onder 
de Nederlandse naam staat 

keurig ook de Latijnse naam. 
Het enige wat strikt genomen 
ontbreekt is de auteursnaam. 
Gelukkig voor Nederlandse 
florafilatelisten volgt de serie 
in grote lijnen de laatste editie 
van Heukels' Flora van Neder
land', dus de echte liefhebber 
kan aan de hand van dat boek 
precies uitzoeken met welke 
plant hij te maken heeft. Is 
dat dan een probleem, zult u 
misschien vragen? Een plant 
is een plant, en als je de naam 
weet, weet je genoeg. Vaak is 
dat gelukkig ook zo. Een van 
de 10 orchideeën in ons vel
letje is de Aapjesorchis, Orchis 
simia of eigenlijk Ore/)/'5 sirr)ia 
Lam(arck)^ (2). Die heet zo, en 
daarover bestaat ook geen mis
verstand. In mijn verzameling is 
de Aapjesorchis uit het Gerenda 
het vijfde exemplaar van die 
soort. Ze komen blijkbaar (o.a.) 
ook voor op TurksCyprus (3) 
en in Algerije (O, Tunesië (5) en 
Joegoslavië (6). Vooral op de 
zegel van Cyprus is het 'aapje' 
goed te zien. 

Stippeltjesjapon 
De Purperorchis, Orchis pur
purea (7), heet in het Engels 

Guernsey |(§ J 
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Lady Orchid', en op de zegel 
iie Azerbeidzjan daaraan heeft 
jewijd is goed te zien waarom: 
ie dame draagt een stippeltjes-
apon (8). Ook deze orchidee 
<omt her en der in Europa 
/oor, zoals in mijn verzameling 
/erder nog geïllustreerd wordt 
ioor zegels van Denemarken, 
Hongarije en de Sovjet-Unie. Op 
iezelfde manier als de pur-
Derorchis heeft voor sommige 
Dotanici het Soldaatje, Orchis 
vilitaris (9) iets herkenbaars, 
n dit geval iets militaristisch, 
/ooral vanwege de witte 'helm', 
orchideeën staan erom bekend 
iat hun bloemvormen associ-
ities oproepen met mensen of 
iieren. Vooral insecten zijn er 
/aak in teruggevonden, in het 
Dijzonder in het orchideeënge-
lacht Ophrys. Daar heeft PostNL 
jeen inspiratie in gevonden, 
naar ik weet uit eigen aan-
chouwing dat bijvoorbeeld de 
/liegenorchis, Ophrys insectife-
'a, wel degelijk in het Gerendal 
n Zuid-Limburg voorkomt. Die 
vas echter in het buitenland al 
:esmaal op postzegels vereeu
wigd, zoals in Liechtenstein (10) 
n in Letland (11), en misschien 
s dat ook wel genoeg. 

11 

Linnaeus 
De twee laatstgenoemde soor
ten. Orchis mditaris en Ophrys 
insectifera zijn de enige twee in 
dit artikel besproken orchidee-
en die als auteursnaam de en
kele letter L hebben. Die duidt 
aan dat de grote Linnaeus, 
die het nog steeds gebruikte 
systeem van wetenschappelijke 
naamgeving bedacht heeft, 
deze soorten al heeft onder
scheiden en ze bovendien een 
naam heeft gegeven die het al 
sinds 1753 houdt. Dat dat lang 
niet altijd het geval is, zal in het 
vervolg blijken. 

Allioni 
Bovengenoemde mensvormig-
heid van allerlei orchideeën 
heeft de Poppenorchis, Orchis 
anthropophora (12), zelfs zijn 
naam opgeleverd, want 'anthro
pophora' betekent 'mensdra-
gend'. Het interessante deel hier 
is echter niet de soort-, maar 
de geslachtsnaam. De beide 
andere postzegels waarop deze 
soort staat afgebeeld komen uit 
Duitsland (13) en Portugal (14). 
Op de Portugese zegel heet hij 
QchXet Aceras anthropopho-
rum,er\ op de Duitse staat als 

naam alleen 'Ohnhorn', 'zonder 
hoorn', oftewel zonder spoor 
- en dat is weer een letterlijke 
vertaling van het Griekse/Ice-
ras. Wie heeft er nu gelijk? Is 
deze orchidee een Orchis of een 
Aceras? Dat is een kwestie van 
wetenschap. Het blijkt dat re
cent onderzoek heeft uitgewe
zen dat onze Poppenorchis wel 
degelijk tot het geslacht Orchis 
behoort" (waarmee hij de naam 
weer terugkreeg die de Italiaan 
Allioni hem al in 1785 gegeven 
had). Dit is kennis van de late 
jaren '90, en de Duitse zegel is 
uit 1984. Maar de Portugese is 
van 2003, dus de botanische 
adviseurs van de Portugese 
posterijen hebben hun vaklite
ratuur niet voldoende bijge
houden. 

Thematische verzameling 
Maar op een ander punt geldt 
dat wellicht ook voor PostNL De 
Groene nachtorchis, Coeloglos-
sum viride (15), heeft die naam 
inmiddels ook verloren en 
heeXnuDactylorhiza viridis, 
althans in de nieuwste flora van 
Nederland (zie noot 2) en in al
lerlei andere wetenschappelijke 
publicaties. Maar een definitief 
verlossend woord is er blijkbaar 
nog niet. Natuurlijk kan de 
filatelist zich de vraag stellen 
wat hij daarmee te maken heeft. 
Botanie is één ding, filatelie is 
iets anders. Tja, dat hangt er 
maar net vanaf hoe je verza
melt. Een thematische verzame
ling heeft als extra dat behalve 
filatelistische vakkennis ook het 
bijhouden van de inhoudelijke 
kennis over het onderwerp ver
eist is. En hoe ver de verzame
laar daarin wil gaan, dat is zijn 
of haar eigen keus. Als je in de 
florafilatelie eenmaal begint je 

verzameling in te delen volgens 
het systeem van families en 
geslachten, dan wint die aan de 
ene kant aan diepte, maar aan 
de andere kant zit je, voor je het 
weet, vast aan het bestuderen 
van allerlei flora's en natuurlijk 
het internet. Maar in wezen 
geldt dat toch voor elk werkelijk 
interessant thema? Daar hoort 
altijd het oplossen van interes
sante puzzels en dilemma's bij. 
Terug naar de Groene nachtor
chis: daarmee heeft PostNL een 
primeur. In geen enkel ander 
land is, voor zover ik weet, deze 
soort tot nu toe op een postze
gel vastgelegd. Datzelfde geldt 
voor de Grote muggenorchis, 
Gymnadenia conopsea (16). Een 
aanwinst voor de verzameling! 
Net als amateurbotanici zijn 
ook florafilatelisten soms echte 
soortenjagers. 

Geur in de hoofdrol 
De zevende orchidee die ik ter 
sprake wil brengen is de Welrie
kende nachtorchis, Platanthera 
bifolia (17), die met zijn kleine 
witte bloempjes inderdaad 
lekker zoet ruikt, vooral in de 
avond. Orchideeën hebben al
lemaal hun specialisatie als het 
aankomt op het verleiden van 
insecten die voor de bestuiving 
moeten zorgen, en geur speelt 
daarin vaak een belangrijke rol. 
Behalve de Nederlandse heb 
ik nog vier andere zegels met 
deze soort in mijn verzame
ling, en wel uit Estland, Polen, 
Slovenië en Zweden. Ik laat u de 
Zweedse (18) zien, omdat die 
een prachtig voorbeeld levert 
van de ragfijne graveerkunst 
van de beroemde Czestaw 
Stania, en dan vergeef ik de 
Zweedse posterijen graag dat 
ze vergeten zijn de plant van 
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zijn naam te voorzien. Voor de 
kenner is die ook zonder naam 
wel te determineren. Daar staat 
dan tegenover de Poolse Pla
tanthera bifolia (19), die niet 
alleen met naam en toenaam, 
maar zelfs met de auteursnaam 
Rich(ard) staat afgebeeld. Als 
curiositeit laat ik u ook nog een 
Groenlandse Platanthera zien. 
Tot boven de poolcirkel groeit 
daarP. hyperborea,  en daar 
mag dan ook wel een postzegel 
aan gewijd worden (20)! 

Richard 
Een prachtige orchidee is ook 
het Hox\Askm\A,Anacamp
tis pyramidalis (21). Net als 
Platanthera \sAnacamptis een 
geslacht dat in 1817 door L.C.M. 
Richard, een Franse botanicus, 
werd onderscheiden van het 
geslacht Orchis, waaronder Lin
naeus ze had gerangschikt. De 
wetenschappelijke namen van 
planten zijn nogal eens ondoor
grondelijk, zeker voor de leek. Zo 
bedacht Richard de r\aamAna
camptis vanuit een Grieks woord 
dat 'terugbuigen' betekent. Mijn 
woordenboek van plantenna
men̂  zegt: "De naam zinspeelt 
op het gekromde hechtkliertje" 
 wat het niet voor iedereen veel 
duidelijker maakt. Zoals zoveel 

Orkida Piramidali ta' Malta 
Anacampta pyromidain 
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orchideeën komt ook deze soort 
in grote delen van Europa voor, 
van Zweden (22) tot Malta (23) 
en van Gibraltar (2^) tot Roe
menië (25). Liefhebbers kunnen 
daar nog zegels aan toevoegen 
van Luxemburg, de DDR, Jersey 
en Portugal. 

Kruidenboeken 
De beide laatste orchideeën 
in het blokje, de Mannetjes
orchis, Orchis mascula (26), 
en de Bosorchis, Dactylorhlza 
maculata subsp. fuchsil (27), 
zijn voor plantenliefhebbers 
de moeilijkste van de tien. Ze 
horen allebei tot de  relatief 
gewone roze orchideeën, en om 
die met zekerheid te determine
ren is een goede flora plus loep 
echt noodzakelijk. En dan nog 
... De twee geslachten Dacty
lorhlza en Orchis worden nog 
maar sinds 1947 onderscheiden. 
'Mannetjesorchis' is een heel 
oude naam. Tot minstens de 
zestiende eeuw werd in de krui
denboeken bij allerlei planten
soorten onderscheid gemaakt 
tussen 'mannetjes' en 'wijfjes'. 
Zo zat de natuur toch in elkaar? 
In elk geval heeft Linnaeus dat 
bij Orchis mascula overge
nomen, en die naam heeft de 
plant, via een enkele omweg. 

tot in de 21̂  eeuw behouden. De 
soort heeft behalve in Neder
land ook een prachtige zegel 
gekregen in Zweden (28). Hij 
heet daar 'Sankt Pers nyckel', 
St Pieterssleutels. Zo kun je er 
ook naar kijken. Wat in de af
beelding opvalt zijn de vlekken 
op het blad. Die zijn bij Manne
tjesorchis niet altijd aanwezig, 
en kunnen gemakkelijk aanlei
ding geven tot verwarring. 

Heultels 
Bij voorbeeld met de Bosorchis, 
die niet voor niets maculata 
heet, wat; gevlekt' betekent. 
Het geslacht waar hij bij hoort 
heet Dactylorhlza, letterlijk 
'vingerwortel' maar traditioneel 
bekend als Handekenskruld. Het 
is een bijzonder lastig geslacht. 
Dat merk je al als je alleen al 
onze 'Heukels', de Flora van 
Nederland, vergelijkt met een 
recente Duitse' of Belgische', 
of zelfs als je vorige edities van 
Heukels naast de nieuwste legt. 
Een artikel in Filatelie is natuur
lijk niet de plaats om hier dieper 
op in te gaan, en postzegels 
bieden doorgaans ook geen 
wetenschappelijk verantwoorde 
afbeeldingen. Maar het is wel 
te illustreren dat de keus die 
onze botanici hebben gemaakt 
om de bosorchis Dacty/or/)/zfl 
maculata subsp. fuchsil te 
noemen, en de plant dus te 
beschouwen als een ondersoort 
{'fuchsil') van D. maculata tot 
nu toe, in elk geval op postze
gels, uniek is. 

U had al begrepen dat Dacty
lorhlza pas in 1947 is afgesplitst 
van Orchis, en ook dat poste
rijen de wetenschap niet echt op 
de voet volgen. De naamloze or
chidee op een fraai klein zegeltje 

van IJsland uit 1968 (29) wordt 
in de Michelcatalogus dan ook 
onbekommerd Orchis macu
lata genoemd. Maar Jersey liep 
in 2003 beslist achter met het 
uitbrengen van een prachtige 
Orchis maculata (30). Luxem
burg wist in 1977 al beter (31), 
net als de Faeröer in 1988 (32). 

Fuchs 
Jo\ zover Dactylorhlza macula
ta. Maar waar komt da\ fuchsil 
nu vandaan? Het is een eerbe
toon aan de grote plantkundige 
Leonhart Fuchs (15011566), naar 
wie ook de Fuchsia is genoemd. 
Zijn 'New Kreüterbüch' (Nieuw 
kruidenboek) uit 1543* is een var 
de eerste moderne botanische 
handboeken, en het heeft een 
grote invloed op latere plant
kundigen gehad. In de meeste 
flora's, en ook bij Landwehr 
(zie noot 1), wordt Dactylorhlza 
fuchsil onderscheiden van 
D. maculata. Zo staat D. fuchsil 
op postzegels van het ei land 
Man (33), Noorwegen (34) en, 
in een witte vorm, van ler
laTid (35). Wat verder naar het 
oosten vinden we in Hongarije 
in 2003 een postzegel ter ere 
van de 100' geboortedag van 
Karoly Rezsö Soó, een Hongaars 
botanicus die zich intensief met 
het ges\achi Dactylorhlza heeft 
beziggehouden, en naar wie 
zelfs een vooral in Tsjechië en 
Slowakije voorkomende onder
soort is vernoemd: D. fuchsil 
subsp. soóana (36). Alleen in de 
Nederlandse flora worden de 
beide soorten beschreven als 
ondersoorten van D. maculata, 
dus als D. maculata subsp. 
/«c/)5/7 ('Bosorchis') en O. macu
lata subsp. maculata ('Gevlekt« 
orchis'). 
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kmateurbotanicus 
Îs u tot hiertoe bent gevorderd 

n dit verhaal, en de afgebeelde 
)ostzegels vergelijkt, zult u 
)egrijpen dat het voor een 
imateurbotanicus als ik niet 
neevalt om alle argumenten te 
vegen. Die kan niet veel anders 
oncluderen dan dat de geleer

len het onderling niet eens zijn, 
n wat doe je dan als postze

gelverzamelaar anders dan de 
naculata's en de fuchsii's maar 

elkaar houden, met daar

ussenin onze Bosorchis? Met 
en zeker genoegen zag ik in 
leukels dat er ook een plant

undige is geweest die alle 
Jacty/or/)/zasoorten rigoureus 
jeschreef als ondersoorten van 
lactytorhiza majalis, in Neder

and bekend als Brede orchis, 
n met nog groter genoegen 
'ond ik ook die terug in mijn 
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verzameling, dankzij de poste

rijen van Belarus (37), evenals, 
maar nu met dank aan de DDR, 
een plant die op de postzegel 
Dactylorchis latifolia'' wordt 
genoemd (38), de 'breedbla

dige'. Volgens moderne flora's 
beelden de WitRussische en de 
OostDuitse postzegels precies 
dezelfde plant af. Aan het begin 
van dit artikel schreef ik al dat 
het niet altijd even simpel is te 
bepalen welke plant bij welke 
naam hoort, en welke naam bij 
welke plant! 

Wat is nu de conclusie van 
dit alles? Geen andere dan 
dat zowel het bewonderen en 
bestuderen van de orchideeën 
in de natuur als van die in uw 
postzegelverzameling een groot 
plezier is, dat met iedere graad 
van complexiteit kan worden 

beoefend. En wat mogen we 
PostNL dankbaar zijn dat ze ons 
daartoe weer zo'n mooie aanlei

ding geschonken heeft! 

Voetnoten 
' J. Landwehr, Wilde orchideeën 

van Europa, Natuurmonumen

ten, 1977. 
^ Ruud van der Meijden, Heukels' 

Flora van Nederland, 23ste druk, 
WoltersNoordhoff, 2005. 

^ leanBaptiste de Lamarck (1744

1829) was een Frans bioloog, die 
een flora van Frankrijk schreef, 
maar ook vóór Darwin een visie 
op de evolutie ontwikkelde. 

* Voor de echte liefhebber: een 
uitvoerige verhandeling over 
deze kwestie is te vinden op biz. 
228230 van Claessens en Kley

nen, The Flower of the European 
Orchid, 2011. 
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5 Dr CA. Backer, Verklarend woor

denboek van wetenschappelijke 
plantennamen, 1936, heruitgave 
2000, L.). Veen. 

' SchmeilFitschen, Die Flora Deut

schlands und der angrenzenden 
Länder, 95ste druk, 2011. 

' Flora van België, het Groother

togdom Luxemburg, Noord

Frankrijk en de aangrenzende 
gebieden, 3de druk, 1998 

° In 2001 IS het boek door Taschen 
m een prachtige facsimile

uitgave opnieuw op de markt 
gebracht. 

' Weer voor de fijnproever: op 
deze postzegel is het geslacht 
van de plant aangeduid als 
Dactylorchis, een naam die al vrij 
snel, volgens de strikte regels 
van de botanie, gewijzigd is in 
Dactylorhiza. 
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NEDERLANDS! STEMPELS 

»TEMPELMYSTERIE 

inds 19 mei 1981 geeft de 
irmalmporta uit Uden 
Ie zogenoemde Eerste

lagbladen uit. In die ti jd 
vas de oplage van deze 
)laden enorm hoog en 
Ie handelswaarde van 
lummer t lag in de jaren 
80 rond de 50 gulden. 
)e bladen worden nog 
teeds uitgegeven 

Samenstelling: 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email. k,verhulst@ziggo nl 

maar de oplage ligt 
een flink stuk lager. De 
eerste nummers werden 
gestempeld met het dag

tekeningstempel van de 
Filatelistische Dienst uit 
Groningen, later PTT Post 
Filatelie. De bladen die re

cent worden uitgegeven, 
zijn afgestempeld met 
het stempel 'sGravenha

iERSTE VLUCHT STEMPEL 

^erophilatelistische 
■ereniging De Vliegende 
lollander heeft bij PostNL 
en bijzonder poststem

)el aangevraagd voor 
Ie eerste vlucht van 
chiphol naar Man

hester op 26 oktober 
014. De Britse regionale 
ichtvaartmaatschappij 
lybe vliegt vanaf die 

datum dagelijks met een 
Embraer 175 van en naar 
de Engelse stad. 

ge 96. Dit stempel heeft 
geen uuraanduiding. 
Een lezer van ons 
maandblad kwam met 
een bijzondere ontdek

king! Hij is in het bezit 
van Eerstedagblad 604 
met een stempelafdruk in 
spiegelbeeld! Een bijzon

dere rariteit. Graag zou 
ik willen weten hoe dit 
kan. Ik heb geen origineel 
blad gezien, maar een 
scan. Graag zou ik willen 
beoordelen of het om 
een echte stempelafdruk 
gaat of om een geprinte 
afdruk. Inmiddels heb ik 
bij PostNL en bij Importa 
om nadere informatie 
gevraagd hierover. 
Antwoord heb ik bij het 
sluiten van dit nummer 
nog niet ontvangen. 
Misschien weet u als lezer 
hoe dit zit? Ik ben ook 

EERSTEDAGBLAD 
604

_, = 5 * j ssjsf, j afoï. 

Vooratol l lng 
o 84) Ofchl« pupursa (Purparofcnn) 

i (€0B4) Plitanth»iabi(onaiWairWk*ncl«nichtorch>' 
iC€0e4) OrcNimascuialMsiinMJaion^Ji) 
1 (€ O 04) Coalogiossum v nde (Gioan* ni ' ~ 
1 (C O S4) Ofchli »lm« < AapiBiorc^lt) 

Klauren 
Geol magenta cyaanon 

D* voodww v«ti PoMNL wa> BW IradiUonele WSM 
typograto Verder keeg StixUo Beige Me vn^hwd Os kteurr^kc ifluMaMs wr 
doof Studtó e«ige vanuil vwachlUonde geUOittpunun op a« cotr^Mw 9«maa*t 

Ze afr ortder meer i)«ln»plreen) do» het tweedell« «landaarowerk Wilde 
ardikleefrn van Euiopa gemukt dooi botanltcn tokenaar dr JaoAua Landwehr 
in 1977 OnMraan de legel t ta« M NaderlandM en Latijnse naam va<i ledei« 

orchldm Op de velrand »taat ean korte omKhnlïIr^g van de dtcntstt>l|zi|nde 
orchidee deatmetlng hettvaarom vandenaameevlnQendebkieiperKxleDe 
penlekeninaen van de orcWdeean njn gemaaW door expert Ehne HooflwidijK 

—'— HBn de Hortus Botantóu» m Lowlen 

benieuwd of alle bladen 
604 identiek zijn qua 
stempeling. Zou u mij dat 
willen laten weten als u 

In het bezit bent van dit 
blad? Het gaat om Eerste

dagblad 604, uitgegeven 
door Importa. 



ACHTER DE STREEPJES 

WOBBE VEGTER 

Combinatie streepjescodes 
De laatste jaren treffen we ook 
de meer moderne combinatie
streepjescodes op zegels en 
poststukken aan. Eigenlijk zijn 
dit 2dimensionale datamatrix
codes, waarin streepjescodes 
zowel horizontaal ais verticaal 
zijn vastgelegd in een vier
kante matrix. Ze zijn aan de 
vorm gemakkelijk te herken
nen en staan onder verschil
lende benamingen bekend. 
Ze worden voor verschillende 
doeleinden gebruikt. Sommige 
worden alleen voor postale 
doeleinden gebruikt, terwijl 
andere ook buiten het postsy

In het eerste deel (geplaatst In het septembernummer) 
ging de auteur In op de geschiedenis van de 

streepjescode en gaf hij uitleg over de toepassing 
van de streepjescode op de postzegel, op 

postwaardestukken of velranden. 

steem worden toegepast. Deze 
laatste matrixcodes kunnen 
gelezen worden met een app 
(applicatie programma) dat u 
k\xx\\ downloaden op uwsmart
phone. Via zo'n app kunt u dan 
met behulp van de camera in 

uw mobieltje (29) de matrix
code (30) lezen, waarna de app 
de matrixcode interpreteert 
en als het ware vertaalt in een 
internetadres met bijbehorende 
gegevens. Vervolgens schakelt 
uw mobieltje automatisch over 

naar de betreffende website. 
Het bespaart u dus het intikken 
van een lang en ingewikkeld 
internetadres. 

De UpCode 
Dit IS, net als de QR code (zie 
hieronder), een 2dimensio
nale streepjescode, die een 
grote hoeveelheid gegevens kar 
vastleggen en weinig ruimte 
inneemt. Hij wordt meestal 
gebruikt om een internetadres 
op te slaan. De UpCode komt 
slechts op twee Finse souve
nirvelletje uit 2008 voor. De 
Technische Universiteit 100 jaar 
(31) en Catch U. 
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De BeeTagg code 
Dit is een z-dimensionale 
streepjescode met een struc
tuur die lijkt op een honingraat 
en gebruikt kan worden voor 
mobile tagging. Een soort 
mobiele label dus. Het werkt op 
dezelfde manier als de andere 
matrixcodes: via de camera 
van een mobieltje wordt de 
bee tagg omgetoverd tot een 
internetadres. Deze code is een 
uitvinding van de Zwitser Robin 
Maass die later hiervoor het 
bedrijf Connvislon AG oprichtte 
en het is dan ook niet verwon
derlijk dat de enige zegel met 
een bee tagg een zegel uit 
Zwitserland is, uitgegeven in 
2007 (32). Als deze code wordt 

'gelezen' met een mobieltje, 
komt men terecht op de website 
van de Zwitserse Tourismeraad. 
Maar zo'n code past natuurlijk 
ook op een visitekaartje, een 
foto, als reclame op een auto, 
op een t-shirts, in advertenties, 
op een 'Te Koop' bord. Kortom, 
de mogelijkheden voor gebruik 
zijn legio. 

De QR (Quick Response) code 
De QR code dateert van 1994 
en is een uitvinding van 
Denso Wave, een onderdeel 
van de Denso Corporation in 
Japan. Oorspronkelijk werd 
de code gebruikt binnen de 
auto-industrie in Japan voor 
het traceren van onderdelen 

tijden het fabricageproces. 
De code is uitstekend geschikt 
voor het opslaan van een grote 
hoeveelheid gegevens, zoals 
beschrijving van het onderdeel, 
artikelnummer, enzovoorts. De 
QR code vereist wel een ruime 
marge rondom, anders heeft 
de QR. Reader problemen met 
het herkennen van de code, iets 
wat drukkers van advertenties 
(en zegels!), waarin QR codes 
voorkomen, nog wel eens willen 
vergeten. 

De QR codes komen we tegen
woordig veel tegen, en niet 
alleen op postzegels. Het is 
een gemakkelijke manier om 
een direct verband te leggen 

tussen het artikel waarop de QR 
code is afgebeeld en de website 
waarna verwezen wordt. Hij 
komt bijvoorbeeld voor op een 
zegel van Rusland ter gelegen
heid van de recente Olympische 
winterspelen m Sotchi (33) en 
op de al eerder vermelde zegel 
uit 2013 van Thailand (30) die 
elk jaar een zegel uitgeeft voor 
de Nationale Dag van Com
municatie. De QR code komt 
ook voor op het bekende Rode 
Kruis velletje van Nederland 
dat begin 202 uitkwam (34), 
de eerste keer dat deze code op 
een Nederlandse PostNL zegel 
voorkwam. PostNL wil duidelijk 
met de moderne trend mee
gaan. 

Voor de filatelist die zijn eigen 
website heeft, is het ook vrij ge
makkelijk om zelf een QR code 
te creëren voor zo'n website, 
waardoor het mogelijk wordt 
om de code te gebruiken in een 
tentoonstellingsverzameling 
of in een artikel zoals dit. Deze 
QR code (35) verwijst naar mijn 
website 'Cyber Philately'. Dit 
biedt leuke mogelijkheden, 
want in een onlangs versche
nen artikel in het officiële FIP 
tijdschrift Flash, werd het 
gebruik van deze QR codes bij 
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Auf das „R" kommt's an! 
Keine Post wie jede andere Deutsche Post ^Qf 
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tentoonstellingsverzamel Ingen 
genoemd als een moderne en 
Innovatieve toepassing van mo
derne technologie. Ik heb dan 
ook een aantal QR codes in mijn 
eigen tentoonstellingscollectie 
ingebouwd. Voor diegenen die 
zoiets willen proberen: u vult 
'QR code generator' in op uw 
zoekmachine en volgt eenvou
digweg de instructies. Het helpt 
natuurlijk als u uw eigen web
site heeft met daarop uw eigen 
research en uw eigen artikelen 
waarnaar u kunt verwijzen met 
een QR code. Dat staat heel wat 
beter dan verwijzen naar een 
'vreemde' website. 

Het scannen van de 
streepjescode 
Ook dit proces staat afgebeeld 
op zegels. Op de postzegel van 

ohne Code kerne Dokumentation 

Aufjwlm EJNSCHREIBFN befind« sieh 

■ EINSCHREIBEN I B au» einer Filiale 
traeen einen Barcode 

EINSCHRfclBENmlUntcmetmarkc 
haben einen DaumarHiicwte 

Mexico (36) zien we een postbe
ambte een brief scannen, terwijl 
de 125jaar UPU uitgave in 1998 
van Venezuela het scannen van 
een poststuk met een infrarood 
scanner fraai weergeeft (37). In 
het Canadese prestigeboekje 
van 2009 met de titel 'Moving 
the Mail' treffen we op blad
zijde 14 een mooie afbeelding 
aan (38), waar het handmatig 
scannen van een postpakketje 
te zien is. 

Matrixcodes voor postale 
doeleinden 
Verschillende landen, zoals 
Nederland en de Verenigde 
Staten, maar ook andere, heb
ben het gebruik van postale 
matrixcodes Ingevoerd. Als u 
soms brieven uit Amerika ont
vangt, bent u ze ongetwijfeld 

WOHER? SCHUBACH! 
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al tegengekomen. Sommige 
daarvan zijn in de V.S. post
zegelcatalogus opgenomen 
waar ze voorkomen onder de 
naam CVP {Computer Vended 
Postage). De matrixcode bevat 
onder andere informatie over 
de 'zegel'waarde, de datum 
en plaats van verkoop. Deze 
technologie wordt door een 
aantal bedrijven op de markt 
gebracht, zoals Pitney Bowes 
(39). Hasler (40), Stamps.com 
(41), Neopost (42) en IBM (43). 
Uiteraard zorgt zo'n bedrijf er 
wel voor dat haar eigen naam 
ook op het CVP label voorkomt. 
Het Nederlandse testlabel 
(44) met matrixcode dateert 
uit 2001, terwijl de brief met 
matrixcode (45) van slechts een 
dag later is. Het mag duidelijk 
zijn dat dit onderwerp genoeg 
stof biedt als studieveld voor 
de serieuze filatelist. Ik heb hier 
slechts enkele voorbeelden wil
len laten zien. 

Tenslotte 
En dan is er nog de categorie 
'machinestempels en slogans'. 

Voor de algemene verkiezingen 
van 1999 in ZuidAfrika werd hei 
publiek geïnformeerd dat ze 
zich alleen voor de verkiezingen 
konden laten registeren, als 
ze in het bezit waren van een 
nieuw uitgegeven identiteits
boekje waarin een streepjes
code was opgenomen. Het oude 
identiteitsboekje bevatte zo'n 
streepjescode niet. Dit was voor 
het postkantoor aanleiding 
genoeg om een toepasselijke 
slogan op te nemen in hun 
stempelmachine (46). Ecuador 
vond het ook nodig om hun 
identiteitskaarten van een 
streepjescode te voorzien (47). 
Andere landen, zoals Frankrijk 
(48) en Duitsland (49) hebben 
eveneens stempels en slogans 
gebruikt met streepjescodes 
erin. Vandaag of morgen zul
len we ook zelf allemaal een 
streepjescode krijgen. U denkt 
natuurlijk dat dat zo'n vaart wel 
niet zal lopen, maar als wij dit 
Duitse boekje uit 2013 mogen 
geloven (50), zou het toch best 
kunnen. 

HET INKUREN VAN POSTZENDINGEN 

Studies over kleine deel
onderwerpen, zeker als 
het voor een groot deel 
moderne postgeschiede
nis betreft (van na de de 
Tweede Wereldoorlog) 
komen betrekkelijk wei
nig voor. 
Diny Beereboom is er zelfs 
in geslaagd om over zo'n 
deelonderwerp, het inkla
ren van postzendingen, 
een heel boek te schrijven. 
De geschiedenis van het 
inklaren begint alln 1903 
en eindigt 1 januari 1986. 
Althans, voor wat betreft 
het berekenen van de 
postale kosten. 
Het boek behandelt met 
name het postale aspect 
van het inklaren, maar er 
valt natuurlijk niet aan te 
ontkomen dat het fiscale 
aspect (douane) ook aan 
bod komt. 

Het boek geeft een hel
dere uiteenzetting van 
waar het over gaat: Wat 
Is inklaren?, Het Inklaren 
door de douane en Het 
inklaren door de post
dienst. De inklaringskan
toren, verspreid over het 
hele land, komen ook aan 
de orde. 
De auteur geeft voor het 
inklaren de definitie: 
"Onder inklaren wordt 
verstaan het vervullen 
van de douaneformalitei
ten die vereist zijn bij de 
Invoer van goederen in 
ons land." 
Er is een duidelijk verschil 
tussen het inklaren van 
postpakketten en van 
briefpostzendingen. 
Beide worden uitvoerig 
besproken. 
Briefpostzendingen 
werden pas veel later dan 

postpakketten, 1925, on
derdeel van het systeem 
van invoerrechten. 

Tarievenlijstjes 
Het aantal afbeeldingen 
van vooroorlogse post
stukken en documenten 
is beperkt. Het aantal 
afbeeldingen van na de 
oorlog is echter groot. 
Zowel van gebruikte 
formulieren als van aan 
invoerrecht onderhevige 
poststukken. 
Interessant en nuttig zijn 
alle opgenomen tarie
venlijstjes. Het is jammer 
dat het hoofdstuk 
statistiekrecht niet verder 
is uitgewerkt. Zo blijft, 
ook na het lezen van dit 
interessante boekwerk, 
nog steeds onduidelijk 
waarom men op postzen
dingen uitsluitend zegels 

Het inklaren 
van postzendingen 
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van 4 cent ziet, terwijl 
er wel andere waarden 
statistiekzegels bestaan. 

Labels en stroken 
Allerhande labels, stro
ken en administratieve 
stempels passeren de 
revue. 
Over met name de 
periode van de Tweede 
Wereldoorlog wordt wei
nig geschreven. Alleen 
een klein stukje over het 

pakketpostverkeer. 
Voor wie, met name, in 
de moderne postgeschie
denis geïnteresseerd is, 
is het boek een absolute 
aanrader. Met de uitvoe
rige bijlageen bron
nenlijst is het een mooie 
basis voor het opbouwen 
van een collectie en een 
onmisbaar naslagwerk. 

Het boek is deel 29 in 
de serie Posthistorische 
Studies van Po&Po. 
Het telt 103 pagina's, 
geheel in kleur, 17x24cm, 
ingenaaid, 2013. ISBN: 
9789071650369 
Het boek kost €14, inclu
sief verzendkosten. 
NL41INGB 0003 791594 
t.n.v. Publicaties Po&Po 
te Hengelo OV. 
h.kolner(5)planet.nl 

http://Stamps.com


Uw kostbaarheden 
zijn goud waard! 

Goudwissefkantoor 
'S eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 2S jaar 

expertise! 

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. 
Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft 
gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend 
beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor, Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud 
waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. 

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: 

Goud 

Zilver 

Munten 

Sieraden (goud en zilver) 

Oude bankbiljetten 

Postzegels 

Antiek speelgoed 

Kijk voor de actuele openingstijden van de 
Goudwisselkantoren en het dichtstbijzijnde 
kantoor op onze website of bel voor meer 
informatie naar: 0881021060. 
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Meer dan 50 
locaties door heel 

Nederland! / 

goudwisselkantoor 
w.goudwisselkantoor.nl 



KERSTPOST 2014: 
VEEL TE KIEZEK 

RE/NT HUIZINOA 

> 

Gelegenheidsstempels 
Veel postadministratles hebben 
een eigen webshop en sommige 
tonen een keur aan fraai geïl
lustreerde gelegenheidsstem-
pels, die nog gebruikt moeten 
gaan worden. Door hier op in te 
spelen heeft de schrijver van dit 
artikel zijn familie en vrienden 
vorig jaar bedolven onder de 
kerstpost. Hij verzond ze uit 
maar liefst achttien verschil
lende landen. 
Goedkoop is het echter niet. Een 
mooie kerstkaart, envelop en ze
gel hoeven op zichzelf niet veel 
meer dan twee euro te kosten. 
De kosten zitten hem vooral In 
de minimumbestelling die de 
verzamelaar moet doen bij de 
betreffende postadministratie, 
de verzendkosten van de verza-
melenveloppen waarin hij zijn 
post verstuurt en uiteraard de 
porto op de kaarten zelf. Maar 

Voor een specifieke groep filatelisten zijn echt gelopen 
poststukken nog steeds de krenten in de pap. Sommigen 
zoeken hiervoor bepaalde stands af op beurzen. Anderen 

maken er zelf werk van. Sinds de steeds verdergaande 
digitalisering is dat laatste niet zo moeilijk meer. 

een bijzonder souvernir krijgt de 
ontvanger dan in elk geval wel. 

Bethlehem 
Bekend zijn ongetwijfeld de 
stempels van Christkindel uit 
Oostenrijk, maar ook onze oos
terburen komen rond de Kerst 
met een groot aantal stempels 
op de proppen, net zoals ove
rigens Royal Mail. Heel speciaal 
is het natuurlijk om kerstpost 
vanuit Bethlehem te verzen
den. Daarvoor hoeft u echter 
niet naar het Heilige Land af te 
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reizen. Ook het postkantoor in 
het bijna gelijknamige Bethle
hem Liandeilo in Wales gebruikt 
jaarlijks een of meer bijzondere 
poststempels (afb. i). Voor post 
uit Bethlehem kunt u overigens 
ook terecht in Zwitserland. Een 
westelijke buitenwijk van Bern 
draagt namelijk ook deze naam 
en de Zwitserse post opent er elk 
jaar een tijdelijk kantoor voor 

het verzenden van kerstpost 
(afb. 2). En natuurlijk komt deze 
plaatsnaam een aantal keren 
voor in de Verenigde Staten. 
Connecticut, Georgia, Maryland, 
New Hampshire en Pennsylvania 
kennen alle een plaatsje met 
deze naam. In 2013 kondigde het 
postkantoor in de grootste van 
deze plaatsten aan, dat ze met 
deze Stempelservice zou stoppen 
-dit haalde zelfs de nieuwszen
ders- maar toen ondergeteken
de de stoute schoenen aantrok 
kreeg hij zijn poststuk toch 
keurig netjes geretourneerd mèt 
het gevraagde stempel (afb. 3). 

Adventstempels 
Bijzonder zijn ook de advent-
stempels die Duitsland en 
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Hongarije m 2013 gebruikten. 
Hiervoor moesten bepaalde 
postkantoren natuurlijk wel 
vier zondagen op rij open zijn. 
De Hongaarse plaats waar deze 
poststukken gestempeld werden 
heet Nagykaracsony, zeg maar 
het Hongaarse ChristkindI 
(afb. 4), dat de hele maand 
december in kerstsfeer gehuld is. 
Aan die sfeer dragen uiteraard 
ook de vele prachtige kerstlie
deren bij. De componist van een 
van de allerbekendste Franz 
Xaver Gruber overleed 150 jaar 
geleden. De Oostenrijkse post 
wijdde in 2013 niet alleen een 
postzegel aan hem, maar ge
bruikte ook een bijzonder stem
pel ter ere van zijn creatie, waar 
de woorden 'stille nacht' groots 
op staan afgebeeld (afb. 5). 

FDC 
Wat in een aantal landen ook 
kan is het verzenden van een 
poststuk met een officieel eerste 
dagstempel. Dit kan onder meer 
m GrootBrittannië ook op be
stelling en Duitsland (afb. 6). 
Australië biedt deze service ook. 
Helaas duurde de retourvlucht 
vanuit het laatstgenoemde land 
dermate lang, dat de geadres
seerde inmiddels was overleden 
(afb. 7). Dat leidt dan helaas 
tot een akelige sticker van 
PostNL, maar het stuk heeft wel 
écht gelopen. Tenslotte lukte 
het ook om een echte eerste 
dag stempel los te peuteren uit 
het Vaticaan (afb. 8), maar de 
daarvoor benodigde zegels wa
ren alleen op Aland te bestellen. 
Het ging hier namelijk om een 
gezamenlijke postzegeluitgifte. 
En het Vaticaan heeft geen web

shop. Bijplakwaarden waren 
dus niet beschikbaar. De enige 
optie was overfrankeren. 

Bijplakwaarden 
Daarmee komen we meteen bij 
een praktisch probleem, want 
bijplakwaarden, 'Ergänzungs
werte' of 'Make Up Values' 
zijn niet altijd gemakkelijk te 
krijgen. De Luxemburgse pos
terijen verkopen ze alleen aan 
het loket. Via hun webshop of 
per post kunt u er niet aanko
men. Wat ze daar echter wèl 
hebben zijn voorgefrankeerde 
kerstenveloppen met mooie 
bijpassende kaarten. Naast 
een bijzonder handstempel 
gebruikte Post Luxembourg 
zoals het tegenwoordig heet
ook een bijzonder vlagstempel 
met de welluidende oproep 
'utilisez nos timbres spéciaux 
de Noël' (afb. 9). Vlagstem
pels met betrekking tot Kerst 
worden ook gebruikt door de 
postdiensten in Monaco en op 
de Faeröer Eilanden. 

Beschadiging 
De kans dat de Kerstpost on
derweg wordt beschadigd of 
na handstempeling nog eens 
door de stempelmachine wordt 
gejaagd is betrekkelijk gering. 
Niettemin nemen een paar lan
den geen enkel risico. Royal Mail 
stuurt de meeste poststukken 
terug in transparante envelopjes 
met de opdruk 'Postal Service'. 
Dit betekent wèl dat de oranje 
barcode en de matrixstem
pel met de postcode beide 
geplaatst door PostNL dan niet 
op de kaart terechtkomen. Dat is 
jammer, want daardoor kan niet 
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aangetoond worden dat het stuk 
in Nederland echt heeft gelopen. 
Beter is de oplossing van het 
Zweedse 'Posten'. De filatelisti
sche dienst in Kista even boven 
Stockholm brengt standaard 
een lichtgroene zelfklevende, 
maar weer verwijderbare strook 
aan over de zojuist gestempelde 
zegels met de tekst 'Filatelist
stämplat brev', zodat deze, 
mochten ze onverhoopt in een 
stempelmachine terechtkomen, 
niet nogmaals worden bewerkt 
(afb. 10). Deze enveloppen dra
gen uiteraard wel de zwerfspo
ren van PostNL. 

Praictisclie tips 
Stel u bent enthousiast ge
worden en u wilt uw familie 
en vrienden dit jaar verras
sen met een kerstkaart uit het 
buitenland. Dat kan! De meeste 
ontvangers denken dan overi
gens écht dat u daar was. Maar 
ja, u kunt natuurlijk door de 
mand vallen als u een kerst
kaart in een envelop doet, die 
uitsluitend een voorgedrukte 
tekst in het Nederlands heeft. 
Nog afgezien van de keuze van 
de kaart is het raadzaam om bij 
deze activiteit een aantal zaken 
in de gaten te houden. 
Om te beginnen moet u vast
stellen hoeveel kaarten u wilt 
sturen en vanuit welk land of 
welke landen. Handig is het om 
kerstkaarten en enveloppen 

van een relatief klein formaat te 
kiezen. Grote exemplaren pas
sen namelijk niet in elke verza
meling. Maar de envelop moet 
ook weer niet te klein zijn, want 
alle postzegels en de naam en 
het adres van de geadresseerde 
moeten er op passen. Dat laatse 
doet u bij voorkeur aan de 
linkerkant van de envelop. U 
laat dan meteen ruimte voor het 
matrixstempel met postcode en 
de oranje barcode van PostNL. 

Op tijd bestellen 
Het is zaak om de postzegels op 
tijd te bestellen. Veel postad
ministraties hanteren namelijk 
een maximum termijn voor het 
gebruik van een bijzonder post
stempel. Bij de Deutsche Post 
is dit bijvoorbeeld 28 dagen. 
Houd er verder rekening mee 
dat bestellingen lang onderweg 
kunnen zijn. Dit geldt vooral 
voor Canada en Aland. Deze 
postadministraties verzenden 
de bestellingen normaliter met 
Surface Mail, dus over land 
en zee. Ze kunnen wekenlang 
onderweg zijn. Vraag bij deze 
leveranciers uitdrukelijk om 
verzending per luchtpost. 
Kies de goede postzegels 
uit, dat wil zeggen alleen die 
waarden uit een serie die u kunt 
gebruiken. Let daarbij op het 
posttarief voor Europa. Royal 
Mail had daarvoor in 2013 een 
goede oplossing, namelijk het 
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Overzicht 
Datum 
uitgifte: 

24-09 

23-10 

24-10 

27-10 

t 'Kerstzegels ' en stempels 
Postadministratie: 
(Land) 

Posta 
(Faroer Eilanden) 
USPS 
(Ver. Staten) 

Poste I ta l iane 

BPost 
(België) 

Okt (?) Canada Post 

H H H B T 

03-11 

03-11 = 

'04-11 ^ 

13-11 

W W 

13-11 

Dec(?) 

Deutsche Post 

Die Post 
(Oostenr i jk) 
Royal Mai l 
(Groot Br i t tannië) 

Posten 
(Zweden) 

Die Post 
(Zwi tser land) 

Post Luxembourg 

2014 v a n een 
Nomina le w a a r d e 
'Kerstzegels ' : 

DKK 
DKK 
USD 
USD 

EUR 
EUR 

EUR 
EUR 
CAD 
CAD 
CAD 
CAD 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
GBP 
GBP 
GBP 
GBP 
GBP 
GBP 
GBP 
SEK 

CHF 
CHF 
CHF 
CHF 
EUR 
EUR 

8,00 
14,50 
0,49' 
i.tS 

0,70 
0,85 

0,70 
1,07 

(div.) 

0,85 (2X) 
0,85 
1,20 
2,50 

0,60 
0,60 < 0,30 
0,62 (2X) 
0,70 (2X) 
0,53 = 
0,62 = 
0,73 = 
0,93 = 
0,97 
1,47 
2,15 
6,50 

0,85 
1,00 
1,40 
1,90 

0,60 
0,85 

2nd 
ist 
2nd'' 
i s t ' 

aantal landen 
Posttarief 
voor Europa 
(20 gr . ) : 
DKK 
14,50 
USD 
1-15 

EUR 
0,85 

EUR 
1,07 
CAD 
2,50 

EUR 
0,75 
EUR 
0,70 
GBP 0,97 

SEK 
14,00 

CHF 
1,40 

EUR 
0,85 

op v o l g o r d e van 
Beschikbare 
bijpiakzegels: 

Frankeerlabels 
è DKK 6,50 
1,2,3,4,5, 
IOC 

5,10, 20c 

1,5,6,8,10 en 
15c 
2,4,10c 

2,3, 5,10,20c 

4,10,15c 

1,2,5, lop 

50 öre, 1,2 kr 

10,15, 20 rp. 

5,10, 20,25c 
Let op: alleen 

.,„W.p loket 

uitgiftedatum i n20 i4 
Funct ionerende V indp laa tsen 
w e b s h o p : stempels: 

)a 

)a 

Niet vanu i t NL 

Niet vanu i t NL 

Ja 

Niet vanu i t NL 

Ja 

Niet vanu i t NL 

Ja 

Ja 

Ja 

Stempelv iag 'G led i l i g )ó i ' 
(op verzoek) 
Post Offices in : 
- Bethlehem, CT 
- Bethlehem, GA 
- Bethlehem, MD 
- Bethlehem, NH 
- Bethlehem, PA , 
e-f i latel ia.poste. i t 
> i.filatelici 
> 2. scopritutta... 
> 3. marcof i l ia 

(u i tgave van Bpost) 
canadapost .ca 
> 1. p roduc ts & services 
> 2. col lect 
> 3. stamps & col lect ib les 
> 4. cancels 
Postof f ice in : 
- Christmas Is land, NS 
phi la te l ie .deutschepost .de 
> Stempel & In fo rmat ionen 
voeph.at 
> Die Briefmarke 
norv ic.phl late l ics.co.uk 
+ 
British Postmark Bul let in 
(u i tgave van Royal Mai l ) 

posten.se 
> 1. Om f r imärken 
> 2. Minnesposts tämplar 
swisspost.ch 
> Die Lupe of 
> PhilaNews 

postphilately.lu 
> cachets spéciaux of 

> f l ammesob l i té ran tes 

-.121 
NE4I0ERSCHDAGSP0ST 

Utilibei no! 
timlires sppc ai 
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Generic Sheet. Daarin zitten 
vooral postzegels van het 1' en 2* 
klas tarief. Die zijn aan te vullen 
met de zogenoemde 'Make Up 
Values', de postzegels van 1,2,5 
en 10 pennies. Het is wel zaak om 
deze laatste in de juiste waarden 
en aantallen te bestellen. Maar 
liever te veel dan te weinig. 

Rekenwerk 
Ook slim is het om te berekenen 
hoeveel kaarten en enveloppen 
er in één verzamelenvelop gaan 

om net onder de 50,100 of 250 
gram te blijven. Dat scheelt por
to. Ook om andere redenen kunt 
u uw kaarten beter over twee of 
meer verzamelenveloppen ver
spreiden. Stel dat er onverhoopt 
iets mis gaat, dan treft dit niet 
meteen al uw kerstpost 
Bij stempelverzoeken aan 
de posterijen in Australië en 
Canada is het raadzaam om te 
vragen de enveloppen buiten 
hun sorteersysteem om te laten 
verzenden. De Australische en 

10 

Canadese postdiensten gebrui
ken een stempelmachine met 
matrixpuntjes die in sommige 
gevallen automatisch ter hoogte 
van het handstempel wordt ge
plaatst. En een stempel door een 
stempel vinden de meeste ver
zamelaars niet mooi. Overigens 
is het sorteersysteem van PostNL 
zo georganiseerd, dat poststuk
ken die afkomstig zijn uit het 
buitenland hier in principe niet 
opnieuw gestempeld worden. 
Tenslotte vind u in het bijgaan
de overzicht de gegevens en de 
beschikbaarheid van postzegels 
van een elftal postadministra-
ties vermeld. Uiteraard zijn er 

veel meer mogelijkheden. 
Voor meer informatie: 
r.t.huizinga(5)hetnet.nl. 

Voetnoten tabel 
' Deze waarde wordt aangeduid 

met 'Forever' 
' Dit 15 de voorverkoopdatum. De 

data van uitgifte zi)n 14 novem
ber respectievelijk 28 november 

' Op 11 november wordt er een 
speciale postzegeluitgave gewijd 
aan het Kerstbestand van 1914 

* Op deze postzegel staat het 
woord 'Large' 

' Idem als 3. 

http://philatelie.deutschepost.de
http://norvic.phllatelics.co.uk
http://posten.se


TIBET ALS 
VERZAMELGEBIED' 

ED BOERS 

Himalaya 
Eén van de toegangswegen liep 
via de Himalaya, hetgeen het 
rijk lastig toegankelijk maakte, 
niet alleen voor mensen maar 
ook voor post. Dit samen met 
voortdurende buitenlandse 
inmenging staan (zoals dit ook 
bij andere landen het geval 
is), vaak garant voor een rijke 
postale geschiedenis. 

Het begon met China 
In 1974 ben ik begonnen met het 
verzamelen van China en heb 
als beginner alles wat ik maar 
enigszins onder de noemer 
'China' kon brengen in mijn 

Tibet was een zelfstandig rijk, ingeklemd tussen 
China, India en Nepal. In 1951 werd het ingelijfd door 

China en verloor het haar autonomie. 

verzameling ondergebracht. Ik 
vatte mijn taak serieus op en als 
12jarige richtte ik mij intuïtief 
al op de lastigste onderdelen 
waaronder Tibet. Aanvankelijk 
bestond het verzamelen van 
Tibet uit niet meer dan de 13 ze
geltjes die in de Michel stonden 
bij elkaar te krijgen en dat bleef 
jaren zo. Tibet was nauwelijks te 
koop. Geuzendam had af en toe 

een brief, maar de concurrentie 
in den Haag was groot. 

Het leek zo echt 
Inmiddels is er zoveel meer be
kend geworden over dit gebied. 
Serieuzer werd het toen ik op 
een Haagse veiling een enorme 
stock Tibet kocht die in een 
album met Chili zat verstopt, 
laren later kwam ik er achter 

dat alles vals was. Het leek zo 
echt! (afb 1) 

De belangstelling voor Tibe
taanse zegels en posthistorie 
ontstond voornamelijk in 
Engeland en de VS in de jaren 
'50 van de vorige eeuw en 
werd vooral gevoed door de 
onbekendheid en de schaarste 
ervan. De eerste contacten van 
doortastende verzamelaars 
liepen via Nepal. 

Nepal 
Nepalezen dreven handel 
met Tibet en zij bleken vaak 
de enige tussenpersonen die 

' ^ ' 
aß 3 Ongefrankeerde Tibetaanse brief 

uit de 19e eeuw 
dfb s fr. Younghuiband met zijn 

expeditieteam 1904 
afb e Paartje gestempeld LAHSSA i.p.v. 

LHASA tijdens de 2e expeditie 

-^J^n-^^^^"^ 
Mr. Pratak Man TiilndhsT, 
Ohhuysar Tang, % Tashi Mamgyal, 
Shyaohenayo L1A.SA, P.O. Ovatitae, 
TIBET (vla H. Bengal, Ind ia ) . 

F i r s t Day Cover. 
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W 
afb 7 De vroegst bekende datum van liet stempel Brits kantoor 

type B3 CyantseTlbet: 8 dec. 1920 
afb 8 R.FDC uit Canada uit i9Si, bijgefrankeerd in Tibet en 

vervoerd met het Tibetaanse postsysteem 



Tibet is geen lid van de UPU geweest 
Tibet's policy was van oudsher: isolatie, de westerse 'cultuur' bui
ten Tibet houden. Dat was de voornaamste oorzaak dat het land 
geen UPU-lid wilde zijn. Tibet stond niet toe dat buitenlandse 
post, niet bestemd voor Tibet, over land vervoerd werd. Er werd 
op grote schaal postale fraude gepleegd, zegels waren primitief 
en makkelijk te vervalsen en het postale systeem was middel
eeuws. Kortom het voldeed ook niet aan de voorwaarden van de 
UPU. In De British Library zijn sporen te vinden dat Tibet in 1924 
pogingen heeft gedaan het lidmaatschap te verwerven (mid
dels Col. Bailey). Toen de Chinezen in 1910 binnen vielen, vluchtte 
de Dalai Lama. Tsarong Shape, een vazal van de Dalai Lama, 
behoorde tot de 'reformers' waarmee Col. Bailey (vertegenwoor
diger Britse politiek) in contact kwam. 

kader 1 

mogelijkheden hadden om 
aan materiaal te komen uit 
dit enorm geïsoleerde land 
dat alleen via de Himalaya te 
bereiken was. Vervoer ging per 
paard, ezel en jak, een unieke 
Tibetaanse rundsoort. Maar 
eenvoudig was het niet gezien 
de Chinese invasie in het mid
den van de vorige eeuw. De 
jaren '50 waren roerige jaren In 
de geschiedschrijving van de 
Tibetaanse filatelie. De 1 sang 
groen (mi. Nr 6) van de uitgave 
1912 werd per toeval ontdekt, de 
'Officials' kwamen op de markt 
en op Amerikaanse veilingen 
werd gevochten om de nieuwe 
vondsten, (afb 2) 

De grensmissie van 1903 
Als we de postale geschiedenis 
starten, kan dit niet zonder een 
kijkje te nemen in de geschie
denis van Tibet. Ik zal mij be
perken tot die aspecten die van 
directe invloed zijn op de Tibe
taanse postgeschiedenis. Het 
prille begin is de zogenoemde 
pre-filatelie, de tijd dat brieven 
werden vervoerd zonder het 
gebruik van zegels, (afb 3) 

Vrijwel altijd werden deze brie
ven voorzien van een lakzegel 
en vervolgens in zijden doeken 
gewikkeld en vervoerd door 

handelaren die over de Hima
laya van Tibet naar Nepal trok
ken. Aan de vervoerder werd 
vooraf betaald in de hoop dat 
deze zijn werk goed zou doen. 

In het jaar 1903 komt de fila-
telistische geschiedenis echt 
in beeld. De Britse regering 
besloot in dat jaar om handels
betrekkingen aan te gaan kno
pen met Tibet en stuurde een 
expeditie vanuit Sikkim (India) 
naar Khamba-Jong, nabij de 
grens met Tibet. Op 7 juli arri
veerde de expeditie en wachtte 
daar tevergeefs 5 maanden 
op de komst van een verte
genwoordiger van de Dalai 
Lama. Duidelijk werd dat de 
Tibetanen geenszins van plan 
waren contact te leggen met de 
Britten en op 11 december trok 
de expeditie zich terug. Tijdens 
deze expeditie van 1903 werden 
diverse tijdelijke postkantoren 
geopend (TPO = Temporary 
Post Offices) en er werden 
Brits-lndische zegels gebruikt. 
Afdrukken en poststukken zijn 
buitengewoon zeldzaam. Er zijn 
van deze kantoren 9 verschil
lende stempels bekend. Er zijn 
16 Brits-lndische zegels bekend 
met typemachine overdruk 'Ti
bet'. Uit de letter 'T' is af te lei
den dat er gebruik is gemaakt 

afb 10 Symbolen en tekens gebruikt voor een behouden aankomst 

van 2 typemachines. Veel van 
de stukken uit deze expedi
tie zijn uniek, van een aantal 
stempelafdrukken is maar één 
exemplaar bekend. 

De militaire expeditie 1904 
De expeditie werd het daarop 
volgende jaar omgevormd tot 
een militaire expeditie. Deze 
stond onder leiding van Sir 
Francis Younghusband. Met 
een aantal eenheden trok 
hij midden in de winter de 
Himalaya-toppen over op diver
se plaatsen. Op 11 april bereikte 
de troepen de belangrijke stad 
Gyantse. Op 3 augustus werd 
Lhasa ingenomen en op 7 sep
tember werd daar een verdrag 
getekend. In oktober kwam 
de expeditie terug in India. De 
expeditie had weinig verzet 
ondervonden van de niet bewa
pende Tibetanen en de hevigste 
strijd moest uiteindelijk worden 
gevoerd met de kou en het 
transport, (afb 4*5) 

Ook bij deze expeditie werden 
postkantoren geopend en 
Brits-lndische zegels gebruikt. 
Van de hier gebruikte stem
pels is meer materiaal bekend, 
ofschoon nog steeds zeldzaam. 
(afb 6) 

Eén van de gevolgen van het 
getekende verdrag, was dat 
de Britten postagentschappen 
mochten openen in Gartok, 
Gyantse, Pharijong en Yatung. 
U kunt zich voorstellen hoe 
'vrijwillig' dit gegaan moet zijn. 
(afb 7) 

Geen UPU-lid 
Naast de handelsposten bleven 
veldpostkantoren gehandhaafd 
en kwamen er nieuwe bij. Om
dat het geïsoleerde Tibet niet 
aangesloten was bij de UPU (zie 
kader 1) werden brieven, die 
met ingang van 1912 gefran
keerd werden met Tibetaanse 
zegels, vervoerd door het Tibe
taanse postsysteem tot aan de 
grens, alwaar de poststukken 
werden overhandigd aan de 
Britse postkantoren en werden 
daar bijgefrankeerd met Brits-
lndische zegels (zie kader 2) 
en hun weg konden vervolgen 
naar hun bestemming over de 
grens. Omgekeerd gebeurde 
dit ook, zelfs tot in de jaren '50 
toen de Chinese invasie hier een 
eind aan maakte, (afb 8) 

Verbindingen met Tibet 
Het vervoer van post van en 
naar Tibet vond plaats via 
Nepal en India. In veel gevallen 
was dit Kathmandu in Nepal en 
Darjeeling in India, omdat in Ti
bet m de jaren '20 en '30 steeds 
meer Nepalese en Indiase 
handelaren ('traders') handel 

ers op de Indian - Tibet route 

kwamen drijven en hiervoor 
de moeilijk begaanbare paden 
over de Himalaya trotseerden. 
Op deze manier ontstonden de 
zogenoemde 'Tibetan-Nepalese-
indian traders routes'. Bij het 
vervoer van goederen met 
behulp van lastdieren, werd 
voorrang verleend aan het 
vervoer van handelswaar en 
sterke drank (bier). Was er nog 
plaats, dan werd er post mee 
genomen, (afb 9) 

Het oversteken van rivieren en 
bergstromen was natuurlijk niet 
zonder gevaar en af en toe ging 
er natuurlijk wel eens wat mis 
en ging een hele postzending 
verloren. Niet verwonderlijk dat 
brieven uit deze periode niet 
in de perfecte staat verkeren 
waarin een verzamelaar deze 
graag ziet. Ook bevorderde de 
temperatuur, die soms tussen 
de 50 en 60 graden onder het 
vriespunt was, niet de goede 
conditie van de enveloppen. 

De porto bij overhandiging 
aan de Britse postkantoren 
Dit interessante aspect is 
slechts zeer spaarzaam in de 
posthistorische Tibet-litera-
tuur terug te vinden. Waterfall 
(de 'Bijbel') zwijgt hierover. 
Ook Homes maakte hier nooit 
melding van. Pas in 1952 is dit 
door Haverbeck uit de doeken 
gedaan. De afzender moest 
ingeval een brief grensover
schrijdend was, alléén een 
Tibetaanse frankering kopen/ 
plakken in het Tibetaanse 
postkantoor. Echter het tarief 
diende ook de postale kosten 
te dekken voor de afstand van 
de grens tot de bestemming. 
In feite betaalde men dus het 

_ totale bedrag in Tibetaanse 
! zegels. Bij overhandiging 
van de post aan het Britse 
postkantoor werd hier bijge
frankeerd. De Brits-lndische 
jfrankering werd periodiek 
door de Tibetaanse posterijen 
met de Britten verrekend en 
betaald. 

Iiader 2 
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afb II Brief gefrankeerd metsx} piece, verstuurd vanuit een Brits kantoor in 
Cyantse -Tibet op 27 dec 1932 Bovenaan staat in het violet een 'tradersmark' 
m het Nepalees. Het onderste deel van de flap is voorzien van twee met de pen 
aangebrachte symbolen. De bovenzijde van de flap is dit maal verzegeld met 

velrand/es en de zegels zelf Dit alles om een veilige aankomst van de inhoud te 
bevorderen Links onderzijn berekeningen aangebracht, 

mogelijk ter verrekening van een bedrag 

afb 12 Brief uit 1932 van India naar Lhasa via Pharijong. In Phari/ong kwam deze 
aan bij het Britse postagentschap aankomststempel linksboven, alwaar het werd 

overgedragen aan het Tibetaanse postsysteem Hier werd het stuk bijgefrankeerd met 
een Tibetaans zegel, de 'A trangka violet rechtsboven en voorzien van een Tibetaans 
datumloos stempel PHAR.1 De afdruk van dit stempel is zeldzaam te noemen omdat 

het zeer duidelijk is Er werd voor deze stempels een waterige inkt gebruikt soms 
brum-zwart die doorgaans zeer slechte afdrukken gaf Vervolgens werd het bezorgd 

aan de geadresseerde Ook deze envelop is later gebruikt als kladpapier. 

Veel traders die regelmatig 
zaken deden m Tibet en post 
verstuurden hadden hun 
eigen merktekens die zij op de 
verstuurde brieven plaatsten. 
Zo waren er negatieve ovaalvor-
mige stempeltjes die geplaatst 
werden op de dichtgeplakte 
flap. Ook werden er (vaak paar
se of violette) stempeltjes op 
de envelop geplaatst. Veel post 
werd ook verzegeld verstuurd 
met 'wax seals' (lakzegels), 
vaak in de zwarte kleur. Er zijn 
enveloppen te vinden, voorzien 
van het zogenoemde Swastika
teken. Het doet ons denken 
aan het nazi-teken, maar het 
teken is 1/8 cirkel gedraaid. Het 
is het Sanskriet voor 'geluk' of 
'welzijn'. De behouden aan
komst van een brief was immers 
met zeker en men zond met 
het plaatsen van dit teken wat 
geluk mee voor een behouden 
aankomst, (afb 10) 

Traderspost 
De 'traderspost' werd ook wel 
voorzien van aantekeningen 
en berekeningen in Nepalees 
schrift. Papier was een schaars 
goed, dus deden enveloppen 
vaak ook nog dienst als klad
papier om berekeningen op te 
maken. Ook werden verschul
digde bedragen opgeteld om af 
te rekenen, (afb 11*12) 
Binnen het Tibetaanse postver-

keer werden doorgaans geen 
aankomststempels geplaatst. 
Er zijn zeer veel stempeltypen 
bekend van de Brits-Indische 
postkantoren. Het oorspron
kelijke (veld)postkantoor in 
Pharijong was gevestigd in de 
hoogst mogelijke zolderkamer 
aldaar, üepostmaster had er 
het grootste plezier m. Elke 
dag kwamen bezoekers de 
hoge trappen op en konden als 
gevolg van de ijle lucht vaak 
geen woord meer uitbrengen. 
Velen kwamen langs om post 
te halen en moesten dan hun 
naam en adres geven, waarop 
de;)05tmfl5ter ging kijken of er 
post was. De postmaster had er 
het grootste plezier dit gehijg 
aan te horen. Aldus een getuige 
destijds. Het stempel van Gy-
antse moet nog ergens in Tibet 
te vinden zijn, in ieder geval 
als het van staal is gemaakt. Op 
10 juli 1954 vond er een grote 
overstroming plaats, waarbij 
Gyantse grotendeels verwoest 
werd. Het Britse postkantoor is 
daarbij volledig van de kaart 
geveegd. 690 Inwoners zijn 
hierbij verdronken en lieten het 
leven. Spoedig daarna is er een 
TPO, een tijdelijk postkantoor, 
ingericht. Stempels hiervan 
dragen de tekst T.P.O 622. Het 
loont dus de moeite hiernaar uit 
te kijken. 

De Chinese bezetting 
In 1909 werd Tibet bezet door 
China. De Dalai Lama vluchtte 
naar Sikkim m India. Aanvan
kelijk werden Chinese zegels 
uit het keizerrijk gebruikt in 
de steden Chamdo, Lhasa, 
Pharijong, Shigatse en Yatung. 
Met uitzondering van de 16 cent 
groen, zijn alle cent-zegels hier 
gebruikt. Col. Thompson maakt 
ook melding van gebruik in 
Tingri, Tra-ya, Lharigo, Gyanda 
en Sobando, maar hier zijn nooit 
stukken van gevonden. Spoedig 
werden de Chinese draken-ze
gels van het Chinese keizerrijk 
overdrukt in drie talen (Engels, 
Tibetaans en Chinees) en ge
bruikt voor de post. (afb 13) 

Er zijn enkele interessante fou
ten bekend. De meest bekende 
is de kopstaande opdruk op de 
1 cent geel. De drie cent komt 
voor met een omgekeerde 's' 
in 'Anna's'. Tenslotte komt de 
16 cent olijfgroen voor met een 
grote omgekeerde 'S'. Natuur
lijk zijn ook hier weer tal
loze opdrukvervalsingen in de 
handel te vinden. Op vrijwel elk 

gewenst moment is op internet 
een omgekeerde opdruk op 
de 1 cent te vinden terwijl er 
maar één vel bekend is. je zou 
denken dat de gewone opdruk 
zeldzamer is. De bekende oor
zaak laat zich raden: falsifica-
ten.(afb 14) 

Er waren in die tijd twee 
belangrijke routes die werden 
gebruikt voor het postver
voer. De eerste was vanuit de 
hoofdstad Lhasa via de Indiase 
tradersroute en vervolgens 
via het scheepsvervoer naar 
China. De andere route liep over 
land tussen Lhasa en Peking 
via Chamdo, Batang, Tatsienlu, 
Yaowf u en Chengdu. Er was ook 
een speciale route die gebruikt 
werd voor overheidspersoneel, 
noordwaarts naar de grens via 
Nagchu-Dzong, maar daar zijn 
tot op heden geen brieven van 
gevonden. 

Slot volgt 

edboers@taekwondo-denhaag.nl 

afb 13 Zegels 
keizerrijk China 

overdrukt met 'Tibet' 
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THQNET 

Inspiratie 
Kennismaking met het Thonet
huis In Boedapest, het museum 
KunstHausWien (afb. i) geves
tigd in een door Hundertwasser 
verbouwde vroegere fabriek van 
Thonet en met het familiegraf 
van de Thonets op het Zentral
friedhof In Wenen (afb. 2) plus 
de uitgifte van de postzegel 
met de consumentenstoel van 
Thonet (afb. 13) inspireerden 
de auteur voor dit filatelistisch 
geïllustreerd verhaal over de 
meubelfabriek Thonet. 

Start van een imperium 
Michael Thonet (afb. 3) wordt 
op 2 juli 1796 geboren in het 
idyllisch aan de Rijn gelegen 
wijndorpje Boppard(afb. 4), 
even ten zuiden van Koblenz. 

M.I/VHRF. K.'NSTHAUSWiENÄi 

JAN VOGEL 

Design door de eeuwen heen. De 195 jaar van 
meubelfabriek Thonet worden hier 

filatetistisch in beeld gebracht. 

Op drieëntwintigjarige leeftijd 
begint hij een eigen meubelma
kerij en rond zijn veertigste jaar 
ontwikkelt hij zijn eerste stoel. 
En, niet verwonderlijk, die staat 
te boek als de Boppardstoel. 
Deze stoel, in Biedermeierstijl, 
wordt dan nog van gebogen 
gelamineerd hout vervaardigd. 
In mei 1842 reist Thonet, op 
aanraden van prins Klemens 
von Metternich, af naar Wenen 
om daar te proberen een patent 
op zijn procédé te verwer
ven. Waarschijnlijk dankzij de 

invloed van de prins wordt het 
patent op 'het buigen van alle, 
ook de meest broze typen hout, 
in vormen en rondingen langs 
chemischmechanische weg' 
in juli 1842 verleend. Tijdens 
het verblijf in Wenen raakt de 
zaak in Boppard in financiële 
moeilijkheden en worden alle 
eigendommen geconfisqueerd. 
Berooid vlucht het gezin Tho
net, dat m de loop der jaren was 
uitgebreid met vijf zonen, uit 
Boppard naar Wenen (afb. 5). 

boppard 
am Rhein /<^^ 

Berge ■Täter Wald u.Wein 

Wenen 
Via hem goedgezinde relaties 
kan Thonet in 1843 aan het werk 
in het Stadtpalais Liechtenstein 
(afb. 6) in Wenen. Hij legt in dat 
onderkomen van de Vorst Alois 
II van Liechtenstein (afb. 7), 
samen met de vier oudste zonen 
de prachtige parketvloeren van 
duizenden stukjes gebogen 
hout. 
In 1849 openen de Thonets hun 
eigen meubelmakerij in Wenen 
en leggen zij zich weer toe op 
het ontwerpen en produceren 
van meubels zoals de Schwar
zenbergstoel en de Café Daum
stoel. Het bedrijf groeit en in 
1851 exposeren zij hun meubilair 
tijdens de 'Grote Tentoonstel
ling 1851' in het Crystal Palace in 
Londen (afb. 8). Op deze eerste 
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l 6 Tennisracket, 1931 

lA/ereldtentoonstelling wint het 
oedrijf een bronzen medaille. 

Serieproductie 
^Aichael Thonet richt in 1853 de 
i/ennootschap Gebrüder Thonet 
Dp (afb. 10). Hij draagt het 
2igendom van het bedrijf over 
aan zijn vijf zonen die ven
noten worden. Zelf behoudt hij 
Je algemene leiding en treedt 
ils zaakwaarnemer op voor de 
ongste zoon, de pas 12-jarige 
acob. 
Het bedrijf groeit gestaag. Het 
iucces is te danken aan zakelijk 
nzicht, permanente vernieu
wing en hoge kwaliteit. In 
1857 wordt de eerste fabriek in 
<oritschan (afb. 9) m Bohemen 
jebouwd. Vier jaar later wordt 
de tweede in Bistritz in bedrijf 
jesteld (afb. 10). En er wordt 
sen begin gemaakt met indu
striële massaproductie. Hiermee 
Dast Thonet een halve eeuw 
/óór Henry Ford al arbeidsver
deling en serieproductie toe 
[afb. 11). In 1865 worden maar 
iefst 150.000 stoelen geprodu-
:eerd. 

Eerste winkel 
In 1852 wordt de eerste winkel 
in Wenen geopend en in 1885 
hebben praktisch alle grote 
steden in Europa, zoals Am
sterdam, een luxueuze toon
zaal van Thonet binnen hun 
grenzen. Hoe lang de vestiging 
in Amsterdam heeft bestaan is 
door mij niet achterhaald. Maar 
ook gerenommeerde meubel
zaken zoals H. Pander & Zonen 
in de Wagenstraat in Den Haag 
verkopen Thonet-meubilair. 
De Panderpassage in Den Haag 
herinnert nog aan dit bedrijf 
dat in 1985 na een bestaan van 
130 jaar definitief haar deuren 
sluit. Afbeelding 12 toont een 
perfm (HP) van deze zaak uit 
de jaren twintig van de vorige 
eeuw. 
In 1900 omvat het bedrijf 
Thonet negen fabrieken in het 
Duitse Keizerrijk, in de gebie
den Moravië en Galicië van het 
Oostenrijks-Hongaars Keizerrijk 
en in het deel van het Russisch 
Keizerrijk dat nu Polen is. De 
Duitse en Poolse vestigingen 
worden daar gebouwd om im-
portbelastingen te omzeilen. 
In 1990 zijn het er nog acht, 
maar nu eveneens een in Frank
rijk en de Verenigde Staten. 
Thonet wordt een zelfvoorzie
nend bedrijf. Het bezit eigen 
land voor houtproductie, 
het meubilair wordt in eigen 
fabrieken gemaakt en in eigen 
winkels verkocht. Thonet heeft 
een gereedschap- en ijzer-
warenfabriek gebouwd zodat 
het bedrijf alles, tot de laatste 
schroef, zelf kan fabriceren. 
Zelfs bouwmateriaal voor hui
zen voor arbeiders, winkels en 

fabrieken wordt zelf geprodu
ceerd. 
Michael Thonet (wiens devies 
is 'Biegen oder Brechen') sterft, 
bijna 75 jaar oud, op 3 maart 
1871 in Wenen en ligt daar be
graven in het familiegraf op het 
Zentralfriedhof. Op dat moment 
is hij wereldberoemd en de 
belangrijkste meubelmaker van 
de 19e eeuw. 

Gebogen hout 
De technieken voor het bui
gen van gelamineerd en later 
van massief hout zijn door het 
bedrijf geheel zelfstandig ont
wikkeld. Het hout, eerst latjes en 
later massief hout wordt gekookt 
in lijm en daarna m mallen ge
bogen. In eigen beheer worden 
daartoe alle benodigde giet
ijzeren klemmen en buigmallen 
ontworpen en geproduceerd. 
De stoel op afbeelding 3 is een 
zogenoemde Café Daumstoel 
(model nr. 4,1850-1855). Deze 
versie is nog van gelamineerd 
gebogen hout. De latere versies 
zijn van massief hout. Café 
Daum is een van de eerste 
kopers van deze lichte, elegante 
en bovendien goedkope stoel; 
vandaar de naam. Thonet ont
wikkelt vervolgens onder meer 
de Consumentenstoel (model 
nr. 14,1859/1860) (afb.13). 

Massief hout 
Men is ondertussen afgestapt 
van gelamineerd hout en over
gegaan tot massief rondhout 
dat dankzij de zelf ontwikkelde 
techniek zonder problemen in 
allerlei vormen kon worden ge
bogen. En dat geldt overigens 
niet alleen voor stoelen, maar 
ook voor bedden, kroonluch
ters, kaptafels (afb. 14) en zelfs 
tennisrackets (afb.15 en 16) 
worden van massief gebogen 
hout vervaardigd. 
De ontwikkeling en productie 
van de populaire stoel model 
nr. 14 verwijst naar het ontstaan 
in de 19e eeuw van wat wij 
tegenwoordig 'design' noemen. 
Van deze stoel worden van 1859 
tot 1930 miljoenen exemplaren 
vervaardigd en hij wordt, ken
nelijk niet zonder reden, wel als 
het beste industriële ontwerp 
van de 19' eeuw beschouwd. 
De zittingen en rugleuningen 
(afb. 17) worden van een 
speciaal soort rotan gevlochten. 
Dat gebeurt door vrouwelijke 
fabrieksarbeiders of thuiswer
kers. De dunne rotanstengels 
die wel 180 meter lang kunnen 
worden worden ingevoerd 
vanuit de tropische jungles van 
Oost-lndië. 

Sinds i860 ontwerpt en pro
duceert Thonet ook schom-
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melstoelen. Evenzo voltrekt 
zich hier de overgang van 
gelamineerd hout naar massief 
gebogen hout. Uit de vergelij
king van de afgebeelde schom
melstoelen (afb. 18 en 19) mag 
geconcludeerd worden dat het 
ontwerp van Thonet een zeer 
elegant product is. 

Meubelimperium 
Het inmiddels tot een meubel
imperium uitgegroeide bedrijf 
schakelt al vroeg kunstenaars 
en architecten van naam in voor 
het ontwerpen van nieuw meu
bilair. Zo ontwerpt Otto Wagner 
(afb. 20), onder meer bekend 
als architect van de Weense 
Stadtbahn (samen met zijn leer
ling Marcel Kammerer), in 1905 
het meubilair voor de eveneens 
door hem als Gesamtkunstwerk 
ontworpen Postsparkasse in 

31 

Wenen (afb. 21). De zoge
noemde Postsparkassekruk 
(afb. 22) van hoekig gebogen 
hout uit 1905 is nog steeds in dat 
gebouw in gebruik. 
De zogenoemde 'zitmachine' 
(afb.23) van architect Josef 
Hoffmann (afb. 24) uit 1905 
IS nog een product in de 
'Postsparkassestijl'. Hoewel dit 
model in eerste instantie is ont
worpen voor Thonets grootste 
concurrent J&] Kohn, kopieert 
Thonet deze stoel en neemt hem 
m productie. Hetzelfde doet 
Thonet met de door Hoffmann 
voor Kohn ontworpen eetka
merstoel voor het Purkersdorf 
Sanatorium (afb. 25). Een stoel 
in de Jugendstil. 

Tentoontelling 
In 1925 wordt op de Exposi
tion Internationale des Arts 
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Décoratifs m Parijs (afb. 26) de 
zogenoemde Weense stoel van 
Thonet als (afb. 27) bureau
stoel getoond in heX Pavillon 
de l'Esprit Nouveau van de 
ZwitsersFranse architect Le 
Corbusier. Hoewel deze stoel al 
in 1903 is ontworpen wordt hij 
ook op deze tentoonstelling een 
groot succes. Op de m 1927 ge
houden WerkbundAusstellung 
in de Weißenhof Siedlung in 
Stuttgart (afb. 28 cn 29) onder 
leiding van de toenmalige vice
president van de Werkbund, 
architect Ludwig Mies van der 
Rohe, wordt deze goedkope en 
comfortabele stoel eveneens 
een groot succes; kennelijk een 
tijdloos ontwerp. De Werkbund 
IS een Duitse organisatie van 
architecten en ontwerpers die 
in 1907 m München is opgericht. 

Buizenframe 
Eind jaren '20 breekt bij Thonet 
het tijdperk van de gebogen 
buizenframes aan. Een ontwik
keling parallel aan en passend 
binnen de nieuwe kunststro
mingen als Art Deco, Bauhaus 
en De Stijl. De overgang van ge
bogen hout naar gebogen bui
zen is voor Thonet een logische 
stap. En nog steeds worden de 
rechten op de beste ontwerpen 
van vooraanstaande architec
ten verworven. Zo slaagt Thonet 
erin tot het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog marktlei
der te blijven. 
In 1922 ontwerpt de in Hongarije 
geboren Marcel Breuer (afb. 33), 
dan nog als leerling aan de 
Bauhausopleidmg in Weimar 
(later m Dessau), zijn zoge
noemde lattenstoel (afb. 30). 
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3it ontwerp is sterk beïnvloed 
door De Stijl. Een jaar later (in
middels is hij docent en heeft hij 
ie leiding over het meubelate
ier van het Bauhaus) ontwerpt 
lij met ongebogen buizen en 
net de hulp van een technicus 
/an vliegtuigbouwer junker 
s werelds eerste buizenstoel. 
Hiervan is geen afbeelding 
Deschikbaar maar hij ziet er uit 
ils een aanpassing van Gerrit 
ïietvelds 'roodblauwe' stoel 
jiit 1917 (afb. 31). Deze laatste 
s onder meer te bewonderen 
n het Rietveldhuis in Utrecht 
:afb.32). 
vla veel geknutsel en drie keer 
ombouwen komt Breuer in 1925 
;ot zijn definitieve ontwerp van 
ie buizenstoel. Deze avant
gardistische stoel (model B3) 
[al later bekend worden als de 
/Vassilystoel (afb. 34), ge
loemd naar de schilder Wassily 
(andinsky. 

treuer 
rot 1930 ontwerpt Marcel 
Jreuer ongeveer de helft van de 
rhonetcollectie en dat zijn niet 

een stoelen, maar bijvoor
beeld ook kantoormeubilair. 
Tijdens de voorbereidingen 
foor de WerkbundAusstellung 
n 1927 (afb. 29) laten Marcel 
Jreuer en architect Ludwig Mies 
ân der Rohe (afb. 35) zich in

pireren door een schets en idee 
ân de Nederlandse architect 

iAart Stam voor een stoel zonder 
jchterpoten. Daarmee ontstaat 
ie zogenoemde zweefstoel. 
lAies van der Rohe, al erva
en als zelfstandig architect, 
verwerft zeer snel een eigen 

patent op het door hem verder 
uitgewerkte idee. Thonet (en 
Breuer) lukt dat niet omdat de 
rechten op Stams ontwerp door 
de concurrent Standard Möbel 
zijn gekocht. Deze moeilijk
heden worden uiteindelijk 
overwonnen door overname 
van dat bedrijf en betaling van 
royalty's. Afbeelding 33 laat 
de zweefstoel, model B37, van 
Breuer zien. 
Vanaf de beginjaren dertig 
ontwikkelt Breuer zich verder 
als architect. In dit metier is hij, 
vooral na zijn vestiging in de 
Verenigde Staten, zeer succes
vol. In Nederland ontwerpt hij 
de Bijenkorf in Rotterdam (1953) 
en de Amerikaanse ambassade 
in Den Haag (1956). 
De stoel op afbeelding 36 is 
de zweefstoel van Mies van 
der Rohe die in 1932, als hij 
directeur van en docent aan 
het Bauhaus is, door Thonet in 
productie is genomen. 

Frankrijk 
Uiteraard zijn ook in Frankrijk 
architecten actief in de bin
nenhuisarchitectuur. Dankzij 
het feit dat de Franse tak Thonet 
Frères nauw samen werkt met 
Le Corbusier (afb. 37) (en diens 
compagnons Pierre jeanneret 
en Charlotte Perriand), kunnen 
ontwerpen van hem in produc
tie worden genomen. De 'chaise 
longue', model nr. B306, uit 
1928 (afb. 38) is wel een van de 
bekendste meubelontwerpen 
van Le Corbusier. De kubistische 
fauteuil op de Zwitserse zegel 
(afb. 39) is eveneens een ont
werp van Le Corbusier, echter 

niet geproduceerd door Thonet. 

Na de oorlog 
Na de Tweede Wereldoorlog 
gaat Thonet nog steeds met 
haar tijd mee en produceert 
zij exclusief meubilair. Een voor
beeld daarvan is de stoel uit 
1968 van de Deense ontwerper 
Verner Panton (afb. 40). Deze 
stoel doet sterk denken aan de 
zigzagstoel van Gerrit Riet
veld uit 1932 (afb. 41). Echter 
de enige overeenkomst is de 
zigzagvorm. De constructie van 
Rietveld is opgebouwd uit aan 
elkaar gelijmde massief houten 
platen van 18 millimeter dikte. De 
Vernerstoel bestaat uit één ge
bogen massief houten plaat. En 
ook de stoelen met buizenframes 
zijn nog steeds zeer populair, 
hoewel Thonet daarvan allang 
niet meer de enige of grootste 
producent is, getuige de stoel op 
afbeelding 42 uit Hongkong. 

Springlevend 
In 1921,50 jaar na de dood van 
oprichter Michael Thonet wordt 
het bedrijf Gebrüder Thonet 
omgezet in de naamloze ven
nootschap Thonet AG. In 1923 
fuseren alle Thonet onderdelen 
met concurrent KohnMundus. 
Het nieuwe bedrijf, Thonet
Mundus AG, is dan de grootste 
meubelfabrikant ter wereld. 
In 1929 volgt de overname van 
Standard Möbel. 
Het voert te ver om alle afsplit
singen, samenvoegingen en 
naamswijzigingen kort voor, 
tijdens en na de Tweede We
reldoorlog hier uit te spinnen. 
Volstaan wordt met de melding 

dat het bedrijf sinds 1978 weer 
voort bestaat als een besloten 
vennootschap onder de naam 
Gebrüder Thonet GmbH en 
gevestigd is m Frankenberg in 
de deelstaat Hessen (Duitsland) 
aan de, hoe kan het anders, 
Michael Thonet Straße 1. 
Vandaag de dag is Thonet 
nog steeds een springlevende 
en exclusieve onderneming. 
Op 22 september 2011 opende 
het een nieuwe winkel in het 
gigantische en ultramoderne 
winkel en congrescentrum The 
Squaire (afb. 43) boven het 
ICEtreinstation (afb 44) direct 
naast de luchthaven Frankfurt 
(afb. 45). 

Geïnteresseerd in het Thonet 
meubilair? Geen nood. Er zijn 
drie musea waar je meubelde
sign van weleer en heden in ge
bogen hout en buisframe kunt 
bewonderen. In Boppart aan de 
Rijn, in Frankenberg naast de 
daar in 1889 gevestigde fabriek 
en in Friedberg in de deelstaat 
Stiermarken (Oostenrijk) zal 
men je graag ontvangen. 

Bronnen: 
 Vegesack, Alexander von; 

(1996); THONET: Meubelont
werpen in gebogen hout en 
buisframe; Weert: Van Buuren. 

 Droste, Magdalena: Bauhaus 
19191933; Hervorming en 
avantgarde; Köln:Taschen 

 Cobbers, Arnt;(20io); Marcel 
Breuer:i902io8i, Vorm
gever van de 20' eeuw; 
Köln:Tasschen 

 Wikipedia 
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HANS VAN DER HORST 

Rode Kruis 
In het voorgaande artikel werd 
al duidelijk welke belangrijke rol 
het Rode Kruis heeft gespeeld 
in het postvervoer tijdens de 
maanden september en oktober. 
In dit artikel sluiten we dit on
derwerp af door stil te staan bij 
de laatste poststukken, die eind 
oktober en begin november 1944 
vlak voor de bevrijding, naar 
Zeeland gestuurd zijn. 

Zeeland 
In het vorige artikel werd al een 
aantal kaarten getoond, dat 
gedurende oktober van Zeeland 
naar de rest van Nederland 
werd gestuurd. Degene die dit 
verzamelen weten dat je deze 
kaarten met enige regelmaat 
kan vinden. Echter brieven 
en kaarten verstuurd naar 
Zeeland zijn buitengewoon 
schaars. Waarom zou dat zo 
zijn? Op de meeste kaarten 
uit Zeeland wordt specifiek 
gevraagd om een bericht over 
het welzijn van de ontvanger 
en zijn familieleden. Waarom 
dan geen kaarten naar Zeeland 
gevonden? Bij recent archiefon
derzoek is gebleken, dat de PTT 
te Dordrecht gedurende bijna 
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Met deze reeks artikelen wordt stilgestaan bij 
postale aspecten van de bevrijding van Nederland 

die 70 jaar geleden begon. 

de gehele maand oktober niet 
op de hoogte was van het feit, 
dat het mogelijk was via het 
Rode Kruis post naar Zeeland 
te sturen. Pas naar aanleiding 
van een schriftelijke navraag op 
26 oktober door het corres
pondentiebureau Middelburg 
bij het Rode Kruis te Dordrecht 
met de vraag waarom er geen 
post naar Zeeland komt, komt 
dit aan het licht en wordt er 
actie ondernomen. De post die 
nog in Dordrecht voor Zeeland 
aanwezig is, wordt met de Rode 
Kruisboot meegegeven. Dit is 
dus de reden dat er veel meer 
stukken bekend zijn van Zee
land naar de rest van Nederland 
dan omgekeerd. 

Het was uiteraard niet moge
lijk om vanuit bevrijd gebied 
te corresponderen met bezet 
gebied. Blijkbaar was dit 
algemeen bekend want er zijn 
maar weinig stukken bekend uit 
de periode die aan de afzender 

retour gestuurd zijn. Mogelijk 
komt dit door het feit dat op 
last van de geallieerden alle 
stukken die in brievenbussen 
werden aangetroffen naar het 
censuurkantoor moesten wor
den gestuurd. Daar is de post 
blijven liggen tot aan de bevrij
ding en toen alsnog besteld. 
Dit betekent dat er vanaf de 
bevrijding van Middelburg op 
6 november 1944, geen postver
binding meer bestond tussen 
Zeeland en het nog bezette 
gedeelte van Nederland. 

Nu begin november Nederland 
voor lange tijd verdeeld was 
in een bevrijd en een bezet 
gedeelte kunnen we vanuit fi-
latelistisch oogpunt kijken naar 
deze twee gebieden. In het vol
gende artikel zullen we stilstaan 
bij een bijzonder aspect in het 
bezette gebied, hier kijken we 
nog even wat er in november 
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1944 gebeurde in het bevrijde 
zuiden. Direct na de bevrijding 
was alle postverkeer op last van 
het geallieerde opperbevel ge
staakt. Het zuiden werd vanaf 
de bevrijding bestuurd door 
het Militair Gezag. Zij zouden 
bepalen wanneer het post
verkeer weer opengesteld zou 
worden en op welke voorwaar
den. In de tussentijd waren in 
het bevrijd gebied ook de Bin
nenlandse Strijdkrachten actief 
dit was een bundeling van een 
drietal voormalige verzets
groepen, onder bevel van Prins 
Bernhard. Naast de bestrijding 
van de Duitse vijand, heeft 
een aantal afdelingen vanaf 
november 1944 geprobeerd om 
een postdienst te organiseren. 
Dit is door het Militair Gezag 
verboden. Toch bestaan er 
poststukken, die vervoerd zijn 
via de postdienst van de Bin
nenlandse Strijdkrachten. Ook 
de censuur werd uitgevoerd 
door de Binnenlandse Strijd
krachten. Afbeelding 7 toont 
een dergelijk stuk. De brief 
werd aan een geadresseerde 
gestuurd, gebruikmakend van 
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Afbeelding 1 

Briefkaart van Den Haag gepost op 30 oktober naar Goes. De 
afzender schrijft: "Je kaart door bemiddeling van het Rode Kruis 
in goede orde ontvangen we hebben ons direct tot het Roode 
Kruis gewend, maar van hier uit kunnen wij niet via het R.K. met je 
corresponderen. Wel raden ze ons het aan op deze manier te doen. 
Ze dachten dat deze kaart misschien nog in uw bezit kon komen". 

Uit het stempel retour afzender blijkt dat dit niet gelukt is. 

Afbeelding 2 
Brief verstuurd via het adres Singel 13 in Dordrecht naar 

's-Gravenpolder. Deze brief, die in een andere envelop naar 
Dordrecht is gestuurd, wordt daar aan het Rode Kruis overgegever 

en komt -getuige de Rode Kruis-stempels van de afdeling 
Middelburg in Zeeland aan. Het zal waarschijnlijk een van 

de stukken zijn die na 26 oktober meegegeven is. 
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Afbeelding 3 
Briefkaart verstuurd op 20 oktober uit Rotterdam naar Kapelle 

Biezelinge in Zeeland. Uit het stempel van het Rode Kruis Dordrecht 
blijkt dat de kaart via de R.K. boot verstuurd is. De kaart komt ech
ter niet meer op tijd in Kappelle Biezelinge aan en wordt door de 
geallieerden in beslag genomen. Getuige het Britse censuurstem
pel is de kaart in Londen gecensureerd. Volgens de potloodaante

kening bereikte de kaart in april 1945 pas de ontvanger. 

V
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Afbeelding 4 
Briefkaart verstuurd op 16 oktober uit Rotterdam naar Middelburg. 
De kaart is, getuige het Rode Kruis stempel van Dordrecht, met de 
Rode Kruis boot verstuurd. De afzender schrijft dan ook: "Vorige 

week jullie brief van 30 september ontvangen. Dit antwoord gaat 
nu via het Roode Kruis te Dordrecht en moest per kaart geschie

den". De kaart moet nog net voor de bevrijding zijn aangekomen, 
bij het Rode Kruis afdeling Beveland West. Uit het poststempel 

blijkt dat de kaart op 2 november aan de PTT in Goes is overgege
ven. Dat is twee dagen na de bevrijding van Goes door de geal
lieerden. De bestemming Middelburg kon toen nog niet bereikt 

worden want die zou pas op 6 november bevrijd worden. 
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Afbeelding 5 
Briefkaart geschreven op 30 oktober in Goes en bestemd voor Den 
Haag. De afzender schrijft: "wij zijn sinds gisterenmiddag geen sla

ven meer." De briefkaart werd ingeleverd bij het Rode Kruis afdeling 
Zuid Beveland West. Deze droeg hem getuige het poststempel van 

2 november over aan de PTT in Goes. De kaart die toen in bevrijd Ne
derland gepost was, is ergens blijven liggen want de ontvanger heeft 

op de achterkant geschreven dat hij de kaart op 22 mei 1945 heeft 
ontvangen. Hieruit blijkt dat de postverbinding via het Rode Kruis 
tussen Zeeland en de rest van Nederland definitief beëindigd was. 
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Afbeelding 6 

Briefkaart van 8 november van IJzendijke naar Arhem. Dit strookje 
geeft heel duidelijk aan dat er geen mogelijkheden tot 

postverkeer met bezet Nederland meer is. (collectie A v.d. L) 

\ 
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Afbeelding 8 
Achterzijde van de brief via de Binnenlandse Strijdkrachten 

naar Valkenburg. 
Afbeelding 7 

Brief vervoerd van Eindhoven naar Valkenburg Limburg. De brief 
is niet per post verstuurd maar via de koeriersdienst van de BS. De 
censuur is ook door de BS uitgevoerd. De tekst in het stempel luidt: 

Gecensureerd, Opened by Censor, Comm. 
Zuid Stoottroepen Ned Binn. Strijdkr., SECTIE IV M.l. 

ie mogelijkheid tot verzending 
/ia een persoon bij de Binnen
andse Strijdkrachten. 

In het zuiden zou het regu
liere postverkeer langzaam 
en m stapjes op gang komen. 

Te beginnen met het locale 
postverkeer dat per plaats 
meestal kort na de bevrijding 
opengesteld werd. Het inter
lokale postverkeer werd vanaf 
30 oktober opengesteld, echter 
slechts voor dienstpost. Omdat 
alle post gecensureerd moest 
worden, werd het censuur

kantoor te Eindhoven per 
15 november operationeel Maar 
in de gehele maand november 
was er nog geen mogelijkheid 
voor de burgers in bevrijd ge
bied om gebruik te maken van 
het interlokaal of internationaal 
postverkeer. Hiermee sluiten we 
de maand november af. 
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VERVALSINGEN 

JAN BISSCHOPS 

Michel nr. 118 
In 1998 duikt de volgende ver
valsing op. Nu gaat het om de 
langlopende zegel van 4 kronen 
met het architectuurmotief 
'classicisme', die is uitgegeven 
op 12 juni 1996 (afb. 11). Van 
1 april 1997 tot 3) december 1999 
is het tarief voor een brief
kaart 4 kronen. Er zijn heel wat 
verschillen tussen de echte en 
de valse zegels (afb. 12). De 
vervalsing is het makkelijkst te 
herkennen aan de naam van de 
ontwerper. Verticaal boven de 
'S' van Ceska staat de naam 
'). Solpera 1996'. Bij de verval
sing van type 1 is dat '0. Solpera 
1996' geworden. De tekening 
in het rozet onder 'Klasicismus' 
wijkt bij de vervalsing van 
type 1 sterk af van de tekening 
van de echte zegel. Bovendien 
ontbreekt de fluorescentie, 
maar dat is voor alle Tsjechische 
vervalsingen een telkens te
rugkerend verhaal. De tanding 
is dit keer veel beter getroffen: 
kamtanding nV*: nVz bij de 
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Aß. 11: de echte zegel Mi 118. 

Afb. 13: de valse zegel Mi 118, 
type 2. Zie de extra grote tand 
links aan boven en onderzijde. 

Die extra grote tand 
onderscheidt de vervalsingen 

van de echte zegels. 

In deel 1 heeft u ai heel wat moderne 
vervalsingen voorbij zien Icomen. 

in dit deel volgen er nog een flinlc aantal. 

echte zegel, tegen lijntanding 
12 X ii'A bij de valse zegel. 
Over deze vervalsing wordt 
voor het eerst geschreven in de 
Tsjechische 'Filatelie' van mei 
1998. De auteur heeft de zegel 
op stuk in het normale postver-
keer gekregen en hoorde van 
de afzender dat de zegel in een 
Trafika in Praag gekocht is. De 
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redactie van 'Filatelie' voegt 
daar aan toe dat het is opge
vallen dat de vervalsingen op 
beurzen aangeboden worden, 
steeds door dezelfde bekende 
aanbieder, en vraagt zich af of 
nu sprake is van vervalsingen 
ten nadele van de post of van 
vervalsingen ten nadele van de 
verzamelaars. De redactie komt 

's. Dum yfi^i 

voorzichtig tot de conclusie dat 
het vermoedelijk toch meer om 
vervalsingen ten nadele van 
verzamelaars gaat. 
De oudste stempel die ik heb 
gezien is van 8 april 1998. 
Ook deze keer verschijnt er na 
enige tijd een tweede type 
(afb. 13*14). De tanding is nu 
it'A en lijkt kamtanding door een 
extra grote eerste tand links bij 
de horizontale tanding, zowel 
aan de boven- als aan de onder
zijde. De paskruizen ontbreken 
ook hier volledig. De rand om 
het rozet onder 'Klasicismus' 
wijkt nu af van de rand op de 
echte zegel. Het middenstuk 
is veel beter gelukt (afb. 15). 
Ik zag als oudste stempel 24 
augustus 1999. 

Michel nr. 140 
In 1999 verschijnt de volgende 
vervalsing. Dit keer Michel nr. 
140, de architectuur zegel met 
motief'Rococo'van 
4,60 kronen. Dat is een zegel 
uit dezelfde serie waarin ook de 
hierboven besproken 4 kronen 
zegel met motief 'classicisme' 
is uitgegeven (afb. 16 voor de 
echte zegel). De vervalsingen 
zijn erg goed. Wat papier en 

CESMRÏPÜBÜKA 
Ajh. 12: briefkaart met de valse zegel Mi 118, type 1. 

De briefkaart is met een machinestempel gestempeld op 21 mei 199S. 

Kvëta TOHiNGEHOVA 
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Afb. 14: briefkaart met de valse zegel Mi 118, type 2. 
Machinestempel van 8 december 1999-

Aß. IS: de echte zegel en de twee typen 
van de vervalsing onder elkaar. De echte 

zegel boven. Daaronder de vervalsing 
type 1. Zie de rozet onder 'Klasicismus': 

het middenstuk van die rozet wijkt 
sterk af van het middenstuk bij de echte 

zegel. Onder de vervalsing 
type 2. Zie bij deze zegel ook de rozet 

onder 'Klasicismus', maar nu de rand om 
het middenstuk, vooral de onderzijde 

daarvan. 



Afb. i6: de echte zegel Mi 140. 
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Aß. 17: de valse zegel Mi 140 
op licht roze papier. Zie de 
extra grote tand links aan 

boven en onderzijde Die extra 
grote tand onderscheidt de 
vervalsingen van de echte 

zegels. 

tanding betreft lijken ze sterk 
op de 4 kronen vervalsingen. 
De vier paskruizen ontbreken op 
elke zegel en ook de fluorescen
tie ontbreekt. Bij de vervalsin
gen is, net als bij type 2 van 
de vervalsing van Mi nr. 118, 
de eerste tand linksboven en 
linksonder dikker. Het papier is 
niet in alle gevallen hetzelfde. 
In afbeelding 17 is een zegel 
te zien op licht roze papier, in 
afbeelding 18 zijn een aantal 
zegels op wit papier te zien. Op 
de brief in afbeelding 19 is 
een valse zegel op wit papier te 
zien. De zegel van 4,60 kronen, 
met als uitgiftedatum 26 maart 
1997, wordt in de Tsjechische 
'Filatelie' van juni 1999 als ver-

CESKAREPUBLIKA 

Afb. 20: de echte zegel Mi 330 

: CESKAREPUBLIKA 
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ISWIN JOHEEÜS 

provoz Ctyrkoly 
CEBBAKY 

Afb. 19: brief met een valse zegel op wit papier 
Het machmestempel is van 8 juni 1999. 

valsing gemeld. Het blad 'The 
Czechoslovak Specialist' van 
september/oktober 1999 weet 
daar nog iets bij te melden. Zo 
rond de verschijningsdatum 
van de Tsjechische 'Filatelie' van 
juni 1999, waarin deze verval
sing voor het eerst werd ge
meld, verschenen ook berichten 
over deze vervalsing in de lan
delijke dagbladen in Tsjechië. 
Daarin werden drie plaatsen 
genoemd waar de vervalsingen 
door de plaatselijke 'Trafika' 
winkels verkocht zouden wor
den, namelijk Praag, Hradec 
Kralové en Ceské Budëjovice. 
Verzamelaars van de postzegel
vereniging van Hradec Kralové 
bezochten daarop alle verkoop
punten van postzegels in hun 
woonplaats en vroegen er naar 
zegels van 4,60 kronen. Bij geen 
van die verkooppunten was een 
vervalsing te koop. Pas weken 
later, op 30 juni 1999 vond een 
van de leden in Hradec Krélové 
een vervalste 4,60 kronen zegel 
bij een plaatselijke 'Trafika'. De 
auteur van het artikel in 'The 
Czechoslovak Specialist' is van 
mening dat het er op lijkt dat 
de vervalsers nieuws hebben 
gelekt om de aandacht van 

verzamelaars op hun vervalsing 
te richten om ze dan vervolgens 
tijdens beurzen te kunnen ver
kopen. Daarmee in tegenspraak 
lijkt de oudste stempeldatum 
die ik heb gezien, namelijk 
27 april 1999. Ik zag ook twee 
stukken met stempeldatum 29 
april 1999. Wat echter aan die 
poststukken opvalt is dat ze 
geen oranje streepjescode-op
druk hebben waaruit de geau
tomatiseerde verwerking door 
het postbedrijf blijkt. Pas vanaf 
half juni 1999 zie ik poststukken 
die ook geautomatiseerd ver
werkt zijn. Ik denk dat de kans 
groot is dat de poststukken 
met stempeldatum in april 1999 
achteraf gestempeld zijn. 

Michel nr. 330 
Op 1 september 2002 verschijnt 
de zegel van 6,40 kronen met 
motief 'viooltje' (afb. 20). 
In juni 2003 moet het blad 
'Merkur-Revue' al een verval
sing melden. Op een brief met 
stempeldatum 17 april 2003 is 
de vervalsing aangetroffen. De 
originele zegel is in zwart en 
vier kleuren diepdruk gedrukt. 
Dat is de vervalsers met gelukt. 
In plaats van het donkere zwart 
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Aß. 18: de valse zegel Mi 140 op wit 
papier Hier is de extra grote tand aan 
de linker boven en onderzijde van elke 

zegel nog beter te zien. 
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Afb. 21: de valse zegel Mi 330 
op licht grijs papier 

Aß. 22: brief met de valse zegel op licht grijs papier, 
met machmestempel van 21 juli 2003. 
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Afb. 23: de 
valse zegel 
Ml 330 op 
wit papier 
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Afh. 24: brief met de valse zegel op wit papier, 
met handstempel van 25 november 2004 

1 

van het origineel hebben ze 
grijszwart gebruikt plus drie 
kleuren en dat alles in offset. 
Het origineel is getand 11% : n'/a 
terwijl de vervalsing 12% : nVi 
getand is. Ook bij deze zegel 
ontbreken bij de vervalsing 
de paskruizen geheel. Wat 
het meest opvalt aan de valse 
zegel is dat op de bloem en de 
blaadjes glimmende puntjes te 

zien zijn, zoals op kerstkaarten 
ook wel voorkomt. Een van de 
auteurs veronderstelt dat ge
malen mica gebruikt is. Vooral 
het geel en het groen zijn veel 
minder helder. Het papier is 
licht grijs getint (afb. 21*22). 
In oktober 2003 is de zegel nog 
steeds te koop in Praag en blijkt 
er een wat betere versie op een 
witter papier in omloop te zijn 

(afb. 23+24). Het is verder de
zelfde vervalsing die al in april 
is opgedoken. 

Einde vervalsingen? 
De vervalsers zijn, voor zover 
mij bekend, nooit opgepakt. Na 
2003 lijkt geen volgende uit
gifte meer vervalst te zijn. Naar 
de reden blijft het gissen. Mo
gelijk stond de opbrengst niet 
in verhouding tot de moeite die 
gedaan moest worden en het 
risico dat gelopen werd. 

Ik heb het in het voorgaande al 
een paar keer aangeduid. Het 
is de vraag of de Tsjechische 
vervalsingen zoveel nadeel 
voor de Tsjechische post heb
ben betekent. Natuurlijk zijn 
er wat echt gelopen stukken 
bekend, maar het lijkt er op 
dat telkens vrij snel bekend 
werd dat een postzegel vervalst 
was, waardoor verkoop voor 
gebruik lastig werd. Vrij snel 
na publicatie kwam de verkoop 
aan verzamelaars op gang en 
die bleek heel wat profijtelijker 
dan de verkoop tegen nomi
nale waarde voor gebruik. Wat 

aanvankelijk is begonnen als 
een poging om de Tsjechische 
post te bedriegen is zo vermoe
delijk uiteindelijk veranderd 
in een handel om de verzame
laars te benadelen. Hoewel ook 
dat laatste genuanceerd kan 
worden. Verzamelaars gaven 
geld uit voor valse zegels juist 
omdat ze wisten dat de zegels 
vals waren. Geen koper die zich 
beklaagd zal hebben. Zo gezien 
is niemand benadeeld en was 
de handel voor de vervalsers 
ook vrijwel zonder risico. 
Er zijn behoorlijk wat verval
singen in verzamelaarshan-
den terecht gekomen, ook 
vervalsingen op brief. Echt 
gebruikt, zonder filatelistisch 
oogmerk, zijn de vervalsingen 
echter zeldzaam. Alleen als de 
Stempeldatum voor of in de 
buurt van de eerste datum, 
waarop gepubliceerd is over de 
vervalsing, ligt en het stuk bo
vendien bedrukt is met de code 
die gebruikt wordt voor het 
automatisch sorteren is er een 
goede kans dat het om een echt 
gelopen stuk, zonder filatelisti-
sche bedoelingen, gaat. 

POST RETOUR UIT M KRIM 
Verbroken postverbinding 

JAN HEIJS 

Verbroken verbindingen 
Icennen we voomamelijl( 

in verband met 
oorlogshandelingen. In 
het geval van de Krim 
heeft dat een andere 

oorzaak. 

Oeicraïne 
De afgebeelde brief, retour 
gezonden uit de Krim en 
ingezonden door een lezer van 
Filatelie (hartelijk dank aan 
Pieter Michiels), laat zien dat de 
situatie in Oekraïne ook gevol
gen heeft voor de post. Door de 
oorlogssituatie in het Oosten 
van Oekraïne en de inlijving 
van de Krim door Rusland is 
de postbezorging aldaar een 
probleem. 

Retour Nederland 
Zo ernstig dat de Wereldpost
unie (UPU) op 7 april van dit 
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jaar een waarschuwing deed 
uitgaan om geen post naar de 
Krim te verzenden via de Oekra
ïense post. De Krim ontvangt 
jaarlijks 4.5 miljoen brieven 
en pakjes, maar de bezorging 
ervan is uiterst onzeker. Gesteld 
wordt dat de postverbinding 
tijdelijk verbroken is. 
De Russische posterijen zijn 
bezig de Oekraïense postorga-

nisatie, met 1163 postkantoren 
in de Krim, te integreren. De 
Wereldpostunie liet in een 
rondschrijven (nr. 71 d.d. 
28.04.2014) weten geen post 
met bestemming de Krim te 
verzenden. 
Post naar de Krim komt nog 
steeds retour. Deze brief is 
begin augustus verzonden en 
op 15-08-2014 retour gezonden 

met een witte bedrukte sticker 
over het UPU rondschrijven. Een 
andere brief, van 5 Mei 2014, is 
bekend met eenzelfde sticker, 
alleen dan roze. De sticker is 
Oekraïens omdat de taal erop 
Oekraïens is (met dank aan 
Google Translate). 
Het is helder dat de postverbin
ding met De Krim via Oekraïne 
dus verbroken is. 



TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maa 
alleen met bronvermeldinq. 

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, 
Ü286 EE Almkcrk, 
telefoon: 0183 - fyo 39 52 

DIERENBESCHERMING 
De postdienst van Macao 
heeft postzegels uitge
geven om aandacht te 
vragen voor de dierenbe
scherming. De afgebeelde 
dieren hebben elk hun 
waargebeurde, eigen 
verhaal hebben. De hond 
Black Mouth werd als pup 
In een doos gevonden 
met zijn broertjes en zus
jes. Twee van hen waren 
al inmiddels gestorven 
door gebrek aan voedsel. 
Honden van een "vuil-
nlsbakkenras" worden in 
Macao door de eigenaar 
vaak aan hun lot overge
laten. Het is ook moeilijk 
om een nieuw baasje voor 
ze te vinden. Men vindt ze 
niet bijzonder genoeg. 

De andere hond op de ze
gels zwierf rond op straat 
tot iemand hem naar het 
asiel van de gemeente 
bracht. Daar kunnen die
ren helaas niet eindeloos 
blijven. Als er geen nieuw 
baasje komt, worden de 
dieren alsnog gedood. 
Dat dreigde ook in dit ge
val te gebeuren. Zo gaat 

Redactie adres De Goedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon 0299-463850 
M m v Vifilleke ten Noever Bakker, Amy Groeneveld, Marth van Herk, Alex Nuijten, 
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postzegelmagazine yeir\JEUGDFILATELIE Nederland 
AFSCHEID 
Het is dit jaar precies een 
eeuw geleden dat de Eer
ste Wereldoorlog begon. 
We hebben daar al een 
paar keer aandacht aan 
besteed. Kun jij je voor
stellen dat je afscheid van 
je vader moet nemen om
dat hij in een oorlog gaat 
vechten? Gelukkig zijn er 
maar weinig Nederlandse 
kinderen die dat moeten 
meemaken. In 1914 was 
dat in veel landen heel an
ders. Duizenden kinderen 
namen afscheid van hun 
vader. Veel vaders zouden 
nooit meer terugkeren. 
In het Engelse Newcastle 
staat een monument. De 
Britse post heeft een deel 
van dat monument op een 
zegel afgebeeld. Daarop 
zie je hoe de soldaten 
naar het front vertrekken, 
je ziet er ook kinderen 
die nog een laatste keer 
contact zoeken. 

dat In Macao. Gelukkig 
ontfermde Iemand van de 
plaatselijk dierenwinkel 
zich over de hond en nam 
hem mee naar huis. 

AMMER, POST.NL 
let gebeurt niet meer zo 
'aak dat er een envelop 
n de brievenbus valt 
net mooie postzegels 
rop. Toevallig bracht de 
)Ostbode onlangs twee 
'an die enveloppen op 
lezelfde dag. Maar wat 
l/as de teleurstelling 
(root! De afzenders had-
len de moeite genomen 
)m de brieven te franke-
en met mooie vuurto-
enzegels. Die zie je niet 
Ike dag. Helaas waren 

ze zo lelijk afgestempeld 
dat je ze net zo goed 
meteen In de prullenbak 
kunt gooien. Had dat nou 
niet anders gekund? Als 
je dit wilt voorkomen kun 
je als afzender maar een 
ding doen: de postzegels 
2,5 centimeter van de 
bovenrand plakken. Met 
een beetje geluk pakt het 
vleze vette stempel de 
bovenkant van de zegels, 
zodat het grootste deel 
schoon blijft. 

In het juli/augustus-num-
mer van De Posthoorn lie
ten we drie trotse jongens 
zien. Ze deden mee aan de 
Dag van de jeugdfilatelie 
in Wijk aan Zee. Helaas 
schreven we dat ze uit 
Weert kwamen, maar dat 
was niet juist. De jongens 
zijn namelijk lid van de 
vereniging Ut Stempelke 
van GelreGulick Echt 
Susteren. De vereniging 

was met zes inzenders 
goed vertegenwoordigd 
op de tentoonstelling. 
Onze excuses voor deze 
fout en als goedmakertje 
plaatsen we nog een foto 
waarop Geert, Kjell en Rob 
te zien zijn. Hopelijk zijn 
er straks op de Dag van 
dejeugdfilatelieinDen 
Bosch weer zoveel inzen
dingen van Ut Stempelke 
te bewonderen. 

BRABANTICA: 
JEROEN BOSCH 
De 30ste Dag van de jeugd-
filatelie wordt op 21 maart 
2015 In Den Bosch gevierd. 
Dat gebeurt tijdens de 
tentoonstelling Hertog-
post, dat al op 20 maart de 
deuren opent. Het thema 

SCHAKEN IS COOL 
In 2013 won de Noor 
Âagnus Carlsen het 

wereldkampioenschap 
schaken. Sindsdien zijn de 
Noren m de ban van het 
schaakspel, jong en oud 
zijn aan het schaken ge
slagen. Carlsen, die deze 
maand 24 wordt, is een 
van de jongste schaak

wereldkampioenen ooit. 
Alleen de Rus Kasparov 
was jonger. De Noorse post 
heeft een speciale postze
gel uitgegeven waarop je 

Carlsen kunt zien tijdens 
de kwalificatiewedstrijd 
voor het wereldkampioen
schap. Op de voorgrond 
zie je drie schaakstukken. 
De koning ligt op het 
schaakbord als bewijs dat 
hij schaakmat is gezet en 
zijn speler het spel heeft 
verloren. 

van de tentoonstelling 
is Brabantica, ofwel alles 
wat met Brabant te maken 
heeft. Een van de bekend
ste stadgenoten van Den 
Bosch IS Jeroen Bosch, de 
bekende schilder. Hij werd 
rond 1450 in Den Bosch ge
boren als HIeronymusvan 
Aeken. Overal in Europa 

kende men hem. In Spanje 
werd hij "El Bosco" (de man 
uit Den Bosch). Hij vond 
dat zo leuk dat hij zichzelf 
Jeroen Bosch is gaan noe
men. Als je zijn schilde
rijen bekijkt, zal je meteen 
opvallen dat ze nogal 
vreemd zijn. Bosch tekende 
mensen als rare figuren en 
ook de dieren zien er gek 
uit. De Belgische post heeft 
verschillende postzegels 
uitgegeven met het werk 
van Jeroen Bosch. In Ne
derland werd in 1936 een 
vlagstempel gebruikt. Dat 
was vanwege een schilde
rijententoonstelling met 
werken van de schilder. In 
het stempel zie je een van 
die vreemde dieren. 
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Postzegels op postzegels 
Van al mijn albumbladen die ik heb, vind ik 

dit de grappigste verzameling. Een postzegel 
met de afbeelding van een andere postzegel 

er op, hoe verzin je het. 

Voor een postzegel-
tentoonstelling 
Deze vind ik bijzonder 
omdat je ook de scheur-
rand ziet. Dat heb ik op 
nog geen andere zegel 
gezien. En er staat een 
brug op die toen 50 jaar 
geleden gebouwd werd. 
Dus dat vieren ze ook 
nog in 1982. Tegenwoor
dig is deze brug erg in 
trek bij klimmers: je mag 
erop! Een wandeling 
over de boog duurt een 
hele middag, maar dan 
heb je ook wat. Ga jij dat 
maar fijn doen, ik kijk 
wel vanaf de grond. 

z.m 

Een reliëf postzegel 
De afgebeelde postze
gel was de eerste die m 
Groot-Brittannië werd 
uitgegeven in reliëf. 
Dat is de vertaling van 
"embossed". Dat was 
hier ook een tijdje een 
hobby, om plaatje op 
papier te "embossen". 
Dat doe je met een soort 
haaknaald, en op de 
plaats van de haak zit 
een bolletje. Als je met 

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

"^gedigitaliseerd. Ais u deze cd-rom wilt bestellen, kunt u € to 
overmaken op NL64 INGS 0000 7069 68 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie m 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. 

I8S3-2003 

primer ^^cUo Ckikno 

dat bolletje op papier 
drukt (niet te hard), 
komt het wat omhoog 
aan de andere kant. Dan 
voel je reliëf. Dat is een 
grappig gezicht. Gevoel, 
moet ik eigenlijk zeggen. 
Op deze postzegel was 
het haar van de koningin 
opgebold. 

Een eeuw postzegels 
In de republiek Indone
sië vierden ze in 1964 dat 
ze daar al honderd jaar 
postzegels gebruikten. 

Het interessante is, dat 
die eerste zegels Neder
lands waren; Neder-
lands-lndië staat er op. 
Als je goed kijkt zie je op 
de rand Indië staan. Echt 

CHALUSIBMfNOEHnOASl 8*2.00 

de geschiedenis m post
zegels, want je kan zien 
wanneer de republiek 
geboren werd. En het 
allermooisteis, als je de 
afgebeelde postzegels er 
bij kunt zetten. 

DnCnuDECORMOS 

corraict NICARAGU/ 

Toppertje 
Dit vinden jullie allemaal 
de geweldigste zegel; 
de blauwe Mauritius. De 
meest zeldzame en bijna 
de duurste zegel ter we
reld. Er bestaan er maar 
zes (of acht) van en het 
Museum voor Communi
catie heeft er één. Maar 
waarom hij nu op een 
postzegel uit Nicaragua 
staat? Zeg het maar. 

Onbegrijpelijk 
Dit is voor mij echt 
een puzzel. Waarom 
staat een van de eerste 
postzegels van Israël 
op een postzegel uit 
Staffa? Wat is Staffa? Een 
eiland aan de westkust 
van Schotland, en het 
is een van de Hebriden, 

CESKÄREPUBLIKA 
CESKOSLOVENSKO 
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eilanden voor de kust 
van Schotland. Ik ben 
erg benieuwd of er een 
relatie is tussen Israël en 
dit kleine eilandje. Mail 
mij als je het weet. 

Ondersteboven! 
Moet je dit eens goed 
bekijken. Op de afbeel
ding van de postzegel 
staat een standbeeld. 
Maar de rest van de 
postzegel is onderstebo
ven, zie je dat? Jamaica 
staat op z'n kop! Zou 
dat nou een vergissing 
zijn, of IS dit een misdruk 
die miljoenen waard is? 
Zoek jij het even uit? 

C^ufiM^ 
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Reageren? Willeke.tnbOwxs.n 
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ANTWOORDEN PUZZEL SEPTEMBER 2014 

De antwoorden van de 
puzzel van SEPTEMBER 
zijn:i. een papegaai; 
2. burchten; 3. KLM; 4. 
wipmolen; 5. zeearend. 
Na loting hebben Bas 
Einder en Mirjam Lange 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 
NEW /EAl AND 

PUZZEL NOVEMBER 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 op
geeft 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. Wie hebben het ijsje als toetje uitgevonden? 
2. Wat is embossen? 
3. Wanneer gebruikte men in Indonesië voor het 

eerst postzegels? 
4. Wie is Magnus Carlscn 
5. Wat was de eigenlijke naam van Jeroen Bosch? 

Stuur je antwoorden voor 1 JANUARI 2015 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL NOVEMBER te vermelden. 

Meer dan 1500 jongens 
meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.ni 

DE TWAALF FILATELISTISCHE ELEMENTEN 
Bij een verzameling 
horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen 
ook allerlei stempels 
en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we Filatelistische 
elementen. 
Deze keer wil ik Persoon
lijke postzegels laten 
zien. De eerste heeft mijn 

WIST ]E DAT... 
...men zegt dat de 
Chinezen het ijs als toetje 
hebben uitgevonden? Al 
ver voor onze jaartel
ling mengden ze ijs uit 
de bergen met honing 
en fruit. Het was Marco 
Polo, de Italiaanse we
reldreiziger en hande
laar uit Venetië, die inde 
13e eeuw het geheim van 

vriendin gemaakt van een 
foto toen ze tien jaar was, 
op haar paard. Wat zijn 
nu eigenlijk persoonlijke 
postzegels? Dat zijn post
zegels die niet door PostNL 
zijn uitgegeven maar door 
anderen gemaakt zijn. De 
post stelt wel de vorm vast 
(het sjabloon). Je bestelt 

ze op de site van PostNL 
en voor 10 zegels betaal je 
€9,95. Heb jij het wel eens 
gedaan? Ik vind het erg 
leuk om ze te verzamelen, 
ik ben al bezig met een al
bumblad. Vraag anderen 
of ze op hun enveloppen 
die zegels hebben zitten. 
Wie weet! 
Willeke ten Noever Bakker 

het ijsmaken naar Italië 
bracht. Sindsdien is het 
Italiaanse ijs het meest 

bekende ijs ter wereld. In 
andere landen ging men 

1 natuurlijk ook ijs maken. 
En men experimenteerde 
met andere vruchten, en 
met melk, room en yog
hurt. Tegenwoordig is er 
ijs in allerlei soorten en 
smaken. Iedereen heeft 
zo zijn eigen voorkeur. 
Maar een ijsje smaakt het 
best op vakantie! 

! Toon Oomens 

GRATIS NIEUWSBRIEF 
We willen je nog
maals wijzen op de 
leuke Nieuwsbrief van 
de Koninklijke Bond van 
Filatelisten Verenigingen 

(KNBF). Daarin staan 
artikelen over postzegels 
die jullie vast ook interes
sant vinden. Iedereen 
kan die nieuwsbrief gratis 

ontvangen. Ga daarvoor 
naar de site van de KNBF 
(www.knbf.nl) of stuur 
een mailtje naar redac-
tienieuwsbrief@knbf.nl 
en meld je aan. Van harte 
aanbevolen! 

SCANNER ALS VERGROOTGLAS (i) 
Demogelijkheden van 
een computer in com
binatie met postzegels 
zijn zeer groot. Eén van 
de mogelijkheden is het 
gebruiken van je scanner 
als vergrootglas. Even 
een korte theorie over 
je beeldscherm. Simpel 
gezegd is je beeldscherm 
100 DPI (eigenlijk 96). DPI 
staat voor Dots Per Inch 
(1 inch = 25,4 mm): dus het 
aantal puntjes per (ca.) 
2,5 cm. PC-schermen zijn 
tegenwoordig ingesteld 
op zeker 1280 bij 1024 
pixels. Dit wil dus zeggen: 
1280 puntjes breed en 
1024 puntjes hoog. 

Niet alleen fotocamera's en 
printers werken met DPI, 
ook je scanner. Je kunt een 
postzegel inscannen met 
100 DPI. Het resultaat is dat 
een zegel als een 100 DPI-
afbeelding op je scherm 
staat. Gezien de hoogte 
zou dit plaatje makkelijk 
1024:100 = 10 X groter 
kunnen worden; kun je 
het nog net op je scherm 
zien qua hoogte. Niet 
helemaal waar natuurlijk. 
Een gescand plaatje kun 
je bekijken met o.a. een 
tekenprogramma. Maar dit 
programma heeft weer een 
programmabalk die ook 
ruimte inneemt. Wil je de 

zegel helemaal zien (Mr 
zou je deze bijv. kunnen 
bekijken met IrfanView. ' 
Google maar eens op 
dit hele goede en gratis 
programma. 
(wordt vervolgd) 

Marth van Herk 

CU' 
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Mutaties op dit overzicht kunt u uitsluitend sturen aan: 
Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41,3273 AS 
'^esXmaas,f^e.braakensiek@tele2.r)l. 

Overzicht van verenigingen die bij het maandblad Filatelie zijn aangesloten: 

Landelijke 
secretariaten: 
NVPV: K. Schokker, 
Bovenweg 249,1834 CN 
Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
'^k.schokker@nvpv.nl. 
Federatie I.V. Philatelica: 
Zwaardvegersgaarde 
130132,2542 TH 
Den Haag, 
telefoon 0703663465, 
secretaris: j.Th.M. Bong
arts, Polhaarweg 38A, 
7721 DX Dalfsen, 
telefoon 0529432286, 
^titibon@home.nl. 
De Globe: A. van Ree
nen, Aagje Dekenweg 57, 
3906 WK Veenendaal, 
telefoon 0318517757, 
^secretaris(£> 
fvdeglobe.nl. 
JeugdFilatelie Neder
land: Kees Mulders, 
Boutenslaan 185,5654 AN 
Eindhoven, 
telefoon 0654918922, 
^jfn@chello.nl. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, G.H. 
Hoving, postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer, 
^g.hhoving@tiscali.nl. 
De Achterhoek: 
FV'DeGlobe':].\.l^. 
Spekschoor, De Haare 
3,7i36MHZIewent, 
telefoon 0544351848, 
^secretarisglobeach
terhoek@gmaiLcom. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; k. 
Treure, Plantageweg 39, 
2951 GN Alblasserdam, 
telefoon 0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; K. Schokker, Bo
venweg 249,1834 CN Sint 
Pancras, 
telefoon 0725626095, 
'S'klaasschokker® 
nvpvalkmaar.nl. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Dui
venvoorde 5, 7608 KT 
Almelo, 
telefoon 0546861525, 
'^b.karsch@hccnet.nL 
Almere: 
VPVA Almere; mw. E.M. 
Slokker, Kreeftstraat 37, 
1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51,2811 
TT Reeuwijk, 
telefoon 0182395103. 

Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers
Bakkenes, Provinclale
wegN 128, 4286 EE 
Almkerk, 
telefoon 0183403952. 
Amersfoort: 
AFV; Qi.k. Montfrooy, 
Alberikpad23,3813 KT 
Amersfoort. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; \.t^. 
Korver, Saturnus 25,1188 
EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya 
van Somerenlaan 50, 
1187 RB Amstelveen, 
telefoon 0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, 
Reijer Spreijstraat 12,1391 
GA Abcoude, 
telefoon 0294283962. 
AV'De Philatelist'; hA. 
Snoek, Lomanstraat 34 
hs,io75 RC Amsterdam, 
telefoon 0205285099, 
'ss.sr)oek.martljn@ 
gmail.com. 
PVWAFilatelle; F.R. 
Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM 
Monnickendam, 
telefoon 0299654163. 
FV 'Statuut so'; wnd 
secr.H.L.M. van der Pa
len, Remmerdenplein 70, 
1106 AH Amsterdam, 
telefoon 0206973310, 
f^hlmvdpalen® 
hotmail.com. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; 
G. Blik, Stoutenburg6, 
1121 GG Landsmeer, 
telefoon 0204823148. 
Apeldoorn: 

A/KPZ/mwCDrostStok, 
Schöpenhauerstraat 113, 
7323 LV Apeldoorn, 
telefoon 0553667445, 
^j.drost28@chello.nl. 
FV 'De Globe'; W.M. 
Venneman, Fortunalaan 
140,7321 GN Apeldoorn, 
telefoon 0553664528. 
Appingedam: 
PV Appingedam; R. Bos, 
Abel Eppensstraatisi, 
9902 HG 
Appingedam, 
telefoon 0596627625, 
'^reintbos@ 
hotmail.com. 
Arcen: 
PV Arcen; mw, I. janssen
Appeldoorn, Lingsforter
weg35, 5944 BB Arcen, 
telefoon 0774732494, 
^arcen@ivphilatellca.nl. 

Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vier
stroom'; 
j.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41,6835 AS 
Arnhem, 
telefoon 0263231678, 
^jjiuiskes @hetnet.nl. 
Assen: 
VVPV Assen; Y. Postuma, 
Volmachtenlaan 8, 9331 
BL Norg, 
telefoon 0592612413. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. E. 
Turnhout, Goudenstein 
149,3772 LC Barneveld, 
telefoon 0342415311, 
'■^eglobesecretariaat@ 
kpnmail.nl. 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland; 
|. Oostveen, Molen
krochtlaan 9,1861 LC 
Bergen (NH), 
telefoon 0725896190. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; 
mw. j.E.M. BeijerVer
meulen. Schoolstraat 17, 
4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0651923043, 
^K)C@home.nl. 
FV 'Delta Oost'; 
T. van Esch, Poolster
straat 14,4624 XA Bergen 
op Zoom, 
telefoon 0164250041, 
^vanesch@tele2.nl. 
Beuningen/Ewij k/Dru
ten: 
FV 'De Globe'; 
mw. H. van der Louw, 
Burg. Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, 
telefoon 0487521618. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Peter de 
Graaff, Laan der Mensen
rechten 33, 
1945 ER Beverwijk, 
^p eter_degraaff@ 
hotmail.com. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; A.G. 
van den Brink, 
telefoon 0306375200. 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen; 
I.H.M. Min, Heuvelstraat 
14,5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
^idem. in @orange. n l. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; J. Dieben, 
Jacob Marislaan 29,2182 
MAHillegom, 
telefoon 0252520420. 

Bodegraven: 
NVPV; D. Verwoerd, 
Hoefslag40, 2411 WB 
Bodegraven, 
telefoon 0653260579, 
^verwoerdvanwljk® 
casema.nl. 
Borne 
NVPV; C.H. Meijer, 
De Schöppe 20, 7609 CB 
Almelo, 
telefoon 0546864988, 
^€or.meijer@hccnet.nl. 
Boskoop: 
A/KPK;J. de Zwijger, 
Wilgenhorst 51,2742 DD 
Waddinxveen, 
telefoon 0182616946, 
^jandezwijger^tiscali.nl. 
Boxtel: 
VVBV; mw. R. Langen
huijsenvan Vucht, 
Molenwijkseweg8, 
5282 SB Boxtel, 
telefoon 0411688620, 
^info@vbvboxtel.nl. 
Breda: 
PV Breda; L.F.C. Elzinga, 
Schalmei 5, i^i>ii>\/Q 
EttenLeur, 
telefoon 0765035295. 
Brielle: 
NVPV; H.G.T.M. Overbeek, 
Sluysstraat 14, 
3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van 
der Wekken, Mast 70, 
8081 NE Eiburg, 
telefoon 0525684841. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bus
sum L Omstreken; 
0. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, 
telefoon 0356933132. 
Capellea/dIJssel: 
FV IJsselUekstreek; 
F. Schuiling, Tussenspoor 
2,2908 BE 
Capellea/d IJssel, 
telefoon 0104580301. 
Castricum: 
PV Castricum; S.C.F. Net
ten, Molenweide 36, 
1902 CM Castricum, 
telefoon 0251651943. 
Coevorden: 
PV CoevordenHarden
berge.o.; H.J. Dorman, 
Fonteinkruid 37,7772 ML 
Hardenberg, 
telefoon 0523272182. 
Dalfsen: 
P.V. 'tRaedthuys 
Dalfsen e.o.; 
). Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX 
Nieuwleusen, 
telefoon 0529484061. 

Delft: 
l/l/Pöe//t;j.C. van Muis
winkel, 
A. van Schendelplein7i, 
2624 CR Delft, 
telefoon 0152564838, 
's.hansmuis@telfort.nl. 
Delfzijl: 
PV 'De Fivel'; R.A.M. 
Peters, Eemskanaal ZZ 
12 A, 9936 AM Farmsum, 
telefoon 0596567183, 
srudi.en.corry@ 
kpnplanet.nl. 
Deventer: 
NVPV; mw. T.M.M, van 
der Heijdenten Hacken, 
Michiel de Klerkstraat 28 
7425 DG Deventer, 
telefoon 0570657740, 
^info@deventerpostzegel
vereniging.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. 
van Diemen, Ouddiemer 
laan 73,1111 GV Diemen, 
telefoon 0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. vai 
Wijk, Treubstraat27, 
6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; L.A. 
Hagers, Bosmanslaan 
57,7091VX Dinxperio, 
telefoon 0315655010. 
DoesburgHengelo 
(Gid): 
FV'De Globe'; \.f.va.r\ 
Ushen, Acaciastraat 26, 
6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; 
W. Verschoor, 
Brasem 168,7008 BN 
Doetinchem, 
telefoon 0314393676. 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Post
jager'; R.C. Vos, Van 
Simgelandtlaan 20, 
3311 DS Dordrecht, 
telefoon 0786146165, 
^secretaris.postjager@ 
gmail.com. 
Drachten: 
PV Drachten;].^. Oom, 
De Warren 19, 8561 EC 
Balk, 
^j.oomi@kpnplanet.nl. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkwar
tier'; A.). Kopmels, Julia
naweg 15,3941 DK Doorn 
telefoon 0343415098, 
^adenada@hetnet.nl. 
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bronten: 
W Dronten e.o.;mw. 
LP. SchippersHooglugt, 
be Fazant 19,8251 MP 
bronten. 
elefoon 0321313329. 
prunen: 
PK 'Philatron'; 
.Slikkerveer, 
[ellinipark39,5151LL 
brunen. 
elefoon 0416383799, 
hi.slikkerveer@ 
ipnmail.nl 
buiven/Westervoort: 
\v 'De Globe'; B.W. 
kan Vliet, dr. Schaep

manstraat 37, 6931 DM 
westervoort. 
elefoon 0263118740. 
[cht: 
vhilatelistenVereniging 
icht; R. Vossen, 
Gansbaan 51a, 6231LN 
Ueerssen, 
elefoon 0433111760, 
^robvosseno7@home.nt. 
PhV GelreGulick/Echt; 
^icBours, Irenelaanó, 
bii4 BS Susteren, 
elefoon 0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.K 'EuopOSt'; l.P.C. 
bmits, J.M. Osterlinghstr. 
U, 1135 ED Edam, 
elefoon 0299372017. 
[de: 
FK 'De Globe'; mw. M. 
[Aulder, Dr. Marga Klom

bépark 8,6716 ER Ede, 
elefoon 0318623649, 
ksecretaris@ 
Veglobeede.nl. 
Eindhoven: 
\FV; H.). Hofstede, Van 
balenstraat 17,5694 CD 
bon en Breugel, 
[elefoon 0499 476414. 
tist: 
FK 'De Globe"De Vier

\troom';\.i. Huiskes, 
Winschotenstraat 41, 
b835 AS Arnhem, 
lelefoon 0263231678, 
hjjiuiskes@hetnet.nl. 
Emmeloord: 
\v Philatelica;].Get

pens. Noordzoon 48, 
B316 C| Marknesse, 
elefoon 0527201960, 
]r j.gerbens@planet.nl. 
Emmen: 
P.K fmmen; A.K. Bos, 
kchterkamp 10,7761 DR 
kchoonebeek, 
elefoon 0524531750. 
Enkhuizen: 
Wphilatelica;R.^N. 
keijngoud, Exterpad2i, 
601 RB Enkhuizen, 
elefoon 0228314038. 
Enschede: 
pK; W.F.H. Bijl, Doolhof 
2,7548 BZ Enschede, 
elefoon 0534281221. 

Epc: 
NVPV; wnd. W.C. Lokker, 
Dokter Mijsstraat 9, 
8i62GKEpe, 
telefoon 0578614570. 
Geleen: 
yVPV'De Philatelist';}.]. 
Berezinski, Wijngaard

straat 16,6181 GE Elsloo, 
telefoon 0464375490, 
^jean.berezinski® 
hotmail.com. 
Goeree/Overflakkee: 
f K Goeree/Overflakkee; 
drs S. Bangma, Boom

gaarddreef 5,3243 AC 
Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; P.). 
van Eijkeren, Middel

meet 43, 4464 AX Goes, 
telefoon 0113228562, 
^s.ecm@zeelandnet.nl. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammcrsen, 
van Eedenstraat 42, 
7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.;\. 
Hoegee, Brunellaan 42, 
4143 EG Leerdam, 
telefoon 0345612644, 
^pvgorinchem@ 
hetnet.nl. 
Gouda: 
VVPVGouda;^N.\.Aer\ 
Ouden, Wilhelmina van 
Pruisenlaan 78, 
2807 KB Gouda, 
telefoon 0182581847, 
^vvpgouda@xs4alt.nl. 
'sGravenhage: 
Verenigde Haagse Fila

telisten; 
G.K. van Dommelen, 
Frankenstraat 26,2582 SL 
Den Haag, 
telefoon 0703118730, 
^ommelen@ 
vladeracken.nl. 
PC 'De Kring'; W. Hoog

endijk, Weerselostraat 15, 
2541VM Den Haag, 
telefoon 0703297787. 
PV 'Vredestein'; P.W. van 
de Nes, Rietvoorndaal 
160, 2553 NN Den Haag, 
telefoon 0703976965. 
ZuidHollandse Postze

gel Vereniging "ZHPV"; 
H.M. letten, Herikerberg 
3,27i6ETZoetermeer, 
telefoon 0793213218, 
^secretaris@zhpv.nl. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roos

jen, Mezenlaan 13, 
9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229. 
PV Groningen; \.P.A. 
Tolsma, Phil. Centrum, 
Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen, 
telefoon 0505018234. 

Haarlem: 
IV Philatelica; D.t^ole

naar. Vergierdeweg 165, 
2026 ZC Haarlem, 
^irk.molenaar@ 
upcmail.nl. 
HFV 'Op Hoop van 
Zegels'; L.A. Koelemij, 
postbus 6236, 
2001 HE Haarlem, 
telefoon 0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; 
mw. M. van Ditzhuyzen

Albarda, Dorsersstraat 79, 
2151 CG NieuwVennep, 
telefoon 0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A.;\.Z.Ma.r\det 
Bijl, Houtrijkstraatg, 
1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Om

streken; D.N.R. Breiten

bach, Zeggemeen 112, 
3844 RS Harderwijk, 
telefoon 0341410115, 
^ickbreit@live.nl. 
HardinxveldGiessen

dam: 
PV 'De Philatelist'; A.C.\. 
vanBaaren,DeBuurt45, 
3372 DB 
BovenHardinxveld, 
telefoon 0620111834, 
^arjanvanbaaren® 
concepts.nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.Wm

terberg, Mozartstraat 84 
A, 1962 AD Heemskerk, 
telefoon 0251234256, 
^herman.winterberg@ 
ziggo.nl. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; D.S. 
Salis, Toellän 11,8447 DZ 
Heerenveen, 
telefoon 0513626073, 
'sidsalis@planet.nl. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard 
e.o.;mw. L.j. Folkers, 
Bloemaertlaanii,i70i VH 
Heerhugowaard, 
telefoon 0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; 
mw. C.H. WolsingGrens, 
Promenade 267, 
6411]] Heerlen, 
telefoon 0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; 
J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fKDe/iWeWer; L.j. Hor

dijk, Rozenstraat 11, 
1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101. 

Helmond: 
F.V. 'De Helmveste', 
Helmond en Omstreken; 
corr.adres: Caroluslaan 1, 
5707 BL Helmond, 
telefoon 0492772901, 
'^secretaris® 
dehelmveste.nl. 
Hendrik Ido Ambacht: 
AmbachtseFV;\.S.P. 
van de Ruit, Lod. van 
Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
'sHertogcnbosch: 
'sHertogenbossche FV; 
R. Kok, ].Perkstraat45, 
5242 GA Rosmalen, 
telefoon 0735230479, 
^secretaris@ 
hertogpost.nl 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.;^A. 
Versteeg, Staringlaan 
38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard; M. 
van Aalst, Roerdompweg 
53, 3263 Al 
OudBeijerland, 
telefoon 0186619590. 
Holten: 
AZ/PK; i.e. Bogaard, 
Churchillstraat 141,7451 
ZE Holten, 
telefoon 0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen;\\.\. 
Ruiter, Satellietenlaan 
18,7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259. 
HoogezandSappe

meer: 
PHV HoogezandSap

pemeer; T.H. Nienhuis, 
Van Limburg Stirumlaan 
19,96o2GNHoogezand, 
telefoon 0598321282. 
Hoorn: 
NVPVafd. West

Friesland; H.J. van der 
Meulen, 't Roems9, 
1616 PN Hoogkarspel, 
telefoon 0228561828. 
Philatelica Hoorn e.o.; 
W.E. Bok, Tinnegieter 93, 
1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322. 
Huizen: 
Postzegelvereniging 
Huizen en Omstreken; 
G.I.Visscher, 
Co Bremanlaan 26, 
1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
^gjvisi23@xs4all.nl. 
Kampen: 
IV Philatelica; I.e. f\d

der, Galléstraat 43, 
8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; 
M. te Nijenhuis, Oranjel

aan 17,2231 DE Rijnsburg, 
telefoon 0714027446. 

Kerkrade: P 
EKPV; A. Brull, Wackers ^ H 
straat 59,6471 KC ^ H 
Eijgelshoven, ^ ^ B 
telefoon 0455453215, ^ ^ B 
^kilbrull@ziggo.nl. ^ ^ B 
Klimmen: ^ ^ K 
PhV't Fakteurke'; H.j. ^ H 
Raes, Schalenboschweg | ^ B 
37, 6343 ED Klimmen, 
telefoon 0434592797, 
siharryraes@planet.nl. 
Langedijk: 
IV Philatelica; S.l\g\

hart, Anna van Saksen

str. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, 
telefoon 0226313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De 
Waterloop 27,4141 jV 

^ ^ f t 

l̂̂ H 
•̂ 1̂ ^̂ 1̂ 
^^1 
^̂ 1 ^^H 
^̂ 1 
^̂ 1 
^̂ 1 
^̂ 1 ^■H Leerdam, 

telefoon 0345616960, 
^versluis.a@ 
worldonline.nl. 
Leeuwarden: 
V.PV 'Friesland'; miN. 
H. van de WitteBosch, 
Buterhoeke 17, 
9041 AABerlikum, 
telefoon 0518461632, j 
sw.vdwitte@upcmail.nl. 
Leiden: 
IVPhilatelica; H.'^.\/a.r\ 
den Blink, Alphons 
Diepenbrocklaan 8, 
2343 NA Oegstgeest, 
telefoon 0715176533, 
shvandenblink® 
planet.nl. 
iKyPK; P.|. van de Kas

teele. Oude Vest 109 B, 
2312 XV Leiden, 
telefoon 0718889405, 
skasteeledrost@ 
casema.nl. 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat; H.A. 
Wolf, Laantje van Sibbes 
14,2351 EN Leiderdorp, 
telefoon 0715893209, 
shencywolf® 
gmail.com. 
Lelystad: 
AV'De Philatelist'; "^.l. 
Wolschrijn, Karveel 
5680,8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320221803. 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; Dick 
Klaassen,Hoefijzer3i, 
3833 XA Leusden, 
telefoon 0334946125, 
sdeloupe@hccnet.nl. 
Lochem/Borculo: ft^ H 
NVPV; G.G. Wissenburg, » — H 
Deugenweerd 18, " ö J J 
7271 XT Borculo, .....gf 3 
telefoon 0545272543, gr« d 

Losser: \^r H 
Pl//o?TPr;mw. W.F. FIse ■■*ad 
lier, Gronausestraat 335, I f t f 
7585PBGlane, O i l 
telefoon 0535382938. 
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VERENIGINGS 

Maassluis: 

P.MJ.A. van der Aa, Cor
nells van der Kolffstraat 
203,3144 RB Maassluis. 
Maastricht: 
PVZuidLimburg; C.L.M. 
Janssen, Christinastraat 
25,6267 AS 
Cadier en Keer. 
Meppel: 
PVV Regio Meppel; 
T.A.F. Kuiper, 
JanvanScorelstraat7, 
7944 CZ Meppel, 
telefoon 0522256001, 
maf.kuiper@hetnet.nl. 
Monnicicendam: 
PV 'Waterland'; J.B. van 
Duist, Hermanus Reijn
tjeslaan 134, 
1141 HBMonnickendam, 
^jbdulst@gmail. com. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 
121, 268t XE Monster 
telefoon 0174280134, 
^w.storm@hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; H. 
Kraan, Windmolen 57, 
4642 DA Mijdrecht, 
telefoon 0297241242. 
Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; 
mw. G.Jacobs, Heuvel
laan 9, 8162 CT Epe, 
telefoon 0578613396. 
Noordwijk: 
V.PN.; R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans20, 
2215 DE Voorhout, 
telefoon 0252216525. 
PV 'Onder de loupe'; 
J.M.M. Ooms, 'sGraven
damseweg 20a, 2211 WK 
Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373632. 
Noordwij l<erhout: 
IV Philatelica; \.l<A.G.var\ 
Mullekom, Maandag
sewetering 183,2211WT 
Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kunt
zestraati5o, 8071KP 
Nunspeet, 
telefoon 0341254522. 
Nijmegen: 

Q ) ; A/l/PKRob P. van Brug
• " i j " =• gen, Sophiaweg 125, 

Q j ^ 6564 AB 
ÏJ5  Heilig Landstichting, 
|  j s telefoon 0243233454, 

i W , tsinfo@nvpvnijmegen.nl. 
^ 7 " o FV'Noviopost';Drs.\N.l. 
* * ■ = Melissen, Heidepad 8, 
£AA 6584 CX Molenhoek, 
Ofö telefoon 0243584332, 

^secretaris@noviopost.nl. 
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Oldenzaal: 
OWKH.J.Teunis, 
Dr. De Bruynestraat 35, 
7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsver. 
Ommen en Omstreken; 
vacant. 
Oostburg: 
P. V. Land van Cadzand; 
J.W. Lanse,VanOstade
straat 58, 
4501 KV Oostburg, 
telefoon 0117454546. 
Oosterbeeic: 
FV 'De Globe'; 
W.J.G. Minnen, Mieuwe 
Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum, 
telefoon 0317313495. 
Oosterhout: 
OVVP; \.R.iümge, 
Hertogshoef 76,4041 KE 
Raamsdonksveer, 
telefoon 0162517101, 
<^secretariaatovvp@ 
gmail.com. 
Oosterwolde (FrI): 
Stellingwerver Fil. Ver.; 
P. Rauwerda, Brink 3, 
8423TEMakkinga, 
telefoon 0516441646. 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e.o.; 
E. Post, Beatrixstr. 26, 
7591 GD Denekamp, 
telefoon 0541351936. 
Papendrecht: 
Postzegelver. 'Iris'; L.A. 
Koster, Cort v.d. Linden
straat 8, 
3354 AD Papendrecht, 
telefoon 0786155037, 
^l.akoster@kpnmail.nl. 
Purmerend: 
Purmerender Postzegel 
Ruilclub, PPRC; J. Groe
neveld. De Goedemeent 
1,1447 PT Purmerend, 
telefoon 0299463850, 
^/effreygroeneveld@ 
hetnet.nl. 
Putten: 
PV 'Telstar'; H.D. Bui
tenwerf, Wittenburg 163, 
3862EENijkerk, 
telefoon 0332452484. 
Raalte: 
IV Philatelica Raalte; 
E. Bakker, Melisse 21, 
8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352. 
Renl<um/Heclsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. 
Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 
49,6871VM Renkum. 

M , 1 l , „ 

Reuver: 
FV 'Filvero; L.A.F. Piek, 
Vincent van Goghstraat 
28,5953 JE Reuver, 
telefoon 0774743032, 
^filvero.reuver@ 
hetnet.nl. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, 
Paulus Potterhof 23, 
4033 AM Lienden, 
telefoon 0344601280. 
RodenLeel<: 
IV Philatelica; \N.v.d. 
Velde, Groningerweg 32, 
9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, 
^sec@filatelistenroden
leek.nl. 
Roermond: 
PV Roermond; 
mw. J.MaessenHens, 
Karthuizerlaan 17, 
6042 NB Roermond, 
telefoon 0475321179. 
Roosendaal: 
Pv Philatelica West
Brabant; A.K.H.M. Cop
pens, Doelen 8, 
4875AD EttenLeur, 
telefoon 0765035524 of 
0623928445, 
ssecretaris@filawb.nl. 
PV Roosendaal; 
H.Jongeneelen, 
Landjuweel 4, 
4707 HX Roosendaal, 
telefoon 0165543759. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; ü.ym 
der Kroef, Hooidrift 16a, 
3023 KP Rotterdam, 
tscivdkroef@hetnet.nl. 
/?P/)K;F.J.vanRiel, 
Capellapadii,3204AH 
Spijkenisse, 
telefoon 0181615986, 
^fj.vanrieloi@hetnet.nl. 
PC Rotterdam; mw. M.C. 
Erkelens, Siergaarde 105, 
2285 JE Rijswijk, 
telefoon 0703961702, 
ssecretaris.kleineclub@ 
planet.nl. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica; l.la.bd.k, 
Juliana van Stolberglaan 
26,3181 HH Rozenburg 
ZH, telefoon 0181212967. 
Rijssen: 
R V. Rijssen; A. Haase, 
Roelf Bosmastraat 
74,7462 ME Rijssen, 
tsarno1998@zonnet.nl. 
Rijswijk: 
VVPV Rijswijk; D. van 
der Winden, Sir Winston 
Churchillln370, 
F 438,2285 SJ Rijswijk, 
telefoon 0703931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS;W. 
van der Schuit, Een
drachtstraat 14, 
2013 RH Haarlem, 
telefoon 0235316573, 
tshvanderschuit® 
chello.nl. 
Sassenheim: 
VVPV Sassenheim; 
B.G. Doornekamp, 
Westerstraat 41, 2171 CG 
Sassenheim, 
telefoon 0252216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; Mw. 
C.M. BoersenBergen, 
Seringenhof 40, 
1741 WE Schagen, 
telefoon 0224290243, 
tsnelboersen@planet.nl. 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver. van 
Postzegelverzamelaars; 
Mw. J.H. Wensveen, 
Koestraat 36,2871 DR 
Schoonhoven. 
Schijndel: 
SVVP; K. van de Greef, 
Putsteeg 4a, 5481 XT 
Schijndel, 
^kvdgreef@gmail.com. 
Sittard: 
FV Sittard e.o.; 
H.M.J. Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 
6438GZOirsbeek, 
telefoon 0464422264. 
Sliedrecht: 
PV'Philetica';\.VAT\ 
Schalk, Adama van 
Scheltemastraat28, 
3362 TB Sliedrecht, 
telefoon 0184412338. 
Soest: 
PV Eemland;l. leFèbre, 
Monnickskamp338, 
1273 KB Huizen, 
telefoon 0355263255, 
secretariaat@ 
pzveemland.nl. 
Spij kenisse/Hoogvl iet: 
IV Philatelica; mv/.tA.H. 
de KortLievaart, 
Mercuriusstraat 6, 
3204 BM Spijkenisse, 
telefoon 0181616995, 
^maliev@planet.nl. 
Stadskanaal/Kanaal
streek: 
IV Philatelica; mw. P. van 
der Leden, Purmerlaan 
20,9501AX Stadskanaal, 
telefoon 0599618208, 
'spzvkanaalstreek@ 
zonnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
EV IJsselham; J. Huising, 
Heerenveenseweg 
156,8471 ZCWolvega, 
«/. w.hulsing@ziggo.nl. 
Terneuzen: 
PV ZeeuwschVlaan
deren; G.v.d. Bosch, 
Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, 
telefoon 0115648618. 

Tiel: 
nL '1 i. 1' j.^.. ^ l 1 T' 1 
Philatelistenclub Tiel; 
K.W.J. van Doesburg, 
Goossen Janssensstraat 
2a, 4061AJ Ophemert, 
telefoon 0344652123, 
^secretaris® 
postzegelclubtiel.nl. 
Tilburg: 
VPT Tilburg; ^.f.M. Jak
ker, postbus 10418, 
5000 JK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 
svpttilburg@planet. 
nl. 
Uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn;\.S.P. 
Drost, Couperuslaan 6, 
1422 BD Uithoorn, 
telefoon 0297563646. 
Utrecht: 
UPhV;\.G.Boer, 
Maansteenhof 9,3402 Jh 
IJsselstein, 
telefoon 0306881053, 
^uphv.utrecht@ 
gmail.com. 
PV Utrecht; I.e. S\ebras
se, Heemcamp 16, 
3992 SJ Houten, 
telefoon 0306373634. 
Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; 
H.J.Brouns, Karolin
genstraat 9,6369 BV 
Simpelveld. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.;D.J. 
Dijkstra, Ds Van Pete
gemstraati6,9645 NV 
Veendam, 
telefoon 0598632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; F.J. Suij
dendorp, Meesvink33, 
3906 AR Veenendaal, 
telefoon 0318512392, 
sdeglobevndaal@ 
live.nl. 
PV 'Frimärket'; N.G. 
Bender, Bachlaan 29, 
3906 ZH Veenendaal, 
telefoon 0652373273. 
sFrimarket@xmsnet.nl 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven; 
mw. Henriette Schalks, 
Zandhei 25, 
5508 WS Veldhoven, 
telefoon 0402536511, 
ssecretarispcgv@ 
onsbrabantnet.nl. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"De Vier
stroom';\.l. Huiskes, 
Winschotenstraat 
41,6835 AS Arnhem, 
telefoon 0263231678, 
'^jJhuiskes@hetnet.nl. 
Vcnio: 
P.V 'Phila Ken/o';M.J.M. 
Gielen, Framboosstraat 
9,5925 HJ Venio, 
telefoon 0773820064, 
sinfo@philavenlo.nl. 
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ianen: 
Y 'De Posthoorn'; H.G. 
eldman,Biezenwegi6, 
124 AB Hagestein. 
laardingcn: 

\VPV; W.G.L. Poels, L de 
plignyln 96, 
h6CSVlaardingen, 
plefoon 0104746725. 
leuten: 
/ " Postfris 68"; P. 
runt, lepenlaan 9, 
481 XAHarmelen, 
plefoon 0348443237, 
ïsecretariaat.post

ns68@hetnetnl. 
lissingen: 

\lissingse FV; W.F. 
roeke, K. van de Cop

eliostraatis. 
384BTVlissingen, 
plefoon 0118464109. 
oIkclUdeti: 
K VolkelUden e.o.; 

nw. S.B. Christiaans, 
pnkerveld 148,5403 CB 
den. 

plefoon 0413264291, 
fsieg(.christiaans@ 
llanet.nl. 
rootschoten: 
^ '̂PK;AA. vanRijn, 
eidsewegi25,2253 AB 
[oorschoten. 
plefoon 0715614612. 

Wageningen: 
FV 'De Globe'; N.H. 
Edelenbosch, Asterstraat 
387,6708 DW 
Wageningen, 
telefoon 0317424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; A.P.C. 
Kortekaas, Schoutstraat 
5,2241 BT Wassenaar, 
'^wassenaer@ 
aadcortecaes.nl. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; 
Mr. E.W.Th. Goossens, 
Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, 
telefoon 0475494086, 
^ewtgoossensoi@ 
hetnet.nl. 
Weesp: 
PVWeesp e.o.;).). van 
Rossumv/d Kraats, 
Bastionweg 113, 
1383 jC Weesp, 
telefoon 0294416740. 
Wicringen: 
PV 'De Snuffelaar';]. 
Kort, Planetenlaan 8, 
1771 BZWieringerwerf, 
telefoon 0227603166. 
Winschoten: 
IV Philatelica;n\v/. G.R. 
Elzen, Waterlelie 44, 
9679 MD Scheemda, 
telefoon 0597592676. 

LJIJjjJIII BOEKEN 

LvPH SPECIALE CATALO 

let jaarlijkse boekwerk v 
rereniglng NVPH heeft m 
[4e catalogus uitgebraci 
uurlljk nu al uit naar de 

be catalogus is er vanaf 
l i t jaar uitsluitend in 
ledrukte vorm. In harde 
[mslag en volledig in 
[leur. De DVD wordt 
l iet meer uitgegeven. 
bit is een stap terug in 
let digitale tijdperk. De 
llVPH maakt niet bekend 
l'at de reden hiervan is. 
raar het zal ongetwijfeld 
teen groot verkoopsuc

[es geweest zijn. 
rerleden jaar schreef ik al 
la t CD/DVD hun langste 
l i jd gehad hebben. Dat 
l l i jkt ook voor de NVPH 
lewaarheid. Dat er echter 
peen ebook voor terug

Bekomen is, is wel wat 
perkwaardig. 
Het blijft dus 'behelpen' 
lm met een lijvig boek 
[an van 1,4 kg 'in de bin

nenzak' naar een beurs of 

Winterswijk: 
f l/ 'Oe/C/omp'; P.H.A.M.F 
Brouwer, Leliestraat 
222,7101 C) Winterswijk, 
^PHAMFBrouwer@ 
kpnmail.nl. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der 
Waal, Skutsje 47,3448 
KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
^filatelie, woerden® 
wanadoo.nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; 
W. Tel,Prangelaar68, 
3931 RD Woudenberg, 
telefoon 0332863389. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; 
).H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 
6602 CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; 
H. Driessen, 
Toon Beijnenstraat 15, 
44i2)ZBeusichem, 
telefoon 0645111554, 
^harriedriessenpvwbd@ 
gmail.nl. 
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GUS 2015 

an de handelaren

et deze editie de 
it. We kijken na

75e! 

veiling te moeten gaan. 
Temeer daar vele verza

melaars tegenwoordig 
de collectie en mancolijst 
onder handbereik op de 
tablet hebben. Dubtiel 
sjouwen dus! 
De blauwdruk ontbreekt 
ook dit jaar niet evenals 
het Stempelkatern. 
De samenstelling van de 
cataloguscommissie is 
dezelfde als verleden jaar 
en het jaar daarvoor. 
Dit jaar zijn de kinder

blokken op FDC tussen 
1965 en 1973 opgenomen. 
Nu de betreffende pa

gina's toch open lagen, 
was het natuurlijk handig 
geweest om direct de 
nummering aan te pas

sen aan die van de dit 
jaar verschenen Speci

aliteitencatalogus. De 

FDC's die daar primair m 
thuishoren (afwijkingen 
zoals weggevallen kleu

ren) hebben nu (bijvoor

beeld bij E81 en E87) in de 
Specialiteitencatalogus 
een ander (sub)nummer 
dan in de Speciale Cata

logus. Dat is verwarrend. 
Waarom (dezelfde) af

wijkingen als bij de FDC's 
met de gewone serie bij 
de FDC met het blok inde 
Speciale Catalogus niet 
wordt vermeld en en de 
Specialiteitencatalogus 
wel lijkt wat merkwaar

dig. 
Nu we het toch over de 
FDC's hebben: er zijn 
nog steeds FDC's waarbij 
de prijs voorin het boek 
(onder de serienotering) 
anders is dan achterin 
hetboek(indeFDClijst). 
De verschillen zijn hier en 
daar zelfs aanzienlijk, zo

als bij de E15: € 120 voorin 
en €170 achterin. 
Een eerste aanzet is er 

Ijtnuiden: 
PK/yw7u/rfen;G. Swets, 
Kon. Emmastraati, 
i975BLI)muiden, 
telefoon 0255516574, 
incl. rondzendverkeer, 
^g.swets@quicknet.nl. 
Zaanstad: 
VVZPV 'De Posthoorn'; 
T. jansonius, Boten

makerstraat 137, 
1506 TD Zaandam, 
telefoon 0756169518, 
0622410102, 
^t.jansonius@versatel.nl. 
Zeewolde: 
P/Zeewo/c/e; E. Brug

man, Muzenlaan 59, 
2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 
2000; P. jongebreur. 
Weeshuislaan 29, 
3701JV Zeist, 
telefoon 0306915011, 
^^pjongebreur@hccnet.nl. 
Zetten: 
FV'De Globe'; \.H\q

gebrugge, Hoge Riem 3, 
6666|AHeteren, 
telefoon 0264722637. 
Zcvenaar: 
f / ' D e G/oèe';).). Kui

pers, Vuurdoornstraat 
23,6903 C] Zevenaar, 
telefoon 0316528801. 

1 rjtnoninlo * 
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om Nederland ook m het 
buitenland populairder 
te maken. Er werd een 
beknopte woordenlijst 
toegevoegd in het En

gels, Spaans en Chinees. 
Dit werd ingegeven met 
de toenemende vraag 
naar Nederland in het 
buitenland. 
Er hebben weer vele 
prijswijzigingen naar 
boven plaatsgevonden. 
en vooral bij ongebruikt 
klassiek materiaal van 
Nederland en Overzee. 
Een groot aantal postfris

prijzen bij Overzee zijn 
toegevoegd. 
De catalogisering van 
plaatfouten is aange

vuld, en nu zijn ook de 

Zierikzee: 
PV Schouwen Duive

land; A.A. van Goethem, 
Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, 
telefoon 0111412460, 
<siavangoethem@ 
hetnet.nl. 
Zoetermecr: 
P.V. Zoetermeer en 
Omstr.; F.A. Boerman, 
Groenblauwlaan 10, 
2718 )A Zoetermeer, 
telefoon 0793613253. 
Zuidlaren: 
/KP/)//flte//ca;H.Nijland, 
De Hilde 36,9476 WB 
Zuidlaren, 
telefoon 0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; k.H. 
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Woolthuis, Polsbroek 
244,720t BZ Zutphen, 
telefoon 0575575317
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht 
e.o.; G. Ottenheijm, 
Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, 
telefoon 0786120086, 
^g.ottenheijm@orange.ni. 
Zwolle: 
P/Zu/o//e; J.W. Havers, 
DenUylstraati4, 
8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508. 

i i 

plaatfouten op roltan

dingszegels opgenomen. 
Helaas nog steeds een 
eenvoudige lijst met no

teringen van prijzen op 
brief. De verzamelaar van 
zegels op poststukken 
moet teruggrijpen naar 
de Speciale Catalogus 
van 2006 voor de uitge

breide briefnoteringen. 
Een update hiervan zou 
toch mooi passen in de 
aanstaande jubileumedi

tie! De 75e catalogus èn 
10 jaar na 2006. 
Voor het eerst werd het Q ^ A 
resultaat opgenomen • — =■ 
van de samenwerking " " f t J ^ 
tussen NVPH en Maand ^ ^ ^ 
blad Filatelie: Catalogus f r t s 
Kraamkamer. mmmi d 
De catalogus is te koop V T " ° 
bij de postzegel en " * — ^\ 
boekhandel en kost dit I Q « 
jaar € 32,90. Daar krijgt O f ï 
u dan wel 903 pagina's 
voor geleverd: 36 meer 
dan verleden jaar. 
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[EN LEGE(S)ZEGEL 
ZIT VOL VERRASSINGEN! 

OSCAR VAN DER VLIET 

Variatie van de zegels 
Daarna werd een roltanding 
(RL) toegepast, (afb. 35+36) Het 
kleine model RolSmal is alleen 
bekend met roltanding. Zegels 
uit de boeken hebben vanaf de 
introductie een lijntanding. Pas 
tegen de jaren 1960 (?) komen 
er ook typen voor met een rou
lette tanding. (afb. 37+38) 

2a druk uitvoering 
Het ontwerp van legeszegels 
is in de loop van de jaren aan 
veranderingen onderhevig 
geweest. Ontwerpen werden bij 
nieuwe bestellingen op details 
aangepast, met een andere 
druktechniek gemaakt of kre
gen een totaal ander ontwerp. 
(afb. 3941) In tegenstelling 
hiermee zijn er ook gemeenten 
geweest die alles zo hebben 
gelaten en waar je met enige 
voorkennis aan de kleurnuances 
kunt zien wat een oudere versie 
is en wat een nieuwere versie. 
(afb. 4243) 

2b drukkleuren 
Het gebruik van bepaalde kleu
ren is een van de indicaties waar
uit je kunt afleiden of het gaat 
om een oudere of nieuwere zegel. 

Afb. 35 

Afb. 39 

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. 

Per zegelsoort gelden er andere 
kleuren en gebruiksperioden. 

Voor de zegels uit vellen is in 
enkele gevallen aan een kleur te 
herleiden of de zegel ouder of 
nieuwer is. Voor 1950 werd voor 
het ontwerp naast zwart ook 
de kleur groen, blauw, paars 
en andere kleuren gebruikt. 
Na 1950 liep deze variatie sterk 
terug met uiteindelijk in de 
meeste gevallen de kleur zwart. 

Voor de rolzegels zijn er 
2 aparte trajecten: 

Rolßreed en RolGroot hadden 
bij de introductie een ontwerp 
dat in de meeste gevallen paars 
is en/of blauw. Omdat enkele 
gemeenten met deze zegels 
beide kleuren kunnen hebben 
en nog niet in alle gevallen 

bekend is wat de gebrulks
data waren, is er geen duidelijk 
bewijs of deze naast elkaar 
werden gebruikt of dat 1 kleur 
als eerste is ingevoerd. Het 
nummer op de zegel had vaak 
dezelfde kleur. Dit was gebrui
kelijk in de periode van circa 
19301935. Vanaf 1935 wordt de 
kleur groen voor zowel het ont
werp als het nummer in gebruik 
genomen. Dit duurde tot de 
beginjaren 1950. Na 1950 bleef 
het ontwerp meestal groen 
maar werd het nummer in zwart 
gedrukt. Dit is tot de beginjaren 
1970 gezien. Vanaf die periode 
wordt zowel het ontwerp als het 
nummer steeds meer in de kleur 
zwart uitgevoerd, (afb. 4449) 

De Rolzegel RolSmal is vanaf 
eind 1930 vaak in de kleur 
blauw te vinden voor zowel het 
ontwerp als het nummer. In de 
beginjaren van 1940 wordt het 
ontwerp in zwart en het nummer 

Afb. 36 Afb. 37 
Afb. 35-3S: soorten tandingen; 'Visbeli' (VB); Roltanding (RL); normaal en roulette 
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in rood gebruikt. Tegen 1950 
worden beide overwegend in 
zwart gedrukt, (afb. 5052) 
Alle rolzegels kunnen zijn voor
zien van 1 (brede) gekleurde 
band (RG en RB) of 1 (RS) of 
2 smalle gekleurde banden 
(RG en RB). Deze banden zijn 
verticaal gedrukt en lopen dooi 
de hele rol heen. 
De legeszegels uit een boek 
kennen we vanaf circa 1942 een 
ontwerp in iets van wijnrood 
met een zwart nummer. Het 
ontwerp kent kort samengevat 
de onderdelen 'gemeentewa
pen', 'nr', 'nummer', 'gemeen
tenaam', 3 guldentekens tusser 
2 lijnen en op de achtergrond 
in een grijstint 3 gearceerde 
bollen. Een serie is hier meestal 
2.500 zegels tenzij er minder 
werden besteld. In de volgend« 
series verschuiven t of meerder 
onderdelen boven de 
2 strepen van positie. In de looj 
van de jaren 1940 worden ook 
de kleuren blauw, paars en een 
enkele keer bruin gebruikt. 
Er zijn nog geen voorbeelden 
bekend waarbij de waarde al is 
ingevuld, (afb. 5359) 
Eind 1940 komt er een nieuw 
model uit. De framelijnen wor
den met elkaar verbonden. Het 
woord 'LEGES' in de bovenhelft 
verdwijnt of wordt in plaats 
van het gemeentewapen ge
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Aß. 38 
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Afb. 40 

Afb. 39-41: Winterswijk 1921; 192s en 1934 
Afb. 41 Afb. 42 

Afb. 4243: Apeldoorn 1937 en i960 gebruikt. 
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Afb. 44 Afb. 45 Aß. 46 Afb 47 Aß. 48 
Afb. 44-49: Verloop model rolzegels van blauw/paars (193538) naar groen (i937i95x), nummer m zwart (i95xi97x) naar model m zwart (197X198X) 
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Aß. 49 

Afb 50 Afb SI 

Afb. 50-52: Voorbeeld in blauwe druk, zwart met rode waarde 
en alleen zwarte druk Het nummer bleef voor zover bekend in 
alle gevallen in zwart gedrukt 

Grooteg 
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Grootegast 
«'■ 1 8 6 2 

V.^.-.J.r: Ir... 
Afb. 52 Afb. 53 Afb 54 

Aß 53-55: Verschil in onderdelen bij Grootegast 
Afb 55 

Afb 56 Afb. 57 Aß. 58 
Aß 56-59: idem ook op kleur Veendam 

Afb 59 

Tipnhoven (U) 

NR. 270 
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Afb 60 Afb 61 Afb 62 

Afb. 60-63: Voorbeelden met achtergrondkleur blank, groen, roze en oranje 
Afb. 63 
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Afb 64 Afb 65 Aß. 66 Afb 67 
Afb. 64-67: Voorheelden met achtergrondkleur sepia zonder serieletter, grijs met nagedrukt nummer en serieletter, brons met serieletter(s) in de achtergrond 

Aß. 68 en 69: Gestandaardiseerde modellen, gemeente 
alleen aan stempel te herkennen Hier gaat het links 
om 's Gravenzande en rechts om Voorst met stempel 
voor serieletter en een ingedrukte waarde 
Dit IS tot dusver alleen bij Voorst bekend 

Afb 68 

iruikt. Het nummer is meestal 
3 cijfers groot met m enkele 
levalien tot 5 cijfers zoals bij 
lilversum. Onderin komen 
guldenteken met het woord 
.EGES', 3 guldentekens of zelfs 
. guldentekens voor. Daarnaast 
ijn er versies met een gedrukte 
/aarde of een gestempelde 
/aarde. In de achtergrond staat 
1 meerdere golvende versierde 
troken de woorden 'LEGES' en 
JEGEL' m een andere kleur dan 
et ontwerp De framekleuren 
ijn meestal rood en blauw en m 
nkele gevallen onder andere 
n groen. De achtergrond heeft 
en chronologisch verloop van 
ilank, groen, roze en oranje. 
afb. 60 63) 

Afb 69 

Rond 1954/1955 IS sepia en 
grijs de meest voorkomende 
kleur. Rond 1955/1956 wordt 
de serieletter geïntroduceerd 
Eerst IS deze met het nummer 
m zwart meegedrukt. Een jaar 
later wordt de serieletter of de 
serieletters (A, AA of AAA) met 
een bruingele achtergronddruk 
aangebracht Een jaar later 
wordt de standaardisatie verder 
doorgevoerd door meer dan 
10 jaar dezelfde achtergrond
kleur, een soort bronskleur, aan 
te houden en een voornamelijk 
donkerblauw frame Meestal 
wordt geen waarde aange
bracht maar enkele gemeenten 
zoals Voorst vormen hierop een 
uitzondering. Zowel met de 

kleuren van de frames als de 
waarden, (afb. 6467) 

Richting de jaren 1970 wordt 
het ontwerp steeds verder 
gestandaardiseerd. De plaatsen 
van de onderdelen en de opzet 
veranderen nauwelijks nog 
en zelfs het gemeentewapen 
verdwijnt. Er zijn uiteindelijk 
2 typen 'LEGES' en de serieletter 
IS uit de inmiddels citroengele 
achtergronddruk verdwenen. 
(afb. 68+69) 

Er zijn enkele andere typen die 
een andere opzet hebben, van 
een andere drukker, met of 
zonder een achtergronddruk. 
Deze zijn moeilijker te herleiden 

omdat de zegels tot dusver 
maar bij enkele gemeenten zijn 
gevonden zonder datum en 
soms ook zonder dat te zien is 
door welke gemeente de zegels 
zijn gebruikt. Een onderscheid 
hierin moet m de komende 
jaren worden gevonden. 

3a waardefonttypen 
De waardeaanduiding bij een 
legeszegel, voor zover aange
geven, kende verschillende 
uitvoeringen Elk jaar kon het 
gebruikte font van de waarde 
veranderen, al dan met m com
binatie met een andere grootte. 
Verder kon de aanduiding van 
de waarde met de jaren varië
ren. Voor waarden tot 1 gulden 

1^ 



kon volstaan worden met alleen 
het getal. Aanduidingen in 
centen of in guldens. Vanaf 
1 gulden tot en met -voor zover 
bekend- 2 '/z gulden kon de 
aanduiding ook in centen voor
komen. Voor hogere waarden 
zijn mij alleen diverse aandui
dingen in guldens bekend. 
(afb. 70*74) 

3b waarde-fontkleuren 
De gebruikte kleuren van de 
waarden was per soort verschil
lend. Zegels uit vellen konden 
de waarden met het ontwerp 
mee gedrukt krijgen of in een 
afwijkende kleur. Voor de rol-
zegels zijn de waarden voor de 
typen Rol-Breed en Rol-Groot 
in de meeste gevallen in rood 
gedrukt. Bij Rol-Smal komt eerst 

nog de kleur rood voor en later 
alleen in zwart. 

De zegels uit de boeken hadden 
meestal geen waarde. Indien 
een waarde werd aangebracht, 
had deze de kleur rood, zwart of 
gelijk aan de framekleur. 

3C waarde- overdrukken 
In een beperkt aantal gevallen 
komt het voor dat de waarde
aanduiding op de legeszegels 
wordt aangepast. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld als incourante 
zegels worden overdrukt met 
een voor die tijd veel gebruikte 
waarde. Het is moeilijk te herlei
den hoe groot deze oplagen zijn 
omdat de tot dusver bekende 
exemplaren uit vellen komen of 
er maar 1 enkele van een rol be-

} oasaé 

Afb. 70 

kend is. De wijze van maskeren 
gebeurde door balken ; blokjes 
of door simpelweg het getal er 
overheen te zetten, (afb. 75+78) 

4a oplagen- fonttypen 
De oplagen van legeszegels is 
een mysterie. Wat daarvan nog 
over IS mogelijk een nog groter 
mysterie. Gemeenten kennen 
naar gelang hun grootte een 
bepaalde omzet van legesze
gels. Voor langwerpige model
len uit de boeken is dit het ge
makkelijkste te volgen. Hiermee 
bedoel ik dat die zegels genum
merd zijn en m combinatie met 
een gebruiksdatum ook tot een 
periode zijn te herleiden. De stijl 
van het nummer ofwel het font 
kan per serie variëren. Ook de 
weergave van de nummering 

I 
Afb. 71 Aß. 72 

Afb. 70-7V Voorbeelden van waarde-aanduidingen 
Afb 73 

verandert naarmate de jaren 
verstrijken, (afb. 79-82) 

4b oplage-(door)nummering 
Getande, rechthoekige zegels 
komen in een aantal gemeente 
voor met een nummer tot 
4 cijfers. Rolzegels beginnen 
met een weergave van 5 cijfers 
maar het hoogste nummer 
wordt met altijd gebruikt. Bij 
grotere gemeenten komen late 
al snel 6 cijfers voor. 

Per gemeente is er een ander 
beleid geweest voor wat betref 
het nummeren van de zegels. 

De ene gemeente bestelt 
bijvoorbeeld 5.000 zegels van 
50c en nummert deze van 000 
t/m 5000 om vervolgens bij 

Afb. 7S-78: Btokarcering Vetsen, 
0,0; over 0,03, 0,2; over 0,04 'A, 
Vlaardingen met rode overdruk 

"25 cent" op zegel van 10 cent en 
Winterswijk zwarte "so" op f 2jo 

fSKNB 
0,05 

Afb. 75 

^m^ 
Afb. 7ii 

\^SM 
Afb. 76 'Afb.77 Afb 78 

, -^ \ {^ -^ 
79 Afb. So Afb. 81 
Aß 79-82: Wemeldinge; 1957/58 (8 maanden) = Bi-iooo, 1958/59 (8 maanden) = CO-iooo; 1959-62- DDi-FFlooo, 1962 

Aß. 82 
. Ai-Biooo+> 

Aß. S3-S6; Winterswijk 
1937-1946 voor f I,- opvolgena 
Oplagen i-io 000 (37-42): 
10 001-12.000 (42-44), 12.001-
13000(44-45): 
13 001-14 000 (45-46). 

'SïEEhwuK 

Afb. 90 
Afb. 87-92: Steenwijk- her nummering per serie van 1000 stuks. 1952 /1953 /1955 /1958 /1960,1967 

Wat varieert zijn de tanding, de papierkleur en de font van de waarde 

Afb 93 
Afb. 93: Voorbeeld van 

Leeuwaarden waarbij het 
nummer met 100 

IS opgehoogd. 



en volgende bestelling dit 
pnieuw te doen. Andere ge
leenten bestelden een nieuwe 
oeveelheid en nummerden 
eze met 5001 t/m 10000 en 
ingen hiermee soms decen
ia mee door. Als dezelfde 
emeente opeens opnieuw of 
nders begint te nummeren 
'ordt het lastiger de oplagen te 
erleiden, (afb 8392) 

c oplage correcties 
orrecties in de nummering heb 
c tot dusver nog maar ix gezien 
ij de gemeente Leeuwarden, 
ierbij werd een waarde met 
en balk doorgestreept en m 
ezelfde stijl het 'goede' num
ler ernaast gezet. Ik beschouw 
it soort correcties als zeer 
eldzaam en het tot dusver 
evonden voorbeeld uniek in 
ijn soort. (afb. 93) 

3 beveiliging
tandmgvariatie 

egeszegels werden alleen door 
;emi) overheden gebruikt op 
et moment dat het document 
loest worden opgemaakt. Het 

fb. 94-97: Voorheelden met verschil 
in tanding om en om

Vught VB lox ii'A; Eindhoven VB 
lo'Ax 10; Zuilen VBaViX iiV,; 

Barradeel lo'Ax 12 

was als klant niet mogelijk noch 
toegestaan de zegels vooraf 
te kopen. Je zou dan op deze 
manier zelf je bouwvergun
ningen of andere akten kunnen 
samenstellen, al was er een 
registratie van alle akten die 
werden opgemaakt met de 
daarbij behorende leges. Toch 
werden in, op of aan de zegels 
kenmerken toegevoegd die ik 
onder naar kopje van beveili
ging zou willen schuiven. Voor 
de rolzegels is er een periode 
geweest vanaf de introductie 
tot circa 1950 dat er inciden
teel 2 verschillende tandingen 
om en om werden gebruikt. 
(afb.94 97) Na enkele jaren 
kwam dit soms nog eens voor, 
zij het dan ook bij een enkele 
gemeente. 
Voor zegels uit vellen heb ik dit 
nog niet gezien, maar ik ken dit 
wel van enkele belastingzegels 
uit Portugal rond 1900. Uit die 
serie, die 6 maanden in gebruik 
was, werd zowel horizontaal als 
verticaal om en om een andere 
tanding gebruikt waardoor 
4 verschillende zegels in 1 vel 

konden ontstaan. 

sb beveiliging fontvariatie 
Deze variaties heb ik met name 
gezien in enkele jaargangen 
van rolzegels van het model 
RolSmal. Ook hier kwam het 
verschijnsel om en om voor 
maar dan tussen even en on
even nummers bijvoorbeeld bij 
de gemeente Steenwijk. 
(afb. 98103) 

jc beveiliging
papierbehandeling 

Bij postzegels en belastingze
gels werden de zegels voorzien 
van een laagje waardoor deze 
met een UV lamp in het donker 
helderder werden dan normaal 
papier. Legeszegels hebben dit 
in beperkte mate in de laatste 
jaren van gebruik ook gekre
gen. Het effect van een witma
ker of fosforpapier is bij enkele 
gemeenten teruggevonden. 
Behandelingen waarbij de zegel 
nagloeit zoals fluorescerend 
papier heb ik nog niet gezien. 
(afb. 104107) 

Verleggen van grenzen 
Ten slotte zijn er ook andere vor
men van grensverlegging ont
staan. Gemeenten gingen samen 
onder één nieuwe gezamenlijke 
naam, werden toegevoegd aan 
één gezamenlijke gemeente of 
werden snel groter door de geo
grafische ontwikkelingen. 
(afb. 108+109) Vanaf 1917 tot 
circa 1997 groeide de bevolking 
met een factor 34 maar dat 
gold lang niet voor alle ge
meenten. Enkele gemeenten zijn 
bijvoorbeeld tijdelijk op Neder
lands grondgebied geweest. Dit 
gold van 2341949 tot 
181963 voor de gemeente Self
kant met de hoofdplaatsen Tüd
dern en Eiten (bron: Wikipedia). 
Qua legeszegels heb ik daar nog 
niets van teruggevonden. 
(afb. 110+111) 
Oude naam en nieuwe naam na 
fusie. Eén van de gemeenten 
opgegaan in 1961 (1996) 
Verleg uw grenzen eens en ver
diep u in dit verzamelgebied. 
Het vergt wel een stukje geduld 
en inzet maar het resultaat kan 
veel goedmaken. 

Afh. 94 Afb. 95 Afb. 96 Afb. 97 

SïEEhWllK ? 
oor,23 

Afb. 99 Afb. 100 7" 
Afb. 98103: Steenwijk; Variaties m de opdruk over de rol: ";"groter en kleiner om en om van "so" (1957) dikke en dunnen streep f 1, (i960); 

idem; nu nummer van 6 cijfers (1961) 

Afb. 101 Afb. 102 
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Afb. 108 Afb. 109 
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Aß 104107: 
Voorbeelden met links 
normaal papier; papier 
dat oplicht onder UV. 
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Afb. 106 Aß. 107 

Aß. \o8-m: gefuseerde gemeenten en fusiegemeenten; 

NR./ 114 
LEGES 
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FILATELISTISCHE 

Opgaven voor deze 
rubriek in het ja
nuarinummer 2015 
(verschijnt 8 januari) 
moeten uiterlijk op 1 
december in het bezit 
zijn van de redactie 
van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: 
hillesum(5) filatelist.com 
Per e-mail heeft de 
voorkeur! 

Attentie: graag alle 
evenementen in ix per 
seizoen doorgeven. 

Voor opname onder 
het kopje 'Ruildagen' 
moet u de volgende 
gegevens vermelden: 
datum, plaats, lo
catie, adres locatie, 
openingstijden en 
telefoonnummer en/ 
of email adres van de 
organisator. Onvol
ledige opgaven van 
evenementen kunnen 
helaas niet verwerkt 
worden. 

Hoewel deze agenda 
met veel zorg wordt 
samengesteld, kan de 
redactie niet garande
ren dat de genoemde 
evenementen ook op 
de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang 
vinden. De redac
tie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de 
evenement gegevens. 
Niet alle evenementen 
zijn gratis toeganke
lijk. Verder is het mo
gelijk dat postzegels 
een onderdeel vormen 
van het materiaal 
dat op de hieronder 
vermelde beurzen 
wordt aangeboden. Wij 
adviseren u met klem 
om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoe
ken van ver van uw 
woonplaats gelegen 
evenementen - eerst 
even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

8-9 november: 
Klimmen. Limphilex, 
8-9 november, 
za. 10.30-17.00 uur, 
zo. 10.00-17.-00 uur. 
j.vdbosch(5)ziggo.nl 

21-23 november: 
Lillestrom, Noorwegen. 
Nordia 2014, Norges 
Varemesse. 
www.nordia201a.no 

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

1-6 december: 
Kuala Lumpur, 
Malaysia 2014. FIP. 
www.malaysia2014.com.my 

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

2015 
31 januari+1 februari: 
Hilversum. Filatelie-
beurs, Dudok-Arena, 
Arena 303, 
za. 10.00-17.00 uur, 
zo. 10.00-16.30 uur. 
www.filateliebeurs.nl 

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

20-21 maart: 
's-Hertogenbosch. 
Hertogpost 2015 
(21 maart Dag van de 
Jeugdfilatelie). Maas
poort, Marathonloop 1, 
vr. 10.00-17.00 uur, 
za. 10.00-16.00 uur. 
www.hertogpost-event.nl 

3-4 april: 
Gouda. Brievenbeurs / 
Filamania / GoldaCarta. 
Sporthallen De Mammoet, 
Calslaanioi, 
vr. to.30-17.00 uur, 
za. 10.00-16.00 uur. 
www.brievenbeurs.com 

7-9 mei: 
Essen, Duitsland. 
Briefmarkenmesse, 
7-8 mei: 10.00-18.00 uur, 
9 mei: 10.00-17.00 uur. 
www.briefmarken 
messe-essen.de 

13-16 mei: 
London, Verenigd 
Koninkrijk. London 2015. 
f EPA. Open om 10.00, 
sluitingstijden 
programma 
zie: www.london20f;.net 

14-19 augustus: 
Singapore. 
Singapore 2015. FIP. 
www.singapore20i';.com 

30 oktober-1 november: 
Täby (Stockholm), 
Zweden. Nordia 201s. 
www.nordia2015.se 

20-23 november: 
Hong Kong. Hong Kong 
201531st Asian Interna
tional Stamp Exhibition. 
Fl AP. www.hongkong 
20i';stampexpo.com 

3-5 december: 
Monaco. MonacoPh II 
20/5,3-4 december: 
10.00-17.30 uur, 5 de
cember: 10.00-16.00 uur. 
www.monacophil.eu 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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. 
7:0416379919. 
Emmeloord. Muiti Func
tioneel Centum, 
Corn.Dirkzpleinio, 
10.00-16.00 uur. 
1:0527-615628 
janenwytskeOonline.nl 
Gouda. Prinsenhof (ach
ter de Riethoek), Anna 
van Meertenstraat 10, 
12.30-16.30 uur. T: 0182-
374230 of 06-11837028. 
Hoofddorp. ANBO-
Gebouw "De )eugd van 
Gisteren", Beemsterstraat 
4,10.00-16.00 uur. 
1:06-54741761. 
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 loningshof, Uiver-
laan 20,12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747. 
Voorschoten. Sporthal 
DeVliethorst, Burg. van 
derHaarplein9, 
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, 
Drechterwaard 10, 
10.00-16.00 uur. 
T: 072-5333906. 
www.nvpv-al kmaar.n I 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sport-
laan 21,9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 

Echt. Buurthuis St.loris, 
Cypresstraat 58, 
9.30-13.00 uur. 
T: 0475-330788. 
uthan(5)i2move.nl 
Hoogkarspel. Reigers
nest, Nachtegaal 1, 
12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Venlo. Feestzaal LimianZ 
Kalden kerkerweg 182B 
(naast station), 
10:00-13:00 uur. 
7:077-4752472. 
info(aphilavenlo.nl 
www.phllavenlo.nl 
Wijchen. Brede school 
Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10.00-
13.00 uur. T: 024-641360 
of 024-6413355. 

15 november: 
Aalsmeer. Het Parochie
huis, Gerberastraat 6, 
09.30-15.00 uur. 
T: 0297-343885. 
www.postzegelverenigin( 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrur 
Het Bolwerk, Ravellijn 55, 
10.00-16.00 uur. 
T: 055-3558600. 
organisatie(5)eindejaars 
beurs.nl, 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. "In de Stek" 
Puttelaan 148,13.00-
17.00 uur. T: 0182-616946 
jandezwijger(5)telfort.nl 
Kloetinge. Amicitia, 
Schimmelpenninckstraal 
14,10.00-17.00 uur. 
T: 0113-228562. 
ecm(a)zeelandnet.nl 
Rijssen. S.V. Tubantia 
Nieuwlandsweg5, 
10.00-16.00 uur. 
T: 0548-517506. 
Schoonhoven. De Zilver 
stad Nieuwe Singel 39, 
13.00-16.00 uur. 
T: 0172-216239. 
jzirkzee(a)ziggo.nl 
Veenendaal. Veenen-
daalhal, Nijverheidslaan 
8,9.30-15.30 uur, 
1:0318-552206 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum De Camp, De 
Bosrand 15,13.00-16.30 
uur. T: 033-2863510. 

16 november: 
Den Haag. Van der Valk 
Den Haag - Wassenaar, 
Zijdeweg 54,10.00-16.oc 
uur. T: 030-6063944. 
www.mpo.nl 

http://www.nordia201a.no
http://www.malaysia2014.com.my
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.filateliebeurs.nl
http://www.noviopost.nl
http://www.hertogpost-event.nl
http://www.brievenbeurs.com
http://www.briefmarken
http://messe-essen.de
http://www.london20f;.net
http://www.singapore20i';.com
http://www.nordia2015.se
http://www.hongkong
http://www.monacophil.eu
http://www.deglobe-ede.nl
mailto:deloupe@hccnet.nl
http://www.nvpv-al
http://www.phllavenlo.nl
http://www.postzegelverenigin(
http://aalsmeer.nl
http://beurs.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.mpo.nl


■NGELO (Ov.): Hotel 
inderValk, Bornse

raat 400,10.0016.00 
xr. T: 0505033926 
; avonds) 
:hagen. De Groene 
:hakel, Mauvestraat 161, 
0012.00 uur. 
0224298416. 
sghelZuid. "De 
Difstroom" van Die

enstraat ia, 9.3012.30 
ir. T: 0413367786. 
irzamelbeursveghelg) 
isbrabantnet.nl 
ww.verzamelbeurs 
!ghel.nl 

november: 
eventer. Wijkgebouw 
in Vlotenlaan 85, 
.0022.00 uur, 
ww.deventerpostzegel 
ireniqinq.nl 

1 november: 
i jmegen. Wijkcentrum 
tus Brandsma', Tweede 

ude Heselaan 386, 
:30i6:oo uur. 
0243584332. 
cretaris(S)noviopost.nl 

I november: 
iden. Het Gebouw, 

'ubaplein 2,19.0021.30 
ir. 1:0715611719. 
)r(Sverlooij.nl 
stterdam. Gebouw 
jmeijnshof Strese

annplats 8,11.0017.00 
ir. T: 0104762424. 

> november: 
Ithoven. Oost Europa 
reniging, 'Vogelnest', 

3slaan 1,10.0016.00 
ir. T: 0346572593 (na 
0 0 uur). 

'iclle. "Zalencentrum", 
mgestraat 76,13.00

.00 uur. 1:0181322211. 
/dlind(5)xs4all.nl 
ordrecht. Dubbeldam. 
i Gravm,Vijverlaan 
102,10.0016.00 uur. 
786140706. 
teenwijk. De Meenthe, 
ationsplemi, 
1.0015.00 uur. 
0521515835. 
\^/w.filatelistenvereniging 
selham.ni 

(november: 
Ikmaar. Sporthal Alk

aar Noord, Arubastraat 
9.0012.00 uur. 
0227542286. 
iemen. Clubhuis De 
:hakel. Burg. Bicker

raat 46A, 10.0016.00 
ir. T: 0206942002. 

Rotterdam. Regardz 
Airport Hotel Rotterdam, 
Vliegveldweg 5961, 
10.0016.00 uur. 
T: 0306063944. 
www.mpo.nl 
Veldhoven. Locatie: 
D'Ouw School, Oude 
Kerkstraat 18, 
09.3012.30 uur. 
postzegelbeursverld 
hovenOupcmail.nl 

24 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'Titus Brandsma', Tweede 
Oude Heselaan 386, 
19:0022:00 uur. 
T: 0243584332. 
secretaris(a)noviopost.nl 

Z9 november: 
BodegravenDronenwijk. 
"Rijngaarde" Rijngaarde 
1,10.0014.30 uur. T: 06

53260579 of 0613536015 
http://postzeqel 
verenigingnvpv

bodegraven.jouwweb.nl 
De Meem. Cultureel cen

trum De Schalm, Oranje

laan 10,9.0012.00 uur. 
T: 0630690519 
HardinxveldGles

sendam. Dorpshuis 
Drijvershof, Nassaustraat 
6,9.0013.00 uur. 
T: 0620111834. 
arjanvanbaaren(5) 
concepts.nl 
www.dephilatelist.nl 
Hulzen. Zenderkerk, Bor

neolaan 30,10.0017.00 
uur. T: 035  5387550 
Mijdrecht. Veenweide

bad, Ontspannmgsweg 1 
,10.0015.00 uur. 
T: 0297289322. 
www, verzamelaars 
rondevenen.nl 

Woerden. Al Barid (Fila

telistische Contactgroep 
Islamitische Wereld), 
clubgebouw Excelsior, 
Singel 45A, 10.0015.00 
uur. wim.poppelaarsO 
hotmail.com 
Zwolle, lubal. Geert 
Grootestraat 1, 
10.0015.00 uur. 
T: 0384539140. 

30 november: 
Echt. Café "De 
weegbrug"Stams Lo

perweg, 9.3012.00 uur. 
hotterbeekxOhetnet.nl 
Hulssen. Cultureel cen

trum 'De Brink', Brink 8, 
10.0015.00 uur. 
T: 0263271979. 
Weert. Scholengemeen

schap Philips van Home, 
Wertastraat 1,9.3015.30 
uur. T: 0495541666. 
postzegelclubcahome.nl 

1 december: 
Terneuzen. Wijkcentrum 
'Het Rivierenpark', Ijssel

straat 3,19.3022.00 uur. 
T: 0641173350. 

6 december: 
De Bilt. LatijnsAmerika, 
centrum "H.F.De Witte" 
Henri Dunantplem 4, 
12.0017.00 uur. 
pwedaOlive.nl 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2.13.0016.00 
uur. T: 0229582544 
HendrikldoAmbacht. 
Sandido, Reeweg 79, 
12.0016.00 uur. 
T: 0786814441. 
Lisse. tPoelhuys, Vival
distraat 4,10.0015.30 uur. 
T: 0621485476. 
dickschopmanOgmail.com 

NoordwijkBlnnen. De 
Vinkenhof, Achterzeeweg 
2,13.0016.00 uur. 
T: 0713614198. 
karelmeeuwenbergO 
ziggo.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen 
van Hertefeltstraat 26a, 
10.0012.30 uur. 
T: 0475321179

Meppel . Kerkelijk cen

trum Trias, Groenmarkt 6, 
10.0015.00 uur. 
T:0529432746. 
Nunspeet . Verenigings

gebouw de Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5.13.1516.00 
uur. Tel: 0341256163 
Oosterhout. wc De 
Bunthoef, Bloemenhof 2, 
13.0016.00 uur. 
T: 0162 432738. 
ceespijpersOcasema.n! 
www.oosterhouterpost.nl 

Uithoorn. WkcBilder

dijkhof, Bilderdijkhof 1, 
10.0015.00 uur. 
T: 0297525556 
Waalwijk. Buurthuis 
Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 
9.0013.00 uur. 
T: 0416337982. 

7 december: 
Obdam. De Brink, Dorps

straat 153155,9.0012.00 
uur. T: 0226452047. 
Waalre, ' t Hazzo, Trolliu

slaan 7,10.0016.00 uur. 
T: 0306063944. 
www.mpo.nl 

13 december: 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39, 
10.0013.00 uur. 
T: 0416 37 9919

Gouda. Prinsenhof (ach

ter de Riethoek), Anna 
van Meertenstraat 10, 
12.3016.30 uur. T: 0182

374230 of 0611837028. 
Hoofddorp. ANBO

Gebouw "De jeugd van 
Gisteren", Beemsterstraat 
4,10.0016.00 uur. 
T: 0654741761. 
Hoogkarspel. Reigers

nest, Nachtegaal 1, 
12.0016.00 uur. 
T: 0227542286. 
Leusden. De Til, 
Hamersveldseweg 30, 
13.0016.30 uur. 
T: 0334943220. 
deloupe(5)hccnet.nl 
Maassluis. Zalencen

trum joningshof, Uiver

laan 20,12.0016.00 uur. 
T: 0105916747. 
Venlo. Café/Zaal "De 
Wilderbeek", Hagerhof

weg 2A, 10,0016,00 uur. 
T: 077  373 " 38. 
Winschoten. S.V. Boven

buren, Tromplaan 86, 
9.3015.00 uur. 
T: 0597592676/421497. 

14 december: 
AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sport

laan 21,9.3013.00 uur. 
T: 0224223029. 
Echt. Buurthuis St.Joris, 
Cypresstraat 58, 
9.3013.00 uur. 
T: 0475330788. 
uthan(5)i2move.nl 
Hoogkarspel. Reigers

nest, Nachtegaal 1,12.00

16.00 uur. 
T: 0227542286. 
Wijchen. Brede school 
Het Noorderlicht, Roer

dompstraat 76,10.00

13.00 uur. T: 0246413608 
of 0246413355. 

15 december: 
Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 85, 
19.0022.00 uur, 
www.deventerpostzegel 
vereniging.nl 

16 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'Titus Brandsma', Tweede 
Oude Heselaan 386, 
13:3016:00 uur. 
T: 0243584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

19 december: 
Leiden. Het Gebouw, 
Arubaplein 2,19.0021.30 
uur. T: 0715611719. 
cortaverlooij.n! 

20 december: 
Aalsmeer. Het Parochie

huis, Gerberastraat 6, 
09.3015.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum 
Het Bolwerk, Ravellijn 55, 
10.0016.00 uur. 
T: 0553558600. 
organisatie(a>eindejaars 
beurs.nl, 
www.eindejaarsbeurs.nl 

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: 
13 november, 11 decem

ber. Als u materiaal wilt 
bestuderen, neem dan 
contact op met Monique 
Erkelens 

(T: 0703307567). 
De museumbiblio

theek is toegankelijk na 
telefonische afspraak: 
mevr. Spiekman (T: 070

3307570, 's morgens). 
Tentoonstelling 'G03DI'. 
De eerste overzichtsten

toonstelling in Neder

land over 3Dprinting 
(31120141101915) 
en de 'Blauwe Mauritius' 
(verlengd tot en met 31 
december). 

"55: 

M 

http://isbrabantnet.nl
http://ireniqinq.nl
http://www.mpo.nl
http://postzeqel
http://bodegraven.jouwweb.nl
http://concepts.nl
http://www.dephilatelist.nl
http://rondevenen.nl
http://hotmail.com
http://ziggo.nl
http://www.oosterhouterpost.nl
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http://www.deventerpostzegel
http://vereniging.nl
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http://beurs.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.muscom.nl


POSTZEGEj, 
^B 

BOEKJES Samenstelling-
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Canada 
Komieken 
Canada heeft door de 
jaren heen al heel wat 
komieken of entertainers 
voortgebracht. Er zijn 
zelfs twee hogescholen -
in Toronto en Montreal-
waar de humor wordt 
onderwezen. Een vijftal 
grappenmakers werd 
op 29 augustus te kijk 
gezet op een postzegel: 
Mike Myers, Martin Short, 
CaterineO'Hara, Olivier 
Guimond en Jim Carrey. 
Alle vijf kregen ook een 
eigen postzegelboekje. 
De zegels hebben de aan
duiding P (= Permanent, 
85c). De tien zegels in elk 
boekje kosten dus $ 8.50. 

Toeslagboekje 
Op 29 september kwam 
Canada Post opnieuw 
met een boekje met 
tien toeslagzegels. De 
opbrengst is voor een ge
meenschappelijk fonds 
voor behoeftige kinderen 
en jeugdigen. Aan de ze
gels zelf is niet te zien dat 
het toeslagzegels zijn. De 
zegelwaarde is 85c (P), 
maar bij aankoop van het 
boekje betaalt men $ 1.00 
extra. 

China 
De Apenkoning 
Van een bekende figuur 
uit de Chinese mythologi
sche wereld, de Apenko
ning, zijn films, animaties 
en cartoons gemaakt. Nu 
verscheen er op 2 juli een 
postzegelboekje met zes 
zegels waarop animaties 
uit'Opstand tegen de 
hemel' staan afgebeeld. 
Het boekje heeft een 
nominale waarde van 
640 fen en bevat twee 
zegels van 80 en vier van 
120 fen. 

483C 
Adpostal 1993 Mpoala 
"SSJl^ Adpostal '"'jJJK 

Colombianos Famosos 
Serre 1 

Adpostal Adpostal A(̂ }Osta 

Sêï) Sgi) " ^ 
Adpostal Adpostal Ac^xsta 

-«̂ 31̂  -,Qj^ - ^ 
Adpostal Adpostal Adposta - « ^ - . Q ^ - S J ^ 

Boekje I van Colombia 

Colombia 
WK Voetbal 
Ik was wat voorbarig toen 
ik onlangs in deze rubriek 
meldde dat er maar één 
land een boekje uitgaf 
ter gelegenheid van het 
wereldkampioenschap 
voetbal dit jaar. Het blijkt 
namelijk dat Colombia op 
11 april ook al een boekje 
uitgaf. 
Het is een prestigeboekje 
geworden Historia de 
una pasión. De inhoud 
bestaat uit vijf velletjes 
van elk twee zegels 
van $ 2.600. Een forse 
nominale waarde voor 
dit land. 

IMP S 

Een bonte verzameling Franse postzegels 

Koningin en prms-gemaal m 
2010 tijdens hun bezoek aan de 

Faeroer 

Faeröer 
Prins-gemaal 80 jaar 
Samen met Denemarken en 
Groenland gaf de post van 
de Faeröer op 11 juni een 
postzegel uit ter gelegen
heid van de 80' verjaardag 
van prins Hendrik, de 
echtgenoot van koningin 
Margrethe. De zegel van 
Faeröer-waarde 14,50 
kronen - kwam bovendien 
in een boekje terecht. De 
inhoud van het boekje be
staat uit vier zelfklevende 
zegels en komt dus uit op 
een prijs van 58 kronen. 

Recent boekje met reclame voor de Salon du Timbre 

Het is overigens het 
tweede boekje van dit 
land. Het eerste boekje 
verscheen in 1993 en 
bevatte velletjes met 
beroemde Colombianen. 

Kerstboekje 
Men is er gewoonlijk 
bijtijds bij: al op 
24 september verscheen 
het kerstboekje. Het is het 
tweede in de reeks kerst
liedjes. Uitgebeeld op de 
twee zegels (van 8.00 
en 14.50 kronen) worden 
de engelen die aan de 

Het goede nieuws wordt ver
kondigd aan de herders 

herders het nieuws be
richtten over de geboorte 
van het Christuskind. Het 
boekje bevat vier van 
beide zegels en kost 
90 kronen. 

Franl<rijlc 
Salon du Timbre 
|e kunt het natuurlijk 
overdrijven. Dat er 
postzegels verschijnen 
ter gelegenheid van de 
jaarlijkse Salon du Timbre 
in Parijs, is nog begrijpe
lijk. Maar dat er maanden 
later nog een boekje 
verschijnt met een tiental 
postzegels -nu in zelfkle
vende versie- die tijdens 
de Salon door de Franse 
post werden uitgegeven, 
gaat wel erg ver. 
Enfin, de Franse post 
heeft het verzonnen. Het 
boekje verscheen op 
25 september en bevat 
tien postzegels. Prijs van 
het boekje is € 8.10: vier
maal 61c, driemaal 66c en 
éénmaal €1.02, €1.10 en 
€1.65. De oplage be
draagt 400.000 boekjes. 

het boekje of de zelfkle
vende zegels zit, is me o 
dit moment niet bekend 

Nieuwe kaftteksten 
Elke 1 a 2 maanden komt 
er wel een Frans boekje 
met een nieuwe tekst. He 
zijn de boekjes met de 
Marianne zegels, die doo 
het publiek nog volop 
gebruikt worden. 
Dit keer gaat het om twe( 
boekjes: één met de rode 
Marianne (66c, voor nor
male post) met reclame 
voor persoonlijke zegels 
Mon timbre ä mol, en 
één met de groene (61c, 
voor langzame post) met 
aandacht voor het Chine; 
Nieuwjaar. Uitgiftedatun 
van beide boekjes was 
13 oktober. De oplagen zij 
respectievelijk 6.000.00 
en 400.000 boekjes. 

Ierland 
Katten 
Een cadeautje voor de 
kattenliefhebber: vier 
verschillende 68-cent-
zegels met afbeeldinger 

SALON PLANCm TIMBRES - PARIS 20U 
au Pare Floral de Paris du 14 au 22 Juin 

CARNET DE 
12 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
è vBlKtné permaiwnts pour vi 
tettras venes jusqu kZOg 
é d«stlnatkm de la Franc« 

( ^ 

AteUari - AnJmattons ExposiUot̂  
Competitions - " " >0' ^ 

Franse reukzin 

Luchtjes 
Of de lekkere geurtjes in 
Frankrijk zijn uitgevon
den? Zal wel niet. Feit is 
wel dat Grasse de alom 
bekende stad van de 
parfumindustrie is. De 
grote parfumhuizen zijn 
er gevestigd. 
Voldoende reden voor 
de post om een boekje 
te wijden aan de lekkere 
luchtjes. 
Het boekje kwam uit op 
1 oktober en bevat twaalf 
'groene' zegels (6ic). Of 
erookeengeurtjeaan 

van katten. Het gaat om 
de hier ook populaire 
Maine Coon, de Burmese 
kat, de Brits korthaar en 
de Perzische kat. 
De zegels zijn ook in een 
prestigeboekje ver
krijgbaar. Het bevat vier 
series. 

Het kattenboekje van lerlanc 
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Zegelmhoud en kaftje van het Anatevkaboekje 

raël 
■\atevka, 50 jaar 
2t is in september 
recies 50 jaar geleden 
it de musical Fiddler on 
)e Roof (in Nederland 
latevka) voor het eerst 
erd opgevoerd. Het is 
et verwonderlijk dat de 
ostvan Israël daar op 
september aandacht 
jn besteedt, want 
3t verhaal vindt zijn 
Drsprongindejiddi
:he roman Tevye en zijn 
ochtersuiti894vande 
jssischJoodse schrijver 
lolom Aliechem. 
verschenen drie zegels 

m elk 3.10S. Twee van 
k zijn ook in een boekje 
2rkrijgbaar. Prijs van het 
oekjeisi8.6os. 

erdrukken 
ok in september versche
en de vijfde druk van 
2t vlinderboekje (twintig 
laal 0.54s) en de tweede 
ruk van het boekje 
erbera's (twintig maal 
20s). Herdrukken zijn te 

erkennen aan het aantal 
lenora's (zevenarmige 
andelaar) op de marge. 

Korea Noord 
Geneeskrachtige planten 
Een boekje met een strip 
van vier postzegels met 
afbeeldingen van in 
NoordKorea voorko
mende geneeskrachtige 
vruchten verscheen op 
17 juli. De waarden zijn 
30 (zwarte appelbes), 50 
(Chinese boksdoorn), 70 
(Japanse gingko) en 110 
won (Chinese meidoorn). 
De prijs van het boekje 
is 275 won O5 won boven 
de nominale waarde). Er 
bestaat ook een onge
perforeerde versie. 

Sport 
Tafeltennis, hardlopen, 
gewichtheffen en judo 
zijn de sporten op de vier 
zegels van een boekje dat 
op 25 juli uitkwam. 
De 30,50,90 en 110 
leiden tot 280 won. 
Verkoopprijs weer 15 won 
hoger. Ook twee versies. 

Chinese kraanvogel 
Vier zegels met plaatjes 
van de Chinese kraanvo
gel bevinden zich in een 
op 5 augustus uitgekomen 
boekje. De waarden zijn 
10,30,50 en 110 won. Prijs 
215 won. Twee versies. 

Geneeskrachtige planten uit NoordKorea 

Chinese kraanvogels (met het rode kroontje) 

Monaco 
Wapen van Monaco 
Als opvolger van het 
boekje uit 2000 ver
scheen op 17 september 
opnieuw een boekje met 
de rode zegel waarop het 
wapen van de Grimaldi's, 
het vorstenhuis van 
Monaco, staat afgebeeld. 
De tien zegels zijn zelf
klevend en hebben de 
vermelding 'lettre prio
ritaire 20 g' voor brieven 
binnen Frankrijk. De prijs 
van het boekje is € 6.60. 
De oplage bedraagt 
400.000 boekjes. 

Het heeft iets weg van 
een gitaar. 
Het boekje heeft twee 
velletjes. Beide met één 
zegel: 4.80 G en 5.70G. 
Prijs van het boekje 
is 27.00 G. Voor het 
buitenland rekent men 
overigens, voor zowel ze
gels als boekjes, hogere 
prijzen. 

Portugal 
Mijn zegel 
Ook Portugal kent 
persoonlijke zegels in 
boekjes. Men moet er 
wel een contract met de 

Cagou 

NieuwCaledonië 
Cagou 
De cagou is een be
dreigde vogelsoort en 
wordt alleen op het 
eiland NieuwCaledonië 
aangetroffen. De vogel 
kan haast niet vliegen, 
maar vliegt wel de wereld 
over op de perma
nente postzegels van 
NieuwCaledonië. Op 
31 juli verscheen er een 
postzegelboekje met 
tien zelfklevende zegels 
zonder waardeaandui
ding. De prijs per zegel 
is momenteel 75 FCFP of 
0.63 Euro. 

Oekraïne 
Muziekinstrumenten 
Ofschoon niet in een 
grote oplage (13.000 
stuks), kwam op 25 juli 
ook Oekraïne met Euro
pazegels in een boekje. 
Op de twee zegels staat 
de kobsa afgebeeld, een 
al bijna tweeduizend jaar 
oud muziekinstrument. 

post voor sluiten. Er is tot 
dusver één boekje be
kend. Het bevat vieren
twintig postzegels met 
afbeeldingen van spelers 
en trainer van Benfica, 
plus een zestal met em
bleem, bekers, stadion 
en dergelijke. De zegels 
hebben als aanduiding I 
2og, voor briefpost tot 20 
gram naar het buiten
land. Waarde op dit 

Benfica, voor de 33' keer 
Portugees kampioen 

moment 80c per zegel. 
Op de zegel staat tevens 
'meuselo' (mijn zegel). 
De aanleiding is het 
33" kampioenschap 
(sinds 1922) van Benfica. 
Er zijn maar liefst 40.000 
boekjes vervaardigd. 

Zwitserland 
Kersttradities 
De Pro Juventutezegels 
van dit jaar, te verschij
nen op 13 november, 
geven een drietal voor
beelden van Zwitserse 
kerstgebruiken, vervaar
digd door de cartoonist 
Nicolas D'Aujourd'hui. 
Volgend jaar komt er een 
vervolg op. 
Het gaat dit jaar om een 
lampionnenoptocht 
(85+50), een voorlees
moment (100+50) en 
zoete kerstlekkernijen 
(100+50). 
De zegels zijn verkrijg
baar in velletjes van tien, 
en in het traditionele 
Pro Juventute boekje. Dit 
boekje bevat acht zegels 
van 100+50 en vier van 
85+40. Verkoopprijs is 
iets hoger: 17.50 Frank. 

«rPRO JUVENTUTE 2014 
8XCHFI 0O(vlJ5O)/.lXCHrOR5ltOiOi 

CHF 17.50 

Pro juventute 2014 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na te 
gaan  zi)n aangesloten bi) de 
Wereldpostunie (UPU) In enkele 
gevallen worden ook nietUPU

landen vermeld, bijvoorbeeld 
als hun uitgiften als normale 
emissies in de algemeen 
gebruikte postzegcicatalogi 
(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 
5ii'i4. Schaap. Geza
menlijke uitgifte met 
Chinese Volksrepubliek. 
Tweemaal € 0.80. Ver
schillende afbeeldingen 
van Alandschaap. 

ANDORRA FRANS 
69'i4. Vlinder. 
€0.83. Erebia medusa. 

.Sis '̂ 
■ ■ ■ ■ ■ CN 

■J3; 
279'i4 Altaarstuk. 
€1.10. 'De val van de 
opstandige engelen' uit 
kerk van Saint Miquel de 
Prats. 

ATHOS (Heilige Berg) 
49'i4. Historisch bor
duurwerk in kloosters. III. 
€0.30,0.40,0.72,1., 
1.50. Resp. priesterkleed 
(Agiou Paulou), stola 
(Stavronikita), altaar
kleed (Simonos Petras), 
manchet (Karakallou), 
waaier (Philotheou). 

AZERBEIDZJAN 
278'i4. Vlinders. 
Velletje met tweemaal 
0.60 m. Heodes virgau
reae, Polyommatus icarus 
net papaver. 

ALBANIË 
2i9'i4. Bezoek paus 
Franciscus (1936). 
100 L. Portret paus, ruiter 
op paard. 

278'i4. Honden. 
0.10,0.20,0.30,0.50, 
0.60 m. Verschillende 
jonge honden. 

BELGIË 
89'i4. Promotie filatelie. 
Grote Markt in Antwerpen. 
Velletje met vijfmaal 1. 
Hand van Stadbeeld 
Brabo, OnzeLieveVrou
wekathedraal, stadhuis, 
huizen De Witte Engel 
met De Mouwe en Spae
ngien, huizen De Spiegel 
met De Zwarte Arend en 
De Pauw/Inden Vos. 

ra 
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89'i4. René Magritte 
(18981967), schilderijen. 
Tienmaal 1 (in boekje). 
'De stem van het bloed' 
met boom, 'Portret van 
Adrienne Crowet', 'Het 
verraad van de voorstel
ling' met pijp, 'Golconda' 
met huizen en mannen, 
'De grote familie' met zee 
en duif, 'Ontdekking' met 
naakte vrouw, 'Het do
mein van Arnheim' met 
vogel en nest met eieren. 

'Het rijk der lichten'met 
huis en boom, 'De per
soonlijke waarden' met 
kam en glas met bed en 
scheerkwast, 'De borst' 
met huizen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
85'i3. Rode Kruis. 
0.20 KM. Oprichter 
Henri Dunant (18281910). 
Verplicht toeslagzegels 
815 mei). 
i49'i4. Tuberculosebe
strijding. 
0.20 KM. Boom. (Verplicht 
toeslagzegel 1421 sept.). 
85'i4. Rode Kruis. 
0.20 KM. Landkaart met 
kruizen. (Verplicht toe
slagzegel 815 mei). 
io9'i4. Pissebed. 
0.90 KM. Cyphonethes 
tajanus. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
85'i4. Rode Kruis. 
0.20 KM. Rode kruizen. 
(Verplicht toeslagzegel 
815 mei). 
io9'i4. Fruit. 
Viermaal 0.90 KM. (sa
menhangend). Verschil
lende appelrassen: Prije
dorskaZelenika, Ikmjaca, 
Beijelica, Krompirusa. 

DENEMARKEN 
308'i4. Guard Hussar 
Regiment 400 jaar. 
6.50 kr. Militair op paard. 

308'i4. Postzegelkunst. 
9.kr. Kader met bosuil 
(strix aluco), takken, 
zon, maan. Wit vlak voor 
persoonlijke invulling. 

308'i4. Sprookjes van 
Hans Christian Andersen 
(18051875). 
6.50,9. kr. Resp. Klods
Hans, Tommelise. Ook 
velletje met de zegels. 

H.C. Andersen 

308'i4. Manuscripten 
vanÄrniMagnüsson 
350 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met IJsland. 
9., 14. kr. Fragmenten 
uit resp. Valdemars 
Wet van Sjeelland, Njéls 
Saga. Ook velletje met de 
zegels. 

DUITSUND 
3ii'i4. Kerst. 
€0.60+0.30. Ster van 
Bethlehem. 
3ii'i4. Temperatuur
schaal van Fahrenheit 
300 jaar. 
€ 0.60. Thermometer. 

3ii'i4.200e geboorte
dag arts en natuurkun
dige Julius Robert von 
Mayer. 
€0.90. Schaal voor 
gelijkwaardigheid van 
warmte en energie. 
3ii'i4. Sneeuwman. 
€ 0.60. Sneeuwpop met 
hoed en sjaal. 

ESTLAND 
i9'i4. Kunstacademie 
100 jaar. 
€0.55. Beeldmerk. 

ii9'i4. Paddestoel. 
€ 0.55. Inocybe eru
bescens, doodshoofd. 

ii9'i4. Frankeerzegel. 
€ 0.55. Stadswapen Sau 
2io'i4. Munten. 
€1.20. Euromunten. 

FAERÖER 
249'i4. Het Casement 
Rapport. 
25.kr. Portret missio
naris Daniel J. Danielsen 
(18711916), portret dipk 
maat Roger Casement 
(18641916), raderstoom 
schip 'Henry Reed', 
landkaart, Afrikanen. 

249'f4. Kerst. 
8., 14.50 kr. Resp. 
engelen, herders met 
schapen. 
249'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden 
Velletje met viermaal 
8. kr. Krantenkoppen 
met roeiboot en land
kaart, portretten politic 
en leiders, landkaart en 
schepen, militairen en 
landkaart. 
249'i4. Landing in No 
mandië 70 jaar geleden 
26.kr. Kapitein Vilhelm 
R.Joensen (18911949), 
schepen. 



lANKRIIK 
io' i4. Geuren, 
enmaal Lettre Verte 
jg . Visfumet (vis met 
lijper op neus), kaas 
ossen met kaas), koffie 
opje met kan en crois

mts), stank (bunzings 
1 planten), gebraden 
p (schaal met kip), 
izengeur (gezicht en 
md met roos), cosmeti

:he geurtjes (spuitflesje 
1 gezicht), liefdesadem 
rouw met baby), 
iwelriekende geuren 
choen met bloemen), 
omatische planten 
fezicht met knoflook, 

takjes kruiden en 
uidnagels). 

■io'i4. Raad van 
iropa, 
0.83,0.98. Resp. 
iropese Directie voor 
ledicijnkwaliteit 50 jaar: 
eeldmerk, óojaarcul

irelesamenwerkingin 
iropa: gebouw. 
io'i4. Zeeschildpad. 
ezamenlijke uitgifte met 
ladagaskar, Mauritius, 
jychellen, Comoren en 
anse Zuidpoolgebied. 
0.98. Cheioniamydas. 

GIBRALTAR 
io9'i4. Evacuatie t i j 

dens Tweede Wereldoor

log 75 jaar geleden. 
12,50,54 p. t l .  , 2.. 
Resp. ontscheping van 
evacués, hereniging, 
geëvacueerde kinderen, 
evacués, man met vrouw 
en kind met tekst. 
i39'i4. Zeepadvinders 
100 jaar. 
40,64 p. Resp. muziek

band, doedelzakspelers. 
i59 ' i4. RAF* squa

drons, III. 
54,64,70 p., £2.; velle

tje met 54,64,70p., 12.; 
Resp. British Aerospace 
Hawk, (100 sq.). Short 
Saro London (202 sq.). 
Buccaneer S2a (208 sq.), 
Lockheed Hudson V 
(233 sq.); emblemen van 
squadrons resp. 100 
Squadron, 202 Squa

dron, 208 Squadron, 233 
Squadron. 

GRIEKENLAND 
59'i4. 400e sterfdag El 
Greco (Domenikos Theo

tokopoulos, 15411641). 
Velletjemet €1.  , 1.50. 
Delen uit 'De begrafenis 
van Christus'. Doorlo

pend beeld op rand. 

lio'i4. Dag van de 
Dstzegel.dans. 
0.61; blok €2.45. Resp. 
ilsadansers en bongo's, 
iphop straatdansers. 

0,61€ 

HONGARIJE 
68'i4. Serie 'Lokale 
fruitsoorten'. 
245,260 Ft. Bloesems met 
resp. Beszterceipruim, 
Tahiaardbei. 

o io ' i4 . Maximilien 
ox (18941974)
1.10. Portret schrijver en 
'pograaf. 

MAGYARORSZAG 

258'i4. Schat van 
Sevso, zilveren objecten 
uit Romeinse Rijk. 
Velletje met driemaal 
1.000 Ft. Bord,borden 
karaf, schenkkan. 

29'i4. Synagogen in 
Hongarije, IV. 
285,330 Ft. Synagoge in 
resp. Miskolc, Med. 
99'i4. Klassieke motor

fietsen. 
Velletje met twaalfmaal 
90 Ft. Csepel WM98, 
Metra too, Csepel Türa 
100, Csepel 250, Csepel 
125 T, Pannonia TLT, Da

nuvia 125, Berva, Danuvia 
MotoCross, Pannonia T5 
Export, Pannonia P10H, 
Pannonia P20. 

99'i4. Fauna, insecten. 
90,115,405,445 Ft.; blok 
600 Ft. Resp. Dendroleon 
pantherinus, Mantispa 
styriaca, Carabus auroni

tens, Stilbum cyanurum; 
Aeshna viridis. 
229'i4. Donaucommis

sie 60 jaar, opdruk. 
Blok 300 Ft. op 20 Ft. 
Elizabethbrug, landkaart, 
rivier. Opdruk op blok uit 
1985 (Yvert B178). 

ITALIË 
i9'i4. Gazetta di Man

tova 350 jaar. 
€ 0.70. Krantenpagina 
uit 1665, panorama van 
Modena. 

UtSEmBmUHTIIVl 
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69'i4. Volksfeest 'Giro 
dellaRua' in Vicenza. 
€ 0.70. Processiebeeld 
'La Rua'. 

i69'i4. Serie 'Excel

lentie van Wetenschap', 
Nationaal Instituut Nu

cleaire Fysica (INFN). 
Viermaal € 0.70. Onder

zoeksinstituten: Frascati 
met onderzoek Kloe met 
deeltjesversneller), 
Gran Sasso met onder

zoek naar detectie van 
neutrino's, Legnaro met 
detail van de gamma

straaldetector Agata, Del 
Sud met binnenzijde van 
K800 supergeleidende 
cyclotron. Op alle zege

gels INFNbeeldmerk. 
239'i4. Wereldkam

pioenschap volleybal 
vrouwen in Italië. 
€ 0.70. Speelsters aan het 
net, beeldmerk. 

KROATIË 
85'i4. Week van het 
Rode Kruis. 
1.55 kn. Tekst. (Verplicht 
toeslagzegel 815 mei). 
239'i4. Kathedraal van 
Split 800 jaar. 
Bloki i .kn. Detail van 
deur. 

239'i4. Stad Prelog 750 
jaar. 
3.10 kn. Historisch 
straatbeeld met Casino 
en huizen. 

750 godina grada Pretoga 

269'i4. Statuut stad en 
eiland Korcula 800 jaar. 
2.80 kn. Vestingstad. 
309'i4. Benedictijnen

klooster van St. Nicolaas 
950 jaar. 
2.80 kn. Klooster in 
Trogir, reliëf van Griekse 
god Kairos. 
iio'i4. Stoomlocomo

tieven. 
5., 5.kn. kkStB229/|DZ/ 
JZii6,MÄV375/|DZ/HDZ/ 
IZ51. 

LITOUWEN 
39'i4. Slag van Orsha 
500 jaar geleden. 
2.60 Lt. Wapenschild, 
lans, portret militair be

velhebber Konstantinas 
Ostrogiskis (14601530). 

229'i4. Litouwse satel

lieten. 
2.90 Lt. Landkaart, ruim

tesatellieten Lituanica 
SAT1 en LitSat1. 

LIETUVA 

2.90 Lt/0.84 € 

LUXEMBURG 
239'i4. Vergeten 
groenten. 
€o.85(Sepac*), 1., 1.10. 
Resp. Paarse morgenster 
(Tragapogon porrifolius), 
erwt (Pisum salvitum), 
wilde cichorei (Cichorium 
intybus). 

239'i4. Bekende 
Luxemburgers. 
€0.60,0 .60,0 .60. 
Religieus filosoof en 
rabbijn Samuel Hirsch 
(18151889), taalkundige 
en historicus Nikolaus 
Hein (18891969), school

directeur Marie Speyer 
(18801914). 
239'i4 De bodem, een 
essentiële leefomgeving. 
€ 0.60,0.85. Kinderteke

ningen resp. leven onder 
en boven de grond, 
grond met planten

wortels en bloemen en 
watergieter. 

239'i4. Eerste Wereld

oorlog 100 jaar geleden. 
€ 0.60 Duitse militairen 
in auto bezetten Luxem

burg. 

MACEDONIË 
i3'i4. Rode Kruis, Week 
van de Kankerbestrij

ding. 
8.den. Roze lint, ge

zichtsprofiel. (Verplicht 
toeslagzegel 18 mrt,). 



MAN 
i67'i4. Flora, Sepac*. 
75 p. Helleboris. 
3i7'i4. Autofabriek Peel 
Cars 50 jaar. 
28,31,38,41,54,94 p
Resp. Peel P50, Trident, 
Viking Sport, BMC GRP 
A/\ini,Manxcar, P1000. 
88'i4. Historie van 
Man, speelkaarten. 
42,75,90,110,121,182 p. 
Verschillende afbeeldin
gen. 
88'i4. Panamakanaal 
100 jaar. 
Blok i 3.50. Boeg van m.s. 
'Queen Elizabeth'. Op 
rand portret van ingeni
eur en uitvinder William 
Kennish (17991862) en 
landkaart. 

■ ■ M M Ĉ4 
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MONACO 
3ii'i4.83e Algemene 
Vergadering Interpol in 
Monaco. 
€ 0.66. Beeldmerken. 
3ii'i4. Kerst. 
€0.66. Schilderij 'Aan
bidding door de Drie 
Wijzen' van Taddeo di 
Bartolo (ca. 13631422). 

7ii'i4. Betrekkmgen 
met Marokko. Gezamen
lijke uitgifte met Ma
rokko. € 0.66,0.98. Resp. 
Hassantoren (Rabat), 
Oceanografisch Museum 
(Monaco). 

MONTENEGRO 
85'i2. Rode Kruis. 
€0.25. Rood kruis, bloed
vat, (verplicht toeslagze
gel 815 mei). 
i49'i2. Tuberculosebe
strijding. 
€0.25. Rood kruis, lon
gen, (verplicht toeslagze
gel 1421 Sept.). 

29ii'i2. Rode Kruis 
€0.25. Rood kruis, 
juichende mensen, (ver
plicht toeslagzegel 29 
nov.6 dec). 
59'i3. Hotel Lokanda 
150 jaar. 
€0.30. Hotel inCetinju. 

OEKRAÏNE 
i39'i4. Bezienswaardig
heden regio Mykolaiev. 
2.Hr.; velletje met 2., 
2.50,2.50,5.70 Hr. Resp, 
monument voor zee
varenden (Mykolaiev), 
verkeersknooppunt 
(Pervomaisk), kathedraal 
(Mykolaiev), natuurpark 
(Myhiia), scheepswerf 
(Mykolaiev). 

269'i4.200e geboor
tedag Taras Shevchenko 
(18141861). 
2., 2.50 Hr.; velletje 
met 3.30,5.70 Hr. Resp. 
Portret van schrijver 
dichteren kunstschilder, 
schilderij 'Geschenken in 
Chyhyryn'; muzikant en 
portret, zelfportret. 
6io'i4. Serie 'Schatten 
uit Oekraïense musea'. 
2. Hr. Schilderij 'Dame in 
zwart' van Boris Grigoriev 
(18861939). 

POLEN 
297'i4. Paddestoelen. 
'■75, 2.35,375, 420Zt. 
Resp. Cantharellus ciba
rius, Agaricusbisporis, 
Agaricusblazei, Boletus 
edulis. 
307'i4. Wereldkam
pioenschap volleybal 
mannen in Polen. 
Velletje met 1.75,1.75, 
2.35, 5, 5'o, 55oZt. 
Verschillende spelmo
menten. 

59'i4. 'Lachen geneest' 
1.75 Zt. Clownsgezicht, 
stethoscoop. 
269'i4. Straatkunst. 
Blok 4.20 Zt. Meisje met 
gieter op muur flatge
bouw. 

PORTUGAL 
49'i4. Vliegtuigen naar 
de Azoren. 
€0.42,0.50,0.72,0.80; 
blok €1.; blok €1.70. 
Resp. Boeing 314 Clipper, 
Dakota DC3, Lockheed 
Constellation; Avro 
748HS, Boeing314Clip
per, Lockheed Constel
lation. 

249'i4. Werelderfgoed, 
Universiteit van Coimbra 
AltaeSofia. 
€0.42,0.50,0.72,0.80; 
blok € 1.70. Resp. College 
Nuestra Senora Da Graf a, 
Joaninabibliotheek, 
Chemisch Laboratorium, 
Faculteit der Letteren; 
gebouwen rond plein. 

ROEMENIË 
59'i4. Fauna en vruch

ten. 
1.40,2., 8., 14.50 L. 
Resp. eekhoorn (Sciurus 
vulgaris) en hazelnoten, 
everzwijn (Sus scrofa) 
en eikels, bruine beer 
(LJrsus arctos) en bes
sen, spreeuw (Sturnus 
vulgaris) en druiven. Ook 
velletje met de zegels. 

12914.100 jaar 
Olympische beweging in 
Roemenië. 
1.L.; blok 14.50 L. Resp. 
Olympisch beeldmerk 
met vlag en jubileum
beeldmerk; jubileum
beeldmerk. 
209'i4. Boekarest 555 
jaar. 
3.30,4.30,4.50,5., 6., 
9.10 L.; blok 9.10 L. Resp. 
Nationale Bank, Paleis 
van de Patriarch, Toma 
Stelianhuis, Kretulescu 
Paleis, Faculteit Genees
kunde, Nationaal Geo
logie Museum; Zodiac
fontein. 

SERVIË 
94'i4. Kankerbestrij
ding. 
10. Ndin. Miadomir Pan
schelitsch (19212009), 
beeldmerk. (Verplicht 
toeslagzegel 930 apr.). 
96'i4. Wielrencours 
Ronde van Servië 75 jaar. 
10. Ndin. Aankomt, 
jubileumbeeldmerk. 
(Verplicht toeslagzegel). 
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306'i4. Fauna. 
23., 35., 46., 70. Ndin. 
Resp. Felix silvestrus, Vul
pes vulpes, Canus lupus. 
Lynx lynx. 
29'i4. Vreugde van 
Europa. 
70. Ndin. Kinderteke
ning van katten. 

ii9'i4.100e geboor
tedag patriarch Pavie 
(19142009). 
23. Ndin. Portret, kerk. 

SLOVENIË 
85'i4. Rode Kruis. 
€ 0.17. Berkenstammen, 
roodborstje (Erithacus 
rubecula). (Verplicht 
toeslagzegel 815 mei). 

269'i4. Vleermuizen. 
€0.60,0.64,0.92; blok 
€ 0.97. Resp. Myotis 
bechsteinii, Rhinolophu 
hipposideros, Pipistrel
luskuhlii;Miniopteru5 
schreibersii. 

269'i4. Adellijke wa
penschilden. 
€0.34,0.40,0.46,0.58 
0,60. Resp. Huis van At
tems. Huis van Lamberg 
Graven van het Heilige 
Roomse Rijk, Huis van A 
ersperg. Huis van Thurn 
Valsassina. 
269'i4. Kroning Bar
bara van Celje (ca.1390
1451) 600 jaar geleden. 
Blok €2.25. Barbara op 
paard. 

SLOWAKIJE 
i99'i4. Nationaal 
erfgoed, 
€1.30. Trouwpaleisin 
Bytci (18e eeuw). 
269'i4.150e geboor
tedag Andrej Hlinka 
(18641938). 
€0.80. Portret priester. 
5io'i4.90e Internatio 
nale Vredesmarathon in 
Kosice. 
€ 0.45. Atleten vormen 
getal 90. 



■io'i4 Natuurbe

lerming, insecten. 
3.80,0.80. Lucanus 
'vus, Oryctes nasicor

lECHIË 
■io'i4. Frankeerzegel. 
'met label). Fles met 
Demenboeket in trech

■. Op label: flamingo, 
inglas. 

■io'i4. SintVituska

edraal. 
Dk 58. Kc. Kathedraal 
Praag, aartsbisschop 
nost van Pardubice 
971364), met mijter 
I staf. 
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REPUBLIKA 

IRKIIE 
7 ' i4. Gerechten uit 
idoost Anatolië. 
;lletjemet 1.25,1.25, 
;o, 2.50 NTL. Resp. 
;zi afik(5anliurfa), 
iilmah5i(Kilis), Sogan 
babi (Mardin), Sajma 
vasi (Gaziantep). 
9 ' i4 . Ottomaanse 
iljoenen. 
5,2.50 NTL. Verschu

lde zeilschepen. 

■9'i4. Wereldkam

oenschap basketbal 
ouwen 2014 in Turkije. 
15,2.50 NTL. Resp. 
eldmerk, balenbeeld

erk. 

USLAND 
288'i4. Manuscripten 
vanArniMagnüsson 
350 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met Denemarken. 
50g Innanlands, 50g 
Evrópa (samenhangend). 
Fragmenten uit resp. 
Valdemars Wet van Sjael

land, Njéls Saga. Ook 
velletje met de zegels. 

i i 9 ' i4.800e geboorte

dag sagaschrijver Sturla 
Póröarson (12141284). 
Til Evrópu loog. Viking

helm en tekst uit saga 
van Hakón, koning van 
Noorwegen. 
i i9' i4. Vuurtorens, IV. 
Innanlands Bsog, Utan 
Evrópu 50g. Resp. Dyr

hólaey, Akranes. 

1 m BBKL,. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
278'i4. Vrouwen in 
klederdracht. 
15., 30.Dh. Resp. El 
Haik, laM'laya. 
i9'i4. Prehistorische 
voorwerpen. 
15., 20., 30.Dh. Resp. 
rotstekening, met paard 
en kar, diervormige 
sculptuur van ramskop, 
op mens lijkende mete

oriet. 

ARGENTINIË 
229'i4. Luis Alberto 
Spinetta (19502012). 
$ 10. Portret rockmuzi

kant. 

ARUBA 
279'i4. Vruchten. 
Velletje met achtmaal 
175 c. (samenhangend). 
Watermeloen, papaya, 
mango, cherimoya, 
banaan, meloen, cashew, 
granaatappel. 

BAHAMAS 
27io'i4. Ministerie van 
Toerisme 50 jaar. 
Viermaal 50 c. Prin

cess Resort & Casino 
(Freeport), Atlantis Hotel 
(Paradise Island), Peace 
& Plenty Hotel (Exuma), 
Baha Mar Hotel (Nassau). 
Alle zegels met jubileum

beeldmerk. 

BERMUDA 
i57'i4. Bermuda in 
bloei. 
5, to, 25, 35 c., $10.. 
Struiken en bloemen van 
resp. Allamanda catgar

tica, Plumeria rubra, Nyc

taginaceae sp., Erythrina 
variegata, Thunbergia 
grandiflora. 

BRAZILIË 
i29'i4. Het 'Gouden 
gras' uitjalapao. 
Viermaal R$ 1.80 (samen

hangend). Landkaart, 
oogst van Syngonanthus 
nitens, vlechtwerk, vaas 
met gras en hoed met 
vlag. 

279'i4. Slavenafstam

melingen Kalunga's in 
Cavalcante. 
R$ 1.30. Groep mensen 
met dansers, waterval, 
bloemen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i68'i4. Jeugd Olympi

sche Spelen in Nanjing. 
1.20 y. Verschillende 
sporters. 

228'i4.110e geboor

tedag Deng Xiaoping 
(19041997). 
1.20,1.20,1.50,1.50 y. 
Verschillende portretten 
van oudstaatsman met 
vlag. 
288'i4. Zhuge Liang 
(181234). 
1.20,1.20 y.; blok 6.y. 
Verschillende afbeel

dingen van minister en 
legerstrateeg. 
io9'i4. Dagvande 
Onderwijzer. 
1.20,1.50 y. Luchtballon 
met kaarsen en boeken, 
boom met gezichten en 
lesbenodigdheden. 

i39'i4. jangtsekiang. 
Velletje met zesmaal 
1.20 y., driemaal 1.50 y. 
(samenhangend). Rivier 
met verschillende land

schappen. 
i59'i4. Volkscongres 
60 jaar. 
1.20,1.20 y. Oude ge

bouw, nieuwe accom

modatie. 

COOKEILANDEN 
236'i4. Toerisme. 
Viermaal 30 c, viermaal 
50 c., viermaal $1., 
viermaal $ 1.70, viermaal 
$3.80, viermaal $4.10. 
(per waarde samenhan

gend). Resp. ontspanning 
in hangmat, winkelen, 
dansen, dineren, kerk

dienst scooterrijden, 
wandelen, snorkelen, ka

jakken, zwemmen, scuba 
duiken vissen, zeilen, 
windsurfen, kitesurfen, 
paddie boarden, walvis

tocht, sightseeing, glazen 
boot, vogels kijken, 
rugby, strandvolleybal, 
golven, fietsen. 

i29'i4. Frankeerzegels, 
insecten. III. 
$4., 11.50,13.60. Resp. 
Henosepilachna viginti

octopunctata, Apis mel

lifera,Achaea Janata. 

$13.60/Zone B/300g 
$17.60/ZoneBj$ 

$13.60/Zone B/300g ; 

COSTA RICA 
228'i4. Nationaal 
park Concorvado, met 
uitsterven bedreigde 
katachtigen. 
Velletje met 690, 
1.220 Cs. (zeskantige 
zegels). Resp. poema, 
jaguar. 

CURASAO 
287'i4. Vrede. 
65,119.177,183, 305, 
434 c. Resp. duif met 
olijftak, Joodse tekst, 
Hindi tekst, Papiamento 
tekst met mensen, Arabi

sche tekst, Chinese tekst. 

mbti; 

78'i4. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea in Seoul. 
Velletje met viermaal 
400 c. Kind met papieren 
windmolen, duif met 
windmolen, windmolen, 
kind met windmolen. 
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22-8-'i4. Kankerbestrij
ding. 
86,119,177,183,285, 
750 c. Verschillende 
figuren van mensen met 
beeldmerk van lint. 
io-9-' i4. Orchideeëncon-
ferentie in Zuid-Afrika. 
119,177,183,305,382, 
434 c. Resp. Disalongi-
cornu, Angraecum Stella 
africae, Stenoglottis fim-
briata, Ansellia africana, 
Calanthe sylvatica, Disa 
uniflora. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
24-6-'i4. Instituut Duar-
t ino5ojaar. 
50.- P. Museumzaal en 
portret Vader des Vader
lands )osé Pablo Duarte 
(1813-1876). 
29-8-'i4. Nationale bota
nische tuin, flora. 
Viermaal 20.- P. (samen
hangend). Coccothrinax 
jimenezii, Salcedoa mira-
baliarum, Ekmanianthe 
longiflora, Caya amarilla. 
io-9-' i4. Nationaal plan 
tegen analfabetisme. 
10.- P. Boek met land
kaart en mensen. 

ECUADOR 
25-7-'i4. Tennisser Pan-
cho Segura Cano (1921). 
$0.25, 5.-Resp. actiemo
ment, portret met racket 
en bal. 
i i -8- ' i4. Internationale 
Dag van Familieland-
bouw. 
$0.75,1.-, 2.-. Verschil
lende land- en tuinbouw-
activiteiten. 
28-8-'i4. Beurs Expo 
Aladi. 
$ 3.-. Gebouw, beeldmerk 
met landkaart. 
29-8-'i4. Latijns-Ameri-
kaanse Parlement 50 jaar. 
$ 0.25,0.25 (samenhan
gend). Verschillende 
afbeeldingen met beeld
merk. 
io-9-' i4. Ziekenhuis Luis 
Vernaza 450 jaar. 
$ 0.50,0.50. Ziekenhuis, 

^ arts en patiënt. 

FALKLANDEILANDEN 
8-i2-'i4. Slagomde 
Falklandeilanden 100 
jaar geleden. 
30,75 p., t l . - , 1.20. 
SMS 'Scharnhorst', HMS 
'Invincible', vlaggen 
en klaprozen, monu
ment met klaprozen en 
matroos. 
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FILIPPIJNEN 
30-8-'i4.100 jaar pad
vinderij in Filippijnen. 
10.-, 10.-P. (samenhan
gend); blok 30.-P. Resp. 
padvinder, hoofd
kwartier, padvinder en 
landkaart. Beeldmerk 
scouting op alle zegels. 
5-9-'i4. Nationale Maand 
van de Onderwijzers. 
10.- P. Onderwijzeres met 
kinderen. 
8-9-'i4. Technische 
faculteit Universiteit van 
San Carlos 75 jaar. 
10.- P. Gebouw. 
23-9-'i4. Toerisme, wa
tervallen. 
Viermaal 10.- P. (samen
hangend), 40.- P.. Resp. 
Balagbag, Merlowuet, 
Tinago, Asik-asik; Tinuy-
an. 

INDIA 
20-8-'i4. Gaiety Theater 
inShimla. 
5.- R. Gebouw. 
3-9-'i4. Muzieklegendes. 
Zesmaal 5.-, tweemaal 
25.- R. Resp. zangeres 
D.K. Pattammal (1909-
2009), zangeres Gangu-
bai Hangal (1913-2009), 
zanger Kumar Gandharva 
(1924-1992), sitarspeler 
Vilayat Ali Khan (1928-
2004) met instrument, 
zanger Mallikarjun 
Mansur (1910-1992), 

sarodspeler Ali Akbar 
Khan (1922-2009) met 
instrument, sitarspeler 
Ravi Shankar (1920-2012) 
met instrument, zanger 
Bhimsen]oshl(i922-
2011). Ook velletje met de 
zegels. 

INDONESIË 
27-5-'i4. Postzegelten
toonstelling Bandung. 
WWF*, lavaanse luipaard. 
Velletje met viermaal 
5.000 Rp. Panthera 
pardus melas. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 
23-7-'i4. Presidentsvrou
wen 
Vijfmaal 5.000 Rp. 
(samenhangend). Fat-
mawati Soekarno, Tien 
Soeharto, Anjum Habibi, 
Sinta Nuriyah Wahid, Ani 
Yudhoyono. 
3i-8-'i4. Paleoantropolo-
gie 125 jaar. 
Tweemaal 3.000 Rp. (sa
menhangend). Gezin van 
Homo erectus, schedel 
van Homo sapiens met 
landkaart. 
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indonosiai 
8-9-'i4. Historische 
geschriften. 
Viermaal 3.000 Rp. 
(samenhangend). Hand
schrift uit Tanjung Tanah, 
inscriptie in steen uit 
Sunda, kalender uit Bali, 
kalender van Batak. 

JAPAN 
i-8-'i4. Houtsnedes en 
schilderijen, III. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vijfmaal verschil
lende prenten van hout
snedes met vrouwen, 
vijfmaal schilderijen: ri
vier met boom, zeilschip, 
vissersscheepjes, baai 
met zeilscheepjes, rivier. 

i i-8-'i4. Bergen, V. 
Velletje met tienmaal 82 
yen. Asahidake, Sanbe, 
Nantai, Tokusagamine, 
Takao, Hiko, Mitsuse-mo-
jin, Sanrei, Kumano Kodo, 
Shinmoedake. 

1 
1 
82-

H H 
J P F O N H«l«Bi:82 N I P P O N BMKIi: 

i9-8-'i4. Vrienden van 
Snoopy. 
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met tien
maal 82 yen. Resp. Sally 
en Snoopy, Snoopy met 
hart. Snoopy met toast, 
Linus en Snoopy, Charlie 
Brown en Snoopy, Sally en 
Snoopy, Lucy en Snoopy, 
Woodstock en Snoopy, 
hondenhok met katten. 
Snoopy met paraplu en 
notenbalk; Woodstock en 
Snoopy, Charlie Brown, 
Snoopy met brief, Snoopy 
met brievenbus. Snoopy 
met brief en brieven
bus, Woodstock en 
Snoopy, Sally en Snoopy, 
Woodstock en Snoopy, 
Charlie Brown, Sally en 
Charlie Brown. 

i-9-'i4. Vereniging van 
Burgeringenieurs 100 jaar. 
Velletje met tienmaal 
82 yen (doorlopend 
beeld). Landschap met 
wegen, huizen, water
werken, industriegebou
wen en bergen. 

2-9-'i4. Najaar. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Huizen en bomen 
aan meer, land na de 
oogst, rivier en bomen, 
zonsondergang, kale 
boom in de mist, kerk, 
kerk en ginkgoboom, 
landschap en bloemen, 
huizen aan meer, weg 
naar heuvels. 

5-9-'i4. Herfstgroeten. 
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
tienmaal beren met 
verschillende bloemen; 
tienmaal beren met 
brieven, brievenbus en 
pakjes. 
io-9-'i4. Wet lokale au
tonomie Kagawa 60 jaa 
Velletje met vijfmaal 82 
yen. Kurubayashi-park 
met brug, uitvinder en 
schrijver HiragaGennai 
(1728-1780) met elek
trostatische generator 
(Erekiteru), Marugame-
kasteel, Kotchiki-park, 
olijven aan tak. 
i2-9-'i4.69e Nationale 
Sportfestival, sporters e 
bloemen. 

Velletje met tienmaal 
82 yen.Turnen, hydran
gea, atletiek, rododen
dron, boogschieten, leli 
voetbal, azalea, kendo, 
camelia. 
i2-9-'i4.20e Wereldcor 
ferentie tegen Kindermi 
handeling in Nagoya. 
82 yen. Kindergezichten 
i9-9-'i4. Dieren. 
Vijfmaal 52 yen; vijfmaa 
82 yen. Resp. schildpad, 
zeehond, tapir, giraffe, 
orang oetan, reuzenpar 
da; koala, reuzenpanda 
waterzwijn, leeuw, woes 
tijnvos. 

KOREA NOORD 
22-8-'i4. Eilandje Tok. 
30 w. Landkaart. 
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23-8-'i4. Internationaal 
Kinderkamp Songdowoi 
Velletje met viermaal 
30 w. (ronde zegels); 
tweemaal blok 50 w. 
Resp. hoofdgebouw. 
Vriendschapshal, vo
lière, aquarium; bronzei 
standbeeld met oud 
leiders Kim-ll-sung en 
Kim-jong-il. 
i-io-'i4. Internationale 
Dag van de Ouderen. 
40 w. (rond zegel).Beek 
merk met oud en jong 
persoon. 



lAGDENEILANDEN 
■9'i4. Doop Britse 
ns George. 
75 c, $2., 2.50. Resp. 

•tog en hertogin van 
■k(l<oning George VI 
koningin Elizabeth I) 
t dochter (koningin 
;abeth II), koningin 
:abeth II met prins 
aries, koningin moeder 
:t prins William tijdens 
opplechtigheid, konin
I Elizabeth II met prins 
arIes en hertog van 
mbridge met prins 
orge. 

ĈAU 
j'i4. Nieuw universi
tscampus. 
;rmaal2.ptcs. 
imenhangend);blok 
ptcs. Gebouwen. 

L̂EISIË 
8'i4. syjaaronafhan
lijkheid. 
sen. Vlag, handen, 
litairen, krant. 

VROKKO 
'14. Organisatie Eu

TiedPostal. Gemeen
lappelijke uitgifte van 
anden. 
jo Dh. Landkaart, 
eldmerk. 

MARSHALLEILANDEN 
39'i4. Volkslied 200 
jaar. 
Blok $ 5.60. Dichter Fran
cis Scott Key (17791843) 
met bombardement op 
Fort McHenry in Balti
more. 
15"9"''4 Amerikaanse 
acties tijdens Tweede 
Wereldoorlog. 
Velletje met tienmaal 
$0.49. Geallieerden 
inname NieuwGuinea, 
vliegtuigaanval op 
Berlijn, invasie in Nor
mandië, parachutisten, 
duikboten hinderen 
Japanse scheepvaartrou
tes, bevrijding Parijs en 
Rome, invasie bij Saipan, 
transportsysteem Red 
Ball Express, Slag in Golf 
van Leyte, Slag om de 
Ardennen. 
i89'i4. Frankeerzegels, 
Priority Rate. 
$575. 595. 6.10,12.65, 
17.90. Verschillende 
schelpen. 

MEXICO 
49'i4. Technologisch 
Instituut van Ciudad 
Juarez 50 jaar. 
$ 7. Gebouw, Beeldmerk 
mettandwielen. 

i89'i4. Dagblad La 
Jornada 30 jaar. 
$ 7.. Kranten in drukkerij. 

59'i4. Felicitatiezegels. 
$7, 7., 7, 115011.50. 
Resp. duiven, dansende 
afgestudeerden met bul, 
boeket bloemen, taartjes, 
clown met kaars. 
99'i4. Nationale Bank 
130 jaar. 
$11.50. Stoomlocomo
tief, gebouw, hand met 
scherm mobiele telefoon. 

io9'i4. Universiteit van 
Veracruz 70 jaar. 
$7.50. Beeld. 
ii9'i4. Hoofdpostkan
toor. 
$ 7.. Gebouw in Mexico 
City met klok, beeld. 

MONGOLIË 
2i8'i4. Bezoek Chinese 
president. 
Velletje met 800,800 T. 
Mongoolse president 
Tsahiagiin Eibegdorzj 
(1963), Chinese president 
Xijinping (1953). Beide 
zegels met vlag. 
248'i4. Frankeerzegels, 
Dzjengis Khan (11621227). 
100,1.300 T. Portret 
Mongools heerser en 
veroveraar. 
288'i4. Overwinning 
bij Slag bij HalhinGol75 
jaar geleden. Gezamen
lijke uitgifte met Rusland. 
750 T. (ruitvormig). Ruiter 
op paard, vlag. 

39'i4. Bezoek Russische 
president. 
Velletje met 800,800 T. 
Mongoolse president 
Tsahiagiin Eibegdorzj 
(1963), Russische pre
sident Vladimir Poetin 
(1952). 

MONTSERRAT 
68'i4. Beroemde schil
derijen. 
Velletje met viermaal 
$3.; blok $7.. Resp. 
'Vaas met twaalf zon
nebloemen' van Vincent 
van Gogh (18531890), 
'Jonge vrouw in de tuin' 
van Henri Lebasque 
(18651937), 'Danseres 
kamt haar;' van Edgar 
Degas (18341917), 'Fruit
verkoper' van Frederick 
Hassam (18591935); 'Op 
de markt' van Felix Val
lotton (18651925). 

278'i4. Honden. 
Velletje met viermaal 
$3.; blok $7.. Resp. 
Siberische husky, Franse 
buldog, chihuahua, bas
set; Dalmatiër. 

NIEUWCALEDONIË 
3i7'i4. Frankeerzegel. 
75 F. Vogel (Rhynochetos 
jubatus) op rode achter
grond. 
99'i4. Zeereddingswe
zen 10 jaar. 
110 F. Reddingsboot, 
beeldmerk. 

99'i4. Flora en fauna. 
Blok met driemaal 110 F. 
Roodkoppapegaaiama
dine(Erythrurapsit
tacea), bloem (Deplan
cheasessilifolia),i3loem 
(Grevilleagillivrayi). 

NIEUWZEELAND 
iio'i4. Kerst, kinderge
zichten tijdens kerstspel. 
8C.,$1.40, 2.,2.50, 3.. 
Resp. Maria en jezus, Ma
ria, Maria, engel, herder. 

NIUE 
i8io'i4. Bezienswaar
digheden. 
Velletjemet 20,30 c, 
$1.50,1.70,2., 4.. 
Resp. Talavarotsbogen, 
Avaikigrotten, land
schap bij Mutalau, kerk 
in Lakepa, golfterrein, 
Huvalubos, kust bij Tepa 
Point, fossiele koralen bij 
Togo Chasm. Landkaart 
op rand. 

POLYNESIË 
288'i4. Honing. 
100 F. Bij, honingraat, pot 
honing. 

229'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
300 F. Bombardement op 
hoofdstad Papeete. 

SAMOA 
237'i4. Fauna, 
vleermuizen en vogels. 
Opdruk Official. 
Velmet$i., 2.80,3., 
3.90, 4., 5, 6., 750, 
8., 10., 12.50,15.. Resp. 
vleermuis (Emballonura 
semicaudata), Gallinula 
chloropus, Didunculus 
strigirostris, Lalage shar
pei, Zosterops samoensis, 
Nesofregetta fuliginosa, 
Numeniustahitiensis, 
Pterodroma brevipes, 
vleermuis (Pteropus 
samoensis), Myiagra 
albiventris, Gallicolumba 
stairi, Gymnomyza sa
moensis. 
237'i4. Bedreigde die
ren. Opdruk Official. 
50C.,$i.50,2., 2.25, 
2.50,3.50,5.50,6.60, 
7., 9., 20., 25.. Resp. 
potvis (Physeter macro
cephalus), zeepaardje 
(Hippocampus histrix), 
bultkoppapegaaivis (Boi
bometopon muricatum), 
blauwe marlijn (Makaira 
nigricans), pijlstaartrog 
(Himantura gerrardi), 
Napoleonvis (Cheilinus 
undulatus), kortvinma
kreelhaai (Isurus oxyrin
chus), hagedis (Emoia 
samoensis), weekdier 
(Hippopus hippopus), 
karetschildpad (Eretmo
chelysimbricata), geel
bruine verpleegsterhaai 
(Nebrius ferrugineus), 
witpunthaai (Carcharhi
nuslongimanus). 

288'i4. Persoonlijk 
zegel. 
$3.. Ruimte voor per
soonlijke invulling, vlag. 
298'i4. Pacific Small 
Island Developing States 
(SIDS). 
Zestienmaal 50 c; velle
tje met zesmaal $ 3.; vel
letje met zesmaal $ 3.90; 
velletje met zesmaal $ 4.. 
Resp.zeilboot, cruise
schip, vlag, veerboot, 
kano, grote barracuda 
(Sphyraena barracuda). 

Toi 
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karetschildpad (Ca
retta caretta), zeepaardje 
(Hippocampus barbouri), 
vis (Dysommina rugosa), 
koraalrif, kustlijn, zons
ondergang, zonsop-
komst, Lemafa Peak, 
stenen zeewal, waterfiets; 
kustlijn, vlag, zonson
dergang, zonsopkomst, 
Lemafa Peak, stenen 
zeewal; grote barracuda 
(Sphyraena barracuda), 
vlag, karetschildpad (Ca
retta caretta), zeepaardje 
(Hippocampus barbouri), 
vis (Dysommina rugosa), 
koraalrif; cruiseschip, 
vlag, zeilboot, veerbout, 
kano, waterfiets. Beeld
merk met landkaart op 
alle zegels. 

i6-9-'i4.40e Gemene
best Spelen in Glasgow. 
$1.-, 2.-,3.-, 4.-. Resp. Ge
wichtheffen, zwemmen, 
rugby, boksen. 

ST. MAARTEN 
i7-9-'i4. FIFA*. 
150,250,450,550 c. 
Voetballers. 

ST. VINCENT 
5-3-'i4. Tv serie Downton 
Abbey. 
Velletje met viermaal 
$3.25; blok $9.-. Resp. 
Mr. Bates. Thomas Bar
row, Mr. Carson, Tom 
Branson; William Manson 
en Thomas Barrow. 
24-3-'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 3.25; twee 
velletje met elk tweemaal 
$5.-. Resp. Oostenrijks-
Hongaarse soldaat met 
geweer, idem zonder wa
pen, Russische hoornbla
zer, Russische artillerie
soldaat; Duitse cavalerist, 
Russische cavalerist, 
Duitse cavalerist met 
paard, Britse cavalerist; 
tweemaal Duitse cava
lerist; Russische soldaat 
met pistool, Oostenrijks-
Hongaarse soldaat met 
geweer. Landkaart op 
alle zegels. 

TONGA 
i5-9-'i4. Pakketzegels, 
vogels. 
$11.30,16.90,28.-(sa
menhangend). Resp.Tyto 
alba, Vini australis, Gal-
lirallusphilippensis. 

SI 6.90 / Zone 1 / 25l)g - SOOg 
$16 90/Zon8 1 /2S0g -SOOg 

i7-9-'i4.40e Gemene
best Spelen in Glasgow. 
Velletje met $1.75,2.35, 
2.40,2.60,3.40. Resp. 
boksen, polsstokhoog-
springen, rugby, judo, 
gewichtheffen. Vlaggen 
van deelnemende landen 
op rand. 

TUNESIË 
22-9-'i4. Postaal forum 
over elektronische han
del in Hammamet. 
600 m. Beeldmerk met 
landkaart. 

TUVALU 
i4-8-'i4. Val Berlijnse 
Muur 25 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 
$ t.40; blok $ 5.-. Verschil
lende muurschilderingen. 
i4-8-'i4. Bekende schil
derijen. 
Twee velletje met elk 
driemaal $1.50; twee
maal blok $4.50. Resp. 
'Lezende vrouw'van 
Henri Matisse (1869-1954), 
'Drie schedels'van Paul 
Cézanne (1839-1906), 
'Zelfportret met pijp' 
van Vincent van Gogh 
(1853-1890); detail uit 
'Nachtbrakers'van Ed
ward Hopper (1882-1967), 
'Portret van Père Tanguy' 
van Vincent van Gogh. 
i4-8-'i4. Papegaaien. 
$1.40,1.40,2.25; blok 
$ 4.50. Ara ararauna. Ara 
macao. Ara chloroptera; 
Ara macao. 

9-9-'i4. Zeeschildpad. 
Velletje met viermaal 
$1.40; velletje met 
tweemaal $ 2.25. Verschil
lende afbeeldingen van 
zeeschildpad. 

URUGUAY 
i3-8-'i4. Bekende per
sonen. 
$15,15. Actrice Christina 
Morän, componist en 
dirigent, Federico Garcia 
Vigil (1941). 
2-9-'i4. Tweede inter
nationale decennium 
Indiaanse volken in de 
wereld. 
$ 45. Beelden van vrou
wenfiguren. 

i6-9-'i4. Gelegenheden. 
Driemaal $15,45. Resp. 
100 jaar plaats La Estan-
zuela met watertoren. 
Dag van de Biodiversiteit 
met zebra en flamingo 
(Phoenicopterus roseus). 
Dag van het Milieu 
met vlinder en bloem. 
Internationaal Jaar van 
Familielandbouwmet 
oogst van producten. 
22-9-'i4. Dag van het 
Erfgoed. 
$15. Mensen, beschil
derde muur. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
24-i2-'i3. Koffiezetten. 
1.-, 1.50,3.-, 4.-, io.-Dh. 
Resp. roosterpan en 
mixer, vijzel en stamper, 
koffiepot, koffiekopje, 
man roostert koffiebo
nen. 

VERENIGDE NATIES 
23-io-'i4. Bedreigde vis
soorten. 
Viermaal US$1.15, vier
maal Zw.Fr. 1.40, viermaal 
€ 0.70. Resp. Scleropages 
formosus, Rhincodon 
typus, Sphyrna lewini. 
Hippocampus denise, 
Arapaima gigas, Cetor-
hinus maximus, Pristis 
pristis, Acipenser baerii, 
Cheilinus undulates, 
Carcharodon carcharias, 
Manta birostris,Polyodon 
spathula. 
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23-io-'i4. ASDA* 100 
jaar, persoonlijke zegels. 
Tienmaal US$1.15 
met aanhangsel voor 
persoonlijke bood
schap. Tien verschil
lende afbeeldingen 
van gebouw Verenigde 
Naties. Op aanhangsels: 
ASDA-affiche met zegel 
met indiaan (1934), oud-
president en verzamelaar 
Franklin D. Rooseveldt 
(1882-1945), ASDA-show 
in New York (1956), eerste 
ASDA Nationale Najaars-
show (1949), ASDA New 
York-show (1959), ASDA-
bijeenkomst (1935), ASDA 
New York-show (i960) 
met portret oud-presi-
dent Abraham Lincoln 
(1809-1865), ASDA-
magazine foo jaar, ASDA 
New York-show (1986), 
vooraanstaand filatelist 
John Luff (1860-1938). 

WALLIS EN FUTUNA 
27-5-'i4. Sport. 
20 F. Gewichtheffer, 
beeldmerk. 
i9-6-'i4. Fauna. 
65 F. Schildpadden. 

ZAMBIA 
28-8-'i4. Watervallen. 
2.50,3.50,3.80,4.05, 
4.95,8.35 K. Resp. Victo
ria, Lumangwi, Kalambo, 
Chishimba, Ngonye, 
Kundalila. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
i4-io-'i4. Rendieren op 
Zuid-Georgië. 
65.75P-,tt--. i-2o. Resp. 
rendieren, rendier met 
kalf en pinguïn (Ap-
tenodytes patagonicus), 
grazend rendier, jager 
met geweer. 

E South Georgia 

5-ii-'i4. Helden van de 
Trans-Arctische Expedi 
(1914-1917)-
65,75 p.; t l . - , 1.20. 
Fotograaf Frank Hurley 
(1885-1962): resp. Hurie 
en dokter Alexander 
Macklin (1889-1967) 
op schip'Endurance', 
expeditieleden in offi-
ciersverblijf, maaltijd a 
boord van schip, dokte 
Dr. Leonard Hussey (189 
1964) schaakt met Frant 
Hurley. 
65,75 p.; t l . - , 1.20. 
Kapitein Frank Worsley 
(1872-1943): resp. portrt 
Worsley en natuurkun
dige Reginald james 
(1891-1964) observeren 
sterrenhemel, Worsley 
en eerste officier Lionel 
Greenstreet (1889-1979) 
met schip, expeditielei
der Ernest Shackleton 
(1874-1922) met Worsley 
bij verlaten van schip. 
65,75p.;£i.-, 1.20. Twe( 
de officier Tom Crean 
(1877-1938): resp. portr« 
met pijp, Crean met 
honden, reddingsboot 
james Caird,bemannin 
van 'Endurance'. 

Gebruikte afkortingen: 

ASDA American Stamp 
Dealers Associa
tion 

FIFA Federation Inter
nationale de F001 
ball Association 

RAF Royal Air Force 
Sepac Small European 

Postal Administrc 
tion Cooperation 

WWF World Wildlife 
Fund 
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175 JAAR SPOORWEGEN IN NEDERUND 

Op 8 september gaf Post-
NL een velletje zegels uit 
dat gewijd is aan 175 jaar 
spoorwegen in Neder
land. Met nadruk wordt 
dit op het velletje ver
meld en is er geen sprake 
van 175 jaar Nederlandse 
Spoorwegen (1). Dat 
bedrijf bestaat pas sinds 
1938 en was ontstaan 
door het samengaan van 
de particuliere Holland-
sche ijzeren Spoorweg-
Maatschappij (HI)SM) 
en de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staats-
spoorwegen (SS). Tussen 
de HIJSM en SS bestond 
al een samenwerkings
verband, bijvoorbeeld 
op het gebied van de 
tarieven. Eerder waren 
andere spoorwegmaat
schappijen in de HIJSM en 
SS opgegaan. Zo kon een 
jaar later in 1939 een na
tionaal spoorwegbedrijf 
het eeuwfeest van de 

spoorwegen in Neder
land groots vieren (2). 

Snel 
Het is bijna niet meer 
voor te stellen, maar in 
1839 was niet iedereen 
blij met de introductie 
van de trein in Neder
land. De eerste spoorlijn 
ter wereld werd in 1825 
in Engeland geopend 
(3) en al snel daarna 
werden er in Nederland 
plannen gemaakt om dat 
voorbeeld te volgen. Met 
name koning-koopman 
Willem I zag het voordeel 
van een goed spoorweg
net (4). Het was echter 
een kostbare onderne
ming en er werd gewikt 
en gewogen. De Belgische 
Opstand zorgde voor de 
nodige vertraging, terwijl 
ironisch genoeg het afge
scheiden België de eerste 
spoorlijn op het Europese 
vasteland opende (5). 

Maar op 20 september 
1839 was het dan toch zo 
ver dat er tussen Haarlem 
en Amsterdam een trein 
kon rijden. Sommige 
boeren vreesden dat 
hun koeien, opgeschrikt 
door het monster dat 
met grote snelheid door 
het landschap reed, zure 
melk zouden geven. Ook 
anderen waren onder de 
indruk van de snelheid 
waarmee gereden werd. 
Wie in die tijd snel van 
de ene naar de andere 
plaats wilde kon met de 
postkoets of de trekschuit 
reizen. Daarbij was men 
afhankelijk van de snel
heid van de paarden. Met 
de trein was dat ineens 
verleden tijd. Een van 
de hoogwaardigheids
bekleders die nog de 
zegeningen van de trein 
m zijn toespraak roemde, 
bedankte voor de eer 
om plaats te nemen in 

een van de rijtuigen om 
persoonlijk de inhuldi-
gingsrit mee te maken. 
De snelheid van maar 
liefst 40 kilometer per uur 
die locomotief De Arend 
wist te bereiken (6), was 
ook hem iets te veel van 
het goede. 

Tijd 
Alle vrees ten spijt 
was de opmars van de 
trein in Nederland niet 
meer te stuiten. Binnen 
enkele decennia werd 
een spoorwegnetwerk 
opgebouwd (7), werden 
de rivieren overbrugd 
en verrezen er kleine en 
grote stations (8,9). Het 
zorgde er niet alleen voor 
dat de afstanden voor 
personen aanzienlijk 
bekort werden, het gaf 
het land ook een enorme 
economische impuls. 
Het goederenvervoer 
per spoor bleek van 

onschatbare waarde. 
Producten konden zo 
in een veel kortere tijd 
de eindbestemming 
bereiken en net als nu, 
was ook toen tijd geld. 
Over tijd gesproken. He 
nieuwe Nederlandse ve 
letje leidt ons als het w£ 
door de tijd: beelden 
uit het verleden worder 
gespiegeld met beeldei 
uit het heden. De oude 
klok van het oude static 
Rotterdam CS, en inmid 
dels ook weer opgeno
men in het vernieuwde 
Rotterdam CS, tegenovi 
de momenteel gangbai 
stationsklokdieopalle 
perrons te vinden is. 
Bij het vaststellen van 
de eenheidstijd in ons 
land hebben de spoor
wegen een belangrijke 
rol gespeeld. In de 19de 
eeuw was er nog sprake 
van een lokale tijd, wat 
tot verwarring leidde. Z 
was het in het voorjaar 
in Haarlem een kwartiei 
vroeger dan in Amster
dam, maar in het najaa 
was het in Haarlem wee 
een kwartier later. Ver
zoeken van de minister 
van Binnenlandse Zakei 
om een zelfde tijd te ha 
teren werden niet door 
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2 steden gehonoreerd, 
t waren uiteindelijk de 
egraafdiensten en de 
Dorwegmaatschap
en, voor wie dit een 
werkbare situatie was, 
•eeneenheidstijd 
Iwongen. Op 1 mei 
59 werd de tijd van 
isterdam ingevoerd als 
nationale tijd. 

>dern bedrijf 
het eeuwfeest van 
spoorwegen in 1939 
lakten de Neder
idse Spoorwegen 
n zelfvertrouwen. Al 
1908 werd de eerste 
oorlijn geëlektrificeerd 
vanaf de jaren twintig 
'amen er steeds meer 
len bij (10). In 1934 
;rd de eerste diesel
!in geïntroduceerd. De 
stroomlijnde locomo
f was de eerste van zijn 
ort op het Nederlandse 
oorenookdeelek
sche treinen werden 
rvangen door meer 
!stroomlijnde modellen 
1). Het bedrijf behoorde 
t het modernste van 
ropa en kon rekenen 
) grote waardering van 
:t publiek. Zes jaar later, 
i de Duitse bezetting, 
IS de situatie volkomen 

anders. Het materieel was 
in het laatste oorlogsjaar 
naar Duitsland overge
bracht en de infrastruc
tuur had heftig geleden 
onder de oorlogsomstan
digheden. Het bedrijf 
moest volledig opge
bouwd worden, maar 
men deed dat dan ook 
met groot enthousiasme, 
hoewel de financiële 
middelen beperkt waren. 
Men maakte ook haast 
met het vervangen van 
de stoomtreinen. In 1954 
werd een bestelling ge
plaatst voor elektrische 
treinstellen, die vanwege 
de vorm van de locomo
tief al snel 'hondenkop' 
genoemd werden (12). 
Op 7 januari 1958 werd de 
laatste stoomtrein uit de 
dienstregeling gehaald. 

Sprong voorwaarts 
In de jaren zestig raakten 
de Nederlandse Spoor
wegen in zwaar weer. 
De welvaart groeide in 
Nederland en dat had 
gevolgen voor de trein. 
Door de vondst van 
aardgas in Groningen 
verminderde de vraag 
naar kolen uit Limburg en 
daardoor was er minder 
transport van kolen per 

trein nodig. Op den duur 
zou de gehele kolenpro
ductie zelfs stilgelegd 
worden. Daarnaast 
betekende de toege
nomen welvaart dat de 
eigen auto voor steeds 
meer Nederlanders een 
vanzelfsprekendheid 
werd. Vanaf 1963 namen 
de verliezen bij de NS 
toe. Het feest van 125 jaar 
spoorwegen in 1964 werd 
dan ook gevierd onder 
een slecht gesternte en 
menigeen vreesde dat 
het volgende jubileum 
in 1989 niet meer bereikt 
zou worden. Uiteinde
lijk is men niet bij de 
pakken neer gaan zitten 
en heeft men getracht 
om het spoor weer voor 
een grote groep mensen 
aantrekkelijk te maken. 
Er werden speciale acties 
bedacht om mensen 
weer in de trein te krijgen 
(13) en de tijdgeest hielp 
ook een handje. In 1970 
maakte men een sprong 
voorwaarts met de 
campagne Spoorslag 70. 
De dienstregeling werd 
uitgebreid, waar die ja
renlang was gekrompen 
en met nieuwe campag
nes straalde de NS een 
nieuw zelfvertrouwen uit 

(14). In 1968 was het oude 
logo (15) vervangen voor 
een nieuw dynamisch 
logo, ontworpen door 
Gert Dumbar en René 
van Raalte. Het wordt 
nog steeds gebruikt. 
De oliecrisis deed het 
besef opkomen dat het 
particuliere autogebruik 
teruggedrongen moest 
worden en het reizen per 
trein kon daarbij helpen. 
De trein werd het nieuwe 
alternatief voor de auto 
met een slogan als'De 
trein is zo gek nog niet' 
(16,17). Er werd ook weer 
geïnvesteerd in nieuwe 
spoorlijnen. De Schip
hollijnwerd eindelijk 
aangelegd (18,19) en 
ook de nieuwe provin
cie Flevoland werd op 
het spoor aangesloten 
(20). Met de Tienertoer 
werden jongeren de trein 
ingelokt, met de Daluren
kaart werd het reizen 
per trein buiten de spits 
aantrekkelijk gemaakt 
en met de Familie Spoor 
hadden de spoorwegen 
enthousiaste gebruikers 
van de trein. Toen in 
1989150 jaar spoorwe
gen gevierd werd (21), 
gebeurde dat met een 
nationale manifestatie 
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in Utrecht, waar men in 
1964 niet van had durven 
dromen. De koningin 
kwam met de koninklijke 
trein naar de opening 
en presidentdirecteur 
Ploeger, spoorwegman in 
hart en nieren, straalde 
van genoegen. De trein 
had zijn vaste plek in de 
maatschappij verworven, 
immers 'Waar zouden we 
zijn zonder de trein?' 

Onvrede 
In de jaren die volgden 
leek de slinger van de 
geschiedenis weer de 
andere kant op te gaan. 
Er kwamen bestuurders 
van buiten het bedrijf. 
Er volgde een verzelf
standiging en de NS 
werd gesplitst. Beheer en 
onderhoud werden on
dergebracht bij ProRail. 
De exploitatie ging naar 
NS Reizigers en NS Cargo. 
Voor het eerst sinds 1938 
kwam er weer concur
rentie op het spoor. De 
reizigers hadden het idee 
dat het er allemaal niet 
beter op werd. Er werd 
geklaagd over vermin
derde dienstverlening 
en vertragingen. In de 
winter zorgden blaadjes 
op het spoor, vierkante 
wielen en bevroren 
wissels voor het nodige 
ongemak en frustratie. 
Problemen met de Betu
welijn en de hogesnel
heidslijn naar Brussel 
(Fyra!) hebben het imago 
van de NS geen goed 
gedaan. Toch is er wel 
degelijk reden om in 2014 
te vieren dat er 175 jaar 
treinen rijden in Neder
land. Buitenlanders prij
zen het efficiënte vervoer 
per spoor. In de meeste 
buitenlanden kunnen ze 
alleen maar dromen van 
een spoorwegnetwerk 
als het onze. Over het 
algemeen valt het met 
de vertragingen wel 
mee. 92% van de treinen 
rijdt op tijd en de meeste 
vertragingen bedragen 
niet meer dan 5 minuten. 
De prijzen zijn zeer ac
ceptabel. De treinen zijn 
modern, comfortabel en 
snel. Na jarenlange ver
bouwingen, worden de 
vernieuwde stations weer 
heropend. Te hopen valt 
dat de NS de komende ja
ren aan alle verwachtin
gen kan voldoen, zodat 
het bedrijf kan bewijzen 
dat het klaar is voor de 
21e eeuw. 
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www.motiefonline.nl Motief-
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-4512751 
E-mail robert-wiktor(5)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O G., tevens collecties Europese 
landen. D.N Sluis. Tel. 0229-
261611. www.stamps-dns.com 

www.aephilatclie.nl en 
www.po5tzegel-veiling.com 
voor al uw postzegels van vele 
landen Voormeennformatie-
A.M. Eijgelaar Tel 010-5222914. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www wereldzegels eu 
M.v Dal. Tel. 0492-522224. 

Indonesië na 1949 is mijn 
specialiteit, pfr +gst mooie 
voorraad abonnementen op 
maat en manco lijsten verzorg ik 
ook. M Snoek. 
E-mail: mennosnoek(S)hetnet.nl 
Tel 0228-318267 of 06-14511744. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijsl Mooie 
kwaliteit Davo, Lindner, Leucht
turm, Safe 
www tenkatephilatelie.nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: infoOtenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels- en 
munten verzamelen zie: 
www filateliehpz nl Helderse 
postzegelhandel. Tel 0223-614066. 

Nieuw, www voor5terph1latel1e.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A. Peters 
E-mail: infoOvoorsterphilatelie.nl 
Tel. 06-51548440 of 045-5245256. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwits., Oostenrijk, Liech
tenstein, Brasil en Indonesië 
20 - 25%. R. Dorman, Fon
teinkruid 37,7772 ML, Harden
berg. Tel. 0523-272182. E-mail 
hi.dormanOconcepts.nl 

Prijslijst verzamelingen en 
restanten aanvragen: Van Dal 
Filatelie, v. Deutekomplein 99, 
5706 TJ Helmond of 
m_,vandal(5)chello nl 

2500 aanbiedingen van meer 
dan 40 landen! Kijk op 
www.tenkatephilatelie nl of 
stuur uw mancolijst naar Lijster-
besstraat 21,6666 XE Heteren 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail' mfoOtenkatephilatelie nl 

www.philatelie-amsterdam.nl 
Online en met kleurenfoto's. 
motief, wereld en partijen 
K.A, Erkelens. Tel. 020-6838643. 

Australië, Nieuw Zeeland: 
nieuwtjes, pzb's enz zowel 
postfris als gebr. tevens verkoop 
van partijen en coll. www pzhs-
herrema.nl. tel. 0518-462253, 
e-mail- sherremacahotmail.com. 
postbus 41,9040 AA Berlikum. 

Noorwegen 2013-2014 35 x met 
h.w. 10,-euro. D Kerkvliet, Am-
pzingstr. 16,2014 XV Haarlem 
E-mail: d kerkvliet(5)tele2.nl 

De Verzamelwinkel/Zierikzee 
stopt er na 31 jaar mee, let op 
laatste weken! Alles met hoge 
korting of t.e.a.b. Postzegels, 
munten, prentbnefkaarten, 
speldjes, plaatjes/boeken, speel
goed, L G B aandelen enz 
St Domusstraat24, Zierikzee. 
Tel. 0111-413118 Let op: 
open dinsdag t/m zaterdag! 

1000 st. versch. Nederland 
20,- euro, 1250 st. versch. 
Nederland 35,-euro. D. 
Beekman,Slijpkruikweg 5, 
6712DH Ede. 

Te koop aangeboden uitge
breide verzameling Neder
land van 1852 tot 2000 post
fris en ongebruikt. Vele zegels 
met certificaat 8 insteekboeken 
met Nederland postfris 
ongebruikt H. Toebes. 
Tel. 06-46270425. 
E-mail f.toebescscasema.nl 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel- en muntenverza-
melingen van de gehele wereld. 
Contante betaling. D van der 
Toorn. Tel. 070-3388427 of 
06-51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Vaticaan pfr. jrg. 2011 t/m 
2013 Nederland pfr. pzb. 82b 
en 83b/c, aanbiedingen aan. 
N. de Neef Tel. 0523-614978. 
E-mail. ndeneef (akpnmail.nl 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 010-4826725. 

Gevraagd' ik bied de hoogste 
prijs voor ongebruikte Neder
landse postzegels uit de jaren 
2001-2014. W Bongers 
Tel. 06-36578674. 

Transorma coderingen los of 
verzameling poststukken. 
T. Molenaar. Tel 0546-815959. 
E-mail' teun molenaarOkpnmail nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzame
laars van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, 
bel 0575-848859, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
lom the club, see youi 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 06-51140411,0181-774870 
ofwww.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomsten 
m Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst 
Contributie 20,-euro. 
Inl P. Mulder. Tel. 020-6197689. 
E-mail ppmulder(Splanet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 
en postzegels van Frankrijk en 
voorm Franse Kol., eigen blad, 
veilingen, rondz., 4 bijeenkom
sten p.j. m De Bilt. Contr. 19 euro. 
Info Pietjan Zwaag. 
Tel. 020-6277894. E-mail: 
secretarisOcfv-marianne.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeen
komsten en 7 veilingen. Een 
uitgebreide bibliotheek en rond-
zendingen. Onze website 
www.usca.nl Enk Mulder, 
mfo(5)u5ca.nl Tel. 06-25240316. 

Het Postmerk, De Bilt orga
niseert op 15 november de 
grote najaarsveiling. Dit jaar 
met vrijwel alle Nederlandse 
topstukken. Voor catalogus bel
len met 030-2204138 of 
veilmgOpostmerk nl 
Guus van Wijk, De Bilt. 

Emmeloord 8 november Pos 
zegelbeurs 10.00 -16 00 uur 1 
Multi Functioneel Centrum, 
Corn. Dirkzplem 10,8301 AN 
Emmeloord. Inl 0527-615628. 

Verzamelt u Latijns Amerika 
LACA heeft 4x per jaar een 
meeting in De Bilt, een blad vol 
interessante artikelen en 2 keer 
per jaar een veiling. 
Info. www laca.nl of 023-52566f 

Verzamelt u Israël? 4 Bijeen
komsten met veiling p.j. onze 
website wwwver-nip.nl 
B. Belonje. Tel. 0320-234548. 

Rondzendvereniging Conta< 
schept Kracht (CsK) biedt sine 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendmgen per verzamelgebiec 
Contributie 9 euro per jaar. 
Tegemoetkoming in portokos
ten. Ook inzenders van kwalit< 
tief goed materiaal van harte 
welkom Provisie 6% en voor
schotten beschikbaar. Inzendei 
m CsK-boekjes, aankoopkosten 
boekjes worden bij afrekening 
vergoed. Zie www csk nu 
B.K. Okma. Tel. 0514-850744. 

PV Phi la Venio houdt op 
zaterdag 13 december een 
grote internationale Postze-
gelbeurs van 10 00 -16 00 uut 
m zaal De Wijlderbeek, Hager-
hofweg 2A, VenIo Zuid. 
Entree 1,-euro Tafels te huur. 
inl. H. Feijen Tel 077-3731138. 
E-mail: mappaOlive nl 

Zaterdag 8 november Postze 
gel Verzamelbeurs van 10 00 
15 00 uur Christelijk College, 
Graaf Adolflaan, Zeist. 
Inl G. ten Dam. Tel 0548-85822' 

Verzamelt u Latijns Amerika'' 
LACA heeft 4x per jaar een 
meeting in De Bilt, een blad vol 
interessante artikelen en 2X pet 
jaar een veiling. 
Info wwwjacanlof023-525668 

Postzegel-Ansichtkaarten- e 
Muntenbeurs zaterdag 29 
november van 10 00-14 30 uu» 
m Rijngaarde, Dronensingel 1, 
2411EV Bodegraven. Semihande 
laren aanwezig en ruiltafels. Inl 
D Verwoerd, tel 06-53260579 
E-mail' verwoerdvanwijkfB 
casemanl. Tevens materiaal 
inleveren voor Stichting Posi 
zegelvriend. 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatclie.nl
http://www.po5tzegel-veiling.com
http://tenkatephilatelie.nl
http://voor5terph1latel1e.nl
http://www.tenkatephilatelie
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://herrema.nl
http://akpnmail.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://ofwww.filitalia.nl
http://www.usca.nl
http://laca.nl
http://wwwver-nip.nl
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oven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehoudt 

DEZE MAAND VERWACHT; 
SLOWAKIJE MISSIE, JAPAN GROOT EN 

MISSIE, OOSTENRIJK GROOT, 
U.S.A. MISSIE EN VEEL MEER 

KLEMSTROKEN VOOR STUNTPRIJZEN; 
!50gr. STROKEN ZWART OF BLANK 18,00 
ISOgr. BLOKKEN ZWART OF BLANK 19,25 

Ikg. STROKEN ZWART OF BLANK 61,00 
1kg. BLOKKEN ZWART OF BLANK 66,00 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 

m^ é _^ Mïh. « k JÊÊm 

Ikg. j r 

PEQflSIUlOg'iï S Q J P B M I Q m Ä E @E@(2)ÏÏP@E£ïaMy' 

250gr. 

U.S.A. #WERELD 
GROOT T AFGEWEEKT 

WO' 

99 »> « A MISSIE ^ ^ 

hff VOOR MEER ; IJK OOK OP WWW.BREDENHOF.I 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
lEDERLAND ALLEEN TOESLAG 

'OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
THAILAND MODERNE MIX 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 250 gr 500 gr 
14 00 34 00 65 00 
15 00 35 00 
10 00 22 50 42 50 

12 50 
1100 

22 50 
50 00 
15 00 
14 00 
16 50 
15 00 
15 00 
17 50 
14 50 
35 00 
15 00 
9 50 
9 50 

13 50 
22 50 
13 50 
18 00 
16 00 
12 50 
13 50 
55 00 
10 00 
15 00 
19 00 

29 50 55 00 
25 00 49 00 
55 00 

35 00 
34 00 
38 00 
37 50 
35 00 
4100 
34 50 

36 00 
22 50 
22 50 
32 50 

32 50 
42 50 
37 50 
29 50 
32 50 

23 50 
35 00 
42 00 

iOO 

62 50 

55 00 
60 00 

45 00 

DE HOL 

Veiling Nr. 124 
wordt gehouden op 

zaterdag 13 december 2014 
te Alkmaar 

c 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 
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o 
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mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.I
mailto:info@de-hollandse.nl
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^ i e t d i i k Meer dan 95 
in dienst vai 

Filatelie 
1919-201 

Veiling 404, voorjaar 2015 
lullt iiiiimiiiiiif iiiiitiiii.iibjniiiiiiiiiiiiitiii«i I» t l r r 

Wij zoeken voor deze veiling wederom materiaal! 
Heeft u postzegels, brieven, prentbriefkaarten, 

stempels, collecties of voorraden? 
Neemt u dan gerust contact met ons op! 

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. 

Bel M naar Rietdijk: 070-364 79 57 

mmmmmmmmÊmÊimÊmmmmmmmmmmmtmmmm 

r^LetdUki 
Postzegel- en muntenveilingen B V 

Postzegelveiling 403 

(,„ ,'>(M* ' ' 
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OK UW COili Ook uw collectie in een speclaalveiWng? 
: Informeer naar de mogelijkheden! 

Speciaalveiling posthist 

Voor opbrengsten van veiling 403 : W W W . r i e t d i j k v e i l i n g e n . n l 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

n.r\ i i w T/ia., en bent van harte we lkom! 
Rietdijl< B.V. 

Kantoor: Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.com 

http://WWW.rietdijkveilingen.nl
mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdijkveilingen.com

