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•0W' i:^'^ W < ^ <?î  .dU/eAoX, «<^ ht fefe.* 

t>w 

j »t^O'CA^a^^C^'tM d^tt 'ViAÂ wvyöW 
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De Nederlandsche Postzegelveilini 

inzenden voor de 
voorjaarsveiling 
dagelijks mogelijk 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 0294 - 43 30 20 
Fax. 0294 - 43 30 55 

^"^sen Ketst en 
.. ^^den Nieuw 

''^'^'^'i ook geopend 
VC 

ge 
'̂ '<3<3/ tanef 

y^^' iu ivcol leci te 

Profiteer hiervon 

^mimml 

i'-^*'^ V. lo GULDEN! 

De Ncderlandschc Postzegclvciling 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
te l . 0294 - 43 30 20 fax 0294 - 43 30 55 
internet ; www.npv.n l 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://www.npv.nl


POSTSTUKKEN 
Nederland en Gebieden Overzee 

www.bbfila.com 
Nieuw  collectie DRUKWERK Nederland. 

Aanwezig op de volgende beurzen in Nederland 
• 2930 december Eindejaarsbeurs Barneveld 
• 31 januari1 februari Filateliebeurs Hiversum 

rl^\ 

t 

O!' |cnrtttiT"ft. 

Bert Brinkman  GOUDA email bbfilatelie(a!planet.nl 
ONLINE BRIEVEN WWW.BBFILA.COM 

N\iV)V^ 

i LeuchiÉurm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

Lcddigitole microscoop 
• Voor het gedetailleerd bekijken van postzegels, munten, 

bankbiljetten, mineralen enz. 

• Mobiel gebruik dankzij oplaadbare liionenaccu 

• Eenvoudige, gebruikersvriendeli|ke bediening 

• Uitstekende beeldscherpte dankzij regelbare focussering 

• Opslaan van foto's en video's 

• Afspelen via USB 2 O of televisie mogelijk 

• Software geschikt voor alle gangbare computers, kan eenvoudig 
en snel worden geïnstalleerd 

• Incl. kalibreerfunctie voor exacte metingen 

artnr 346 680 

€199,95 
Incl. 4 GB MicroSDkaart 

Meer info bij uw 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 
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http://www.bbfila.com
http://WWW.BBFILA.COM
mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com
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Ter herdenking van de 100° verjaardag van de laatste Poolexpeditie van Prins Albert I 
Partner van "2015, Cultureel Jaar van Rusland in Monaco" 

.4USEE 
DES TIMBRES 
ET DES 
MONNAIES 

♦♦♦♦♦♦ 
m w m t̂esBl̂  m m %^M ^fes^ ^ a ^ I B fl ü %m 

1x11X12 
TOT 

DECEMB^ 

15 

MonacoPhil 2015 wordt opnieuw een hoogmis van de internationale filatelie. 
De bezoeker zal drie uitzonderlijke tentoonstellingen kunnen bezoeken: 

aling van enkele topcollecties van leden van de Club U||m§|feCario 
Een tentoonstelling van polaire filatelie met bijzondere aandacht voor Russische Expedities 

Een mooi voorbeeld van wat u kunt verwachten vindt u hieronder. 

1 
^ 

È „ 

 Sc CTLA^/^J^ "

Brief van de hand van Prins Albert I van Monaco mecenas van the Royal Scottish Geographical Society (RSGS) geschreven vanop, 
zijn expeditieschip Pnncesse Alice met aan boord de wetenschapper W/S Bruce van de RSGS De brief is geschreven op het persoonlijk 
briefpapier van de Prins (zie kroon op de achterzijde) en is op 15 juh 1899 verstuurd vanuit Tromso m Noorwegen waar de expeditie even 
halt hield op weg naar Spitsbergen De brief is gericht aan Kolonel Frederick M Bailey, Secretaris van de RSGS De frankering bedraagt 20 
ore wat destijds het vigerend tanef was voor bneven naar het buitenland De keerzijde van de brief toont de prinselijke kroon vermeldt als 
afzender de Prins van Monaco draagt een transitstempel van Newcastle van 24 juli 1899 en een postmerkteken D', wat staat voor DOWN 
of̂ yVEG VAN LONDEN' De brief moest immers mee met de trein naar Edinburgh dus de trein in de richting "weg van Londen" 

.  ^ s , 

www.monacophiLeu 

http://www.monacophiLeu


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

1892 
EERSTE POSTZEGELVEILING IN NEDERLAND 
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Dubbele briefl<aart G34 met l<opstaand opschrift van de vraagkaart, 
op 521898 verstuurd door J.L. van Dieten Jr. 

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

betrouwbaarheid en service in dienst van de fi latelie 

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

Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

^aüj—— 
I ïra i 

 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.ni 

Van Dieten Postzegelvsit ingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatel ie BV 

mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.ni


Zaterdag 13 december 

PostBeeld 
Partijendag 
2 0 % korting 

op alle collecties en partijen 
in onze winkels! 

Haarlem, PostBeeld-Haarlem Kloosterstraat 17 
geopend: dl t /m vr 10:00-18:00, za 10:00-17:00 

Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel. Vrouwensteeg 3 
geopend: wo t /m za 10:00-17:00 

Rotterdam, PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255 
geopend: dl, do, za 10:30-17:00 

*alleen op zaterdag 13 december, alleen in onze winkels Haarlem, Leiden, Rotterdam 

OUDJAARSBEURS GRONINGl 
zaterdag 27 december 2014 

Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70, 9744 A 
09.30-16.00 u / Info 050-5033926 ('s avondsU 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU^ 

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 HERSCHEITl 

Postbus 23, ( ^ 

6950 AA Dieren ^ ^ ^ ^ 

Tel: 0313-419041 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

POSTZEOELHAHDEL 
'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 mij 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 zege ls Neder land en Overzee. 

WWW.POSTZEGELHOES.NL 
POSTFRIS NEDERLAND M E T ORIGINELE GOM 

Frankeerzegels ' Certificaat van erkende keurmeesters 
45B ' 
50-5 
66 
67 
71 
72 
73 
75 
76 
77* 
79* 
80* 
82-83 
84-86* 

450,00 
34,00 
69,50 
35,00 
25,00 
45,00 
62,00 

120,00 
62,00 

299,00 
520,00 

1425,00 
12,80 

395,00 

87-89 
95 
96 
101* 
106 
110-113 
136-138 
139-140 
141-143 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 

22,50 
24,00 
25,00 

1425,00 
3,60 
8,60 

110,00 
10,00 
14,00 
14,75 
95,00 
22,00 
24,00 
38,00 

229-231 
232-235 
236a-7b* 
248-251 
252-255 
256 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
287-288 

33,50 
33,50 

275,00 
59,00 
28,00 
14,00 
30,00 
36,00 
14,00 
50,50 
54,50 
32,00 
63,00 

9,00 

289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
346-349* 
356-373 
402b-303b 
474-489 
518-533 
534-537* 

26,00 
5,50 

21,00 
20,00 
18,00 
6,50 

180,00 
62,50 
90,00 
65,00 
95,00 

380,00 
Port post f r is 
67a-68b* 420,00 

14 
16 
18 

22,50 
23,75 
22,50 

ONGEBRUIKT NEDERLAND MET ORIGINELE GOM EN PLAKKER/REST 
6 B* 760,00 61b-c 225,00 Rolt.1-18 240,00 LP 12-13 99,00 
43* 255,00 149-162 11700 Rolt.19-31 74,00 Port 31-43 69,00 
47 195,00 163-165 144,00 Rolt.33-56120,00 Br.k.1-7* 385,00 
49 105,00 177-198 122,00 Rolt.57-70 44,00 Br.k.1-7 370,00 

MOOI GEBRUIKT NEDERLAND 
28 12,50 47 55,00 84-6 21,00 
29 42,50 48 190,00 105 43,50 
44 29,50 80 250,00 136-8 48,00 

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

maar ook telefonisch of schriftelijk. Aanbod is geldig zolang voorraad strekt. 
Porto extra, doch franco levering boven 150,-. 

Geen winke l . Bezoek ui ts lu i tend na afspraak. 

Interesse in maandaanbiedingen via email? IS^rX^. 
Graag uw emailadres * ' " ' ~* 

Hans Mans 
Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

077 3512698 info@postzegelhoes.nl 

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

•f^^erkoop 
Postzegels 

Munten 
Bankbiljetten 

1015 - 2123055 
www.pzhvandomburg.nl 

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6428899 
KvKnr: 23083937 - e-mail: sundquest@planet.nl 

«O 
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MICHEL NIEUWS IN DECEMBER m. 
Junior Duitsland 2015 in kleur 
CEPT Verenigd Europa 2015 in kleur 
Overzee 8/2, Zuidoost Azië 2015 in kleur 
Prifix Luxemburg 2015 in kleur 

Motief Spoorweg Wereld 2015 in kleur 
Motief Schepen Wereld 2015 *USB Stick* 
'Alleen als USB Stick, niet in boekvorm* 
Rundschau abonnement 2015,16 nrs. Port betaald 

€ 59,80 
€ 98,-

€ 86,50 

Nieuw: Alle landen uit de Europa en Overzee catalogi zijn los leverbaar op USB stick. 
De USB geeft dezelfde informatie als de catalogus op PDF. 
Prijzen afhankelijk van het aantal pagina's. 

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

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
IBAN NL36INGB00000017Ü0 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Belgiè= e 0,80 per 
Denemarken = € 0,80 per 
Frankrijk = € 0,60 per 
Nederland = € 0,70 per 
Kanaaleilanden = € 0,25 per 
Liechtenstein = € 0,40 per 
Noorwegen = € 4,00 per 
Engeland = € 0,55 per 
U.S.A. = e 0,30 per 
Zweden = € 4,50 per 
Zwitserland = € 0,45 fier 
Duitsland Euro Zegels = € 0,75 per 

100 BFR. 
10 DKK. 
10 FF 
1 EURO. 
1 GBP 
1 SFR (vanaf 1996). 

100 NKR. 
1 GBP. 
I DOLLAR. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens 
Eindejaarsbeurs/Stamptales 29-30 december 2014 in Barneveld 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Vaikenswaard 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU%5e
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.pzhvandomburg.nl
http://www.advantage-stamps.con
mailto:sundquest@planet.nl
http://hetnet.nl
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telle (waarin opgenomen De 
atelist en De PosthooTn) wordt uitge
en door de Stichting Nederlandsch 
mdblad voor Philatelie 

)ff(ciele mededelingen van de 
nklijke Nederlandse Bond van 

telistenverenigmgen KNBF en de 
ma s van De Posthoorn vallen buiten 
intwoordelijkheid van de redactie 

>fdredactie: 
léHillesum Filatelie 
e Hillesum 
tbus 7,3330 AA Zwijndrecht 
'oon 0786101520 
?sum@filat€list com 
w defilatelie nl 

rertentieverkoop: 
eau de Troye 
elvogelwcg 5,1349 CG Almere 
line de Troye 
;foon 0365384528 
tfax 0365384880 
>@bureauc^etroye nl 
w bureaudetroye nl 

>nnementen en bezorgklachten: 
>nnementenland 
tbus 20,1910 AA Uitgeest 
ïfoon 0900ABOLAND 

(09002265263) 
!fax 0251310405 
taties www abo(anä nl/bladen/ 

hobby _vnjet{jä/filatelie/ 

reswijzigingen: 
eswijzigmgen geeft u op aan de 
retaris van de vereniging waarvan u 
bent individuele abonnees zenden 
1 adreswijziging aan de administratie 
Abonnementen') 

e word ik abonnee?' 
i)n twee abonnementsmethoden 
en collectief abonnement 
unt lid worden van een vereniging 
bi) Filatelie is aangesloten, het 
jnnementsgeld maakt dan deel uit van 
verenigingscontributic 
en individueel abonnement 
rvoor kunt u zich  m u v België 
imelden bij Abonnementenland in 
geest (zie Abonnementen') voor 
3,10 (Nederland), € 52,40 (buitenland 
ndaard) of € 77,85 (buitenland, 
Drity) Een individueel abonnement 
it per de eerste van een willekeurige 
and m, het loopt minimaal een jaar 
nummers) Abonnementsbeemdigmg 
Opzegging abonnement' 

gische abonnees 
ont u m België'? Dan kost een 
>nnement € 34,25 Stort dit bedrag 
rekening BE79 000 03508 82331 n v 
mingmeester Filatelie Brussel 
meld duidelijk het adres waarnaar 
blad moet worden verzonden' 

zegging abonnement: 
zeggen kan via uw vereniging 
1 individueel abonnement 
1 aan het eind van de lopende 
jnnementsperiode worden beëindigd 
,oet dit door uiterlijk vier weken voor 
aflopen van uw abonnement een 

ef te schrijven aan Abonnementenland 
Jitgeest (adres zie 'Abonnementen') 

ise nummers: 
mmers van de lopende jaargang 
men (mits voorradig) voor € 4 75 per 
Timer (inclusief porto) worden besteld 
bank NL41 ABNA 0588 245 070 van 
onnementenland in Uitgeest vermeld 
gewenste editienummers en uw 
ledige adres 

»tuur: 
srzitfer 
: van Balen Blanken AIjP 
rretans 
C Elzinga, Schalmei 5 
?6VC EttenLeur 
efoon 0765035295 
nnmgmeesfer 
van de Kasteele 

pyright: 
;oi4 Maandblad Filatelie 

lage van dit nummer: 
500 exemplaren 

Nnummer 01663437 

^ miD % 
c 
-
o. 

%, Official ̂ ^ 
■> partner "^ 

H Uit de wereld van de filatelie 

H Verzamelgebied Nederland 

■ Nieuw bi|PostNL 

I Maximafilie 

H Bondspagina's , 

140 )aar Wereldpostunie (UPU) (2) 

B Kraamkamers 

B WIJ lazen voor u 

Opkomst en teloorgang van Nederlandse postkantoren (5) 

De 'ClareRothe' zegels van St. Thomas/Porto Rico (1869) 

Duitse civiele postcensuur tijdens de Tweede Wereldoorlog (1) 

Tibetalsverzamelgebied(2) , 

H Posthoorn .. 

Esperanto vignetten uit Spanje 

( % Een grappige portbrief 

H Terugnaar 1888 

H Filatelistische evenementen 

H Boekenplank 

Estafette won (5): December 1944 

B Postzegelboekjes 

Zomaar een doos 

H Nieuwe uitgiften 

B Thematisch panorama 

B Kleine annonces 
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• 759 

762 

765 
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, 766 

768 

770 

772 

774 

784 

786 

140 jaar Wercld

postunie (UPU) (2) 
738 

[^% 

■HM 

Opkomst en teloorgang 
van Nederlandse 
postkantoren (5) 

Posterijen. 
744 

NIEUWE POSTKANTOOR, 
op de WortethaTea alhier, 

op ZONSACt deu Tijftloadoa de ie r i 
Trnnnri vooT do dtoust tn KebruiK salH 
worden gesteld, tenserolge wsarruiH 
de oorrespoudeatie dien morgen nsH 
bair seven « u r lo de Ba« T M het« 
Qiouve Kantoor bohoort beK>rg<J t 
*Leoawarden. G Oktober 1871 

De ÓireoKmr voornooind, 
D E K E T H 

'(■jiijj»iLi]iaA^'wrinn) 

Bij^evoorgagin^ 
Dat Cinderella's populair zijn hebben we gemerkt 
aan de hoeveelheid artikelen die voor het 
oktobernummer werden aangeleverd Ook 
vignetten of sluitzegels behoren tot het 'back of 
the book' materiaal. Dit wordt met alleen per 
land, maar ook op thema verzameld, zoals 
Esperanto 

Advertentieindex 

Tibet als 
verzamel gebied (2) 
756 

^OUNT EVEResr i 

Advantage Pzh . . 
Auf der Heide 
Bijl van der, Pzh 
Brinkman Bert, Filatelie . 
Catawiki 
Cormphila Veilingen 
Dieten van, Pzv 
Domburg van, M 6 Pzh 
Goudwisselkantoor 
Herscheit, Ron Pzh 

726 Hoekstra 786 Rauhut S Kruschel Br m Auktion. 
726 
786 
723 
731 

788 
72s 
726 
751 

726 

Hollandse De, Pzv 
Leuchtturm 
Monacophil 2015 
MPO 
Ncderlandsche De, Pzv 
NVPH 
Peters Theo, A A Muntenveiling) 
Postbceld 
Postzegelhoes 't Pzh 

772 
723 
724 
730 
722 
773 

754,755 
726 

. 726 

Sandafayrc 
Smits Philately 
Stamps DNS 
Vergossen, RuudFil 
Verzamelen Magazine 
WB Evenementen 
Zeist Pzh 

731 
723 

728,729 
787 
726 
730 
726 
730 

mmm i 
IBureau de Troye 
T e l e f o o n 0 3 6  5 3 8 4 5 2 8 

I o f infoCffibureaudetroye.nl 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AI)P (Association Internationale des journalistes Philatelicjues) 
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Stunts # ^ j lately 
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein , 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) *" ^ 
info@fiiatelie.net - Bank: 3S.1ft„81.378 / Giro: 7227081 

WWW.nLATELIE.NET - WWM.STAMPSiONTHEWEB.COM 

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NE 
22994 Albanië 1946-2000. Prijs: € 600 
Ongebruikte en gebruikte collectie Albanië 1946-2000 in 2 Schaubek albums Collectie is vanaf 1968 
compleet ongebruikt aanwezig, dus inclusief 1988' Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUe.NET 
22978 Aruba 1986-2007. Prijs: € 260 
Postfnsse complete collectie Aruba 1986-2007 in Davo luxe album 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22948 Aruba 1986-2012. Prijs: C 375 
Postfnsse. geheel complete collectie Aruba 1986-2012 in Davo luxe album 

Alle foto's op. WWW FILATEUE.NET 
22998 Australië 1913-2000. Prijs: € 1500 
Zeer goed gevulde, eerst gestempelde, later deels dubbele verzameling Australië 1913-2000 in 3 
luxe Leuchtturm albums, waarin veel kangoeroes George V, blokken van 4, brugparen, zeer veel 
blokken en boekjes etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23032 Australië 1913-2010. Prijs: € 300 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-2010 in 2 zelfgemaakte albums 
Collectie bevat veel matenaal. waaronder ook veel nominaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23021 Ballonpost 1883-1974. Prijs: € 200 
Kleine collectie ballonpost (21 poststukken), waaronder uitnodiging ballonbijeenkomst Komet 
{1883) ansichtkaarten, goede kaarten uit USA etc op albumbladen in map 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23016 België 1849-1999. Prijs: € 5500 
Vrijwel complete, postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1999 m 3 Davo luxe 
albums en 1 Davo cristal album Collectie is tot 1883 gestempeld, daarna ongebruikt en vanaf 1960 
geheel postfris De collectie bevat natuurlijk zeer veel beter matenaal zoals (OBP no's) 37 (5 Frank). 
53-67*. 135-149*. 150-163* (rode kruis), 165-178* (staalhelm). 266A-266K* (gekeurd) 272A-272K* 
(gekeurd). 258A-266AA* (gekeurd). 301*. 306-314*. 325*. 326-332*. 342-350* (Mercier). 351-352*. 
356-362*. 636-374* (blauwe Orval. hoge waarden met bruine plekken) 377-383*. 394-400*. blok 1*. 
2*. 3*. 4*. 5**, 6**, 26**, 27**, 28**, 30** 31**, etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23028 België back of the book 1870-2004. Prijs: € 1000 
Goed gevulde, postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie back of the book van België, waar
in o a (OBP no's) dienst, port. kopstaande zegels 3-12** 15** voorafstempelingen, combinaties, 
spoorwegzegels 205-209**. 236-259*. 304-320* 321** 334 335*. 336-354B*. 369-372**. 433-454**. 
459-460**, BL4**, prive© uitgiften 30-34*, 44**. 115-116** (gekeurd), 119-120*, 123**. 135-136". 
ennnofilie 22-25**. 38-43*. 52 velletje getand en ongetand. beide ongebruikt met plakker, etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
23076 België back of the bock. Prijs: € 400 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte partij back of the book van België, waann veel spoorwegze
gels wat blokken dagbladzegels, dienstzegels. portzegels etc Zeer veel matenaal' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23007 Belgisch Congo 1886-1961. Prijs: € 1500 
Mooie postfnsse en ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie Belgisch Congo Katanga en Zuid 
Kasai 1886-1961 in Kabe album Collectie is vrijwel compleet en bevat dus veel beter materiaal De 
eerste 2 senes zijn compleet aanwezig, maar in gemengde conditie, verder over het algemeen mooie 
kwaliteit Katanga en Zuid Kasai compleet postfris aanwezig (zonder port) Mooie collectie, zeer 
hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22956 Britse gebieden in Azië. Prijs: € 840 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Britse gebieden in Azie in blanco album Collectie 
bevat o a leuk India, Ceylon Hongkong, Maleisië etc Hoge cat waarde' 

Alle foto's op- WWW.FILATELIE NET 
22953 Bundespost 1994-2000. Prijs: € 425 
Postfnsse collectie velletjes van 10 van Bundespost 1994-2000 in 3 albums Zeer hoge cat en aan
schaf waarde' Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
23019 Canada 1859-1970. Prijs: e 725 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte partij Canada 1859-1970 in 2 insteekboeken Partij bevat veel 
zegels waaronder leuk klassiek deel (wat gemengde kwaliteit) en betere zoals (Stanley Gibbons 
no's) 121 (2x), 130 (2x), 131, 132, 133 (2x), 135, 166* 187 (2x) 194*, 195, 284, 285. 302 (3x). 303, 
335-340*. 400** (2x), 407** (5x) aangetekend 9, etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22951 Cuba 1855-1970. Prijs: € 350 
Aardig gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cuba 1855-1970 in album 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23075 Cyprus 1960-2008. Prijs: € 190 
Postfnsse, goed gevulde collectie Cyprus 1960-2008 in insteekboek, waann ook blokken en auto
maatzegels Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
23018 Denemarken 1854-2002. Prijs: € 1000 
Goed gevulde, voornamelijk ongebruikte collectie Denemarken 1854-2002 in Schaubek album 
Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no's) 47-52*, 53-59*, 60-62*, 67-76* 82-83*. 84-96*, 
84-88X* (met watermerk 1Z). 114-115*. 116-117*. 131-142* in blokken van 4. 143-145*. 159-165*. 
175-176* 180-181*.etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
22954 Duitse bezettingen WO II. Prijs: € 600 
Voornamelijk gebruikte collectie Duitse bezettingen 2e wereldoorlog, waaronder Kanaaleilanden. 
Bohemen en Moravien. Generalgouvernement, etc in luxe Leuchtturm album Tevens Saar en wat 
Zones aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22966 Duitse post in IVIarokko. Prijs: € 635 
Gebruikte collectie Duitse post in Marokko op Schaubek bladen in map Collectie bevat (Michel 
no's) 1-6. 1-19 (no 16 ontbreekt). 20 in paar. 21-33. 34-42. 44. 46-58 Hoge cat waarde' 

Alle foto's op- WWW FILATELIE NET 
23004 Duitsland 1872-1959. Prijs: C 2600 
Zeer goed gevulde voornamelijk ongebruikte (paar zegels postfris of gebruikt) collectie Duitsland 
1872-1959 in Schaubek album Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) Duitse 
Rijk 12-13*. 27. 29-30*. 344-360* 364-367*. 378-384*. 407-409*. 423-424* 438-439 (Zeppelin Zuid 
Amenka) 482-495*. 499-507* (Wagner). 529-539* 695-697* 716-729*. blok 7*. 8*. 9. 10*. 11* Saar 
104-107* 122-125*. 128-134*. 135-141*. 144-150*. 151-157*. 161-167*. 168-170*. 171-177*. 199-
205*. Franse Zone geheel compleet (algemene uitgifte, Baden. Rheinland-Pfalz en Württemberg) 
inclusief blokken ongebruikt, etc Zeer mooie collectie zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
23012 Engeland 1840-1970. Prijs: € 2000 
Goed gevulde voornamelijk ongebruikte collectie Engeland 1840-1970 in Schaubek album Collectie 
bevat aardig klassiek materiaal (o a serie 1887 tot 1 shilling ongebruikt compleet), en is na Victona 
vrijwel compleet, waaronder ook alle fosfor series Hoge cat waarde' 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
22967 Engeland back of the bock. Prijs: € 3100 
Prachtige collectie dienst-, telegram- en portzegels van Engeland op blanco bladen in map Collectie 
bevat o a (Stanley Gibbons no's) dienst 04 06, 015, 018 022, 031*, 033. 036. 037, 038, 062 
('), 063 ('), 065-68, 069-72. 077. 081 ('), 085. 091-92. 0101-106. telegram Victoria tot 1 pond etc 
Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22970 Engelse koloniën. Prijs: € 1650 
Stockblad met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Engelse kolomen waaronder (Stanley 
Gibbons no s) Kedah 41-48* Brunei 3-10(*). 51-59* (no 52 ontbreekt). Maleisië Federated States 
11.12 (2x). 13. 2x 1$ 2x 2$. 3$. 25$. Perak 86* (2x). 87* (2x). Straits Settlements 142*. 143*. etc 
Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 

23022 Eritrea 1893-1936. Prijs: € ' 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Eritrea 1893-1936 in insteekboek Cat waarde 
gens Sassone ruim 3700 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.I 
22947 Europa CEPT 1956-1999. Prijs: € 1; 
Zo goed als complete, voornamelijk postfnsse collectie Europa CEPT 1956-1999 in 6 Lindnei 
bums Collectie bevat al het goede matenaal zoals Luxemburg 1956. 1957 Liechtenstein 1ï 
Spaans Andorra 1972 (alle postfris) etc Alle foto's op WWW.FILATELIE.I 
23074 Europa CEPT FDC's 1956-1993. Prijs: € ' 
Goed gevulde collectie FDC s van Europa CEPT in 19 (') mooie Importa FDC albums Collectie 
vat o a Luxemburg 1957. Liechtenstein 1960. Spaans Andorra 1972. blokken Monaco etc Koof 

Alle foto's op: WWW FILATELIE.I 
22955 Faeröer 1975-2009. Prijs: € ; 
Postfnsse. complete collectie Faeroer 1975-2009 in Davo album 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.f 
22999 Frankrijk 1849-1993. Prijs: € 6( 
Vrijwel complete postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1993 in 3 Davo 1 
albums Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 2 (gekeurd). 5 6. 9. 33 (5 fr; 
gerepareerd), 62, 129*. 122*. 123*. 128*. 148-155*. 156*. 162-169*. 182** (Bordeaux, gekei 
188A* (Mineraline). 216*. 229-232*. 256* 262*. 269*. 321*. 348-351**, 354-355*, blok 3** (Pexip), 
Zeer mooie collectie, klassieke deel iets gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op- WWW.FILATEUE.lt 
23008 Franse koloniën. Prijs: e 2( 
Zeer uitgebreide, maar wel wat rommelige, voornamelijk gebruikte collectie Franse kolomen in 1 
steekboeken en 5 blanco Davo albums Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder goed klas: 
en zeer veel zegels van na de onafhankelijkheid Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE f 
22946 Franse koloniën. Prijs: € < 
Goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen in dik blanco album Celle 
bevat o a Guadeloupe Guyana, Guinee, Indochina, Laos, Libanon, etc Aanrader' 

Alle foto's op: WWW FILATELIE.I^ 
23034 Griekenland 1861-1990. Prijs: € V. 
Rommelige maar wel aardig gevulde collectie Griekenland 1861-1990 m 3 klembanden en 1 stc 
boek Collectie bevat mooi deel Hermeskoppen en verder o a (Michel no's) 100** (2x), 102**. 10 
103 (2x). 1040 (2x). 154* 154. 181*. 327A-344B'. 416-420*. etc Verder ook wat Griekse gebie 
aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.^ 
22977 Groenland 1956-2007. Prijs: € 1( 
Postfnsse collectie Groenland 1956-2007 in Leuchtturm album, waann ook blokken, velletjes. p( 
zegelboekjes Tevens 17 postfnsse Pakkeporto zegels Alle foto's op: WWW.FILATELIE.t\ 
23039 Hele Wereld van oud tot nieuw. Prijs: € ̂  
Ongebruikt en meest gebruikt, van oud tot nieuw w o ook betere uitgaven van o a China in 5 dt 
goedgevulde superdikke Scott albums Alle foto's op. WWW.FILATELIE A 
22996 Hongarije 1871-2000. Prijs: C IE 
Voornamelijk ongebruikte collectie Hongarije 1871-2000 m 4 Schaubek albums Vanaf 191; 
de collectie zo goed als compleet (blokken met compleet), inclusief beter materiaal zoals (Mic 
no's) 41-52'. 128-144*. 145-161*. 210-211*. 403-410*. 427-429*. 478-479* (Zeppelin) 484-4! 
(Madonna), etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE./^ 
22981 Hongarije perfins. Prijs: € : 
Collectie van ca 485 alfabetisch gerangschikte perfins van Hongarije in 2 ordners 

Alle foto's op. WWW FILATELIE.h 
22980 Ierland 1922-1988. Prijs: C 1 ' 
Gespecialiseerde collectie langlopende zegels van Ierland 1922-1988 in 3 blanco albums Colle 
bevat o a brugparen plaatblokken, papier -, gom - en watermerk vaneteiten Tevens wat aarc 
proeven aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.^ 
22993 Ierland 1941-2003. Prijs: € 1( 
Ogenschijnlijk complete, geheel gestempelde collectie Ierland 1941-2003 in 3 albums Collectie 
vat ook velletjes, blokken, zelfklevende zegels etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.^ 
23009 India 1854-1950. Prijs: € : 
Insteekboek met een leuke gebruikte collectie India 1854-1950. waarin aardig klassiek maten 
dienst, wat Indiase Staten etc Alle foto's op- WWW FILATELIE A 
23033 Indonesië 1948-2010. Prijs: € E 
Voornamelijk postfnsse. vrijwel complete collectie Indonesië 1948-2010 in 3 albums Collectie be 
o a Ris sene (gebruikt) alle goede blokken (o a apen. tennis, voetbal) postfns en verder zeer \ 
materiaal, velletjes siervellen etc Koopje' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.^ 
22983 Italiaanse gebieden/bezetting/koloniën. Prijs: € 8C 
Fantastische ongebruikte/gebruikte/postfnsse collectie van deze gezochte gebieden, ietwat 
verse kwaliteit maar meest zeer mooi. met prachtig Egeische eilanden incl de dure Garibaldi 
nes. Rhodos, zeer indrukwekkend Levant met 1872 Estero opdrukken incl 10c en 20c ongebrt 
1881/83 incl 2 lire gebruikt (met m catalogus') opdrukken Constantinopoli. Gerusalemme Dura2 
Salomcco etc incl de dure waarden. Pecchino opdrukken. Tiensin, bezetting Oostenrijk bezeti 
2e wereldoorlog etc in stockboek Zeer indrukwekkende collectie, cat w Sassone 60 000 EURC 
Zeer scherp aangeboden'" Alle foto's op: WWW.FILATELIE./^ 
22990 Italië 1863-2004. Prijs: t e 
Aardig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Italië 1863-2004 in 2 Davo albums Collectie be 
o a (Michel no's) 58. 61-66*. 95-96 97-98. 100-103. 177-182*. 275*. 276*, 277, 278*, 318-3; 
345-353*, 362-368*, 415-434*, 576-585*, 831 840 etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.t\ 
23026 Japan. Prijs: € ' 
Gebruikte partij Japan in 3 blanco albums, met zegels van oud tot nieuw, waarin veel blokken vai 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE./y 
23025 Kreta 1898-1920. Prijs: € ! 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Kreta op stockbladen in map 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE./, 
23031 Latijns Amerika. Prijs: € ! 
Aardig gevulde, postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie Latijns Amerika in oud Yvert alburr 
stockboek Collectie bevat veel matenaal. van klassiek tot modern 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.fi 
23014 Luxemburg 1852-2013. Prijs: € E 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Luxemburg 1852-2013 in 3 insteekboeken Collei 
bevat aardig klassiek matenaal. de Cantas series uit de jaren 30 veel blokken dienst, port ( 
Collectie IS vanaf 1972 zo goed als compleet (dus t/m 2013) 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE.h 
23041 Maleisië en Staten 1867-1986. Prijs: C 70 
Zeer omvangrijke ongebruikte/gebruikte collectie deels gespecialiseerd verzameld met typen t 
dingen opdrukken met goed Malacca, Borneo Sabah, Brunei, Labuan etc etc opgezet in 20 
banden Zeer veel materiaal aanwezig w o vele dure uitgaven De collectie moet deels nog opge 
worden Alle foto's op: WWW.FILATELIE./^ 
22974 Maleisië poststukken. Prijs: e S 
Album met 106 poststukken van Maleisië voornamelijk periode 1946-1958, waaronder FDC 
Scheepspost (Peini Line) Victory, aangetekend etc Leuk kavel' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE./, 
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943 Monaco 1885-1997. Prijs: € 1500 
er goed gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Monaco 1885-1997 in 5 Davo 
e albums Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 14', 16*, 27-32*, 34-42*, 21, 
5-139*, 185-194**, 215-224** 353-364**, 420* luchtpost 1 28-31**, 32-35*, 6 0 " 71-72**, blok 1*, 
, 9" , 10** 12**, 13", 57a" (Europa 1992 ongetand) 61a** (Europa 1993 ongetand), 65a** (Europa 
94 ongetand), etc Mooie collectie, cat waarde volgens verzamelaar ca 12 000 euro' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
010 Monaco 1891-1980. Prijs: € 4 2 5 
rdig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1891-1980 in dik insteek-
ek Collectie bevat o a (Yvert no's) 54-64*, 73-103* (101 gebruikt), 115-118*, 200-214, 364", 
>k 9 " (CEPT 1974 2x), 10" (GEPT 1975, 2x), 12", (CEPT 1976, 2x), 13" (CEPT 1977, 3x), 14", 

18", 19", etc Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
011 Namibië 1990-2007. Prijs: € 400 
jwei complete, postfrisse collectie Namibië 1990-2007 in blanco Leuchtturm album, inclusief 
)kken, postzegelboekjes, postwaardestukken etc Mooie collectie' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
975 Nederiand 1852-2006. Prijs: e 1650 
»mplete hoofdzakelijk gebruikte collectie frankeerzegels van Nederland 1852-2006 in 2 Leuchtturm 
)ums zonder back of the book, maar met luchtpost Over het algemeen nette kwaliteit 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
944 Nederland 1852-2006. Prijs: € 800 
rdig gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2006 in 6 Davo luxe 
)ums (albums lopen tot 2011) Collectie bevat aardig klassiek deel en veel modern postfns maten-
I waaronder veel nominaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
:964 Nederiand stempels. Prijs: € 2 1 5 
lp met 130 zegels van Nederland met franco zonder kader, langstempels, haltestempels etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
968 Nederlands Indië 1942-1949. Prijs: C 460 
ïine voornamelijk ongebruikte collectie Interim, Weense drukken, Republik Maluku Selantan en 
panse bezetting op blanco bladen m map 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
1067 Nederlands indië stempelverzameling. Prijs: € 650 
achtige collectie langebalkstempels en puntvlakvullingstempels, op zeer groot aantal verschillen-
waarden w o betere, ook van betere plaatsen meest zeer goed leesbare afdrukken -t- enige 

ststukken, in 2 insteekboeken In totaal meer dan 1200 stuks'" Koopje" 
Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 

1949 Nederiandse Antillen 1949-2005. Prijs: € 650 
istfrisse geheel complete collectie Nederlandse Antillen 1949-2005 in 3 Davo luxe albums 
)llectie bevat ook de En Face serie postfns (met velrand) 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
1015 Nieuw Zeeland 1862-2000. Prijs: € 1800 
er goed gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1862-2000 in 3 
ce Leuchtturm albums Collectie bevat zeer veel materiaal waaronder beter zoals (Michel no s) 
5-160*, 169-171" 173, 178*, 179-180 (Smiling Boys), 184", 185* 186", 187*, 188*, Health blok-
n postfns, verder aardig dienst, port, verzekering etc aanwezig 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
1006 Oostenrijl(se gebieden 1850-1925. Prijs; € 800 
uke ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijkse gebieden 1850-1925 in blanco album 
)llectie bevat o a Lombardije-Venetie, K u K , Bosnië met verschillende tandingen, Levant etc 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
1023 Oud Duitse Staten 1851 -1920. Prijs: € 800 
igebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten 1851-1920 op stockbladen m map Collectie 
(vat o a Baden Beieren Hamburg, Hannover, Pruisen, Saksen, Württemberg etc Over het alge
een mooie kwaliteit Alle foto's op: WWW FILATELIE.NET 
•997 Polen 1918-1999. Prijs: € 1000 
ler goed gevulde voornamelijk ongebruikte collectie Polen 1918-1999 in 3 Schaubek albums 
Jllectie bevat o a (Michel no's) 201-211*, 213-223*, 224-232*, 233-243* 249-251*, 279*, 280*, 
I I* 282*, 283*, 285-286*, 313-314**, 360-367* 368-375*, 376-379*, 389*, 398*, 403*, 445-447*, 
I86-H486* 515-517*, etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
1000 Polen 1918-2005. Prijs: e 800 
3ed gevulde postfnsse, ongebruikte maar voornamelijk gebruikte collectie Polen 1918-2005 in 4 
ivo albums Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
1020 Portugal 1853-1975. Prijs: € 1700 
)stfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1853-1975 in luxe Leuchtturm album 
ïllectie bevat mooi klassiek deel en veel betere zegels zoals (Michel no's) 316-346**, 347-377* 
15-405*, 440-454* 456-471* 531-552*, 553-558*, 559-564* 565-570*, 571-576*, 577*, 578-580" 
19**, 602-605*, 606-613* 622-629", 693-700*, 725-729**, 744-747**, 748-751", 752-757*, 778-
9(**), b lok l* 2* (bruine vlekken) 3*, 4*, 5*, 6 " , 7" , 8(*), 9" , 11*, 12*, 13(*), 14", etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
>991 Portugal 1855-1999. Prijs: € 425 
irdig gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Portugal 1855-1999 in 2 Davo albums, waarin o a 
it betere blokken Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
1030 Rusland 1921-1941. Prijs: C 7300 
intastische ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1921-1941 in losbladig Russisch album 
sllectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no s) 185A* (gekeurd), 185B* (gekeurd), 
IIB* 21 OAF** (70 roebel i pv 100 roebel, in veldeel), 212a* (certificaat) 214c* (gekeurd), 215-
9B* 392B** (certificaat) 397-401C* 400Bb* (50 kopeken blauw) 402-405* 402-405B*, 406B* 
0-411, 412U* (15 kopeken ongetand), 414-420* 427, 428*, 453, 464*, 455*, 476-479*, 480-482A*, 
13-486*, 487 488-493, 494-498, 499-508*/o, 613-522*, 527* (gekeurd) blok 3, etc Zeer hoge cat 
äarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
1002 Rusland 1945-2005. Prijs: € 3000 
) goed als complete, voornamelijk postfnsse collectie Rusland 1945-2005 in 9 luxe Leuchtturm 
3ums waarin veel blokken, kleinbogen, en zeer veel betere senes Hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 

23078 Russische Republieken. Prijs: € 450 
Insteekboek met zeer veel modern postfns materiaal van diverse Russische Republieken zoals 
Armenië, Azerbeidzjan, Wit Rusland, Kazachstan, Estland etc Veel materiaal, hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23005 Saar 1920-1958. Prijs: € 300 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Saar 1920-1958 in insteekboek Collectie bevat o a 
(Michel no's) 103*, 134* (dunne plek), 239-254**, 255-259" 265-266*, 267-271*, 289**, 290**, 291*, 
292**, 297-298** 299-303* 304" 309-313*, etc Koopje' 

Alle toto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23077 San Marino 1877-1970. Prijs: € 600 
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie San Marino 1877-1970 in Euralbo album 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 62-67", 68-80*, 99**, 100-104*, 138-140*, 
141-144*, 184-191*, 200*, 202-204", 258**, 271-283 I " (zonder opdruk), 318-334", 4 6 1 " , etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23001 San Marino 1894-2002. Prijs: € 2000 
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie San Manno 1894-2002 in 2 Schaubek al
bums Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 23-25*, 49*, 50-51*, 53-61*, 62-67', 
68-80*, 99*, 100-104*, 105-108*, 109-120*. 121-124*, 133-135*, 141-144*, 145-162* ('), 165-174* 
0,175-179*0,180-183* 184-191* 192-197*, 198-201*, 202-205*, 206-207* 215-226*, 442-450*, 
460*, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22965 Sovjetzone 1945-1949. Prijs: € 385 
Goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Sovjetzone 1945-1949 op Lindner albumbladen in 
map Collectie bevat o a (Michel no's) 20-22** (gekeurd), 120-123", ,233PF II**, blok 5**, 6 " etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22945 Spaanse koloniën. Prijs: € 500 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Spaanse kolomen in 3 Spaanse al
bums Collectie bevat o a (Michel no's) lfm 69-70* 71-87*, 88-90* 91-96*, 97-99*, 102-104" 111*, 
132-142*, Spaans Guinea 1-13*, 121-132*, 133-143*, 242-257*, 259-261*, 262-268*, 270*, 282*, 
Spaanse post in Marokko 17*, Spaans Marokko 36* 77-90* 105-117*, 153-169* 281-286*, Spaans 
Tanger 9-22*, 23-33*, Spaanse Sahara 13-24**, 25-35*, 72-85*, 128**, etc Mooie collectie her en 
der wel wat roestpuntjes, maar hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22950 Spanje 1850-1948. Prijs: € 550 
Aardig gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1850-1948 in Edifil album Collectie bevat 
o a (Michel no's) 376-407*, 408-419*, 442*, 461*, 462 463*, 537-553*, 571-581*, 582-591*, 725*, 
735 l-IV*, 791-794*, 820A*, 883 ('), 948*, 949, blok 8A*, IIA**, etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23040 USA 1847-2008. Prijs: € 7500 
Prachtige vrijwel complete tot overcomplete collectie m meest nette kwaliteit, heel veel (klassiek) 
toppers aanwezig w o 1847 5c, 1851/57 ongetand t/m 12c 1857/61 t/m 30c, beter Confederate 
States 1861/66 t/m 90c meervoudig incl 2x 5c geelbruin dezelfde uitgave met gnll t/m 30c, 1869 
t/m 30c, 1870 1873, 1879 t/m 90c, 1888 en 1890 t/m 90c Columbus t/m $3, 1894 incl $1 en $5, 
1898 Omaha t/m $1 (mist hoekje), verder m de hoofdnummers vrijwel compleet luchtposten com
pleet incl 1933 zeppelins op 3 brieven/kaarten, heel veel en goed back of the book duckstamps etc 
etc in 5 dure Leuchtturm albums Prachtkoop met enorme cat w '" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23029USA 1851-1968. Prijs:e 800 
Aardig gevulde, deels dubbel verzamelde collectie USA 1851-1968 in oud Schaubek album 
Collectie bevat aardig klassiek materiaal en veel tjetere zegels, maar in wat wisselende kwaliteit 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22992 USA 1981-2002. Prijs: C 1000 
Postfnsse, zeer goed gevulde collectie USA 1981-2002 m 2 luxe Leuchtturm albums waann ook 
zeer veel boekjes, velletjes, blokken etc Nominale waarde reeds 1429 US$ 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23017 Vaticaan 1929-1983. Prijs: € 420 
Aardig gevulde, voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Vaticaan 1929-1983 in Davo album 
Collectie bevat o a (Michel no's) 1-15*, 17-20* 21-38*, 45-50" (wat verkleurde gom), 51-58, 161-
162*, 185-186**, etc Koopje' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23013 Vaticaan 1929-2002. Prijs: € 825 
Vrijwel complete, voornamelijk ongebruikte collectie Vaticaan 1929-2002 in Schaubek album 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-15* 17-20*, 21-38*, 45-50', 51-58*, 147-
148", 161-162** 185-186", 205-206*, blok 1 " etc Mooie collectie ook iets Kerkenstaat aanwezig, 
hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23038 Wereld. Prijs: € 150 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van de hele wereld, waaronder wat 
betere zegels Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23037 Wereldcollectie. Prijs: € 450 
Voornamelijk gebruikte collectie hele wereld in 4 albums en 4 kleine insteekboekjes in doos Bevat 
veel materiaal waaronder aardig Latijns Amerika Scandinavië (o a IJsland 1941 ongebruikt), 
Engeland Nederland etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
23024 Württemberg 1851-1920. Prijs: € 210 
Ongebruikte en gebruikte collectie Württemberg op Leuchtturm albumbladen in map Collectie be
vat veel betere zegels, maar in zeer gemengde kwaliteit Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22995 Zuid Afrika 1910-1995. Prijs: C 1000 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afnka en Zuid West Afrika in 2 luxe Leuchtturm 
stockboeken Goed gevulde, deels dubbele collectie waarin ook beter materiaal zoals (Stanley 
Gibbons no's) Nieuwe Republiek 24 (1 pond), Zuid Afnka 8*, 10*, 1 r , 12* 13*, 15, 16, 26-29*. veel 
paren o a 68-68* 76-79* 82-84" Stellaland 1*, 2* 4*, goed Zuid West Afnka etc 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22976 Zuid Korea 1959-1964. Prijs: € 525 
Ongebruikte collectie Zuid Korea 1959-1964 in 2 speciale albums Sommige zegels zitten helaas 
gedeeltelijk vastgeplakt Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
23003 Zweden 1858-1982. Prijs: € 260 
Redelijk gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1858-1982 in oud Schaubek album 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

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

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

iNFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op 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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ZEGELS MET ENORME 
NOMINALE WAARDEN 

Kantooradres MPO: E 
Tel: 030-6063944-Fa 

|ie\veg 7. 3401 MD IJsselslein 
30-6019895 - WWW.MPO.NL 

Overzicht met ru im 1300 actuele (verzamel)eveneinenten 
• Boeiende antiek, vintage en verzamelverhalen 

•Veilingnieuws 
• Regelmatig filatelie artikelen 

• En nog veel meer cultuurhistorie 

VERWEN UZELF OF GEEF EEN ABONNEMENT CADEAU! 

Meldt u aan op www.verzamelenmagazine.nl 
of bel: 0599 - 34SÏ70 (ma. t /m do.: 9.00-15.00 uur) 

VERZÄMELENMÄGÄZINE.NL 

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

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

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

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

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

> — o 

730 

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

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


RAUHUT <^KRUSCHEL 
BRIEFMARKEN - AUKTIONSHAUS 

Inleveringen - Veiling 
Wij komen naar u toe 

Rondreis 

d z e i 04.12./11.12. 

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 unB Kruschel 
.riefmarken-Auktionshaus Gmbi 

I Werdener Weg 44 • D-45470 Mülheim an der Ruhrj 

I Telefon: +49 (0) 208 3 30 98 oder +49 (0) 208 39 07 ; 

ifax: +49 (0) 208 38 35 52 ■ Mail; harald.rauhut@rauhut-5. 

Wekelijkse 
Postzegelveilingen 

cdtdwiki.nl/postzegelveiiing 

's Werelds grootste catalogus & 
veilinghuis voor verzamelaars 

http://cdtdwiki.nl/postzegelveiiing


UIT DE WERELD VAN DE FILATELIE 

PHILATELICA / DE GLOBE 

Op 1 januari 2015 gaan 
beide verenigingen 
fuseren. De twee grootste 
verenigingen van post
zegelverzamelaars gaan 
vanaf dan samen onder 
de naam Samenwerkings
verband Filatelie. Met deze 
fusie ontstaat -op afstand-
de grootste filatelistenver-
eniging van ons land, met 
circa 5.000 leden. 
Het doel van de fusie 
is het borgen van de 
diensten die aan de leden 
geboden worden voor de 
lange termijn. Naast de 
gebruikelijke diensten als 
nieuwtjesdienst en rond-
zendverkeer worden ook 

collectieve verzekeringen 
aangeboden, zoals voor 
zorg en schade. 
Het is de bedoeling om de 
organisatie te ontwikke
len tot een professionele 
dienstverlener voor de 
aangesloten verenigingen 
en haar leden. Het Samen
werkingsverband Filatelie 

gaat ook, waar mogelijk, 
de samenwerking aan met 
de KNBF en andere vereni
gingen om de filatelie ook 
in de toekomst bestaans
recht te geven. 
Het nieuwe samenwer
kingsverband telt 
56 verenigingen. 
www.svfilatelie.nl 

S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D 

Fl LAT E L I E 

NIEUW ]AS)E 

Met ingang van het janua
rinummer 2015 worden de 
opmaak en het uiterlijk 
van ons blad geheel ver
nieuwd. 
De heer Fake Booij zal ons 
blad gaan opmaken en er 
zijn stempel op drukken. 
Wij zouden de heer Dick 
van Haren, onze huidige 
opmaker, te kort doen om 
hem niet te bedanken voor 
de vele jaren dat hij ons 
blad vorm heeft gegeven, 
zowel als zelfstandige 
als in dienst van United 
Graphics. 
Alhoewel de prijs van 
Filatelie, gemiddeld 72 pa
gina's full colour per num
mer, door PostNL op uw 
mat bezorgd, bijzonder 
laag is in vergelijking met 
andere magazines heeft 
het Bestuur, op verzoek 
van de Raad van Toezicht, 
gekeken of er toch nog be
sparingen zijn te behalen. 

Dit is dus gelukt. Ingaanc 
het januarinummer 2016 
zal een nieuwe drukker 
Filatelie van de pers doen 
rollen. Dit zal echter geen 
achteruitgang in kwalitei 
betekenen. In tegendeel: 
het raster zal van 70 naar 
100 gaan, en ook het 
binnenwerk zal op wit, 
houtvrij en dikker papier 
worden gedrukt. 
Een directe verlaging van 
de abonnementsprijs 
zit er niet in. Wel dat de 
komende jaren geen ver
hogingen zullen plaats
vinden. 
Wij zien de toekomst van 
het Maandblad met ver
trouwen tegemoet. 
Rest mij U en de Uwen 
goede feestdagen te wen 
senenveelfilatelistisch 
genoegen in 2015. 

C.C. van Balen Blanken, 
Voorzitter Stichting Ne-
derlandsch Maandblad 
voor Philatelie 

ROSSICA 2014 

Nederland was met acht 
inzendingen goed ver
tegenwoordigd op deze 
filatelistische literatuur
tentoonstelling, van 27-29 
oktober in de Russische 
hoofdstad Moskou. Niet 
alleen waren we goed 
vertegenwoordigd, we 

presteerden ook nog 
uitstekend. 
Een van de deelnemers 
waren we zelf. Maandblad 
Filatelie had de cd-rom 
van de jaargang 2013 in
gezonden. Voor de eerste 
maal sinds met de uitgave 
werd begonnen (jaargang 
2004) werd 'het schijfje' 
ingezonden voor een 

De jury aan het werk. L-r: Nicos Rangos (Cyprus), 
Rainer uon Scharpen (Duitsland), Igor Rodm (Russische Federatie) 

tentoonstelling. En direct 
maar internationaal, want 
er werd volgens FlP-nor-
men gejureerd (elektro
nische media volgens de 
nieuwere reglementen 
van de IPHLA-tentoonstel-
ling uit 2012). 

De deelnemers en de be
kroningen: (volgorde con
form Rossica-palmares) 

1) HILLESUM, René (the 
Netherlands). Electronic 
magazine "Filatelie" 
Total 83 
Medal - LV 

2) HOLSTEGE, Gert (the 
Netherlands). "Handbook 
of Postal Values of The 
Netherlands" magazine 
Total 97 
Medal - LG 

3) ZONjEE, Arie (Nether
lands). "Expres, Met de 
Meeste Spoed en Promp
titude (1863-1999)" 
Total 81 
Medal - LV 

4) De Postzak 
Author: Nederlandse 
Vereniging van Poststuk
ken- en Poststempelver
zamelaars 
Total 81 
Medal - LV 

5) Postmerken en Postin-
richtingen in Nederland 
tot 1871, Volume 2 
Author: Hotze Wiersma 
and others 
Total 88 
Medal - G 

6) Posthistorie van het 
Rijksdeel Suriname 1650-
1975. Volumes 1 &2 
Author: Willem Erfmann 
and Egbert Stuut 
Total 95 
Medal - LG 

7) Geuzendam's Cata
logus van de Particulier 
bedrukte Postwaarde-
stukken van Nederland 
en Nederlands-Indië 
Author: H.J.Trip 
Total 82 
Medal - LV 

8) Internering van bui
tenlandse militairen in 
Nederland gedurende d« 
Eerste Wereldoorlog 
Author: Arnold Holleman 
Total 87 
Medal - G 

EINDEJAARSBEURS: EEN GOED BEGIN! 

De organisatie van de 
Eindejaarsbeurs weet ge
regeld de beursbezoeker 
te verrassen. Zo was daar 
in 2009 het niet meer 
weg te denken jeugd-
evenement Stamptales 
en twee jaar later zag de 
jaarlijkse Filakrant het 
levenslicht. 
En nu, bij het afsluiten 
van 2014, komt de beurs 
alweer met een nieuw 
initiatief: 
De Eindejaarspenning. 
Op 29 december, tussen 
14.00 en 15.00 uur zal 

deze voor het eerst wor
den uitgereikt. Aan wie: 
Dat blijft tot het laatste 
moment een verrassing. 
De onderscheiding wordt 
toegekend kan aan per
sonen met een grote (en/ 
of bijzondere) verdienste 
in de wereld van de fila
telie en/of numismatiek. 
Een prototype van de 
-zilveren- legpenning is 
hier afgebeeld. 
De Eindejaarsbeurs heeft 
een sterk internationaal 
karakter. Niet alleen dat 
diverse buitenlandse 

postadministraties 
aanwezig zullen zijn, 
volgens opgave van de 
organisatie is circa 30% 
van de aanwezige hande
laren afkomstig uit het 
buitenland. 
Het jeugdevenement 
Stamptales heeft het 
thema IJsland, Groenland 
en Faeröer en daarnaast 
kinderzegels. 

De Eindejaarsbeurs vindt 
plaats op 29 en 30 de
cember, beide dagen van 
10.00-17.00 uur. 

Nadere informatie: 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Veluwehal 

Nieuwe Markt 6 
3771 CB BARNEVELD 

http://www.svfilatelie.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl


EDERLANDSE DJ'S 

les wat maar maar iets 
et dancemuziek te ma
mheeft was tussen 
en 19 oktober in Am-
erdam te vinden voor 
t Amsterdam Dance 

'ent, oftewel het ADE. 
iet alleen om te bewe-
2r\ op de opzwepende 
2ats maar ook in talloze 
resentaties en forumdis-
issies. Want 'dance' is 
g business en Dj'5, vroe-
er nog vooral bezig met 
t behendig aan elkaar 

raten van plaatjes, zijn 
e nieuwe sterren, 
iet zo gek derhalve 
at PostNLereenserie 
ostzegels aan wijdt, 
rmin van Buuren mocht 
ch, zoals we tijdens de 
ihuldiging zagen, al 
I de nabijheid van het 
jninklijkpaarbege-
3n, hij deelt nu iets met 
Dning Willem-Alexander 
n slechts weinig anderen 
unnen dat zeggen: zijn 
ezichtopeenpostze-
el. Samen met oude en 
ieuwe helden als Tiësto, 
ardwell, Afrojacken 
ash Berlin. 
oor de presentatie te 
iten samenvallen met de 
pening van het ADE wist 
ostNL alle ogen op zich 
ericht tijdens een zeer 
rukbezochte presentatie 
\ een speciaal opgezette 
nt op het Rembrandts-
lein. Giel Beelen praatte 

Herna Verhagen en Oiel Beelen 

het een en ander aan 
elkaar, PostNL CEO Herna 
Verhagen glunderde, 
terecht, van oor tot oor, 
en de vier aanwezige Dj's 
(alleen Tiësto ontbrak) 
waren vereerd op het klei
nood vereeuwigd te zijn. 
Bij de keuze voor de Dj's 
viel nog wel een op
merking te maken. Niet 
zozeer voor wat betreft de 
gekozenen, die allen in de 
hoogste regionen te vin
den zijn van de D| Top 100 
van het toonaangevende 
DJ Mag. Op de lijst ont
breekt één naam. Die van 
een 18-jarige D), die ten 
tijde van de voorberei
ding en selectie voor de 
postzegels nog aanstor
mend was en zich in de 

week van het ADE defini
tief nestelde in de lijst van 
top D)'s met een vierde 
plaats in de voornoemde 
lijst. Zijn artiestennaam 
Martin Garrix, zijn echte 
naam Martijn Garritsen. 
Zoon van Gerard Garritsen 
die in dezelfde week zijn 
veertigjarig jubileum 
vierde als professioneel 
filatelist bij Corinphiia, 
voorheen Wiggers de 
Vries. 
Voor PostNL, bij monde 
van CEO Herna Verha
gen, was het "een mooie 
gelegenheid om filatelie 
weer onder de aandacht 
te brengen bij jongeren." 

Charles Beterams 

INTERKLAAS LEVERT AF IN AUTOMAAT 

ostNL heeft eindelijk be
oten dat de pakketauto-
laat een blijvertje wordt, 
adat in 2012 de proef 
erd gestart, en werd ver-
ngd tot 1 april 2013, was 
et tot afgelopen week stil 
ierover. 
ostNL gaat nu, nog voor 
interklaas, pakketauto-
laten stationeren op 
grote stations: 
msterdam Centraal, 
otterdam Centraal, Den 
aag Centraal, Utrecht 

Centraal, Schiphol Plaza, 
Breda, Eindhoven, Leiden 
en Almere Centrum. 
De pakketautomaten zijn 
van Pools fabricaat en 
worden geleverd door 
InPost. 
De automaten zijn niet 
alleen geschikt om een 
pakket te ontvangen. Ook 
het verzenden kan via de 
automaat gebeuren. 
Er is wel een beperking: 
zonder internet en mobie
le telefoon is de automaat 
niet te gebruiken. 

POSTEX 2014 

Een jaarlijks terug
kerende 'activiteit' 
is een opgetuigd 
voorwerp of derge
lijke, waarbij het erom 
gaat om te raden 
hoeveel postzegels er 
werden gebruikt of 
een andere vraag. 

Deze keer was'het 
voorwerp' een 
stopfles gevuld met 
Beatrix-postzegels. De 
stopfles stond bene
den, bij de informa
tiestand, opgesteld. 
Er moest geraden 
worden wat de fran-
keerwaardeisvande 
zegels die in de fles 
zaten. Het totaalbe
drag bedroeg 
€8.595,70. De win
naar -die het er het 
dichtste bij zat-dacht 
dat er ruim € 309 
minder in zat. 

EDITORIAL 

Er zijn van die maanden dat er niet zoveel span
nende dingen gebeuren. Afgelopen maand was zo'n 
maand. 
Maar toch: Het nieuws uit Egypte met een kapitale 
blunder die gemaakt werd met een stripje van drie 
zegels met het onderwerp Suezkanaal. jawel, dat is 
Egypte. Dat weten we natuurlijk allemaal. Behalve 
dus in Egypte zelf! Alle controles ten spijt kwam het 
stripje keurig volgens plan uit, maar met het ver
keerde kanaal. Niet het Suezkanaal was afgebeeld, 
maar het Panamakanaal! Iets uit de koers dus. In het 
komende nummer leest u er meer over. 

Nu we het toch over het komende nummer heb
ben: U hebt op de vorige pagina al kunnen lezen 
dat Filatelie in een geheel nieuw jasje gestoken gaat 
worden. Na heel veel jaren trouwe dienst nemen we 
met dit nummer afscheid van Dick van Haren. Vanaf 
het januarinummer wordt Filatelie vormgegeven 
door de Fake Boeij. 
Sinds mijn aantreden heb ik prettig en met veel ple
zier met Dick samengewerkt. Naar ik begreep, heeft 
Dick ook met heel veel plezier aan Filatelie gewerkt. Ik 
wens Dick heel veel succes toe in zijn verdere carrière. 

Maandblad Filatelie heeft, met de cd-rom, het inter
nationale strijdtoneel betreden. Niet alleen hebben 
we de jaargang 2013 ingezonden op de internati
onale tentoonstelling in Moskou, een paar dagen 
eerder deden we ook mee met een andere wedstrijd: 
de CG-Awards. Hierover leest u in het volgende num
mer meer. 

We zijn ook even 'wereldnieuws' geweest. De cover 
van het oktobernummer stond op de cultuurpagina 
van de krant 'Nya Aland'. Vanzelfsprekend vanwege 
het rijbewijs van de eilandengroep (met de eigen 
fiscaalzegel) op de cover. Overigens was (en is, want 
in dit nummer staat het vervolgdeel) dit artikel ook 
echt wereldnieuws! 

Het is onze grootgrutter (AH) kennelijk slecht beko
men met de 'eigen' Decemberzegels. Dit jaar worden 
door PostNL uitsluitend gepersonaliseerde vellen 
gedrukt met het logo van Kruidvat en Trekpleister. 

Over de bijzondere tentoonstelling in het Belgische 
leper deze zomer (thema 'De Groote Oorlog') is in 
Filatelie al het nodige geschreven. Voor wie niet ge
weest is: niet getreurd! De collecties zijn vastgelegd 
op een speciale website. Er werden scans gemaakt 
(in wisselende kwaliteit) en deze zijn nu als pdf-be-
stand te zien èn te downloaden, www.rdpypres.com 
Een geweldig initiatief dat navolging verdient! We 
zagen het ook al -beperkt- bij de Odessaphilex, ook 
in juli van dit jaar (www.odessaphilex.com/online). 
Laten we hopen dat hiermee een trend is gezet. 

De 'strijd' om de vroegst bekende data voor de ! 
Willem-Alexanderzegels 2014 is nog gaande. Met 
enige regelmaat worden er vroege data aangemeld, 
maar de data die gepubliceerd werden in 'De Kraam
kamer' in het novembernummer (voor de blauwe 17 
april en de grijze 1 23 juni) zijn nog altijd de vroegst 
bekende. Maar, blijven zoeken! Gelukkig staat de 
winter voor de deur. Het moment voor kilowaar-
snuffelaars. Het is niet uitgesloten dat de data ver
beterd kunnen worden. Van de rode zijn tot nu toe 
uitsluitend ongebruikte 2014-zegels opgedoken. En 
wat gaat 2015 doen? Wellicht meerdere herdrukken? 
De speurzin bij de filatelist komt vast terug! 

Rest mij u fijne feestdagen toe te wensen! 
René Hillesum 
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VERZAMELGEBIED EDERLAND Samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink 
E-mail: dziewon@xs4alLnl 
Website: www.galeoptix.nl/jüa/druktech.htm 

DAG VAN DE POSTZEGEL 

Uitgegeven op 17 oktober 
2014. Blok met 2x5 zegels 
'1'met elementen van 
decijferzegelsuiti946, 
ontworpen door Jan van 
Krimpen. (1) 
Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk (doch
ter van Walsall Security 
Printing in Walsall, UK), 
in offset op een velinleg 
pers. Het zegelformaat 
G = 40x30mm; kamtan-
ding 13.000:13.333 26/20 
tanden horizontaal/ver
ticaal. De tanding loopt 
boven en onder door, 
links en rechts niet. 

De grootte van de druk-
vellen is 2 horizontale 
rijen van 4 blokken naast 
elkaar. Accordering van 
het modelvel op 24 april 
2014. Ordernummer bij 
Cartor: D1403013/001/1. 
Vijf kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
150 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, 
cyaan 75 graden, geel 
o graden en zwart 45 
graden. 
Papierrichting <-> (hori
zontaal in de lengterich-

TDAG 
VAN DE 
POST
ZEGEL HiÜÜ 

ting van het zegel). 
Een herdruk voordat 
ze waren uitgegeven! 
Bij de drukvellen in het 

Museum van Communi
catie was ook een nieuw 
modelvel geaccordeerd 
op 1 juli 2014. Velopmaak 

ongewijzigd, maar wel 
met matter papier. 
Artikelnummers: 341461 
en product-barcode + 
82565. 
Op de Dag van de Postze 
gel werd ook het uitgif
teprogramma van PostN 
voor de eerste helft van 
2015 op een armzalig 
As-je bekend gemaakt. 
Als je dat vergelijkt met 
de uitbundige en royale 
presentatie van de Beigi 
sehe postzegels voor 201 
dan schaam je je voor d( 
Belgische bezoekers die 
zich terecht afvragen of 
dit nu ons rijke buurlanc 
is en goed voorbeeld. 

WOORD EN DAAD 
In augustus verscheen 
een herdruk van de 
vast-kader postzegels, 
uitgegeven door de 
Stichting Woord en Daad 
in Hardmxveld-Giessen-
dam. Bijzonder aan deze 
zegels is dat ze niet zijn 
geprint in Groningen bij 
Lijnco, zoals de meeste 
vast-kader zegels in 
opdracht van particulie
ren en organisaties, maar 

dat ze in hun geheel - als 
zelfklevers - zijn gedrukt 
in offset door 
Joh. Enschedé in Haarlem. 
Een tweede opmerkelijk 
feit is dat ze verkocht 
worden tegen nominaal! 
Geen extra kosten - blok 
kost 10x64c - €6.40. 
(+ verzendkosten) 

Het zegelformaat is 

30x40mm. Kamtanding 
13.333:14.000 met 20/28 
tanden horiz./vert. 
De tanding loopt links en 
rechts door, boven en 
onder niet. 
Vijf kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: 
magenta 15 graden. 

cyaan 75 graden, 
geel o graden en 
zwart 45 graden. 
Papierrichting | 
(verticaal). 
Geen artikelnummer noch 
een product-barcode. 
Te bestellen per e-mail bij 
defam. Hoepel: 
rhoepel@hetnet.nl 
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In het novembernummer 
werden de Decemberze-
gels al aangekondigd. 

Helaas kon ook dit jaar in 
dat nummer het complete 
velletje nog niet getoond 
worden. U heeft ze natuur
lijk al gekocht en gezien, 
maar voor de volledigheid 
beelden we het toch af. 

5 januari 2015 

50 )AAR TOP 40 

Op 2 januari 1965 werd 
vanaf het zendschip Ra
dio Veronica wekelijks de 
'Nederlandse hitparade' 
uitgezonden van de 
40 best verkochte num
mers. Al snel werd dit 
de 'Veronica top 40' 
genoemd. 
Op de postzegels van het 
velletje staan tien num
mers van de tien grootste 
Nederlandse artiesten en 
bands van de afgelopen 
50 jaar, twee per decen
nium. De tien uitvoe
renden, van boven naar 
onderen en van links 
naar rechts, zijn Golden 
Earring (Radar Love), The 
Cats (One Way Wind), 

André van Duin (Willem-
pie), BZN (Mon Amour), 
2 Unlimited (No Limit), 
Paul de Leeuw (Vlieg Met 
Me Mee), Marco Borsato 
(Dromen Zijn Bedrog), 
Vengaboys (We're Going 
To Ibizal), Jan Smit (Cu
pido) en Anouk (Birds). 

Het postzegelvel werd 
ontworpen door Sybren 
Kuiper (1961). 
In 2009 won hij de 
Theaterafficehprijs. 
Het velletje werd gedruk 
bij Cartor in Frankrijk in 
een oplage van 160.000 

http://www.galeoptix.nl/j%c3%bca/druktech.htm
mailto:rhoepel@hetnet.nl


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

lAXIMAFILIE OP DE ANTILLEN 

I deze rubriek zijn 
nkele actieve maximafi-
iten van het eerste uur 
elicht.maarerisnog 
auwelijks aandacht be-
eed aan de Maximajilie 
I de Overzeese Rij ks-
elen. Veelal maakten 
itgezonden medewer-
srs van bedrijven of 
nderwijzers maximum-
aarten voor liefhebbers 
1 Nederland. Wij kennen 
Is actieve maximafilisten 
1 dit verband personen 
ls)ean Bruinier en Theo 
/d Dool. Onlangs werd 
en grote parti) maxi-
1 um kaarten geveild 
ij veilinghuis Rietdijk 
ie afkomstig bleek van 
levrouw Merkies. Helaas 
het contact met haar 

erloren. 
was onderwijzeres en 

anaf midden jaren ze

ventig tot en met eind ja
ren negentig een actieve 
filatelist en maximafilist 
opde Antillen. Zij heeft 
(vast met anderen) 
rond 1980 de club voor 
jeugdfilatelie op Curasao 
opgericht en was later 
directeur van het Post-
museum in Willemstad. 
Uit dien hoofde had ze 
goede contacten met 
de Antilliaanse post en 
heeft ze er voor gezorgd 
dat het postmuseum in 
1999 op een postzegel 
verscheen. (1) Die maxi-
mumkaart verscheen in 
1999 als onderdeel van 
de Unesco-serie over Wil
lemstad nadat de kleur
rijke wijk Punta m 1997 op 
de werelderfgoedlijst was 
geplaatst. 

Deze maximumkaart (2) 

is oorspronkelijk 
gemaakt als foto op 
de tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 15e 
jubileum van de jeugdfi-
latelie-club op Curasao. 
23 Kinderen poseren er m 
de feestelijke T-shirts van 
de club voor een 5-tal 
kaders waaronder 
2 kaders maximafilie over 
Koninklijk Huis en fauna, 
typisch onderwerpen 
waar kinderen warm voor 
lopen, zoals met koningin 
Juliana op de Antilliaanse 
zegel die in 1980 ver
scheen ter gelegenheid 
van de troonswisseling. 
(3) of de voor de Antillen 
zo typerende en fascine
rende onderwaterwereld 
met de French angel-
fish. (4) Totaal anders is 
natuurlijk ook de flora in 
dit tropische klimaat ten 

opzichte van ons kouder 
en vochtiger zeeklimaat. 
Cactussen groeien welig 
op de eilanden, zoals 
de melocactus. (5) Voor 
thematische verzame
laars van cactussen een 
begerenswaardige kaart. 
Andere leuke voorbeel
den van maxim um kaar
ten die zij gemaakt heeft, 
is het typische Arubaanse 
huis, deCunucu. (6) 
Karakteristiek voor dit 
plattelandshuis is het 
geknikte zadeldak, de 
schoorsteen en de unieke 
omheining van robuuste, 
maar netjes gestapelde 
stenen. 

Nederlandse invloeden 
zijn regelmatig afge
beeld op zegels, zoals 
de Fortkerk (7). Deze 
protestantse kerk werd 

in 1769 gebouwd bin
nen fort Amsterdam, 
genoemd naar de kamer 
van de West-Indische 
Compagnie die Curasao 
bestuurde. Tenslotte een 
blik op dit zonnige eiland 
in de Caribbean met veel 
cruisetoerisme. (8) De 
postzegel viert 100 jaar 
Koningin Emmabrug, de 
bekende pontonbrug 
over de Sint Annabaai 
die de twee oude wijken 
van Willemstad verbindt. 
Voor het passeren van 
grote schepen wordt die 
even weggevaren. Merk 
op dat deze mooie maxi-
mumkaarten merendeels 
ontwaard zijn met het 
speciale ie dagstempel 
van de postzegel, wat in 
Nederland voorbehou
den is aan de NVPH-
covers. 



KNBF Samenstelling 
Konmkli|ke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan ti, 3526 AK Utrecht 
(Schriftelijke correspondentie. 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht) 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet www.knbf.nl 
l-mA\\.knbfi$knbf.nl 

Voorzitter: 
JanCeesvan Duin 

Secretaris, 
coördinator verenigingszaiten: 
Hans Kraaibeek 

Penningmeester: 
Harne lans 

Evenementen: 
John Dehé 

Juryzalcen: 
Albert Haan 

Communicatie en PR: 
RemderLumge 

leugdzaicen en Filatelistische 
Vorming, 
vice-voorzitter: 
Come van Zandwi)k 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
via het Bondsbureau 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris. 
11 M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris: 
EricKniese 
Langestraat 71,2312 SL Leiden 
imA\\.e.kniese@planetnl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris. 
C H R T Weevers 
Telefoon 023-5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
374t AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek(§knbf rtl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsburcau 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F.C W van Beekum 
Keurzendingen 
s v p . aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H.Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail 
hondskeuringsdienst^planet.nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

60-JARIG BESTAAN AFD. BODEGRAVEN VAN DE N.V.P.V. 

L-r. Dick Verwoerd, Ben Mol 

Op 4 oktober j.l. vierde de 
afdeling Bodegraven van 
de N.V.P.V. haar 6o-jarlg 
bestaan met haar leden, 
donateurs, sponsors, 
afgevaardigden van be
sturen van zustervereni

gingen Boskoop, Alphen 
aan den Rijn en Gouda en 
de heren Ben Mol en Cor 
Oppelaar als afgevaar
digden van het hoofd
bestuur van de N.V.P.V., 
de heren Hans Kraaibeek 
enHarrieJansvan het 
bestuur van de KNBF en 
wethouder Knol van de 
Gemeente Bodegraven. 
Ook ere-lld mevrouw Vel-
lekoop was aanwezig. 

Na de felicitaties van 
de wethouder reikte de 
secretaris van de KNBF 
een oorkonde uit ter 
gelegenheid van het 

jubileum. De feestvreug
de werd nog verhoogd 
door de uitreiking van 
een onderscheiding aan 
de voorzitter van de 
afdeling Bodegraven, de 
heer Dick Verwoerd, die 
gehuldigd werd vanwege 
zijn 50-jarig lidmaat
schap. 

Voorzitter van het 
hoofdbestuur van de 
N.V.P.V., Ben Mol, roemde 
de verdiensten van Dick, 
die niet alleen veel voor 
de eigen vereniging 
betekent, maar ook de 
samenwerking met zus-

L-r: Hans Kraaibeek, 
Dick Verwoerd 

terverenigingen zoekt er 
onderhoudt. 
Na alle officiële toespra
ken werd de avond voor 
gezet met een warm- en 
koud buffet. 

EEN GOUDEN BONDSSPELD 

De Nederlandse Filatelis
ten Vereniging "Skan-
dinavie" had één van 
haar leden voorgedragen 
voor een Bondsspeld. 
De planning was dat 
die in het voorjaar zou 
worden uitgereikt, maar 
het lukte niet om het 
"slachtoffer" naar de 
bijeenkomst te krijgen 
waarop dit zou plaats
vinden. Schuiven met 
agenda's en het "groot 
smoezenboek" inzetten 
om het gewaardeerde 
lid toch te overtuigen 
om op de bijeenkomst te 
komen, zonder het "grote 
geheim" prijs te geven. 
Op 20 september stonden 
alle seinen op groen en 
tijdens een goedbezochte 
vergadering in Amers

foort onderbrak de voor
zitter van "Skandinavie" 
de vergadering om een 
gast aan te kondigen die 
een mededeling had voor 
één van de aanwezigen. 
De secretaris van de KNBF, 
Hans Kraaibeek, viel de 
eer ten deel een Bonds
speld uit te reiken aan 
de heer Hans Reus die al 
meer dan 40 jaar op zeer 
voortreffelijke wijze het 
rondzendverkeer ver
zorgt voor de vereniging, 
met als werkgebied zo'n 
beetje heel Noord-Neder
land. Daarnaast is hij ook 
lid van de Filatelistenver
eniging Groningen en de 
Studiegroep Particuliere 
Postbezorging waar hij 
ook diverse (bestuurlijke) 
taken op zich neemt. 

SLUITING BONDSBIBLIOTHEEK EN 
BONDSBUREAU TIJDENS DE FEESTDAGEN 

De feestdagen staan 
weer voor de deur en 
ook onze medewerkers 
gaan er even tussenuit 
voor de viering van de 
kerstdagen en de jaar
wisseling. 

De Bondsbibliotheek zal 
vanwege de feestdagen 
op 24 en 31 decem
ber a.s. gesloten zijn. 
Woensdag 7 januari 2015 
bent u weer van harte 
welkom in Baarn. 

Het Bondsbureau gaat 
met kerstreces van 
donderdag 25 decembei 
2014 tot en met vrijdag 
2 januari 2015. Vanaf 
maandag 5 januari zijn 
wij u graag weer van 
dienst. 

Wij wensen u en de uwer 
prettige feestdagen en 
een goed en gezond 
2015. 

Bestuur KNBF 

Voor al deze activiteiten 
werd hem de Gouden 
Bondsspeld uitgereikt, 
of, om het in de woorden 
van de decorandus te 

zeggen: de gouden nage 
ingeslagen. Voor uw 
informatie: hij is gewoon 
netjes opgespeld. 

ZILVEREN BONDSSPELD VOOR HERMAN JACOBS 

Op zijn vakantieadres op 
de Veluwe verrasten wij 
Herman Jacobs op zijn 
91ste verjaardag met de 
Zilveren Bondsspeld. Ve
len van u kennen Herman 
lacobs, jarenlang lid van 
USCA Post en schrijver 
van vele filatelistische 
artikelen voor de ver
enigingsbladen van o.a. 
Breda, Enschede, Utrecht, 
RFC Nederland en Oos
terhout en natuurlijk zijn 
maandelijkse bijdragen 
aan de KNBF Nieuwsbrief. 
Voor USCA Post schreef 

hij o.a. al in maart 1993 
het artikel "Canadien Pot 
Pourri Canadian, later 
vertaald in "Van den hak 
op den tak". 

L-r: Herman Jacobs en 
Reinder Luinge 

Altijd onderhoudend, 
altijd met feiten onder
bouwd, waarvoor hij soms 
ter plaatse onderzoek 
verrichtte. Een mooi 
voorbeeld is zijn artikel 
over Lodewijk van den 
Berg, een tot Ameri
kaan genaturaliseerde 
Nederlander, die nog 
voor Wubbo Ockels als 
astronaut betrokken was 
bij een ruimtevaartmissie. 
Voor dit verhaal reisde hij 
naar de geboorteplaats 
van Van den Berg en naar 
de plaatsen waar hij had 

gestudeerd. Alles pro dec 
en alles om zijn verhaal 
waarheidsgetrouw en 
goed onderbouwd te mâ  
ken. Op voordracht van 
Albert Jacobs, nu commis 
saris en daarvoor voorzit
ter van RFC Nederland, 
speldde Reinder Luinge, 
bestuurslid van de KNBF, 
de overrompelde Hermar 
Jacobs de Bondsspeld op 
zoals op bijgaande foto t' 
zien is, als dank voor zijn 
vele inspirerende filatelis 
tische artikelen, waarvan 
de meeste zijn na te lezen 
op zijn website http://hj-
wjacobs.wordpress.com/ 

http://www.knbf.nl
http://hjwjacobs.wordpress.com/
http://hjwjacobs.wordpress.com/


DRIE DAGEN FEEST IN CAPELLE AAN DE IJSSEL 

Nederlandse Academie voorTïïaxeiie. L-r Ruud Verberne, 
Gerrit Matthijssen, Adam van der Linden, Arte Zonjee, 

Jan Cees van Duin en Hans Kraaiheek 

Tijdens de Postex vierden 
2 verenigingen een 
jubileum. 
De Nederlandse Vereni
ging voor Fiscale Filatelie 

Fiscale Filatelie Jan Heijboer, 
Jan Cees van Duin en Hans 

Kraaiheek 

vierde haar 25-jarig 
jubileum en de Ned. 
Academie voor Filatelie 
vierde haar 30-jarig 
bestaan. 
Uit handen van de voor
zitter van de KNBFJan 
Cees van Duin, ontvin
gen de bestuursleden 
van deze verenigingen 
een oorkonde en felicita
ties en werd de verwach
ting uitgesproken dat 
zij nog vele jaren een 
waardevolle bijdrage 
aan de jilateiie zullen 
blijven leveren. 

AAASTRICHT, 6 OKTOBER 2014 

Is bestuurslid van de 
NBF zomaar bij een 
ereniging binnenlopen, 
loet dat bij menigeen de 
wenkbrauwen fronsen, 
(/at komt hij hier doen? 
ommissaris juryzaken 
an de KNBF, Albert Haan, 
tapte 6 oktober bij de 
ereniging in Maastricht 
linnen, onder het mom 
an een lezing die hij zou 
leven. 
oen hij echter een 
/asiijst van verdiensten 
ipnoemde van een 
erenigingslid, die niet 
Heen veel voor de lokale 
ereniging doet, maar 
)Ovendien regionaal zeer 
ctief is, begreep men 
lat er meer aan de hand 
/as. Aan het eind van 
Ie lange lijst werd dan 
mdelijk de naam van dit 

L-r Albert Haan, 
Bernard Witter 

zeer verdienstelijke club-
en bestuurslid genoemd: 
Bernard Witter. 
Op voordracht van de 
vereniging reikte Albert 
Haan aan een verraste 
Bernard Witter de Bonds-
speld in goud uit. 

Ter gelegenheid van het 
35-jarig jubileum van de 
Filatelistenvereniging 
IJssel-enLekstreekwas 
het 3 dagen feest in 
Capelleaandeijssel. 

Op donderdag 25 
september startte het 
jubileum met een offici
ële feestavond De avond 
werd geopend door de 
heer Nobelen, voorzit
ter van de federatie 
IV Philatelica, meteen 
inspirerende toespraak 
gestoeld op bijzondere 
gebeurtenissen uit de 
afgelopen 35 jaar. 
Vervolgens kreeg de 
heer Hordijk manager 
INGCapelle/Nieuwer-
kerk/Krimpen het woord 
en overhandigde een 
donatie gedaan van € 
1000,00. Hiervan zijn 
100 nieuwe stokboeken 

aangekocht bestemd 
voor de stuiverhoek. 
Ook de Stichting Pro Fila
telie heeft de jubilerende 
vereniging verrast met 
2 nieuwe banners voor 
de stuiverhoek. Na dit 
officiële gedeelte kon 
het feest, begeleid door 
een fantastische band, 
losbarsten. 

Vrijdag 26 september 
was een echte filatelis-
tische dag waarop de 
vereniging haar eerste 
openbare zaalveiling 
hield. De veilingmeester 
had voor 250 attractieve 
kavels gezorgd en deze 
met een powerpoint-
presentatie zichtbaar 
gemaakt. 
De organisatie voor deze 
eerste openbare zaalvei
ling verliep vlekkeloos, 
lammer dat er niet méér 

Gezellig postzegelen m Capelle aan den IJssel 
*^fmgßim 

L-r: John Alberts, 
Hans Kraaibeek 

bieders in de zaal waren. 
Maar het resultaat mocht 
er zijn. 

Zaterdag 27 september 
was de eerste dag van 
de 87ste jubileumbeurs. 
Deze werd geopend door 
de heer Kraaibeek, secre
taris van de KNBF, die een 
pluim aan de vereniging 
gaf voor de organisatie 
van alle festiviteiten en 
deze gepaard liet gaan 
met de overhandiging 
van een oorkonde aan 
de voorzitter van de 
vereniging, de heer john 
Alberts. 
Hierna werden alle post
zegelverzamelaars op
geslokt door hun hobby. 
Door alle aandacht in 
pers en media is de beurs 
voor bezoekers, hande
laren, stuiverhoek en de 
vereniging een succes 
geworden. 

BEKRONINGEN OP DE POSTEX 

Van 17 tot en met 19 ok
tober werd op de Postex 
wederom een tentoon
stelling gehouden inde 
categoriëni,2en3. 

De jury was blij verrast 
met de hoge kwaliteit van 
de inzendingen. 

Wel constateerde zij dat 
bij verschillende inzendin
gen de plannen voor ver
betering vatbaar waren. 
De jury is van mening dat 
door het juist toepassen 
van de regelgeving, zoals 
deze op de website van 
de Bond is te raadplegen, 
meerdere verzamelingen 
een hogere waardering 
hadden kunnen verkrij
gen. 

In categorie 1 werd 5 maal 
groot goud toegekend, 
14 maal goud, 7 maal 

groot verguld zilver, 
5 maal verguld zilver, 
2 maal groot zilver. 
In categorie 2 werd 
9 maal goud toegekend. 

L-r: Dick van de Wateren en 
Arie Zonjee 

5 maal groot verguld zil
ver, 2 maal verguld zilver, 
4 maal groot zilver en 
1 maal zilver. 
In categorie 3 werd 
17 maal goud toegekend, 
6 maal groot verguld 
zilver, 9 maal verguld 
zilver, 8 maal groot zilver 
en 2 maal zilver. 

Ereprijzen werden toege
kend aan de heer D.van 
der Wateren (goud), de 
heer A.D. Steenbakkers • 
(zilver) en de heer R. van 
der Heuvel (brons). 

Tijdens de bekendmaking 
sprak juryvoorzitter A. • 
Zonjee zijn dank uit aan 
het organisatie comité 
voor de goede verzorging 
en hulp en bijstand aan 
de juryleden en bedankte 
alle juryleden voor de ple
zierige samenwerking. 



140 JAAR 
WERELDPOSTUNIE (UPU) 

DIO OLAUDEMANS 

UPU-Congresscn 
Het Congres van de lidstaten is 
het hoogste orgaan van de UPU 
en het komt om de vier of vijf 
jaar bijeen Hier worden beslui
ten genomen die wereldwijd in
vloed hebben op het functione
ren van de post In de afgelopen 
140 jaar zijn er 25 congressen 
gehouden Het 25" UPU-Congres 
was m 2012 in Doha (Qatar) 
Hier kwam ter sprake dat de 
Arabische Emiraten een rol gaan 
spelen bij de post van en naar 

De UPU-congressen zijn voor het functioneren van 
de UPU zelf en de aangesloten postadministraties 

van eminent belang. 

Somalië zodat het postverkeer 
met deze 'mislukte' staat weer 
op gang kan komen Tevens de 
Kerstman ontving dat jaar meer 
dan 8 miljoen brieven 
Alle belangrijke regelingen over 
de postdienst werden vastgesteld 
tijdens de eerste congressen De 

congressen van de laatste tijd 
nemen voornamelijk besluiten 
op organisatorisch, technisch, 
strategisch en financieel vlak 

Congreszegels 
Tijdens het derde Congres te 
Lissabon m 1885 ontvingen 
de deelnemers een complete 
set postzegels van Portugal 
vanaf de eerste zegel Het waren 
herdrukken op witter papier 

dan de originelen, speciaal 
vervaardigd voor de congres 
deelnemers Ook de gangbare 
zegels van dat moment werder 
herdrukt op witter papier 
Sindsdien is het een gewoonte 
geworden om zegels uit te de
len aan de congres deelnemers 
BIJ het vierde congres werd 
er voor het eerst een speciaal 
postkantoor geopend voor het 
UPU-Congres (afb 14) Dat zou 
daarna bij bijna elk congres ge 
beuren, vaak met bijpassende 
aantekenstroken 
Voor het vijfde congres van 
Washington m 1897 werden alle 
gangbare fran keerzege Is 
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1 UPUCongressen 
Plaats 
Bern, Zwitserland 

Parijs, Frankrijk 

Lissabon, Portugal 
Wenen, Oostenrijk 
Washington, USA 
Rome, Italië 

Madr id , Spanje 

Stockholm, Zweden 
Londen, Groot Brittannie 
Cairo, Egypte 
Buenos Aires, Argent inië 
Parijs, Frankrijk 
Brussel, België 
Ottawa, Canada 
Wenen, Oostenrijk 
Tokyo, Japan 
Lausanne, Zwitserland 
RIO de Janeiro, Brazilië 
Hamburg, Duitsland 
Washington, USA 
Seoel, Korea 
Peking, China 
Bucarest Roemenie 
Geneve, Zwitserland 
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1920 

1924 , H 
1929 
«934 ''"' 
1939 
1947 
1952 
1957 
1964 
1969 
1974 
1979 
1984 
1989 
'994 
1999 
2004 
2008 

lelangrijke besluiten 
Opricht ing UPU onder de naam 'Union Generale des Pastes', 
Vereenvoudiging tarieven 
Naamswijziging m 'Union Postale Universelle', 
Kleurcodes voor postzegels, Aantekenstroken, 
'T' aanduiding voor strafport, Pakketpost, 
Aangegeven waarde, Postwissels 
Antwoordbnefkaarten 
Scheepspost, Kranten en tijdschriften 
Goedkopere tarieven 
Portvrijdom voor krijgsgevangenen, 
Antwoordcoupons, Firmaperforaties 
Frankeermachines, Vensterenveloppen, 
Giro, Invoering van de goudfrank ais rekeneenheid 

„ „ » Kleine pakketten . . „ , _, ,. 
Port betaald, Luchtpost 
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Fonopost 
Aansluiting bij de VN > ■ • ■̂. , • 1 .,.1 
Aerogrammen, Blindenpost 
Com ite voor oostale studies ffiff^«*«^»
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Afschaffmg briefkaart met betaald antwoord . ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ K ' 

1 
Afschaffing van de goudfrank als rekeneenheid 
Hervorming van de UPU, Engels als tweede werktaal 
Postale strategie 
Congres om de vier jaar (was vijf jaar) 
Nieuwe postale strateqie, elektronische diensten 
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expreszegels, portzegels, 
krantenzegels en postwaarde

stukken van de USA voorzien van 
een opdruk 'Universal Postal 
Congress' (afb 15), elk in een 
oplage van slechts 125 exempla

ren, wat voldoende was voor alle 

deelnemers aan het congres 
Vanaf het zevende congres m 
Madrid m 1920 (afb 16) werden 
er door het organiserende land 
speciale zegels uitgegeven voor 
het UPUCongres, die ook voor 
het publiek verkrijgbaar waren. 



Men moet diep in de geldbuidel 
tasten om al die congreszegels 
te kunnen kopen, want m de 
jaren 1920 t/m 1952 (Congres 
7 t/m 13) werden behoorlijk dure 
zegels uitgegeven Pas bij het 
14'' congres van Ottawa m 1957 
kwamen er, heel bescheiden, 
slechts twee zegels m omloop 
van gangbare lage waarden 
(afb 23) Qatar was kennelijk zo 
verheugd dat men een UPU
Congres kon houden, dat er al 
twee jaar eerder een zegel werd 
uitgegeven voor het Congres m 
2012 (afb 31) Zo veel moge
lijk worden de congreszegels 
getoond met het bijbehorende 
stempel van het congres of met 
een eerste dag stempel De ver
valsers hebben zich ook bezig 
gehouden met de duurdere 
zegels, zoals het PUC pound uit 

1929 (afb 32), dat veelvuldig 
op Ebay wordt aangeboden als 
herdruk Ook al is dit door Royal 
Mail m omloop gebracht, het 
bhjft namaak, een vervalsing, 
hier met congresstempel, uiter
aard ook vals De tanding IS 
anders dan bij de echte zegel 

In deel 3 wordt ingegaan op al
lerlei voorschriften van de UPU, 
zoals briefkaarten, aanteken
stroken, antwoordcoupons, 
fonopost, en nog meer 

Bronnen 
•Website UPU www upu int 
• Met dank aan veiling Corinphila, 
Zurich voor afbeelding 14 
(opbrengst CHF 4 200 
m 2012) 

• Ebay afbeelding 32 
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20''' Universal Postal C^ongress J 

A glimpse at several 
potential mail delivery 
methods of the future 
IS the theme of these four 
stamps issued by the U S 
m commemoration of the 
convening of the 20th 
Universal Postal Congress 
in Washington D C from 
November 13 through 
December 14 1989 The 
United States as host 
nation to the Congress 
for the first time in ninety 
two years welcomed more 
than 1 000 delegates 
from most of the member 
nations of the Universal 
Postal Union to the major 
international event 
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Nu te koop. Cdrom 'Filatelie 
Täärgang 2013' Alle elf edities uit de jaargang 2013 

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

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie m Leiden, 
onder vermelding van 'laargang 2013 op Cdrom' 

Let op vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cdrom 
moet worden gezonden De toezending kan enige tijd m beslag nemen 



ATAI KRAAMKAMER 5 (de hier besproken varianten worden 
voor het eerst opgenomen m editie 2016) 

Rem Bakhuizen van den Brink 

INDERZEGELS1966 

itgegevernsnovem-
engóó, zegels met 
leslagm vellen van 
)xiovoordeio+5c, 
+8cen 20+ioc, 25+10C 
140+20C Daarnaast m 
lokken met 4 zegels van 
>+5c, 5 zegels van 12+8C 
13 zegels van 20+ioc 
) 

ruk in dubbelvellen 
an 10x10 op de Re
ina [=Goebel, Darm-
:adt] druk-aan-de-rol 
ikeldiepdrukpers De 
Imderomvang voor de 
lokken was 3x4 blokken 
2 zegels m de breedte, 
I zegels m de omtrek), 
veneens op de Regina 
edrukt De baanbreedte 
'as 43 5cm Kamper
vaat G = 1412 3/4 met 
5/16 tanden horizontaal/ 
erticaal Dit geldt voor 
e zegels 

De drukrichting is voor de 
velzegels 10,12, en 20c O 
[ink loopt uit naar onder] 
(2-4), voor de zegels m 
het blokje B [inkt loopt 
uit naar boven] (5) 

Het raster IS bij de velze
gels IS 100 BIJ de blokken 
zijn er 2 varianten 1 Alle 
4 cilinders met raster 80 
(6)2 Drie cilinders met 
raster 80 en de geelgroe
ne cilinder heeft nu raster 
tooi (7) 
De zegels zijn gedrukt op 
gecoat papier met veel 
witmakers zowel in de 
coating als m het paper 
zelf Merk papier violino 
De gebruikte gom was 
een menging van gela
tine en dextrine 

Er IS een herdruk 
gemaakt, besteld nog 
voordat de zegels 
uitgekomen waren' Het 
Museum voor Communi
catie heeft modelvellen 
van de ie oplage met een 
accordermg van 
6 september 1966 waarbij 
nog een voorbehoud 
wordt gemaakt over de 
kracht van het blauw, het 
modelvel dat op 7 sep
tember getekend werd 
had geen voorbehoud 
meer Bij beide modelvel
len was sprake van een 
geelgroen cilinder met 
raster 80I 

Ook aanwezig IS een 
drukvel met een geheel 
andere verdeling van de 

kleuren over de zegels 
en een andere belette
ring van de tekst op de 
blokranden 

In 1966 heeft de heer 
AHB teH melding ge
daan van een blok waar
bij het middelste zegel 
van de 3e rij.een 12c dus, 
een veel te korte rode '1' 
vertoonde Dit kenmerk 
komt voor m combinatie 
bij beide geelgroen cilin
ders Terug te vinden op 
blok 7-ie blok 3e rij 

Velzegels uit vellen van 
10x10, raster 100 voor 
alle kleuren (oranjeroze, 
rood,blauwen geel
groen), drukrichting 
O [=onder] 

55 
125 

23 08 1966 
01111966 

4 804 056 
1134 127 

aantal besteld 
blokjes ie oplevering 

13 09 1966 
07111966 

NVPH870A10+5C 
NVPH871A12+8C 
NVPH872A20+10C 

Zegels uit blok, raster 80 
voor alle kleuren (oran
jeroze, rood, blauwen 
geelgroen), drukrichting 
B [=boven] 

NVPH870B10+5C 
NVPH871B12+8C 
NVPH 872B 20+10C 
NVPHBlok875B 

Zegels uit blok, raster 80 
voor de kleuren oranjero
ze, rood en blauw, raster 
100 voor geelgroen, 
drukrichting B [=boven] 

NVPH871C12+8C 
NVPH Blok 875C 

2 442 789 
347310 herdruk 

ft ( --^ i^" j " ^ -hr 



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

BINNENUNDSE 
BUDEN 

Melkkoe? 
Bekendheid geven aan 
activiteiten van de 
vereniging kan op vele 
manieren. De Con
tactgroep Frankrijk 
Verzamelaars gebruikt 
er zoveel mogelijk. De 
vereniging was aanwe
zig met een stand op de 
Postex; één van de leden 
nam bovendien deel aan 
de tentoonstelling. Ook 
in het Postex-nummer 
van Filatelie kregen de 
Frankrijk-verzamelaars 
de ruimte. 

Marianne is het mooie 
en kleurrijke clubblad. In 
aflevering 182 staat onder 
meer een aardig stukje 
van Roelof van der Kamp 
over de dubbele Franse 
kaarten met portvrijdom 
voor militairen die tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
werden uitgegeven en 
soms anti-Duitse en pro-
Franse teksten bevat
ten. Van daaruit legt de 
auteur een bruggetje met 
Franse Cinderella's van 
Delandre met patriot
tische propaganda. 
Delandre gaf ze ook in 
samenwerking met het 
Rode Kruis uit, maar 'ver
gat' de overeengekomen 
financiële afdracht aan 
het Rode Kruis te doen. 
Van der Kamp schreef 
ook een helder verhaal 
over de geschiede
nis van de'Paquebot 
Pasteur', die op verschil
lende Franse postzegels 
is afgebeeld. Ook de 
achtergronden van die 
verschillende zegels 
worden besproken. 
"Afgezien van in de 
functie van melkkoe weet 
de filatelist de aandacht 
van de postdirectie niet 
meer te trekken." Edwin 
Voerman heeft het over 
Frankrijk en laat zien dat 
het ook bij de Franse pos
terijen kommeren kwel 

is als het gaat om het af
stempelen van poststuk
ken. "De hedendaagse 
Franse poststempels 
houden voor filatelisten 
niet over: golflijntjes en 
als je geluk hebt tref je 
de cijferindicatie van de 
plaats van afstempeling 
aan." Waar zijn de mooi 
geplaatste handstempels 
gebleven, die vroeger 
de stempelverzamelaars 
in verrukking konden 
brengen? 
www.cfv-marianne.nl 

Fileleed 
Ook uit Italië komen 
sombere geluiden. Hon
derden speciale filate-
listenloketten dreigen 
er gesloten te worden. 
Verspreid over het hele 
land zullen er slechts 
77 overblijven (dat is 
toch nog 77 meer dan in 
Nederland...). In Rome 
blijven eri6 open. De 
mededeling wordt geïllu
streerd met een triestige 
foto die toch ook weer 
hoop geeft: bij de eerste 
dag van uitgifte van 
een postzegel stonden 
mensen in de stromende 
regen uren in de rij in 
de hoop een exemplaar 
te kunnen bemachti
gen. Ook dat zie ik in 
Nederland niet meteen 
gebeuren. 

Dit en ander nieuws trof 
ik aan in Filltalia (ok
tober), het blad voor de 
verzamelaars van Italië 
en gebieden. Vincent 
Prange schrijft over 
Somalia, dat na tien jaar 
UNO-mandaatgebied, 
op 1 juli 1960 verder ging 
als Republiek Somalië. 
Het land zou getekend 
worden door chaos en 
burgeroorlogen. Thom 
van Rossum schrijft over 
fascistische propa
ganda op een Italiaanse 
serie postzegels uit 1938. 
Heldhaftige beelden en 
holle retoriek belichten 
de grootsheid van Mus

solini. Ook bespreekt 
Van Rossum de 'wapen
broederschap' tussen 
Hitler en Mussolini, die op 
enkele postzegels werd 
uitgebeeld. Op een van 
die zegels was veel kri
tiek, onder meer omdat 
Hitler er de generaalspet 
droeg en zijn partner 
slechts een helm. Ook 
vroegen mensen zich af 
waarom een buitenlands 
staatshoofd zo promi
nent op een Italiaanse 
postzegel stond. Ook 
Vincent Prange wijdde 
een stukje aan deze 
'vriendschapszegels'. Een 
mooi en boeiend blad! 
www.filitalia.nl 

Altijd boeiend 
De Nieuwsbrief van 
de Vereniging van 
Postzegelverzame
laars Tilburg (V.PX) 
leesikgraag. Het iseen 
simpele uitgave, een 
paar blaadjes A4, in kleur 
geprint, maar de inhoud 
is altijd boeiend en wordt 
smakelijk gebracht, goed 
leesbaar voor een breed 
publiek. 
Zo werd in een aantal 
afleveringen de biblio
theek van de vereni
ging doorgelicht. In de 
Nieuwsbrief van oktober 
stond het Handboek 
Postwaarden Nederland 
centraal, waarvan in 
september de 50e afleve
ring verscheen, met een 
feestje voor de abonnees 
en andere genodigden 
in het MUSCOM. Ton 
Smulders gaat in op 
enkele 'zeldzame en op 
het eerste gezicht dood
gewone maar in feite 
bijzondere zegels, post
en andere stukken plus 
ontwerpen die je normaal 
nooit onder ogen krijgt'. 
Want dat is een van de 
sterke punten van het 
Handboek: een blik in de 
schatkamers van het Mu
seum voor Communicatie 
in Den Haag (afbeelding). 
Daarbij slagen de auteurs 
er steeds weer in unieke 
(achtergrond)informatie 
over de Nederlandse 
postwaarden te presen
teren. 

In de VPT-Nieuwsbrief 
van november schrijft 

Smulders over het 
verschijnsel dat veel 
verzamelaars alleen 
belangstelling hebben 
voor de meest gangbare 
zegels, afstempelingen, 
briefkaarten en enve
loppen, terwijl er veel 
meer is waaraan je als 
verzamelaar plezier kunt 
beleven. Hij ondersteunt 
dat standpunt met een 
kleine verkenning van 
Duitse kilowaar en eerste 
dag bladen. Wordt ver
volgd. 
www.vpt-tilburg.nl 

Het goede doel 
De postzegelvereniging 
Haarlemmermeer is het 
nieuwe seizoen begon
nen met een vernieuwde 
website (www.pzvh.nl), 
maar verder blijft de suc
cesformule onveranderd. 
Een dik verenigingsblad 
(Onderde loupe)dat 
grotendeels gevuld 
wordt met veilinglijsten, 
een vaste auteur (Philip 
Levert), die altijd goed is 
voor een artikel met ni
veau en wat aanvullende 
stukjes, vaak -met bron
vermelding- overgeno
men uit andere bladen. 
In het oktobernummer 
onder andere een stukje 
over 'Vliegerpost', en een 
nieuwe poging om uit 
te leggen hoe je met die 
rampzalige zelfklevende 
gom omgaat. Levert 
schrijft over de basiliek 

van Koekelberg en st 
stil bij het doel achter de 
uitgifte van toeslagze
gels. In België zijn heel 
wat zegels met toeslag 
uitgegeven ten bate van 
kerkelijke bouwwerken. 
Omdat die zegels door d 
toeslag minder gekocht 
werden, hebben ze nu 
vaak een pittige catalo
gusprijs. Levert: "Ik mag 
dat wel, toeslagzegels 
voor een tastbaar doel 
zoals een gebouw, brug 
of schip. Krijg je iets con
creets wat staat, mede 
dankzij jouw bijdrage." 
DeORVAL-zegelsvan 
België zijn voorbeelden 
van zulke toeslagzegels, 
de 'Nationale Basiliek 
van het Heilig Hart' in 
Koekelberg is er ook een. 
Het initiatief voor de 
bouw kwam van koning 
Leopold II, de aanleiding 
was het vieren van de 
75e verjaardag van de 
Belgische onafhanke
lijkheid. De kerk werd 
gebouwd tussen 1905 en 
1970 en in 1951 plechtig 
ingezegend. De uitgifte 
van postzegels moest de 
financiering van de bouv 
mede mogelijk maken. 
De prijs van het velletje 
van 1952 (blok 30) laat 
zien dat dat een moei
zame zaak was. 

Feest in De Venen 
Verzamelaarsvereniging 
De Ronde Venen vierde 
op 3 november haar 
twintigste verjaardag, 
een jeugdig clubje dus, 
het resultaat van een 
geslaagde fusie. De ver
eniging werd opgericht 
op 18 oktober 1994. Het 
jubileum werd gevierd 
met een feestelijke 
avond, een geschenk aar 
alle leden en een grote 
jubileumbeurs. 
De Ronde Venen kunnen 
we lokaliseren in het 
gebied rond Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkeveen. Een 
'verzamelaarsvereni
ging', maar de nadruk 
lijkt toch te liggen op 
postzegels, met een 
flinke belangstelling voo 
de thematische filatelie. 
Dat is niet zo gek, als je 
Nico Helling als voorzit
ter hebt. In het mooi 
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mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.cfv-marianne.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.vpt-tilburg.nl
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erzorgde clubblad is hij 
lezig met een reeks: 
Dejilatelistischekant 
an de thematische fila
elie'.ln aflevering 8 
oktobernummer) laat 
ij zien welke fran
eermogelijkhedener 
laast de postzegels nog 
neer zijn: frankering 
lij abonnement, port 
letaald, baarfrankering, 
rankeermachinestem
lels, enz. Leerzaam, ook 
imdat de lezers daardoor 
ip nieuwe verzamelge
)ieden gewezen worden. 
n het novembernummer 
taan posttarieven cen
raal. Het is de verdienste 
an Nico dat hij zelfs dit 
igenschijnlijk saaie on
lerwerp leuk weet te pre
enteren. Verder bevat 
lit nummer een artikel 
an Ton Vis, overgeno
nen uit De Postkoets: 
Ons dagelijks brood'. De 
■ereniging heeft ook nog 
len website: www.verza
nelaarsrondevenen.nl. 

(UITENUNDSE 
ILADEN 

>rie koningen 
936 is het jaar dat Groot
irittanniëdrieverschil
ende koningen had. De 

oude koning George V 
overleed in januari en 
werd opgevolgd door 
zijn zoon Edward VIII. Op 
zijn sterfbed zei George V 
al dat de jongen zichzelf 
waarschijnlijk binnen 
een jaar zou ruïneren. 
Dit bleken profetische 
woorden, in december 
stond Edward zijn troon 
af aan zijn jongere broer 
Albert, die voortaan als 
George VI door het leven 
zou gaan. Door zijn korte 
bewind zijn er nauwelijks 
zegels verschenen met 
zijn afbeelding. Alleen het 
moederland kwam tot een 
serie definitives. Andere 
landen waren wel druk 
bezig, maar wachtten tot 
de eigenlijke kroningsda
tum begin 1937. Door de 
ontwikkelingen werden 
deze projecten stopge
zet, en werden nieuwe 
zegels ontworpen met 
George VI erop. Zo ook in 
Australië, waar men al zo 
ver was dat de gedrukte 
vellen klaarlagen. Van 
de 2 pence waren liefst 
71 miljoen zegels gereed. 
Niettemin werd de gehele 
oplage vernietigd inclu
sief proeven, ontwerpen, 
schetsen, drukplaten etc. 
Geen getuigenis mocht 

achterblijven. Nieuws
gierig hoe deze eruit 
zagen? Gibbons Stamps 
AAontly van oktober 2014 
toont het enige blokje 
van 6 zegels dat gespaard 
is gebleven. Het is 
16 oktober geveild, en zou 
wel eens de duurste zegel 
van Australië kunnen zijn 
met een opbrengst van 
200.000 pond. Het blokje 
stamt uit het vel dat Lord 
Huntingfield, de gouver
neur van Victoria, aan een 
bevriende verzamelaar in 
Engeland had gestuurd. 
Hij moest zijn vel terug 
sturen, maar het bleek 
niet mogelijk de laatste 
6 zegels terug te krijgen. 
Over zeldzaam ge
sproken, iets minder 
zeldzaam maar duidelijk 
schaars en moeilijk zijn 
de opdrukzegels van de 
Central South African 
Railway (C.S.A.R.) op ze
gels van Transvaal en de 
Orange River Colony. De 
zegels zijn veel vervalst 
(vaak moeilijk van echt 
te onderscheiden) en zijn 
bovendien slechts gedu
rende een jaar gebruikt. 
www.gibbonsstamp 
monthly.com 

Millésimes 
In het begin van de vo
rige eeuw drukte men in 
Frankrijk (net als in veel 
andere landen) de zegels 
in een groot vel dat met 
een aantal witte velden in 
meerdere kleine veldelen 
wordt verdeeld. Hier
door ontstaan in het vel 
een aantal brugparen. 
Teneinde aan te geven in 
welk jaar het vel gedrukt 
werd, werd op een van 
deze bruggen een cijfer 

gedrukt: de millésimes. 
Dit getal is steeds het 
laatste cijfer van het 
jaartal. Zo kan het getal 
'9' staan voor 1899,1909 
en 1919. Het verzamelen 
van deze brugparen is 
een geliefd verzamelge
bied. Sommige varianten 
zijn echt schaars. In 
Timbre Magazine van 
september 2014 wordt 
van een aantal van deze 
millésimes aangegeven 
waarom ze schaars zijn. 
Redenen blijken verras
send verschillend zoals 
het drukken van een op
lage in de laatste maand 
van het jaar, het gebruik 
van een bepaalde oplage 
met name voor over
drukken met een nieuwe 
waarde of landsnaam of 
simpelweg dat men in 
tijd van oorlog wel wat 
anders aan het hoofd had 
dan deze drukverschijn
selen te verzamelen. 
Verder in het blad een 
artikel over de Ierse 
paasopstand. Tijdens 
de eerste wereldoorlog 
in 1916 ziet een groep 
revolutionairen van 
de 'Irish Republican 
Brotherhood' de kans om 
in opstand te komen en 
de onafhankelijkheid uit 
te roepen. Er wordt gere
kend op de steun van de 
Ierse regimenten in het 
Engelse leger alsmede 
wapens uit Duitsland. 
Helaas worden de Duitse 
wapens onderschept, en 
blijkt de animo om juist 
in deze tijd het gevecht 
aan te gaan tegen 
soldaten waar men in de 
Vlaamse en NoordFranse 
loopgraven samen mee 
strijdt zeer beperkt. Bo
vendien was ook de steun 
van de Ierse bevolking 
beperkt. Toch besluit de 
Brotherhood om door 
te zetten en wordt de 
revolutie gestart vanuit 
het postkantoor in Du
blin. Deze wordt door de 
Britse troepen eenvoudig 
neergeslagen. Dan wordt 
er een fout gemaakt. Er 
wordt hard opgetreden 
tegen de 7 leiders welke 
worden geëxecuteerd en 
zij krijgen een martella
renstatus. De geest is uit 
de fles en enkele jaren na 
de oorlog wordt de Ierse 
vrijheidsdroom werkelijk

heid. De 7 leiders zijn elk 
een of meerdere malen 
op zegels verschenen, 
welke worden getoond in 
het Franse magazine. 
www.timbresmag.com 

Tongeren 
Het is al zo vaak ge
schreven, oorlog is goed 
voordefilatelie. Juist in 
deze tijden van chaos 
ontstaan veel verschijn
selen die de filatelie 
spannend maken. In het 
septembernummer van 
het blad van de Studie
kring Antwerpen staat 
het eerste deel van het 
postverkeer in Tongeren 
tijdens en na wereldoor
log I (19141919). Tongeren 
ligt in Belgisch Limburg, 
en is dus reeds vroeg be
zet: 9 augustus. Belgische 
militaire post kon dus 
maar gedurende 5 dagen 
worden verstuurd. Er is 
in de eerste weken na de 
bezetting geen burger
post. Wel is er veldpost 
voor de Duitsers. Tonge
ren ligt in het generaal
gouvernement en gaat in 
oktober Duitse zegels met 
opdruk Belgien gebrui
ken. 10 november 1914 
wordt een Duits stempel 
voor Tongeren inge
voerd, en mei 1915 wordt 
Tongeren verandert in 
Tongern. Voor het post
verkeer wordt censuur 
ingevoerd, welke gebeurt 
in een apart lokaal in het 
postkantoor. Dit alles (en 
nog veel meer) wordt 
in een rijk geïllustreerd 
artikel behandelt. Ik 
kijk nu al uit naar het 
tweede deel. Verderop in 
het blad nog een aantal 
kleinere artikelen over 
de eerste wereldoorlog 
filatelie. 

Voor informatie: 
hde_belder(Shotmail.com 

STVDIEKIUNa ZiSS, 
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OPKOMST EN TELOORGANG 
VAN NEDERUNDSE POSTKANTOREN 

Deel 5: Leeuwarden 

EISE EISMA 

Stempelpost 
Vanuit een ziekenhuisbed moest 
ik machteloos toezien dat de 
kooi met wedstrijdrijders ge
opend werd. Niet lang daarna 
arriveerde een kleine kopgroep 
Hindeloopen, waaronder de 
45jarige Piet Kleine, postbode 
te Kerkenveld, Drenthe. Op het 
ijs was een onverlichte stempel
post ingericht die helaas niet 
door postbode Piet opgemerkt 
werd. Een postbode die een 
stempelpost niet opmerkt! 
Gelukkig werd Piet Kleine, die 
allerminst klein was, vijfde 
In de uitslag die door Henk 
Angenent, werd aangevoerd. 
Daardoor kon de wedstrijd
leiding de postbode met een 
gerust hart uit de uitslag 
schrappen. Het volk zou niet in 
opstand komen... Ik wel! Maar 
wat had ik in te brengen? Er 
was wel meer misgegaan bij de 
post. Rond het jaar 2000 werd 
het allerlaatste bolwerk in Leeu
warden met een groot feest(!) 
afgedankt en was de heroïek 
van de grote Piet Kleine's voor
goed verdwenen. 

Eerste postkantoor 
In Leeuwarden gaan de annalen 
van de post terug tot 1663. In 
één huis verwijderd van de 
hoek Voorstreek/Koningsstraat 
(no 36), kan men voormalig 

Het was die zesde januari 1997 nog pikkedonker aan De 
Swette te Leeuwarden. Uw verslaggever was juist één 

dag eerder van het ijs geplukt met een gebroken heup. 

café Benthem (1) aanwijzen als 
herkenbaar onderdak voor iets 
dat het later tot een postkan
toor zou brengen. Ik kwam daar 
achter door tussenkomst van 
een vriendelijke medewerkster 
van boekhandel Van der Velde 
die niet rustte voordat ze café 
Benthem gelokaliseerd had. 
Het gebouw was in 1663 het 
eigendom van statenbode Thijs 
lansen. Zoals toen overal in het 
land verhuisde het postbedrijf 
voortdurend naar de woning 
van iedere nieuw aangestelde 
directeur. 

Naar Zwolle 
Heel lang was het bezorgen van 
post een particuliere aange
legenheid. Pas toen de econo
mie in opkomst kwam namen 
stadsbestuurders maatregelen 
om de ongebreidelde wildgroei 
structuur te geven. Eén van de 
hete hangijzers in Leeuwarden 
was het vervoer van post naar 
Zwolle en verder, want die 
was in handen van concurrent 
Groningen. Tenslotte zagen 
de Leeuwarders kans, met de 

goedkeuringvan 'Sijn Furste
licke Doorlugtigheid Stadthou
der', om twee maal per week 
een postillonsdienst op Zwolle 
te openen, want: "Daar bij wind 
en onweer, doch meest bij win
terstijt, wanneer de Zuyderzee 
bevrooren is, de brieven en 
pacquetten van hier op Hollant 
ende weerom van daer herre
waerts seer langzaam overko
men, jae soodanigh dat men in 
't minste geen staat op deselve 
kan maeken, 't weick niet alleen 
is streckende tot groot ongerijff 
van de correspondentie van 
den algemeenen Staet, maar 
ook van particulieren, soo 
cooplieden als anderen." 

Rampjaar 
De Friezen hadden in die tijd 
nog meer te verliezen. De Fran
sen kwamen eraan, en geloof 
het of niet, maar in 1672, het 
rampjaar, lag een Fries leger 
langs de Ijssel in de buurt van 
Doesburg, zodat een speciale 
veldpostdienst werd ingesteld 
met 3 of 4 paarden, waaraan 
ook de Groningers deelnamen, 
want die vermaledijde Fran
sen, een gemeenschappelijke 

vijand, dreef hen voorlopig 
in eikaars armen. Het valt 
goed te begrijpen dat al dat 
krijgsrumoer niet bijdroeg tot 
de totstandkoming van een 
geordend postbedrijf. Nog 
steeds bepaalde de plaatselijk« 
postmeester het reilen en zeilei 
van de post. En armer werd hij 
er niet van! 

Postmeesters 
We zien postmeesters Hendrick 
en Coycker voorbijkomen. Dan 
komt Wielings, burgemeester 
van Leeuwarden, die op zijn 
beurt het ambt overdraagt aan 
zijn 17 jarige zoon Johannes. 
Hoe eerder hoe beter, moet hij 
gedacht hebben. Het ging om 
het ambt, niet of je er geschikt 
voor was. Postmeester was een 
lucratief beroep. Postmeesters 
sloten concurrerende contrac
ten af met collega's in het land 
en de overheden keurden die 
doorgaans goed, bij gebrek aa 
kennis en invloed. Postmees
ters waren heersers onder de 
heersers. Het district Utrecht 
was bijvoorbeeld een geduchte 
tegenstander. Pas in 1747 trad 
er verandering in deze situ
atie op. De Stadhouders van 
OranjeNassau kregen genoeg 
macht om te bedingen dat de 
afzonderlijke postdistricten in 
de Nederlanden zich zonder 
onderling gemor onder hun 
toezicht dienden te verenigen. 

A.iii tU htl;ini.^h'jbbcnde wordt bekendgemaakt. 
Jnr het Pf.vtKanroor irct don i5dcn FJißKÜA 
'.V ■■■'o, van do Viceschniarkt izal ver 
„,. ; .. Twiu ni..ir iict huis letter A, no. 2/5 

p de 'rurlViiarkt, tegen over de Kancelary. 
B. P. VAN EYSINGÄ..JI 



)p 1 juli 1752 trad de Hollandse 
tatenpost in werking. De 
egenstribbelende postmeester 
'an Leeuwarden werd daarbij 
lis volgt tot de orde geroepen: 
...dat de postmeester van 
eeuwarden zich behoorde 
e verbinden, niet alleen de 
jrieven uit Leeuwarden, maar 
)ok die van alle andere steden 
't Frieslandt naar Den Haag te 
enden, te meer waar er reden 
s te vermoedden dat er veel 
)ver Amsterdam met de bode 
oopen." 

todes 
)e macht van de postmeesters 
;taat in schril contrast met 
ie bodes die het echte werk 
noesten uitvoeren. Het waren 
mmers de mannen als Piet 
deine die bij nacht en ontij, 
/aak letterlijk, het ijs op werden 
jestuurd. Postrijder Romke 
/erhaalt in een lang nieuw
aarsgedicht over zijn veronge
ukte collega Roelof Post onder 
mdere: 

Vij postiljons, wij reeden rustig 
Jit Friesland vlug na Zwol; 
Vij beiden altijd even lustig 
'ofschoon de weg was hol. 

Vij mogten lang gelukkig 
ijden, 
'eel jaren agter een; 
lan: schrik en wee kwam ons 
bestrijden 
■n bracht ons in geween. 
Ie doodsklok bromt langs dijk 
;n wegen, 
Ie Friesche Post ligt dood, 
\Aet 't rijtuig is hij neergezee
len, 
'ersmoord in eene sloot. 

Vijl 't ijs den last niet konde 
iraagen,. 
'an een zo zwaaren val, 
Vlet magtig 't lichaam t' on
ierschraagen, 
ttond 't droevig ong'luk pal. 

Jus brak 't confraterschap 
lan stukken 
'an Romke en Roelof Post. 
'oor d' eersten moest'k dit 
onheil drukken. 
'iij werd van zijn Post verlost. 

«aïaaa^S?F^atöï 

,9^4 Briefomslag met aangegeven waarde f 1 
van Leeuwarden 22924 naar Amsterdam 

Den laatsten wil God lang 
bewaaren. 
Voor ramp en tegenspoed. 
Zich om hem in wegen 
schaaren. 
Hem dan geen kwaad ontmoet. 

Postbesteller 1881 
Het Friesch Museum bouwde in 
1981 een geschiedenisbeeld op 
rond de gemiddelde postbe
steller uit 1881: De Piet Kleine uit 
die tijd is getrouwd en heeft vijf 
kinderen waarvan één op de 
ambachtschool, 'n ander op de 
lagere school en nog een doch
ter als dienstbode bij een deftig 
heer. Hij betaalde 1,5 Carolische 
guldens huur per maand, wat 
nu niets lijkt, maar toen, in 
1881 wel iets waarvoor je een 
vaste betrekking moest hebbe. 
Bovendien een dagtaak, want 
er waren toen nog zes bestellin
gen te voet per dag. 

Generaal Altena 
Hun baas, de veelverdiener 
postmeester Glinsters, overleed 
na maar liefst 51 jaar trouwe 
dienst in 1794 in zijn huis aan 
de Eewal waar dus ook het 
postkantoor was, maar waarvan 
thans mets meer te vinden is. 
Eén van zijn opvolgers. 
Postmeester Generaal Altena, 
woonde van 1798, drie jaar na 
de komst van de Fransen in 
Leeuwarden, tot 1806 aan de 
Weaze 18. (2) Toen ik diezelfde 
vriendelijke medewerkster 
van boekhandel Van der Velde 

vertelde dat ik dat adres al zelf 
op de kaart van Leeuwarden 
had opgespoord, maar nog niet 
langs geweest was om foto's 
van de huidige stand van zaken 
te maken, keek ze me schalks 
aan en zei aarzelend. "Dan 
moet u toch even voorzichtig 
zijn meneer Eisma, want in dat 
pand is nu een... eh, ja een soort 
bordeel gevestigd. Misschien 
moet u er maar niet 's avonds 
langs gaan." 
En dat was ik dus ook niet van 
plan! Trouwens, wat bedoelde 
ze met 'een soort' bordeel? 
Maar dat is een ander onder
zoek... laten wij vooral de post 
volgen. 
Die Van Altena moest als eerste 
postmeester voor zijn baan 
betalen, namelijk tweedui
zend Carolische guldens. Dat is 
een fors bedrag voor die tijd. 
Maar als na verrekening van 
opbrengsten en onkosten twee 
jaar later de netto verdienste 
4698,80 Carolische guldens 

blijkt te zijn moge daarmee de 
interessante baan voldoende 
vastgesteld zijn. Los daarvan 
was hij ook nog enige tijd lid 
van de Tweede Kamer van de 
Nationale Vergadering. 

18061845 
Van 1806 tot 1809 is een vol
gende vindplaats, na overlij
den van Van Altena, aan de 
Grote Kerkstraat, tegenover 
de 'Stadhouderlijke stallen', 
later de Vleeschmarkt (die niet 
meer bestaat), waar directeur 
M.0. Thoe Schwartzenberg en 
Hohenlandsberg de baas werd. 
Hij mocht zich vanaf 1814 baron 
laten noemen. 

In 1816 vinden we m de Leeu
warder Courant een bericht 
van de nieuwe postmeester, 
jonkheer (!) Van Eysinga, be
treffende de verhuizing van het 
postkantoor naar zijn woning 
aan de Turfmarkt tegenover 
de 'Kancelary'. (nu voormalig 
Friesch Museum.) (3) 

Van 1819 tot 1835 is het woon
huispostkantoor gevestigd aan 
Droevendal 20, het zogenoem
de 'huis met de kolommen'. In 
1835 verhuisde de toenmalige 
postmeester Van Vloten, dus 
ook zijn postkantoor, naar het 
hoekpand Grote Kerkstraat/ 
Beyerstraat. Tien jaar later, 
1845, verhuist Van Vloten 
opnieuw, nu naar de overkant 
van de Grote Kerkstraat en het 
hoekje van de Pijlsteeg. Loopt 
u al warm voor een complete 
stadswandeling? U zult ontdek
ken dat Leeuwarden een fraaie 
binnenstad heeft! 

18471871 
Van 1847 tot 1862 hield directeur 
MispelboomMeyer postkan
toor in Bij de Put 36. (4) 

Posterijen. 
De DIRECTEUR vau het PostkanI 

toor te Leeuwarden berigt, dat hetl 
NIEUWE POSTKANTOOR, 

op de Wortelhaven alhier, 
op Z O N D A G den vijftienden dezer 
maand voor de dienst in gebruik zal 
■worden gesteld, tengevolge waarvan 
de correspondentie dien morgen nal 
half zeven u u r in de Bus van het» 
nieuwe Kantoor behoort bezorgd te 
^Leeuwarden, 5 October 1871. 

De Directeur voornoemd, 
D I I K E T H . 
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Andere bronnen vermelden ook 
een postdienst in herberg 'Het 
Gouden Wagentje' op de Nieu
westad ter hoogte van waar nu 
de Hema gevestigd is (tegen
over De Lange Pijp). De uitbater 
voer er wel bij, gezien de naam 
die hij aan zijn bedrijf gaf. 
Een onaanzienlijk steegje met 
de naam 'Posthoornsteeg', 
halverwege het Zuiderplein, 
herinnert nog aan herberg 'De 
Posthoorn'. Er werden ter plekke 
postpaarden in en uitgespan
nen en er was ook een 'hynxte-
wad', een paarden drenkplaats. 
Van 1862 tot 1871 was het post
kantoor te vinden in het perceel 
Grote Kerkstraat 44 hoek Bon-
tepapensteeg. je zou de weg 
kwijtraken bij al die adressen. 

Architect Stoett 
Vanaf 1871 ging de post zelf bou
wen. Voor het eerst verscheen 
een gebouw, door architect 
Stoett ontworpen, speciaal voor 
de post en telegraaf en wel aan 
de Wortelhaven, (5+6) onder 
leiding van directeur DeKeth. In 
1895 wordt in Leeuwarden het 
bekende'grootrondstempel' in 
gebruik genomen. Sedert die 
tijd was de situatie omgedraaid. 
Niet het postkantoor was on
derdeel van het woonhuis van 
de directeur, maar de directeur 
trok in bij het gebouw van de 
post. Overigens zeer riant! Toch 
bleven er veel klachten stromen 
over de dienstverlening van de 
post. In 1840 schreef Jacob van 
Lennep in zijn boek 'De lotge
vallen van Ferdinad Huyck': 
"dat men tegenwoordig enkel 
slakken en schildpadden tot 
postbode benoemt..." maar van 
Piet Kleine had hij toen nog niet 
gehoord natuurlijk! 
Vanaf nu is het het rijk dat de 
postale lakens uitdeelt. Aan
vankelijk heerst er alom grote 
tevredenheid over het nieuwe 
gebouw aan de Wortelhaven. 
Maar met de groei van de post en 
ook de telegrafie-afdeling komen 
een aantal praktische problemen 
aan het licht, met name voor de 
telegrambestellers die maar liefst 

Lambotte- Bartholomeus. 
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drie trappen omhoog moeten 
klimmen om op hun afdeling te 
komen. Ook de lichtval deugt 
niet. Maar wat de deur dichtdeed 
was een onuitroeibare mieren-
plaag. Desondanks groeide 
en groeide het postbedrijf. 
Bestrijding en verbouwingen 
hielpen maar tijdelijk. Dus wordt 
het gebouw aan de Wortelhaven 
definitief te klein. 

Telefoonkantoor 
Ondertussen was in 1895 een 
particulier locaal telefoonkan
toor geopend aan de Eewal, 
geëxploiteerd door de firma Rib
bing van Bork & Co uit Amster
dam, een prachtig pand dat er 
nog steeds in volle glorie staat, 
maar niet voor de telefoon. (7) 
Aanvankelijk wil het maar niet 
lukken om een geschikte plek te 
vinden voor een groter, nieuw 
postkantoor. Men laat tenslotte 
de blik vallen op het plantsoen 
tegenover Amicitia waar nu de 
Mercurius fontein staat. Maar 
rijk en gemeente worden het 
niet eens over de buitensporig 
hoge prijs die de gemeente 
vraagt. Het rijk besluit dan om 
een onteigeningsprocedure 
te starten. Maar dat is tegen 
het zeer zere been van de 
bevolking. Met 1400 handte
keningen aan het adres van de 
minister haalt die bakzeil. Aan 
de Tweebaksmarkt (8) worden 
dan drie panden, direct tegen 
de Galileerkerk aan, door het 
ministerie opgekocht en afge
broken. Als ook de Hervormde 
Gemeente bereid is om nog 
twee in de weg staande pandjes 
van de hand te doen, krijgt 
Rijksbouwheer architect Peters 
de opdracht om aan de slag 
te gaan, zoals hij dat in zeker 
nog 140 andere gemeenten in 
Nederland deed. Onverhoeds 
probeerde de gemeente Leeu
warden nog een onaangename 
streek uit te halen door op het 
laatste moment te eisen dat de 
Driekamersteeg, zuidelijk van 
de nieuwbouw, op zes meter 
breedte gebracht zou worden. 

Het ministerie peinsde daar 
niet over. Het zou een veel te 
grote hap aan vierkante meters 
uit het nieuwe gebouw halen, 
zodat het mogelijk meteen bij 
opening al te klein zou zijn. 

Peters 
Gelukkig, Peters kon onverkort 
zijn gang gaan, hoewel ik liever 
een andere bouwheer zag want 
over Peters informeerde ik u al 
te vaak uitgebreid. Maar helaas, 
Peters is niet te omzeilen, en 
eerlijk is eerlijk, zijn creaties zijn 
meesterlijk, wat onder andere 
moge blijken uit het feit dat zijn 
postkantoren veelal behouden 
zijn gebleven toen de post er 
de brui aan gaf en enorme 
expeditieknooppunten uit de 
grond stampte. En die expedi
tieknooppunten? Die gingen 
eraan. 
In 1904 werd het nieuwe post
kantoor van Peters geopend 
voor publiek. Het stond op de 
historische plek waar rond 1470 
het Galilea klooster moet heb
ben gestaan dat werd bewoond 
door de zusters van de Derde 
Franciscaner Orde, de Grauwe 

Begijnen. De naam zal voor 
zichzelf spreken. Merkwaardig 
genoeg was er al snel sprake 
van de verhuizing van deze 
grauwe muizen. 

Post-Plaza 
Het paleis van Peters kwam 
na 2000 een paar jaar leeg 
te staan, maar trok geluk
kig de volle aandacht van 
J.A.Boomsma, directeur van 
Peters Monumenten b.v. 
'De rillingen liepen me over de 
rug, en ik dacht: dit kan toch 
niet waar zijn! Een dergelijk 
mooi gebouw is van de Leeu
warders.' 
)an Boomsma ontwikkelde 
ambitieuze plannen, te begin
nen met de aankoop van het 
gebouw. Hij wilde het vervol
gens voor een belangrijk deel it 
de oude staat terugbrengen en 
op een zodanige wijze inde
len dat het weer voor publiek 
toegankelijk zou zijn. Hij dacht 
daarbij aan horeca en hotel. 
De gemeentelijke overheden in 
Leeuwarden hadden echter hun 
bedenkingen. Zij reageerden 
hinderlijk afwachtend op zijn 
plannen en hun medewerking 
verliep zo traag en karig dat 
de koop bijna niet door ging. 
Echter, dankzij het doorzet
tingsvermogen van Boomsma 
staat nu aan de Tweebaksmarkt 
Peters' creatie opnieuw te 
bloeien, nu met als thema: 'Van 
Minderbroedersklooster tot 
Post-Plaza 1904-2004'. 
Samen met Leendert Plaisier 
schreef Boomsma over het pro
ject, zijn project, een prachtig 
boekje dat er waarschijnlijk 
niet gekomen was als het aan 
de gemeente Leeuwarden had 
gelegen. Over het Peters-post
kantoor in Leeuwarden schreven 
ook Koos Havelaar en Annette 
Wiesman in hun boek getiteld: 



Herbestemming van Neder-
andse Postkantoren. Een tweede 
aven voor de burchten van de 
>ost', wat een zeer terechte op-
nerking is in een fraai boek. 

>uHse springladingen 
Ja in 1989 al gedeeltelijk buiten 
(ebruik gesteld, nam het post-
»ersoneel op 29 april 2000 met 
:en groot feest definitief afscheid 
'an de Tweebaksmarkt dat aan-
'oelde als een galgenmaal. 
n zijn lange leven voor de post 
iverleefde het gebouw een 
ïuitengewoon kritiek moment 
lan het eind van de oorlog. In 
ipril 1945 plaatsten de Duitsers 
lamelijk springladingen in 
ie vorm van blokjes trotyl en 
iynamiet in de kelder om het 
jebouw bij hun vertrek naar de 
leimat op te kunnen blazen. 
^et verzet kreeg daar echter 
ucht van en verving op listige 
vijze, maar ook met heel veel 
isico voor het eigen leven, de 
!chte springladingen door niet 
'an echt te onderscheiden nep. 
'oen de Duitsers op de knop 
irukten gebeurde er dus niets! 
'.e ontdekten het bedrog, maar 
jelukkigtelaat. 

ttation 
n 1940, een paar maanden na 
ie Duitse inval, werd nog een 
;xtra postkantoor in gebruik 
jenomen naast het station. 
9̂+10) Echter niet voor lang. De 

ifhandeling van de posttreinen 
;toorde te zeer het personen-
'ervoer op de perrons. In 1987 
'erhuisde de postverwerking 
ierhalve naar het nieuwe 
;xpeditieknooppunt aan de 
inekertrekweg. (11) Het oude 
itationspostkantoor werd ver
bolgens afgebroken om plaats 
e maken voor het gebouw van 
;en Rabobank, waarin ik nie-
nand meer aantrof die iets wist 
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te vertellen over de historische 
plek. "Dat was voor mijn tijd 
meneer," hoorde ik keer op keer. 
Een generatiekloof die mij pijn
lijk trof. Immers hoe vaak was ik 
met met de trein in de vijftiger 
jaren aangekomen in Leeuwar
den om in de schemer langs dat 
postgebouw te lopen in de rich
ting van de spoorbomen naar 
de Schrans. Daar stond tegen 
kersttijd altijd een kiosk waar 
kerstbomen verkocht werden, 
en waar mijn oma er één van 
uitzocht om door mij opgetuigd 
te worden met echte kaarsjes en 
zelfgemaakte slingers. 

Oorlogstijd 
De post in oorlogstijd. Een 
verhaal apart. In augustus 1944 
kwam een jongen in de Leeu
wardense gevangenis terecht. 
Hij werd ervan verdacht een 
zoon van de joodse profes
sor Frijda te zijn. Hij schreef 
brieven, die deels naar buiten 
gesmokkeld werden en gepost 
met op de envelop het adres 

van zijn vader. Bij een controle 
op straat werd de professor 
gefouilleerd waarbij een van 
die brieven gevonden werd. 
Een brief met een valse naam 
en een vals stempel. Hij kwam 
in dezelfde gevangenis als zijn 
zoon terecht. De keerzijde van 
de post in verkeerde handen, 
ja, officieel mocht je schrijven 
vanuit dat hol aan het Blokhuis-
plein. Met postwissels kon je er 
zelfs legaal postzegels kopen. 
Maar die post werd gelezen 
door de directie. Dat wist je. 
Het toeval wil, dat ook mijn 
vader omstreeks diezelfde tijd 
opgepakt was op straat, ook 
met een 'verkeerde brief' op 
zak. De foute post kostte hem 
negen maanden in een Duits 
concentratiekamp, maar hij 
overleefde. Professor Frijda niet. 
Hij was een jood en de post in 
handen van 'de moffen', zoals 
ze smalend genoemd werden, 
accepteerde geen joden. 

Schaalvergroting 
Na de tachtiger jaren raakt de 
post in een roes van schaalver
groting en automatisering. 
Sommigen ruiken een gat in 
de markt en beginnen een 
particuliere locale postdienst 
voor Leeuwarden. In 1984 lucht 
postdirecteur Pieter Dansen 
daarover zijn hart in het Friesch 
Dagblad: "Maar waar ik wel 
allemachtig chagrijnig om kan 
worden is dit: dit soort jongens 
zegt altijd dat alle lokale post 
wordt bezorgd, maar wat hun 
niet uitkomt, flikkeren ze op 
straat wel bij mij in de brie
venbus. Dat moet ik dan maar 
uitzoeken!" 
De publieksvriendelijke behui
zingen van 'onder de mensen' 
maken plaats voor twaalf, 
over het hele land verspreide, 
enorme expeditieknooppun
ten, waar mogelijk langs een 
spoorwegaftakking en zonder 
publieksfunctie, behoudens een 

uitzondering. In 1987 komt het 
laatste van de twaalf landelijke 
expeditieknooppunten klaar, 
gelegen aan de Snekertrekweg. 
commisaris van de koningin 
Wiegel, die de openingsplech
tigheid leidt, spreekt van 
'veelbelovende nieuwbouw', 
waar iedere dag na sluitingstijd 
van de winkels nog 150.000 
poststukken automatisch wor
den verwerkt. De afgang van de 
post 'oude stijl' is dan echter in 
de hoofden van de beleidsma
kers al in volle gang. Het vol
gende voorval moge daarvoor 
symbolisch zijn: Op 22 maart 
1995 kreeg het expeditieknoop
punt aan de Snekertrekweg 
de inhoud van een brandende 
posttrein binnen. Twintig me
dewerkers hadden dagen werk 
aan de verkoolde restanten 
van 40.000 poststukken. Met 
handschoenen aan en maskers 
voor de mond ontleedden de 
medewerkers de chaos. Iemand 
hield een half verbrand briefje 
van 50 gulden omhoog... 'mets 
meer waard' zei hij spijtig. De 
toenmalige slogan 'Kaartje, 
kleine moeite, groot plezier', 
ging even niet op. 
Ook de rol van de trein is inmid
dels uitgespeeld en overgeno
men door de vrachtwagen. 
Het postkantoor aan de stati
onsweg, waar de trempost werd 
verwerkt, wordt m 1998 door de 
post afgedankt. 

Stadskantoor 
Rond 1993/1994 waren er nog 
twee grote postkantoren met 
publieksfunctie in Leeuwarden: 
dat van architect Peters aan de 
Tweebaksmarkt en een kantoor 
aan de Zuidersingel dat toen 
'inwoonde' in het Aegonkantoor. 
Beide kantoren verloren die 
functies en de ambtenaren van 
de post werden ondergebracht 
in het nieuwe Leeuwarder Stads
kantoor aan het Oldehoofster-
kerkhof/Nieuwestad. 
Ja, Wim Sonneveld zong het al 
(in een kleine variant): 'de stads-
jeugd klit wat bij elkaar in mini
rok en beatle-haar...ik weet wel, 
het is hun goeie recht. De nieuwe 
tijd, net wat u zegt... maar het 
maakt me wat melancholiek... de 
stad van toen, die is voorbij...' 
En zo is het maar net! 
In 1999 sluit de post haar roem
rijke verleden met boeiende 
gebouwen definitief af. Voor 
de afgifte van een brief of een 
pakje moet je nu bij de boek
handel of sigarenwinkel zijn. 
Piet Kleine kan met pensioen. 

Bronnen 
Museum voor Communicatie -
Den Haag 
Stadsbibliotheek Leeuwarden 
Eigen onderzoek op diverse 
locaties 



DE 'CLARAROTHE' ZEGELS 
VAN ST.THOMAS/PORTO RICO 

(1869) 
HANS VINKENBORO 

Situatieschets 
Nog verder naar het oosten van 
Puerto Rico liggen 2 groepen 
Maagdeneilanden, nu bekend 
als de US Virgin Islands en de 
British Virgin Islands. De groot
ste 3 eilanden uit de US Virgin 
Islands heten St. Thomas, 
St. Croix en St. John. Deze eilan
den waren na de ontdekking 
door Columbus eerst Spaans, 
toen Nederlands, Engels, Frans, 
weer Engels en daarna vanaf de 
töyoer jaren Deens koloniaal 
gebied (alleen St. Croix werd 
pas in 1733 van Frankrijk overge
nomen) en de eilandengroep 
werd vanaf toen bekend als 
Deens Westlndië. 

Deense herkomst 
Als je er nu rondloopt zie je de 
Deense herkomst nog steeds op 
de straatnaam bordjes omdat 
alle straten nog de oorspron
kelijke Deense namen hebben. 
Ook de grootste plaatsen, 
waaronder de hoofdplaatsen op 
elk eiland, doen nog aan Dene
marken herinneren met namen 
als Christiansted, Frederiksted 
en Charlotte Amalie. Charlotte 
Amalie is de hoofdstad van 
St. Thomas, het belangrijkste 
eiland van de groep en deze 
kleine maar drukke stad was 
onder meer bekend en gevreesd 
wegens zijn grote slavenmarkt 
(die nog te bezichtigen is) waar 
tussen 17301780 de handel 
plaatsvond van 123.000 geïm
porteerde slaven en 70.000 ge
exporteerde slaven (de slavernij 
werd hier uiteindelijk in 1848 af
geschaft door gouverneur Van 
Scholten die daarvoor prompt 
werd ontslagen door de Deense 
regering). De huidige bewoners 
stammen bijna allemaal van 
deze slaven af. Verder was het 
bekend wegens zijn lagunes vol 
piratenschepen, als kolenbun
kerhaven en omdat het sinds 
1815 een vrijhandelsplaats was 
voor kooplieden uit alle wind
streken. Omdat St. Thomas zelf 
nauwelijks agrarische productie 
had en geen belangrijke mine
ralen, leefde men hoofdzakelijk 
van de handel met andere ei

In het noordelijk deel van het Caribisch Gebied liggen 
de Grote Antillen die in de koloniale tijd Spaans gebied 

waren, met van west naar oost: Cuba, Hispanolia 
(nu Haïti + Dominicaanse Rep.) en Puerto Rico. (afb. a+b) 
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landen en met het moederland. 
Ook werden de door vulkani
sche bergen beschutte lagunes 
veel gebruikt als schuilplaats 
voor de vele hurricanes die dit 
gebied treffen. 
De uiteindelijke overdracht 
aan de USA verliep niet geheel 
vlekkeloos: in 1867 werden de 
eilanden voor 7,5 miljoen dollar 
verkocht maar dit werd niet 
bekrachtigd door de regering 
in de USA, in 1902 werd een 
contract getekend voor 
5 miljoen dollar maar dit werd 
door de Deense regering niet 
bekrachtigd en pas in 1916 werd 
men het allemaal eens over een 
koopsom van 25 miljoen dollar 
waarna de formele overdracht 

aan de USA plaatsvond in 1917. 
Sindsdien heet het US Virgin 
Islands. 

Postvervoer met 
het moederland 
Gedurende de jaren 18431877 
had Engeland op St. Thomas 
wegens de centrale ligging 
haar aanvoerhaven vanuit 
Engeland voor alle post uit 
Europa en fungeerde St. Tho
mas als distributiecentrum. In 
de drukste jaren (18501870) 
werden hier vanuit Engeland en 
35 andere landen en eilanden 
circa 20.000 poststukken per 
maand aangeleverd waarvan 
ruwweg een derde 'in transit' 
was op Engelse schepen van 

de Royal Mail Steam Packet 
Company ('RMSP'). Tweederde 
werd overgeladen op kleinere 
zeil en stoomschepen die de 
lijndiensten onderhielden met 
alle andere eilanden van de 
toen Engelse, Franse, Spaanse 
en Nederlandse bezittingen in 
dit gebied en op het Noord, 
Midden en Zuid Amerikaanse 
vasteland. Voor Spanje fun
geerde destijds Havana op 
Cuba als een soortgelijk knoop
punt van postlijndiensten. De 
postkanalen verspreidden zich 
als een spinnenweb naar elke 
richting en genereerden mede 
hierdoor veel handelsverkeer, 
want bijna geen enkele lokale 
scheepslijn was exclusief in ge
bruik voor het vervoer van post, 
alhoewel de Deense overheid 
al in 1856 had bepaald dat post 
alleen met de officiële daarvoor 
gecontracteerde lijndiensten 
mocht worden vervoerd. Naast 
de ontelbare kleine lokale 
particuliere scheepsbedrijven 
die incidenteel op contract
basis werkten werd de markt 
gedomineerd door een aantal 
grote nationale postlijndienst 
maatschappijen die elk een 
officieel contract hadden 
gesloten met hun overheden 
voor het exclusieve vervoer 
van post, zoals met Engeland 
(de 'RMSP', vanaf 1843), met 
Frankrijk (Gebr. Gauthier rond 



857/1858, Compagnie Générale 
'ransatlantique, vanaf 1865) 
n met Spanje {Empresa de 
'orreos Maritimos tussen 1827 
n 1851, Antonio Lopez en later 
■ele anderen). Veel kleinere 
:oncurrenten richting Europa 
;n USA waren de lijndienst
naatschappijen uit Duitsland 
Hapag, NordDeutscheLloyd) 
:n verschillende bedrijven uit 
Ie USA. 

'ostvcrvocT tussen 
ie eilanden 
ussen St. Thomas en Puerto 
lico en Cuba werden vanaf 
:irca 1850 diensten onderhou
ten door onder andere Ramon 
an Pelayo. Pardo en Herrera 
vanaf 1858 tot circa 1890) en 
mkele kleinere maatschap
)ijen, zowel officieel als clan
iestien. Tot het begin van de 
860er jaren vervoerden kleine 
choeners de post tussen de 
iilanden St. Thomas en 
it. Croix, met 4 vaarten per 
naand. Alhoewel de afstand 
ussen deze eilanden slechts 
yo mijl bedroeg, duurde de 
)versteek soms wel 20 uur als 
iet weer erg slecht was. Noch 
Ie eilandbewoners, noch de 
Deense regering waren erg 
evreden met dit arrangement 
odat de regering in 1864 een 
ender uitschreef voor een 
eder die 3 keer per week met 
itoomschepen deze lijndienst 
con uitvoeren op basis van het 
ïxclusieve postvervoer tussen 
ie eilanden. Het contract werd 
jegund aan het bedrijf George 
\lunes L Co. uit St. Thomas en 
jouverneur W. Birch tekende op 
mei 1864 het contract met dit 

Dedrijf. Dit contract was voor 
ie duur van 7 jaren en George 
vlunes kreeg een vergoeding 
i&x\ 6.400 dollar per jaar om 
ieze lijnpostdienst te helpen 
mancieren. Speciaal voor 
iit doel liet de eigenaar het 
itoomschip de SS Clara Rothe 
jouwen. 

De SS Clara Rothe en 
eigenaar George Nunes 
De SS Clara Rothe is gebouwd 
in Southampton, UK, door het 
bedrijf C./4. Day L Co.; de kosten 
bedroegen tussen de 40.000 en 
45.000 dollar. Het schip was 150 
voet lang, 19 voet breed, woog 
266 ton en had een stoomma
chinemotor met een kracht van 
75 tot 260 PK. 
De boot werd genoemd naar de 
dochter van CA. Rothe die in 
Deens Westlndië gouverneur 
was van 18201822. Op 8 maart 
1865 vertrok het schip uit 
Southampton en hij kwam op 
28 maart, na 21 dagen, aan in 
St. Thomas. De eerste lijndienst 
van St. Thomas naar St. Croix 
werd uitgevoerd op zaterdag 
1 april 1865 om 7 uur 'smorgens 
en hij deed 2 keer per week de 
havens Christiansted en 
Frederiksted aan. De regering 
was zeer tevreden met de 
frequentie van deze nieuwe 
lijndienst. Maar de eigenaars 
van andere particuliere 
lijndienstmaatschappijen op 
deze route waren minder 
enthousiast; om het George 
Nunes zo moeilijk mogelijk te 
maken verlaagden zij dan ook al 
snel hun tarieven voor passa
giers en vracht en wijzigden zij 
hun vaarschema's zo, dat ze het 
de Clara Rothe bijna onmogelijk 
maakten om nog vracht en 
passagiers op te pikken. Twee 
maal per maand arriveerden de 
RMSP schepen uit Engeland met 
de Europese post en de Clara 
Rothe, als officiële postvervoer
der, moest daarop wachten om 
de post aan boord te kunnen 
nemen die bestemd was voor 
vervoer naar St. Croix en verder. 
Als de RMSP boot meer dan 
24 uur vertraging had mocht de 
Clara Rothe met lokale post en 
vracht en passagiers vertrekken 
naar St. Croix maar moest dan 
direct weer terug naar 
St. Thomas om de Europese post 
alsnog over te nemen. 

Puerto Rico 
Gedurende het grootste deel 
van de 19' eeuw was Puerto 
Rico de belangrijkste handels
partner van St. Thomas maar 
de scheepsdiensten tussen 
deze eilanden waren nogal 
onregelmatig en langzaam. De 
enige min of meer betrouwbare 
lijndienst (per contract charter) 
werd uitgevoerd door de 
Spaanse f mpresfl de Vapores 
Espanoles Correos de las Antil
lasy seno Mejitano van Her
rera, hierboven reeds genoemd. 
De stoomboten van deze 
maatschappij vervoerden rond 
de i67i7' dag van iedere maand 
ook de post naar Puerto Rico die 
in St. Thomas werd aangevoerd. 
Van de krantenberichten uit die 
tijd is het voorts bekend dat de 
Clara Rothe ook diensten naar 
Puerto Rico heeft uitgevoerd, 
namelijk op 6 mei 1865 op de 
route St. Thomas, Frederiksted 
(St. Croix), Arroyo (= zuidoost 
Puerto Rico) en terug naar 
St. Thomas, op 8 juli St. Thomas
Arroyo (v.v.) en op 9 augustus 
St. ThomasPonce (= zuid Puerto 
Rico), Arroyo en St. Thomas. 

Mexico 
En passant probeerde George 
Nunes 00k zoveel mogelijk post 
te vervoeren in aansluiting op 
de Franse lijndiensten naar en 
van St. Thomas en Puerto Rico, 
onder meer door op 12 augus
tus 1865 te adverteren in het 
dagblad'5^. Thomae Tldende' 
als 'forwarding agent' voor de 
Compagnie Générale Transat
lantique. De Fransen waren in 
deze jaren in oorlog met Mexico 
(waar Napoleon zijn neef Maxi
miliaan van Oostenrijk tot keizer 
van Mexico had benoemd) en 
het scheepvaartverkeer tussen 
Frankrijk en Mexico was explo
sief gegroeid. Deze schepen 
deden onderweg, afhankelijk 
van de lijndienst, verschillende 
eilanden in dit gebied aan, 
waaronder St. Thomas. Een 
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week later stond er een bericht 
in deze krant dat de Clara Rothe 
via St. John naar Puerto Rico zou 
varen op zaterdag 26 augus
tus. Deze dienst, tussen de 
voormalige Deense en Spaanse 
kolonie, werd vervolgens op de 
27' van iedere maand onder
houden gedurende de rest van 
de tijd dat de Clara Rothe voer 
tussen St. Thomas en St. Croix 
in aanvulling op de eveneens 
maandelijkse dienst van Her
rera naar Puerto Rico. Het is 
overigens nooit geheel duidelijk 
geworden in hoeverre de belan
gen verstrengeld waren tussen 
George Nunes als onafhankelijk 
eigenaar van de Clara Rothe en 
zijn agentschap voor de Com
pagnie Générale Transatlan
tique en het feit dat hij, onder 
meer m september 1865 in 
charter heeft gevaren voor deze 
maatschappij op hun lijndienst 
'Ligne E' met post naar Fortde
France (Martinique). 

Tarievenslag 
Door de tarievenslag tijdens 
de hevige concurrentie met de 
onafhankelijke schoeners die 
op dezelfde route voeren en 
door het gebruik van relatief 
veel kolen en de hoge kosten 
die daaruit voortvloeiden kwam 
George Nunes er al snel achter 
dat hij ondanks de jaarlijkse 
overheidsbijdrage in de kosten, 
niet rendabel kon varen. Als 
gevolg hiervan probeerde hij 
het contract, dat nog 
6 '/z jaar zou lopen, ontbonden 
te krijgen en na een langdurig 
overleg lukte dit met ingang 
van 31 maart t866 tegen beta
ling van een afkoopsom aan 
de Deense regering van 2.500 
dollar. Tot die tijd voer de Clara 
Rothe nog onder Deense vlag en 
zij maakte haar laatste vaart als 
pakketboot tussen St. Thomas 
en Puerto Rico op 1 april 1866. 
De eerstvolgende keer dat weer 
wat werd vernomen van de 
Clara Rothe was op 16 juni 1866 
toen in de 'St. Thomae Tidende' 
vermeld stond: "Haïtiaanse 
stoomboot Clara Rothe, kapitein 
LeClair, vertrekt van St. Thomas 
met bestemming Portau
Prince". Klaarblijkelijk was de 
Clara Rothe verkocht aan de 
Republiek Haïti tussen april 
1866 en juni 1866 en bovendien 
was zij inmiddels omgebouwd 
tot oorlogsschip, compleet met 
een dek vol kanonnen. 

De postzegels 
Lang nadat de laatste reis als 
pakketboot tussen St. Thomas 
en Puerto Rico gemaakt was, 
namelijk pas in 1869, verscheen 
er een serie postzegels met een 
afbeelding van de Clara Rothe 
en met daarboven de inscriptie 
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'St. Thomas Porto Rico' in een 
gebogen wimpel en daaronder 
in het Spaans de waardeaan
duiding in Centavos of reales. 
Boven het schip is een gekruisd 
zwaard en scepter te zien met 
daarop een kroon, net als op 
de afbeeldingen op de eerste 
Deense zegels, (afb. i) 

Er bestaan 8 zegels van dit type 
met waarden van '/2, t, 2 en 
3 centavos in het zwart en ver
der nog V2 real blauw, 
2 real oranjerood, 2 real mauve 
(paars) en 4 real groen. De 
zegels zijn grof geperforeerd 
met tandingmaat 10 Va en men 
veronderstelt dat deze gedrukt 
zijn in Parijs bij de drukkerij 
M. Stern met koperplaatgra-
vures. De afbeelding is fijn 
gegraveerd en goed scherp 
afgedrukt en daaraan kan 
men dan ook deze originelen 
herkennen. De meeste van de 
8 zegels komen ook geheel of 
gedeeltelijk ongetand voor. Het 
belangrijkste kenmerk om deze 
'echte' zegels te herkennen is 
(a) het feit dat de mast aan de 
voorzijde van het schip niet het 
zwaard van het Deense wapen 
raakt dat erboven hangt en (b) 
aan de witte horizon. 
In de loop der jaren zijn veel 
tegenstrijdige berichten over 
deze zegels verschenen in de 
filatelistische literatuur en 
catalogi, vooral over de geldig
heid ervan. Dit duurde voort 
totdat in 1976 door Ringström 
en Tester een groot deel van de 
verhalen met feiten kon worden 
weerlegd. Tot die tijd ging 
men er zonder meer van uit 
dat deze zegels fantasie zegels 
waren dus particulier gemaakte 
zegels die nooit officieel door 
een overheid zijn uitgegeven. 
Ook werd door sommigen 
verondersteld dat het om 
ontwerpen ging van nooit of
ficieel uitgegeven zegels. Maar 
beide veronderstellingen zijn 
twijfelachtig, om de volgende 
redenen: 

• de zegels zijn veel te fijn en 
nauwkeurig geëtst voor een 
'bogus' uitgifte, 

• in de beeltenis staat dezelfde 
zwaard/scepter/kroon afbeel
ding die ook op de officiële 
uitgiften voorkomt, 

• het is niet waarschijnlijk dat 
het ontwerpen zijn omdat de 

zegels in zo veel verschillende 
waarden zijn uitgegeven, voor 
een ontwerp voldoet immers 
t afbeelding, 

Het lijkt er daarom meer op dat 
deze zegels vallen in de catego
rie zegels die gereed gemaakt 
waren voor officiële uitgifte 
maar die uiteindelijk niet zijn 
uitgegeven, in dit geval wegens 
het feit dat de lijndienst al was 
gestaakt toen de zegels be
schikbaar kwamen. Daarbij lijkt 
het waarschijnlijk dat George 
Nunes, die van Franse afkomst 
was, deze zegels in Parijs heeft 
laten drukken voor gebruik op 
zijn stoomboot omdat de op dat 
moment koersende zegel van 
3 centavos van Deens West-
Indië niet geldig was op 
internationaal postverkeer. De 
zegels werden verder besteld 
op een moment dat de lijn
dienst St. Thomas - Puerto Rico 
nog werd uitgevoerd maar 
bereikten het eiland pas nadat 
de lijndienst voortijdig werd 
beëindigd. Maar het is theore
tisch mogelijk (maar niet waar
schijnlijk) dat George Nunes 
zijn te laat ontvangen zegels 
nog doorverkocht heeft aan een 
andere reder die deze gebruikt 
heeft voor het doel waar George 
Nunes ze voor had laten maken. 

Op sommige van deze 'echte' 
zegels komen stempels voor 
waardoor de indruk gewekt 
wordt dat ze echt hebben gelo
pen op brief, maar het is meer 
waarschijnlijk dat het stempel 
vals is want er is geen enkel 
bewijs voor gebruik op brief. De 
stempels komen ook niet voor 
in de bekende literatuur en zijn 
bovendien allemaal verschil
lend en niet van een type dat op 
de eilanden is gebruikt. Helaas 
zijn geen plaatsnamen of jaar
tallen leesbaar op de gestem
pelde exemplaren en er bestaat 
geen 'zegel op brief'. Vanwege 
deze situatie hebben de zegels 
alsnog de status van Cinderella 
gekregen. 

Vervalsingen 
Ook Cinderella's worden ver
valst als er maar genoeg vraag 
naar is. Er zijn twee typen ver
valsingen bekend van de Clara 
Rothe zegels, als je tenminste 
kan spreken van vervalsingen 
als niet met zekerheid vaststaat 

dat de oorspronkelijke zegels 
ooit officieel hebben bestaan. 
Het eerste type vervalsing is 
lithografisch gedrukt, heeft 
een ruwe grove tekening en 
is meestal geheel of gedeel
telijk ongetand (afb. 2). Als 
een tanding voorkomt, is dit 
in tandingmaat 13. De kleuren 
wijken enigszins af van de 
zegels hierboven. Ze kunnen vrij 
gemakkelijk herkend wor
den aan de grove afbeelding 
waarop weinig details goed zijn 
afgebeeld, terwijl er evidente 
fouten in het ontwerp voor
komen. Op de originele zegels 
is de Deense vlag achterop 
het schip goed herkenbaar en 
bestaat de achtergrond uit fijne 
horizontale lijnen die lichter 
worden naarmate ze dichter 
bij de horizon staan. Op deze 
vervalsing is de vlag meer een 
grote zwarte vlek waarbij de 
achtergrondlijnen dwars door 
de vlag heen lopen, terwijl de 
achtergrondlijnen zelf veel 
grover en onregelmatig zijn en 
breuken vertonen. Bovendien 
is de bol bovenop de kroon niet 
zichtbaar. Dit type vervalsing 
is gemaakt door de gebroeders 
Spiro uit Hamburg en een aan
tal van de zegels tonen dan ook 
het door hen gebruikte valse 
'VF-stempel'. 
Bij deze zegels raakt de vlag
genmast het zwaard wel. Het 
'VF stempel' dat door de Spiro's 
gebruikt werd ziet er na recon
structie globaal als in afbeel
ding 3. 
Het tweede type vervalsing, dat 
ook lithografisch is vervaar
digd, is nog grover, (afb. 4) De 
achtergrondlijnen zijn nu zo dik 
en zo vaak gebroken dat het 
lijkt of het schip bij slecht weer 
in een zware storm is verzeild 
geraakt. De meeste details van 
het schip en de rest van de 
tekening ontbreken of zijn erg 
vaag. Voor zover bekend, zijn 
van dit type alleen de 4 zegels 
met de 'real' waarden vervalst; 
we kennen 1 real blauw, 2 real 
bruin, 4 real paars en 5 real 
groen. Op de '4 real zegel' is het 
woord CUATRO foutief geschre
ven als QUATRO zodat duidelijk 
is dat deze zegel in ieder geval 
niet door een Spaanstalige 
vervalser is gemaakt. Dus zowel 
de waarden als de kleuren van 
deze zegels kloppen niet met 

de 'originele'. Van dit type 
ontbreken de 'A real en de vier 
centavos waarden, terwijl er 
plotseling een zegel van 5 real 
bij is gekomen. Ook deze zegels 
komen voor met een verschei
denheid aan stempels die op 
fantasie berusten. Dit type 
vervalsing wordt toegeschre
ven aan Georg Zechmeijer (uit 
Leipzig) aangezien de zegels 
voorzien zijn van stempels die 
deze vervalser ook op andere 
'uitgiften' heeft gebruikt. 
Omdat de meeste uitgevers van 
catalogi niet weten wat ze met 
deze Clara Rothe zegels moeten 
doen komen ze in geen enkele 
grote catalogus met officiële 
uitgiften voor. Maar op internet 
worden ze vaak verhandeld 
voor bedragen van 20 tot 
40 dollar per zegel met soms 
een uitschieter naar boven. Ik 
verwacht niet dat er ooit een 
echt gelopen brief 'boven wa
ter' komt met een Clara Rothe 
cinderella/zegel. 

Bronvermelding/ 
geraadpleegde literatuur: 
1. 'The Private Ship Letter 

Stamps of the World' deel 1, 
'The Caribbean', door 
S. Ringström en H.E. Tester, 
1976 Isleworth, UK. 

2. 'A Caribbean Neptune: The 
Maritime Postal Communi
cations of the Greater and 
Lesser Antilies in the 19th 
Century' door R. Stone, 1993 
New York, USA. 

3. 'The Postal History of Puerto 
Rico' door R.B. Preston en 
M.H. Sanborn, 1950 State Col
lege, Pa, USA. 

4. Afbeelding a en b: http:// 
www.coris.noaa.gov/ 

* Hans Vinkenborg is bestuurs
lid van de Postzegelkring 
Latijns-Amerika (LACA). 
www.laca.nl 
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http://www.laca.nl


Uw kostbaarheden 
zijn goud waard! 
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'S eigendom van 

familie De Ruiter en 
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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) 
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DUITSE CIVIELE 
POSTCENSUUR TIJDENS 

DE TWEEDE WERELDOORLOG 
NICO BADER 

De Auslandsbrfefprüfstellen (ABP's) 

Gebieden van censuur 

Baltic States, Soviet Union 
Transit. Airmail South North America, Finland 
Nettierlands, Belgium Luxembourg France 
Italy. Spam Portugal, Switzerland 
Switzerland, South and North America, Southern 
France 
Scandinavian countries nonAirmail 
Balkan countries. Hungary, Turkey 
POW after 1944 
Sweden Norway, Finland 
To and From Souttiern France. Transit Mail 
Southern France and Neutral Hinterland 
Sweden Finland Denmark 
Sweden 
Zone Post, Red Cross Mail Belgium, Netherlands 
To and From Southern France Transit Mail 

Afb i; Äuslanäsbnefpmfsteller), (ettercodes, plaats en de te censureren landen 

Lattorcode 

a 
b 
c 
d 

e 

f 

g 
h 
k 
1 
n 
0 
t 
X 

y 

Plaats 

Königsberg 
Berlin 
Köln / Cologne 

München /Munich 

Frankfurt 

Hamburg 
Wien / Vienna 
Berlin 
Kopenhagen / Copenhagen 
Lyon 
Nancy 
Oslo 
Trondheim 
Pans 
Bordeaux 

P0sTK*WT00n 
ISTERNATICHAAL VERXKER 

Ontvangst 
posttHlLken 

OpnnaniJdon o*«)ax«n 
*■ V c n t l l k t l « pur «oort 

C^nnAr 

Afirirt* 
pofltzakkon _________ 

■ l*eipwlgii 

Wucht

t i j d ^' 

In bst i lB^an« 
TTnlBt l t : iPK 

T«ruK n^n 
jifcf>ndor 

'-ISl 
Cbi'aiiflchn kont r o l * 

; K«ndliic*n SLA. 
B>*nl I s n l n g 

*¥ onloop 

Afb 2; Schema van een Priifstelle (uitA Wylandt, 1980) 

Dit is het eerste artikel uit een reeks over Duitse 
censuur van civiele post tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Het is inleidend en bevat algemene 
informatie over deze censuur. In volgende artikelen 

worden de belangrijkste censuurinstellingen 
(fiuslandsbriefprüfstellen: ABP's) behandeld. 

Aß 4; voorbeelden van censuur handstempels. 
Deze zijn van resp. de ABP's Königsberg, Berlijn, Frankfurt en München. 

Geprüft 
6c5ffnct 

Definitie 
Onder postcensuur verstaat 
men: de controle door een mili
taire of overheidsinstantie van 
poststukken met de bevoegd
heid deze geheel o] gedeeltelijk 
te verbieden. 
De toenmalige definitie zegt het 
wat explicieter: 
'Zum Zwecke der Lahmlegung 
der gegnerischen Spionage, 
Sabotage und Propaganda, 
der Unterbindung mittelbarer 
Hilfsdienste fur den Feind und 
hochverräterischer Umtriebe 
sowie der Gewinnung von 
Nachrichten der Feind! 

Postale voorschriften 
Hoewel de officiële censuur al 
in september 1939 in werking 
treedt, laten de voorschriften 

Geöffnet x̂̂  
6cö[fnet 

c»«'»?; 

^ t P f ^ Geöffne! {^'j ßeoffaet 
•^mmmmnmmmK'Wff^i^ mmmm^tmm^^mmmmmmmmmmmmmmm 

Afb 3; de voornaamste typen censuurstroken. Deze zi/n van resp. de ABP's Berlijn, Keulen, Berlijn, Berlijn, Keulen en Berlijn. 

nog op zich wachten. De 'Ver
ordnung über den Nachrich
tenverkehr' verschijnt pas op 
2 april 1940 en de 'Durchfüh
rungsverordnung' op 13 mei 
1940. Deze geven onder andere 
de volgende voorschriften: 
1. Postverkeer met het vijande

lijke/1u5/flnc/ is verboden. De 
lijst van dit Ausland varieert 
tijdens het verloop van de oor
log en bevat vanaf het begin 
GrootBrittanniëen koloniën, 
Frankrijk en koloniën, Egypte, 
Soedan en Irak en vanaf eind 
1941 de Verenigde Staten. 

2. Ansichten en omlijste briefom
slagen worden niet toegela
ten. 

3. Drukwerk is alleen in het han
delsverkeer toegelaten. 

4. Het schrift moet duidelijk zijn, 
privé brieven mogen maxi
maal 4 kantjes bevatten, steno 
en geheimschrift zijn ontoe
laatbaar. 

5. De briefomslagen moeten 
op de buitenzijde en op elke 
ingesloten brief de volledige 
afzendergegevens bevatten. 

6. Brieven moeten aan het loket 
afgeleverd worden, de afzen
der moet zich identificeren, 
postzegels mogen alleen door 
de loketbeambte opgeplakt 
worden (sommige onderne
mingen zijn vrijgesteld). 
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Afbs; voorbeelden van 

•"mmnmmmmmmmmmmmmp 
censuur machine stempels; resp van de ABP's Berlijn en Wenen. 

GEÖFFNET V«tó!r7en5W*&^ 61 
(<*) 0 5^eiie 0 =CAd) :(Ad): 

Afb 6; voorbeelden van censuur machinestempels op sluitstrook 7; allen van ABP München. 

]. Voor bepaalde gebruikers
kringen, bijvoorbeeld de 
overheid of diplomaten 
gelden aparte, ietwat vrijere 
voorschriften, 

/anaf september 1943 moe
ten alle poststukken naar het 
ouitenland een tweede plaats/ 
iatumstempel, op de voorzijde 
/an de brief linksboven, bevat
ten. Dit is een extra check voor 
ïfgifte van het poststuk aan de 
Dalie van het postkantoor. 
Dm de omvang van het postver
<eer in te perken komen vanaf 
februari \<)tiC^ Kontrollkarter) 
n gebruik. Hiermee wordt de 
/erordening gecontroleerd dat 
Tien niet meer dan 2 poststuk
<en per maand naar het buiten
and mag sturen. 

De Auslandsbriefprüfstellen 
(ABP's) 
»/anaf september 1939 zijn 
ensuurinstellingen,/1w5/anc/5

'oriefprüfsteller), vanaf nu ABP's 
geheten, actief. Aanvankelijk 
alleen in Königsberg en Berlijn. 
M snel wordt dit uitgebreid met 
nstellingen in Keulen, München, 
Frankfurt, Hamburg en Wenen, 
n de bezette gebieden zijn 
i\BP's in Kopenhagen, Oslo, 
Frondheim, Parijs, Bordeaux, 
.yon, Marseille en Nancy actief, 
eder ABP heeft zijn lettercode 
wals in afb 1 is weergegeven, 
n dit schema staat ook per ABP, 
de in en uitgaande post die 
Tien censureerde. 

De uitvoering 
•/\/elke civiele poststukken 
Morden gecensureerd? 
Het postverkeer binnen Duits
and, de zogenoemde Inland
^ost wordt niet gecensureerd 
Imet een enkele uitzondering). 
Onder Inland vallen ook 
Oostenrijk, het Protektorat 
3öhmen und Mähren, het 
Generalgouvernement Polen 
=n de latere annexaties Elzas
.otharingen en Luxemburg, 
î ndere landen waaronder ook 
de bezette gebieden en de 
Dnder militair gezag staande 
gebieden, waaronder Ostland 
=n Oekraïne, vallen dus onder 
'lusland. 

De postcensuur vindt plaats op 
alle post naar het 'Ausland', 
en post van het 'Ausland' naar 
het 'Inland'. Maar ook het 
postverkeer tussen de bezette 
gebieden en tussen de bezette 
gebieden en het verdere/4«5
land wordt gecensureerd.. 
Uitgezonderd van censuur 
is de bestuurlijke post. Deze 
gaat als Deutsche Dienstpost 
ongecensureerd door. 

De organisatie 
In een paar maanden tijd werd 
een zeer gespecialiseerde 
postcensuurorganisatie opge
zet. De vergaande specialisatie 
blijkt wel uit de grote verschei
denheid aan censuurkenmer
ken. Naast de sluitstrook en 
censuurstempel laat de censor 
op het poststuk vaak meer
dere kenmerken achter, zowel 
als stempel als handmatig (in 
een aantal gevallen ook op de 
brief in de envelop). Meerdere 
censorkenmerken per poststuk 
is meer regel dan uitzondering. 
Men kan stellen dat ieder post
stuk grondig werd 'geprüft'. 
Afb 2 geeft de gang van een 
poststuk door de ABP weer. 
De posterijen leveren de post af 
bij de ABP en halen de gecensu
reerde post weer op. In de ABP 
wordt het poststuk geopend, 
gecensureerd, soms chemisch 
gecontroleerd op geheimschrift 
en bij akkoord gesloten en 
afgestempeld. 
Het sluiten en stempelen is 
een arbeidsintensief proces, 
dat al snel gemechaniseerd 
wordt. Bij niet akkoord volgt 
een beslissing: inbeslagname, 
vernietiging of terugzending 
naar de afzender. In het laatste 
geval wordt het poststuk ge
sloten, gestempeld en van een 
plakstrook of stempel voorzien 
met de reden van terugzending 
(soms is dit ingesloten in de 
brief). 
Het zal duidelijk zijn dat bij dit 
proces veel mensen betrokken 
waren. Van ABP Berlijn is be
kend dat er ruim 3000 mensen 
werkten. Er is weinig bekend 
over de ABP's. De reden kan zijn 
dat veel medewerkers slechts 

een beperkte taak hadden en 
dat er een zwijgplicht gold. 

De itenmericen 
De kenmerken zijn in grote 
lijnen voor de verschillende 
ABP's gelijk. 
ABP Kopenhagen wijkt sterk af 
en wordt apart in een volgend 
artikel behandeld. 
De volgende censuurkenmerken 
worden onderscheiden; 
1. sluitstroken 
2. censuurstempels 
3. censorkenmerken: stempel of 

handmatig 
4. andere kenmerken 

/. SLUITSTROKEN 
Dit zijn stroken papier, 3040 
mm breed, al dan niet bedrukt, 
ter sluiting van de brief en het 
bewijs van censurering. In de 
beginperiode worden stroken 
met vaste afmetingen gebruikt. 
Al snel gaat men over op (uit
sluitend) rolstroken, waarvan 
voor de briefsluiting een pas
send stuk wordt geknipt. Er 
komen meerdere kleuren voor; 
meest wit, beige, maar ook geel 
en bruin. Er worden meerdere 
lettertypen gebruikt. 
Voor een belangrijk deel wor
den ook machinale sluitingen 
toegepast. Deze stroken zonder 
tekst zijn meest aan de linker
zijde van het poststuk aange
bracht. 
De volgende 8 types kunnen 
worden onderscheiden; 
1. Strook waarop'Gepr«/t'en 

cirkel van ca. 35 mm diameter 
met het staatswapen (adelaar 
op lauwerkrans waarin het 
hakenkruis) en omrand door 
de tekst 'Oberkommando 
der Wehrmacht'. De strook is 
tussen de 120 153 mm lang 
en ca. 40 mm breed. Komt ook 
voor als deel van een rolstrook 
van ca. 40 mm breed, met 
hetzelfde patroon (afb 3). 

2. Tekst 'Geöffnet', in plaats van 
'Ge;jrü/t'; verder als 1. 

3. Als 2. waarbij in de cirkel de 
ABP lettercode. 

4. Als 2. waarbij de cirkel diame
ter ca. 25 mm is. 

5. Als 4. waarbij in de cirkel de 
ABP lettercode. De plaats 

van 'Geöffnet' kan in hoogte 
ten opzichte van de cirkel 
verschillen. De cirkeldiameter 
kan variëren. 

6. Als 5. waarbij in de cirkel 
'Zensurstelle' (in plaats van 
'Oberkommando der Wehr
macht') en de ABP lettercode. 
De plaats van 'Geöffnet' is in 
het midden. 

7. Machinaal aangebrachte 
strook, bruin, 20 mm breed 
welke is voorzien van diago
nale of verticale ribbels. 

8. Stroken zonder tekst, soms 
gestreept. Komen in verschil
lende breedten en kleuren 
voor. 

2. CENSUURSTEMPELS 
Stempels komen in veel soor
ten voor en staan in het alge
meen op de sluitstrook. leder 
ABP heeft eigen kenmerken. 
De handstempel heeft in 
het algemeen als basis de 
cirkel zoals genoemd bij de 
sluitstrook, waarin meestal 
is toegevoegd 'geprüft' of 
'Geprüft'. Stempels met een 
'Haube', met in de Haube 
'Geprüft', komen voor bij ABP 
Königsberg, München, Frank
furt en Wenen (afb 4, eerste 
stempel). 
ABP Berlijn heeft ook de tekst 
'Briefstempel  geöffnet' of 
'Briefstempel' als tekst. 
'Oberkommando der Wehr
macht' in de cirkel wordt 
vanaf midden 1944 in een 
aantal gevallen vervangen 
door 'Zensurstelle'. 
De meest gebruikte kleuren 
voor de stempels zijn zwart, 
rood, blauw en violet. 
In afb 4 staan een aantal voor
beelden van deze stempels. 
Naast de handstempels worden 
ook machinestempels gebruikt. 
Dit zijn rolstempels waarbij tus
sen de cirkels horizontale lijnen 
aanwezig zijn. Ook hier weer 
variatie in tekst in de cirkel, 
aantal lijnen en kleuren (rood, 
zwart, blauw). 
Afb 5 geeft 2 voorbeelden. 
Op de mechanische sluitstrook 
(7) is een apart machinestempel 
in gebruik. 
Hier een opeenvolgend patroon 
van:  adelaar  O K W  adelaar 
 GEÖFFNET  enzovoort. Onder 
GEÖFFNET staaX de ABP letter
code tussen haakjes. 
Verschillen komen voor in de 
lauwerkrans en kleur (zwart, 
rood, blauw). 
Sommige ABP's gebruiken als 
stempel voor deze mechani
sche sluitstrook een machinaal 
doorloopstempel. Dit machi
nestempel is ca. 10 mm breed 
en in de cirkels staat A en ABP 
lettercode. (afb 6) 

Slot volgt 



EUROKNALLERS ALLES 1 , -

'̂̂  TroJt 

Zotnerzegels 1941 nrs. 392/396 
luxe postfris. en vele andere series voor slechts € 1,-per serie! 

aantal jaar 
X 1941 
X 1941 
X 1943 
X 1945 
X 1946 
X 1946 
X 1947 
X 1948 
X 1948 
X 1948 
X 1952 
X 1954 
X 1954 
X 1957 
.X 1959 
.X 1960 
.X 1960 

omschrijving 
Zomer 
Kind 
Zeehelden 
Hulp 
Prinsessen 
Kind 
Kind 
Regering 
Inhuldiging 
Kind 
Staatsmijnen 
Bonifatius 
Luchtvaart 
De Ruyter 
Europa 
Vluchtelingen 
Volksgezondheid 

nvph nr 
392/95 
397/01 
412/21 
449/53 
454/59 
469/73 
495/99 
504/05 
506/07 
508/12 
582 
646 
647/48 
693/94 
727/28 
736/37 
743/44 

prijs 

1960 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1967 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1973 

Europa 
Automatisering 
Kind 
Rode Kruis 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kind 
Vluchtelingen 
Kind 
Kind 
Zomer 
Rode Kruis 
Kind 
Kind 
Zomer 
Luchtvaart 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kankerbestrijding 
Kind 
Zomer 
Hartstichting 
Kind 
Zomer 
Bernhard 
Kind 
Zomer 
Rode Kruis 
Kind 
Zomer 

745/46 
771/73 
779/83 
795/99 
802/06 
830/34 
842/46 
849/53 
858 
870/74 
875 
877/81 
889/93 
894/98 
899 
901/05 
909/11 
912/16 
917 
920/24 
927/29 
932/36 
965/59 
975/77 
978/82 
985/89 
992/95 
996/00 
1003/06 
1015/19 
1020/23 
1026/29 

1973 
1973 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1975 
1975 
1975 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1982 
al deze 

Gelegenheid 
Kind 
Milieu 
Zomer 
Gelegenheid 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kind 
Kind 
Zomer 
Gecombineerd 
Amphilex 
Kind 
Kind 
Zomer 
Amphilex 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Zomer 
Export 
Kind 
Zomer 
80 series luxe postfris 

1032/35 
1038/41 
1043/45 
1046/49 
1052/54 
1059/62 
1063 
1068/71 
1079/82 
1083 
1085/88 
1094/97 
1098/02 
1103/06 
1107 
1133/36 
1137/40 
1146/49 
'150 
1153/55 
1167/70 
1171 
1175/78 
1186/89 
1190 
1210/13 
1214 
1216/19 
1228/31 
1232/35 
1262/65 

EUROKNALLERS 

Kankerbestrijdingzegels 1955, nrs. 66J-665 
luxe postfris. en vele andere series voor slechts € 2,50 per serie! 

aantal jaar 
.X 1941 
X 1941 
X 1942 
X 1946 

.X 1947 
X 1948 
X 1949 

. X 1950 
X 1952 
X 1952 
X 1955 
X 1956 
X 1956 

..X 1957 
X 1957 
X 1958 
X 1959 

.X 1961 
X 1961 
X 1952 
.X 1952 
X 1963 
X 1957 
X 1959 
X 1971 
X 1970 

..X 1971 
X 1972 
X 1973 
X 1974 
X 1983 
X 1984 
.X 1985 
X 1985 
X 1987 

..X 1987 

..X 1988 
X 1989 

.X 1990 
.X 1991 
..X al deze 

omschrijving 
Vliegende duif 
Vliegende duif 
Legioen 
Cijfer 
Zomer 
Zomer 
Wereldpost 
Leidse Universiteit 
Jubileum 
Kind 
Kankerbestrijding 
Olympische spelen 
Kind 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Gouda 
Zomer 
Amphilex 
Kind 
Juliana Regina 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Gelegenheid 
Rode kruis 
Zomer 
Zomer 
Zomer 
Zomer 
Rode kruis 
December 
December 
December 
December 
40 series luxe postfris 

nvph nr 
379/91 
379a/d 
402/03 
460/68 
490/94 
500/03 
542/43 
561/62 
588/91 
596/00 
661/65 
675/80 
683/87 
695/99 
700/01 
715/19 
731/35 
752/56 
759/63 
765/70 
774/76 
785/90 

937 
941/51 
983 
1001 
1024 
1042 
1052paar 
1293 
1305 
1328 
1352 
1375 
1384 
V1419 
V1439 
V1461 
VI487 

EUROKNALLERS ALLES 5 , -

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

95,-

Willibrordus 1939, nrs. 323/324 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 5,- per serie! 

aantal jaar omschrijving 
..X 1913 Jubileum 1913 

1913 
1921 
1937 
1938 
1939 

Jubileum 1913 
Jubileum met opdruk 
Jamboree 
Regering 
Willibrordus 

nvph nr 
93 
94 
106 
293/95 
310/12 
323/24 

prijs 
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-

1940 
1944 
1949 
1949 
1949 
1953 
1953 
1953 
1957 
1954 
1955 
1957 
1957 
1958 
1959 
1960 
1950 
1955 
1992 
1993 
1994 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1995 
1996 
1996 
1995 
1997 
al deze 

Kind 
Bevrijding 
Zomer 
NIWIN 
Kind 
Rode Kruis 
Kind 
Juliana en profil 
Juliana en profil fosfor 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Zomer 
Zomer 
Kind 
Kind 
December 
December 
December 
Tien voor Europa 
December 
Verhuis 
Vakantie 
Vakantie 
Sesamstraat 
Sesamstraat 
Sesamstraat 
December 
Verhuis 
37 series luxe postfris 

374/78 
428/42 
513/17 
538/41 
544/48 
607/11 
612/16 
617/35 
618b/634b 
649/53 
666/70 
688/92 
702/05 
707/11 
722/25 
738/42 
747/51 
854 
VI542/43 
VI579/80 
VI528/29 
V1630 
VI552/63 
VI672 
V1678 
VI681 
V1692 kaart 
V1593 brief 
VI593 post 
VI702/5 
VI705 

5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5," 
5,-
5,-
5,-

175,-

aantal jaar 
..X 1891 

EUROKNALLERS ALLES 1 0 , -

Zomerzegels 1951, 568/572 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 10.- per serie! 

aantal jaar 
1899 
1923 
1924 
1926 
1926 
1936 
1939 
1940 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 
1953 
1954 
1955 
1969 
al deze 

omschrijving 
Bontkraag 
Voorstellingen 
Redding 
Kind 
Vliegende duif 
Universiteit 
Spoorweg 
Konijnenburg 
Kind 
Zomer 
Kind 
Riebeeck 
Zomer 
Zomer 
Juliana en profil 
Zomer 
Juliana Regina 
17 series luxe postfris 

nvph nr 
63 
110/13 
139/40 
155/68 
159/76 
287/88 
325/26 
332/45 
553/67 
558/72 
573/77 
578/81 
583/87 
602/06 
637/40 
655/59 
952/58 

prijs 
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-

160,-

EUROKNALLERS VANAF 15 , -
T>?&^° E % 

.x 

.x 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

.X 

1899 
1922 
1923 
1907 
1913 
1913 
1923 
1923 
1924 
1926 
1927 
1927 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1931 
1933 
1933 
1934 
1934 
1934 
1935 
1935 
1935 
1937 
1937 
1938 
1938 
1939 
1939 
1948 
1950 
1952 
1954 
1955 
1967 
1947 

omschrijving 
Prinses Wilhelmina 
Cijfer 
Koningin Wilhelmina 
Koningin Wilhelmina 
De Ruyter 
Jubileum 1913 
Jubileum 1913 
Opruiming 
Toorop 
Kind 
Kind 
Rode Kruis 
Kind 
Kind 
Hulp 
Kind 
Rembrandt 
Kind 
Goudse glazen 
Herdenking 
Vrede 
Crisis 
Curasao 
Emma 
Luchtvaart 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Kind 
Hartz 
Kerken 
Tentoonstelling 
Zomer 
Europa 
Amphilex 
Cijfer in rechthoek 

nvph nr 
34 
50/55 
81 
82/83 
87/89 
95 
96 
114/20 
134/35 
141/43 
199/02 
203/07 
208/11 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
238/39 
252/55 
256 
265/56 
267/68 
259 
278 
283/86 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
327/31 
487/89 
556/60 
592/95 
641/45 
681/82 
V886/88 
P80/106 

EUROKNALLERS VANAF 5 0 , -

Kinderzegeis 1933, nrs. 261/264 
luxe postfris, en vele andere series vanaf slechts € 50,- per serie! 

Kinderzegels 1924, nrs. 141/143 
luxe postfris. en vele andere series vanaf slechts € 15.- per serie! 

aantal jaar 
..X 1923 
..X 1924 
,.x 1924 
..X 1928 

1931 
1932 
1932 
1933 
1933 
1934 
1935 
1940 
1940 
1942 
1947 
1940 

omschrijving 
Opruiming 
Tentoonstelling 
Vliegende duif 
Olympiade 
Kind 
ANW 
Kind 
Zeeman 
Kind 
Kind 
Zomer 
Guilloche 
Guilloche 
Legioen 
Hartz 
Cour de Justice 

nvph nr 
132/33 
136/38 
144/48 
212/19 
240/43 
244/47 
248/51 
257/60 
261/64 
270/73 
274/77 
356/73 
356a/d 
402/03b 
474/86 
D16/19 

THEO PETERS MEGA OPRUIMING 
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AUTUMN SALE DY ic^ THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E B.V. 

VUL IN MJ 
EN BESTEL ^ 

r 1 
TOP 10 TOPSTUKKEN POSTFRIS 

1 aanta 
. .X 

X 

X 

X 

X 

X 

■ ^ 

X 

X 

X 

^ 

nvph nr 
47 
56/76 
61b/c 
80 
101 
121/131 
346/349 
534/537 
LP 12/13 
PPV1/2 

omschrijving 

1 

2 1/2 GId Hangend Haar 
Bontkraag serie 
Bontkraag tete beches 
10 GId Oranje 1898 
10 GId Oranje 1913 
Jubleumzegels 1923 
Konijnenburg 
Juliana en face 
Meeuwtjes 
Postpakketverrekenzegels 

Icwaliteit 
luxe postfris, eert. 
luxe postfris, eert. 
luxe postfris, eert. 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris, eert. 

nu voor | 
2495,

2850,

749,

1495,

1299,

795,

269,

555,

279, 1 
19750,

J 

TOP 10 NEDERLAND MOOI GESTEMPELD VOORDELIG 

aantal nvph nr. 

4/6 
7/12 
48 
49 
80 
101 
104/105 
121/131 
346/349 
LP 12/13 

FlT # 
10^ ': 
E UI » „ / l i l ; 

omschrijving 

Koning Willem III 1864 
Koning Willem III 1867/1868 
5 GId Hangend Haar 
Wilhelmina Kroningsgulden 
10 gulden oranje 1899 
10 gulden oranje 1913 
Jubileum met opdruk 
Jubileum 1923 
Konijnenburg 
Meeuwtjes 

nu voor 

69,

179,

249,

59,

333,

389,

89,

215,

39,

99,

TOP 12 POSTZEGELBOEKJES 1<̂  DAG ENVELOPPEN 

aantal nvph nr. 

. X 

. X 

. X 

. . X 

. X 

... X 

. . X 

... X 

... X 

.. X 

. X 

X 

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

kwa l i te i t 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 

, Deze adve r ten t i e (o f kop ie ) in een 

I enve lop zonder postzege l s t u r e n aan: Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

699,

250,

145,

150,

125,

95,

53,

39,50 
59,

39,

1595,

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

^ ^ ^ ^ ^ Kruis de gewens te 

BESTELBONUS rpeTkTant 

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

Bestellingen 
vanaf € 75 

1972 alle zegels 

' • luxe postfris 
, • 22 zegels, cat. w. 17,50 
I • leuk cadeautje! 

: GRATIS D 

Bestellingen 
vanaf € 150,

Insteekalbum 
Leuchtturm 

• A4 formaat met 16 biz 
• Pergamijnen stroken en 

tussenbladen 
• Topkwaliteit van Leuchtturm 

GRATIS D 

Bestellingen 
vanaf € 400,

<*np«« i 

i f 

ifXV!pï.*'i 
■ « Ü I 

Nederland 
nr. 44 

• mooi klassiek zegel 
•ca tw. € 100,

• mooi gestempeld 

GRATIS! D 

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

Totaal 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

2,00 
2,75 
8,00 

Naam: 

Adres: 

m/v 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

Email: 

Woonplaats: 

Handteken ing : d a t u m : 

mailto:info@theopeters.com


TIBET ALS 
VERZAMELGEBIED' 

ED BOERS 

De Chinese bezetting in 1951 
De Chinezen noemen de bezet
ting 'peacefull liberation of 
Tibet'. Een vreemde interpretatie 
want er is enorm bruut geweld 
gebruikt, waarbij zelfs kloosters 
met raketten zijn bestookt. Het 
wapenarme Tibet was voor de 
getrainde Red Army die AAao in 
1949 aan de macht had ge
bracht natuurlijk geen partij. In 
Tibet werden de Chinese zegels 
postaal geldig, maar het is ver-
bazmgwekkend te zien dat de 
Tibetaanse uitgave uit 1933 en de 
Brits-lndische zegels (nä Indiaas 

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

China en verloor het haar autonomie. 

verworven onafhankelijkheid) 
nog tot zeer ver in de jaren '50 in 
gebruik zijn geweest, (afb 15) 

De eerste poststukken met 
Chinese zegels zijn militair 
gebruikte stukken. Door G. Rus
sell is een stuk gemeld met een 
datering van 24 oktober 1953. 
Ook werden zeker in het begin 

veel postwaardestukken (Tien 
An Men-type) gebruikt. 

De uitgave 1912 
Algemeen wordt aangenomen 
dat de eerste 'autonome' serie 
Tibetaanse zegels is uitgege
ven in december 1912 in Lhasa. 
Uitzondering is de laatste zegel 
(rechtsonder) dat pas in 1950 op 
de markt kwam. (afb 16) 

Over deze uitgave is een boek te 
schrijven, maar ik geef u slechts 
enkele wetenswaardigheden 
mee. De zegels zijn gedrukt in 
velletjes van 12, drie horizontale 
rijen van 4. De plaat waarmee 
is gedrukt, is vervaardigd uit 
één houten blok, waarin alle 
clichétypen met de hand zijn 
gegraveerd. Elk zegel heeft 
daarom z'n eigen kenmerken en 
elk los zegel is derhalve te positi
oneren binnen het vel. Tibeta-
nen, waaronder de ontwerper, 
hadden weinig affiniteit met het 
romaanse schrift, vandaar dat 
er bij het ontwerp op een aantal 
posities een foutje is ingeslopen. 
(afb17) 

*«VsA^'^'-t *- «25 s/ * v ^ - l - w t * . i^ 

Datering van binnenlandse 
brieven is doorgaans lastig 
omdat de Tibetaanse stempels 
(in tegenstelling tot de stempel; 
van de Brits-lndische kantoren 
in Tibet) geen datum dragen. 
Stempels geven alleen de 
plaatsnaam weer. Houvast word 
geboden door brieven die naar 
bestemmingen buiten Tibet 
zijn gestuurd en dus bijgefran-
keerd zijn met Brits-lndische 
of Nepalese zegels. Ook kan de 
kleurschakering van de zegel 
uitkomst bieden bij datering. 

Diverse catalogi maken melding 
van de zogenoemde glanzende 
kleuren. In de literatuur worden 
deze de 'shiny enamel ink' 
genoemd. Deze inktsoort is het 
beste te vergelijken met nagel
lak, behoorlijk ongeschikt voor 
het drukken van zegels. Bij de 
meeste waarden is deze inkt-
soort gebruikt, (afb 18+19) 

Tarieven 
Van tarieven is nog steeds niet 
alles bekend. Zo blijft bijvoor
beeld de blauwe 1/3 trangka 
in mysterie gehuld, want er is 
nog steeds niet bekend waar 
dit tarief voor bestemd was. Of
ficieel werd er een verschillend 
tarief gehanteerd naar afstand 
en gewicht, maar in de praktijk 
kwam daar niet veel van terecht 

afb 15 Het laatst bekende stuk met een stempel van Pharijong en Kalmpong 28 
maart 1955, drie dagen voordat het Engelse postkantoor werd gesloten op 1 april 1955-

aß 17 Links'POSTAGE 
positie 12, rechts 
positie 7L8 met 
'POTSAOE' m het 
Imker zegel 
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a/6 i8 De 'A trangka violet 
enamel print op een brief stukje 

met stempel LHASA 

rieven met dit zegel zijn bui-
engewoon zeldzaam en er is 
ot nu toe maar een handjevol 
fevonden. Enkele brieven zijn er 
fevonden met een paartje. Deze 
lekten het tarief van 
/3 trangka, het aangetekend 
arief, maar de enkelfranke-
mgen zijn tot op de dag van 
andaag niet verklaard. De 
trangka violet is het zeld-

aamste van alle enkelfranke-
ingen op brief. In de perioden 
912-1915 en 1928-1933 zijn 
nkele gedateerde brieven be-
end. Tussen 1915 en 1928 is één 
[edateerde brief bekend. Het 
egel op brief is wel te vinden 
net bijfrankering met India, ver-
tuurdnaar Nepal en India. Van 
Ie 1 trangka oranjerood zijn als 
nkelfrankering tussen 1924 en 
926 slechts 6 brieven bekend. 
Vaarvoor dit tarief diende is niet 
)ekend. Van deze waarde is er 

afb ig Binnenlandse brief van Penam naar Pelti, gefrankeerd met 1/6 trangka groen 
latere druk, vermoedelijk begin jaren 30 Rechtsonder stempel transit Cyantse type 

Vlll. Het zegel is afgestempeld met Penam type IX. 
Linksonder Penam type XI. Het vage aankomststempel Pelti staat linksboven. 

in de jaren '60 een opmerkelijke 
fout ontdekt: er zijn exemplaren 
bekend die gedrukt zijn in de 
kleur van de 2/3 trangka. De 1 
sang groen is (onaangekondigd) 
uitgegeven in 1950. Om precies 
te zijn gaat het om 6 2/3 trangka 
en het doel van dit tarief is niet 
bekend. In 1952 kreeg Theo Kle-
witz 2 gestempelde exemplaren 
in handen en dacht aanvankelijk 
dat het om de 1/6 trangka groen 
ging. De exemplaren waren 
afkomstig uit Kalimpong. Eind 
1952 doken er twee velletjes op 
die hun weg vonden naar de 
USA en ook uiteindelijk bij de 
Tibet-pionier Haverbeck beland
den. In de jaren daarna doken er 
meer op. 

De officials 
Tibet heeft een aantal dienstze-

afb 21 de meest voorkomende dienstzegel: de 2 Karmanga zwart 

gels (^Officials') uitgegeven. Het 
gaat om 5 reguliere uitgiften. 
Alle ontwerpen hebben we
derom het motief van de witte 
leeuw. De zegels dragen een 
Tibetaanse tekst die letterlijk 
vertaald betekent 'Tibetaanse 
overheid dienstzegel'. Op elke 
zegel is het Engelse woord 
'STAMP" toegevoegd. Alle 
zegels zijn gesneden uit houten 
clichéblokken en met de hand 
gedrukt. De velgrootte varieert 
(8-12). Het doel van de zegels 
en het gebruik ervan blijft tot 
op de dag van vandaag een 
mysterie. Zeker is dat de zegels 
zijn gedrukt m Tibet en daar 
ook gebruikt zijn, maar dat is 
eigenlijk ook alles. Er is een brief 

bekend, verstuurd naar Lhasa 
met 4 waarden en gestempeld in 
Gyamda. Er is een brief bekend 
die verstuurd is binnen Tibet 
met hierop de 1 karmanga zwart. 
Vervolgens is de brief door de 
postmaster bijgefrankeerd met 
een postzegel (4 trangka groen), 
welk zegel gebruikt moet zijn als 
portzegel, omdat de postmaster 
het dienstzegel niet erkende. 
'Filatelistisch geïnspireerde' 
brieven met dienstzegels ko
men vaker voor. Het is vrijwel 
zeker dat deze niet verstuurd 
zijn, maar ze zijn ook postaal 
gebruikt als mengfrankering. 
(afb 20) 

Bovenstaand zegel is gedrukt in 
vellen van 12 (3 rijen van 
4 zegels). Complete vellen zijn 
schaars omdat deze vanwege de 
grootte vaak geknipt werden in 
kleinere eenheden. Elke positie 
van het vel heeft zijn eigen 
cliché-kenmerken, zodat elk 
individueel zegel is te positione
ren. Een interessante variant is in 
positie 12 te vinden. De voorlaat
ste krul in het linker paneel staat 
in spiegelbeeld gegraveerd. De 
ontwerper heeft dus ook zijn 
zwakke momenten en er is dus 
een moment geweest dat hij zich 
niet realiseerde dat hij alles in 
spiegelbeeld moest uithouwen. 
Bij het afgebeelde paar gaat het 
om het rechter zegel, (afb 21) 

VlkT 

Ä afb 20 f en onmiskenbaar echt gebruikt paar op een aangetekende brief uit India 
in 1954 verstuurd naar Cyantse. 
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afb 22 Ben complete serie telegraafzegels 



De dienstzegels worden 
uitgebreid behandeld in het 
boekwerk van Armand Singer 
'Officials', uitgegeven in 1999. 
Naast de vijf bekende zegels be
spreekt hij de 1 trangka waarvan 
drie exemplaren bekend zijn en 
de 5 shokang waarvan er tot nu 
toe 5 bekend zijn. 

De telegraafzegels 
Er is een serie van 5 zegels 
bekend waarvan wordt aange
nomen dat deze is uitgegeven in 
1950. (afb 22) 

Alle zegels zijn gedrukt in velle
tjes van 4. De telegraafstempels 
bestaan uit een golf van 7 lijnen, 
meestal in violet of zwart aan
gebracht. Van dit stempel zijn 
niet veel vervalsingen bekend. 
Van de 10 sang zijn enkele dub-
beldrukken bekend. Over het 
gebruik is nog steeds zeer wei
nig bekend. Volgens Haverbeck 
had Nagawache een telegrafie-
station (nu bekend als Heiho). 
Het ligt aan de voornaamste 
Lhasa-Tsinghai route, 80 km ten 
noorden van Lhasa. De 5 sang 
grijsgroen komt om een nog niet 
verklaarde reden meestal voor in 
de 'cut dose' staat, dat wil zeg
gen dat de marges rondom het 
zegel zéér kort zijn afgeknipt. Ze 
bestaan echter wel met brede 
marges, zoals u bij de afbeel
ding van de serie kunt zien. De 
gebruikte blokken die ik heb, 
zijn vrijwel alle geplakt geweest 
op roze telegraaf-papier. Robert 
Ford, een Engelsman die werkte 
bij de bouw van de Tibetaanse 
telegrafie-installatie, schreef In 
zijn boek 'Captured in Tibet': "Ik 
moest mij melden bij de financi
eel directeur in Chamdo om het 
geld te overhandigen van het 
radiostation. Elk telegram en te
lefoongesprek werd genoteerd 
en betaald tegen kwijting van 
een ontvangstbewijs met een 
gestempeld zegel". 

De Nepalese gerechtshoven 
in Tibet 
Imposant zijn de stempels die 
gebruikt zijn in de Nepalese 
gerechtshoven in Tibet. Over 
deze brieven is veel te vertel
len. Omdat het onmogelijk dit 
uitgebreid te behandelen In 
dit artikel, beperk ik mij tot de 

grote lijn. Het Thapatali-verdrag 
waarin de oorlog tussen Tibet 
en Nepal in 1855 werd beslecht 
gaf Nepal het echt om gerechts
hoven in Tibet in te richten die 
zich zouden ontfermen over 
rechtspraak over Nepalezen die 
in Tibet verbleven. 

Direct vanuit de gerechtshoven 
werd post verstuurd zonder 
dat er een postkantoor in Tibet 
aan te pas kwam. De brieven 
zijn portvrij en werden nimmer 
voorzien van postzegels. De post 
werd per koerier naar de grens-
plaatsen Rasuwa en Tatapani, 
net over de grens met Nepal 
gebracht. In deze plaatsen werd 
de post verder vervoerd door 
het Nepalese postsysteem naar 
de bestemming. 

Khasa Court 
Het eerste gerechtshof werd 
opgericht in Khasa, vlak over de 
grens met Tibet. Dit gerechtshof 
deed dienst in 1895 en 1896. Al
gemeen wordt aangenomen dat 
dit gerechtshof werd verlaten en 
vervangen door gerechtshoven 
in Kyrong en Kuti. Er waren 12 
Khasa-brieven bekend. De af
gelopen 30 jaar vond ik er twee, 
waarmee er in ieder geval nu 14 
stukken bekend zijn. 

Kuti Court 
Kuti maakte gebruik van een 
groot officieel stempel. Het is 
gebruikt tussen 1887 en circa 
1958. De vroegst bekende brief 
dateert uit september 1897. Vol
gens Frank Vignola ontfermde 
dit gerechtshof zich over kwes
ties van Nepalese burgers die 
één Tibetaanse ouder hadden. 
De brieven werden vervoerd 
vanuit Tibet en kwamen via de 
grensplaats Tatapani Nepal 
binnen. Tussen 1900 en 1910 
was er druk postverkeer vanuit 
dit gerechtshof. In deze jaren 
werd de post in de grensplaats 
voorzien van een handmatige 
inscriptie 'Tatapani + datum' 
(H33). Met ingang van 1911 
kreeg Tatapani de beschikking 
over een eigen poststempel. 
Na 1910 nam het postverkeer 
af maar bleef doorlopen tot in 
de 1950-er jaren. Met de inval 
van de Chinezen kwam er een 
eind aan het bestaan van het 

gerechtshof. Brieven uit de jaren 
'50 zijn daarom buitengewoon 
zeldzaam, (afb 23) 

Rechts op de brief staat naast 
het grote gerechtshofstempel 
het persoonlijke stempeltje van 
de gerechtsbeambte. Recht 
hierboven staat de inscriptie 
van de grensplaats 'Tatapani' + 
de datum van grensovergang. 
Rechtsonder het aankomststem
pel Kathmandu Nepal (stempel
type XV, D75), waarvan de da
tum met meer leesbaar is. Links 
de ontvangstdatum en boven 
aan de brief het zaaknummer. 
De inscriptie rechtsboven kan ik 
niet ontcijferen. 

Kyrong court 
Dit gerechtshof hield zich bezig 
met zaken die kinderen aangin
gen die geboren waren uit Tibe
taanse ouders. Ook hier werd en 
goot stempel gebruikt dat lijkt 
op het stempel van Kuti, echter 
nu staat in de onderzijde van het 
stempel een vogel in plaats van 
een inscriptie, (afb 24) 

Ook hier dateert de eerst be
kende brief uit 1897. Alleen bij 
de allereerste brieven staat het 
grote stempel op de adreszijde. 
Al spoedig werd dit stempel op 
de achterzijde van de envelop 
geplaatst. De brieven werden 
vervoerd vanuit Tibet en kwa
men via de grensplaats Rasuwa 
Nepal binnen. Tussen t90o 
en 1910 werd de post in deze 
grensplaats voorzien van een 
handmatige inscriptie 'Rasuwa 
+ datum' welke m een gedrukte 
lege cirkel werd geplaatst (H162). 
Ook bij dit gerechtshof dateert 
het grootste aantal verstuurde 
brieven tussen 1901 en 1910. 
Kennelijk waren er toen veel 
stouterds. Gedurende de Chi
nese bezetting tussen 1910-1913 
functioneerde het hof continue. 
Er is een brief bekend die geda
teerd is m januari 1958, juist voor 
de overname door de Chinezen 
van het hof in 1959. Ontleding 
van de brieven verstuurd uit 
Khasa, Kyrong en Kuti vereist 
kennis van de Nepalese kalender 
en taal. Onlangs heb ik een brief 
gevonden die te dateren is in 
1943. Uit deze jaren waren tot 
op heden (in tegenstelling tot 
de jaren '50) nauwelijks brieven 
bekend. 

Tot slot 
Natuurlijk valt er nog veel meer 
over Tibet te vertellen. Hieronde 
een plakzegel dat is vervaardigt 
voor de financiering van de Eve-
rest-beklimming in 1924. Er zijn 
hierbij drie verschillende stem
pels gebruikt. Het zegel werd al; 
plakzegel gebruikt vanuit India 
en Nepal. De zegels zijn echter 
ook gebruikt op poststukken di( 
vanuit Mount Everst base-camp 
zijn verstuurd of zelfs vanuit 
een hoger gelegen kamp. Deze 
laatste zijn zeer zeldzaam. De 
brieven werden per 'runner/ 
koerier' naar beneden gebracht 
en volgden hun weg, vaak via 
het Indiase postsysteem, naar 
hun bestemming, (afb 25) 

Een mysterie blijft de zoge
noemde 'fantasy stamp'. 
(afb 26) Op het eerste gezicht 
oogt het als maakwerk of een 
vervalsing. Echter van een ver
valsing Is geen sprake immers 
je kan jezelf de vraag stellen; 
waar is het dan een vervalsing 
van? Het lijkt op de uitgave van 
'933 maar het ontwerp wijkt af. 
Tot op de dag van vandaag Is er 
geen zekerheid over de vraag 
hoe dit zegel de wereld in is 
gekomen. Dhanke en Dr. Oakley 
Shields hebben er artikelen over 
geschreven. Armand Singer 
maakt ook melding van een 
5 trangka waarde en verklaart 
dat het zegel zou stammen uit 
de jaren '30 en zou zijn gebruikt 
als bewijs voor betaling van 
goederen zoals zout of wol. 
Helaas vermeldt Singer niet 
op welke informatie hij deze 
bewering baseert en we kunnen 
het deze TIbet-pionler niet meer 
vragen. 

In een vervolgartikel neem ik u 
mee naar emissie 1914 en 1933, 
waarover veel te vertellen valt. 

ed(5)taekwondo-denhaag.nl 
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Iet overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, 
illeen met bronvermeldinq. 

ADRESWIIZIGINGEN 
Een vriendelijk vcrzoeli 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, 
4286EEAlmkerk, 
telefoon; 0183  40 39 52 

Wie het gebouw van de 
Postex binnenkwam, 
kon niet om de jeugd
boek van JFN heen. Het 

Op het Christmas Island 
in de Indische Oceaan 
leven enorm veel rode 
krabben. Elk jaar zo 
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postzegelmagazlne yQx\JEUGDFILATELlE Nederland 
STEIL 
Dit is de steilste tand
radbaan ter wereld. Je 
vindt hem in Zwitser
land op de berg Pilatus 
bij Luzern. De trein gaat 
van Alpnachtstad naar 
PilatelusKuIm, watop 
ruim 2100 meter hoogte 
ligt. Ineen halfuur 
legt hij de afstand van 
4,6 kilometer af. Als je 
boven bent heb je een 
schitterend uitzicht over 
de stad Luzern en het 
Vierwoudstedenmeer. 
Op de berg kun je lekker 
wandelen in de onge
repte natuur. 

hele weekend waren de 
medewerkers van JFN in 
touw om de jonge ver
zamelaars op te vangen. 
De leden van de Stamp 
Kids Club gingen met 
een tas vol cadeautjes 
naar huis en ook andere 
jeugdige bezoekers kre
gen het nodige aange
reikt. Zoals altijd waren 
de postzegelboeken erg 
populair. En dat is niet zo 
vreemd, want niet alleen 

de vrijwilligers, maar 
ook de prijzen zijn heel 
vriendelijk. 

RODE KRABBEN AAN DE WANDEL 
in november/decem
ber vindt er een groot 
spektakel plaats. De 
rode krabben gaan 

dan namelijk met zijn 
allen aan de wandel. 
Ze trekken van het land 
naar de zee om daar te 
paren. Op Youtube kun 
je een filmpje bekijken 
van deze gebeurtenis 
wandeling (https:// 
www.youtube.com/ 
watch?v=LNKgh6TfWXo). 
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Helvetia 1 0 0 
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EN 
VERMOMDE 
miEVENBUS 
en tijdje terug liepen 
/e door New York en 
agen daar op straat 
leens Sponge Bob 
taan. Toen we dichter
lij kwamen bleek het 
en brievenbus te zijn 
ermomd als de be
ende cartoonfiguur. De 
nsichtkaartendiewe 
lij ons hadden, hebben 
/e er gauw ingestopt, 
lat snap je. Heb jij ook 
/eleens ergens een 
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aparte brievenbus ge
zien? Stuur ons een foto 
en we zullen hem inde 
Posthoorn plaatsen. 

BRABANTICA 
Y^K^^ÊÊÊÊÊÊÊSlmk «>i<~<> PM.p« 1 

"^^ ^^! "̂ ^B 

B M ^ S B 
' ■ 

Ben je al bezig met je ver
zameling over Brabant, 
zodat je die op de Dag 
van de Jeugdfilatelie kunt 

laten zien? In zo'n verza
meling mag een hoofd
stuk over het bekendste 
bedrijf van de provincie 
niet ontbreken: Philips. 
Het is al meer dan hon
derd jaar oud en wereld
wijd actief. Het werd in 
het begin vooral bekend 
vanwege de gloeilam

i PHILIPS oss 
p 
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PORTÜEÜÉSA 
LUZ E RADIOS 

pen die ze in Eindhoven 
maakten. Nu specialiseert 
Philips zich op apparatuur 
voor de gezondheidszorg. 
Ouderen kennen het 
bedrijf niet alleen van de 
gloeilampen, maar ook 
van de radio's, televisies 
en scheerapparaten. Bij 
Philips werd ook de CD 
ontwikkeld (samen met 
Sony). 

https://
http://www.youtube.com/


Het is december, maar deze keer geen 
kerstverhaal. Welnee, ik heb iets veel 

belangrijkers te vertellen. En ik weet zeker 
dat je het een heel goed idee gaat vinden. 

hebben. Hoe maak je 
zin? Door 's middags wat 
leuks te doen. En nu kom 
k waar ik naar toe wil. 

De Citotoetsen 
Wat krijgen we nou? Ik 
hoor je denken. Maar 
ik zal het je uitleggen. 
Na de kerstvakantie, in 
januari, is het weer tijd 
voor de Citotoetsen. je 
weet wel, de Mtoetsen 
(M van Midden van het 
schooljaar). Die toetsen 
doen jullie vaak in één 
week. ledere dag wat 
anders. RekenenWis

kunde. Spelling, Woor

denschat, Studievaar

digheden, Begrijpend 
Lezen. Vergeet ik nog 
wat? ja! de Avitoetsen en 
de DMT's (Drie Minuten 
Toetsen) 
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Om die toetsen goed te 
kunnen doen, moet je 
er wel een beetje zin in 
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We gaan 's middags 
postzegelen! 
Voordat de toetsweek 
begint vraag je aan je 
juf of meester of er's 
middags wel wat leuks 
te doen is. "Leuks? Hoe 
bedoel je? We gaan ge

woon de lessen inhalen 
die we 's morgens niet 
hebben kunnen doen," 
zegtdejuf dan. Dan 
kom je met je plan. Je 
zegt: "Ik wil de mid

dag wel vullen met wat 
leuks!" Daar houdt de 
juf wel van. "Goed," zegt 
ze, "laat maar zien." jij 
antwoordt: "We gaan 
postzegelen!" 

Een doos met lessen 
over postzegelen 
Bij JeugdFilatelie Neder

land kun je een doos 
kopen waarmee je de 
hele klas een week lang 
bezig kunt houden met 
postzegels. Die doos 
kost €10,00 inclusief 
verzendkosten. Wat zit er 

in die doos? Een stapel 
lesbrieven over het ver

zamelen van postzegels, 
en een docentenhandlei

dmg (voor als de juf mee 
wildoen), een poster 
over postzegels uit 
Nederland, een catalo

gus, pincet, loep, een 
stockboek, plakkertjes 
en: duizend postzegels. 

Hoe pak je het aan? 
Bestel de doos bij www. 
jeugdfilatelie.nl in de 
webshop. Bekijk de 
lesbrief en zoek welke 
onderwerpen je leuk 
vindt om met de klas te 
bespreken, je hoeft niets 
voor te lezen, dat kan 
iedereenzelf wel tus

sendoor doen. Neem je 
eigen verzameling mee 
en vertel er over. Laat 
alle spullen zien die je 
gebruikt bij postzegelen. 

Stamp 
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Postzegels uitdelen 
Dan ga je postzegels 
uitdelen, je geeft alle 
kinderen twintig zegels, 
en een klein envelopje. 
Ze moeten zelf een 

"onderwerp" verzinnen 
dat ze op de postzegels 
kunnen zien. Als ze iets 
bedacht hebben, gaan 
ze met elkaar ruilen om 
er nog meer van hetzelf

de thema bij elkaar te 
krijgen. Eén tegen één, 
anders komt er gedoe. 
De postzegels worden na 
het ruilen bewaard in het 
envelopje. De volgende 
middag geef je ze weer 
twintig zegels, en zo ga 
je verder. 

Efkedagieerjeze 
wat meer 
Als je de eerste middag 
gewerkt hebt over het 
bekijken van postzegels, 
kun je de volgende dag 
praten over stempels, 
enveloppen, en afweken. 
Kinderen nemen zelf hun 
eigen verzameling mee 

om te laten zien. Kortom 
iedere middag van de 
Toetsweek kun je leuk 
vullen met je hobby! 
En sluit af meteen 
wedstrijd: Ontwerp een 
postzegel. 

De Stamp Kids Club 
Op vrijdag laat je de 
site zien van 
de Stamp Kids Club, 
www.stampkids.nl 
De kinderen kunnen 
bekijken hoe ze zich 
(gratis en veilig) kunner 
inschrijven en welke in

formatie er te vinden is. 

Ook voor opa's, 
oma's, papa's en 
mama's 
ledereen kan op school 
met dit handige lesma

teriaal de kinderen lerer 
hoe je postzegels kan 
verzamelen. U kunt de 
doos aanschaffen bij JFN 
en voor vragen kunt u 
mij altijd mailen. 
Een hele prettige vakanti 
en succes er mee! 

Qrioe*«^ 
\j);jjiU 

Reageren? Willeke.tnbOwxs.t 

http://jeugdfilatelie.nl
http://www.stampkids.nl
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ANTWOORDEN PUZZEL OKTOBER 2014 

De antwoorden van de puzzel van oktober zijn: 1. 
Assepoester; 2. een schaap met niet 2 maar met 4 
horens op zijn kop; 3.15; 4. vier; 5.1906; 6. Het is 
een soort verzekering: als de brief zoekraakt krijg 
ie de waarde van de 
brief terug. 
Na loting hebben 
Henk van Es en Demi 
Jong een prijsje 
gewonnen. 

Hartelijk 
gefeliciteerd! 

PUZZEL DECEMBER 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. In welk jaar werd de Wereldjamboree 

in Nederland gehouden? 
Wat is een perfin? 

3. Wat is de MToets? 
^. Waar werd Philips in het begin bekend om? 
5. Welke stad kun je zien vanaf de berg de Pilatus? 
6. Waar staat een Sponge Bob brievenbus? 

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

dan 1600 jongens 
meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van |FN op internet: 
de Stamp Kids Club. 

Surf naar www.stampl<ids.nl 

WIST jE DAT... 
...in 1937 de Wereld
jamboree voor scouts 
(verkenners/padvin
ders) in Nederland 
werd gehouden? De 
PTT gaf toen een serie 
van drie postzegels 
uit om dit evenement 
onder de aandacht 
te brengen. De drie 
zegels hebben achter
eenvolgens de afbeel
dingen van een schild 
met het lelieembleem, 
een marstrommel met 
vlaggen en de Griekse 
GodHermes. jezult je 
wel afvragen: wat heeft 
die Hermes nou met 

scouting te maken? 
Hermes was één van de 
bekendste Goden uit 
de Griekse mythologie. 
Hij was een zoon van 
de oppergod Zeus. 
En omdat Hermes 
meestal wordt afge

j beeld als een jonge, 
knappe, atletische, 
welbespraakte god
heid werd hij be
schouwd als de 
boodschapper van de 
Goden en begeleider 
van de zielen van over
leden personen naar 
de onderwereld. Die 
dienstbaarheid wordt 
als voorbeeld gezien 
voorde scouts. Maar 
Hermes is nog veel 
meer. Hij is ook de pa
troon van verkeer, van 
handel, van slaapen 
dromen, van schilders 
en van dieven! 

I Toon Oomens 

DE TWAALF FILATELISTISCHE ELEMENTEN 
ledere maand bespreken 
we een onderdeel van 
de Filatelistische Ele
menten, en deze keer wil 
ik de Perfins laten zien. 
Perfin is het Engelse 
woord voor Perforatie 
en Initiaal (de beginlet
ter), en zoals je ziet, is de 
postzegel van gaatjes 
voorzien. Wie doet nu 
zoiets? We gaan even 
terug in de tijd. Vroeger 

bestond de mogelijk
heid om ongebruikte 
postzegels naar het 
postkantoor te brengen 
en het geld te vragen. 
Een postzegel was heel 
duur en als je nou op 
een kantoor werkte 
waar post verzonden 
werd, kon je wel eens 
stiekem een postzegeltje 
meenemen en inwisse
len bij het postkantoor. 

Maar daar verzonnen ze 
wat op. Het bedrijf liet 
gaatjes in de postzegels 
maken, soms met letters, 
soms met een plaatje. En 
toen waren de postze
gels niet meer in te wis
selen. Vind je het leuk 
om ze te verzamelen? 
Er is een club van: 
www.perfinclub.nl 

WiUeke ten Noever Bakker 
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SCANNER ALS VERGROOTGLAS ( 2 ) 
Je postzegels scannen 
kun je op twee manieren. 
1) met de scan wizard van 
je eigen scanner, 
2) met de 'wizard scanner 
en camera' van Micro
soft, op iedere PC onder 
Microsoft aanwezig. 
Even de tweede methode 
handhaven; dan is het 
voor iedereen controleer
baar. 
Leg nu een postzegel 
op de scanner en start 
de wizard op. Het kan 
handig zijn een zwart 
blad achter je postzegel 
te leggen, zie je straks 
de tanding (nog) beter. 
Klik nu op 'voorbeeld', de 
scanner scant je zegel in. 

je kunt nu aangeven welk 
gebied de scanner moet 
inscannen, in dit geval 
dus de postzegel. Bij het 
knopje 'voorbeeld' staat 
ook een knop 'aange
paste instellingen'. Klik 
deze aan. Er staan nu vier 
instellingen die je kunt 
veranderen. Blijf van de 
knoppen 'helderheid'. 
'contrast' en 'kleurenfoto' 
af. Dus blijft de reso ^ ^ 
lutieover ^ ^ i j ^ i ^ H 
die bij mij ' ' i l f l ^ ^ ^ H 
Stan ^ ^ ^ ^ ^ H 
daard op 150 .^Ê^M 
DPI ^ ^ ^ ^ ^ H 
Zet deze ^ ^ ^ ^ i ^ H 
op 300 %|^, ««^^ l 
DPI en ^ | | t ^7*« i .Z^ 

scan je zegel in. Geef 
deze scan maar als naam 
'Zegel300'. Ga terug als 
deze is gescand en zet de 
resolutie nu op 600 DPI. 
Geef deze scan (van de
zelfde postzegel!) maar 
als naam 'Zegel600'. 
(wordt vervolgd) 

Marth van Herk 

W^^^^^^^^^^^^K, 
B^^Hn KSH^^ P^vSP^ 
mSW^ÊF W^ÊF 

CU; 

^ ^ ^ A I 

http://www.stampl%3cids.nl
http://www.perfinclub.nl
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Burgeroorlog 
In deze periode zijn vele duizen
den vignetten uitgegeven door 
zowel de Nationalisten als de 
Republikeinen. Groepen die 
streden tegen de gevestigde 
macht, zoals de Carlisten heb
ben veel vignetten uitgegeven 
en ook regio's die zich wilden 
afscheiden van het centrale 
gezag, zoals Catalonië, de regio 
rondom Barcelona. Meestal 
waren die vignetten bestemd 
om geld te genereren voor 
ziekenhuizen en de opvang van 
gewonden en voor wezen en 
weduwenzorg. Een andere 
belangrijke categorie vignet
ten zijn die met een religieuze 
achtergrond, vele honderden 
vignetten getuigen van steun 

In Spanje zijn in de loop der jaren heel veel vignetten 
uitgegeven. Dat begon al voor de steun aan de 

strijdkrachten in de SpaansAmerikaanse Oorlog van 1898, 
maar de voor filatelisten belangrijkste categorie vignetten 

zijn die van de Spaanse Burgeroorlog (19361939). 

aan de kerk en de zorg voor de 
zwakkeren in de samenleving. 
Maar er zijn in de vorige eeuw 
ook veel vignetten uitgegeven 
met een min of meer commer
ciële achtergrond of simpelweg 
voor reclamedoeleinden. Vaak 
verschenen deze vignetten 
gelijktijdig met beurzen en 
tentoonstellingen. Voorbeelden 
zijn promotie van het toerisme, 
goede doelen voor ziekten en 
voor kinderen, beurzen voor de 
meest uiteenlopende industrie
en, lokale traditionele feesten 

en herdenkingen en bij bijna 
alle grote postzegeltentoonstel
lingen die gehouden werden. 
Eén aparte categorie wil ik in dit 
artikel graag naar voren halen: 
de Spaanse Esperanto vignet
ten. 

Internationale taal 
Esperanto is een kunstmatige 
taal die bedacht is door 
L.L. Zamenhof uit Biatystok, des
tijds gelegen in Rusland, thans 
in Polen, tegen de grens met 
Belarus. Hij ontwikkelde de taal 

tussen 1870 en 1880 en had als 
doel om een politiekneutrale 
wereldwijde tweede taal te 
ontwikkelen die iedereen naas1 
zijn moedertaal kon gebruiken 
om met anderen te communice 
ren. Zijn belangrijkste publica
tie verscheen in 1887 onder de 
naam 'La internacia lingvo' (d 
internationale taal), gevolgd 
door het eerste woordenboek 
'm\%<)i^'Universaia Vortaro'. 

ISTELO 6RÉSILLON 
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»menhof werd bekend onder 
|n pseudoniem dr. Esperanto 
emand die hoopt') en de 
,al werd dan ook naar hem 
>rnoemd. Het gekozen sym-
Dol van de beweging is een 
roene vijfpuntige ster die ook 
irugkomt in de vlag van de 
;perantisten.(afb. i) 

avische tongval 
e taal bestaat uit woorden die 
jn afgeleid van de Romaanse 
ilen (60%) en in mindere mate 
m Germaanse talen, Slavische 
ilen en andere, waaronder 
=t Grieks. De tongval is echter 
Dornamelijk Slavisch. Espe-
mto heeft 23 medeklinkers 
1 5 klinkers, te weten het 
itijnse alfabet zonder de Q, W, 
en Y en met 6 extra letters, 
e klemtoon ligt altijd op de 
Dorlaatste lettergreep, net als 
I het Spaans. 

ongressen 
'ereldwijd zijn er meer dan 1 
liljoen mensen die Esperanto 
Dreken of bestudeerd hebben, 
srdeeld over meer dan 115 lan
en, vooral in Europa maar ook 
I Azië en Zuid-Amerika. Vanaf 
)05 worden er jaarlijks inter-
ationale congressen gehouden 
aar Esperantisten hun boeken 
n tijdschriften presenteren 
n verkopen, lezingen houden 
n met elkaar discussiëren in 
un taal. Esperanto is speciaal 
ntworpen om mensen uit ver-
;hillende culturen met elkaar 
> laten communiceren; de taal 
regelmatig en heeft een sim-
ele grammatica. Daarbij is de 
lal politiek neutraal wat ervoor 
loet zorgen dat eventuele 
ationale belangen buiten spel 
orden gezet. Het belangrijkste 
oei van het Esperanto is het 
ervullen van een brugfunctie 
jissen verschillende culturen. 
e taal wordt vaak in verband 
ebracht met spiritualiteit of 
ïligie, maar dat is door Zamen-
of nooit nagestreefd. In San 
larino wordt in het Esperanto 
:s gegeven aan de Internati-
nale Academie van Weten-
:happen en er zijn een aantal 
ndere landen wereldwijd waar 
p scholen gekozen kan worden 
oor Esperanto als taal. 

ervolging 
1 de geschiedenis zijn Espe-
mtisten echter vervolgd onder 
erschillende dictatoriale regi-
les; Hitler vervolgde hen actief 
1 de Tweede Wereldoorlog, 
olgens sommigen omdat zij 
emakkelijk over vele internati-
nale contacten beschikten en 
us uit verschillende bronnen 
iformatie konden halen wat 
Dntraproductief werkte tegen 
e vaak nationalistisch gerichte 
aatspropaganda van Hitler. 

Een andere reden die vaak ge
noemd wordt IS omdat Zamen-
hof van Joodse komaf was. Ook 
m de Sovjet-Unie onder Stalin en 
in Italië onder Mussolini werden 
Esperantisten actief vervolgd. 

UNESCO 
Esperanto is in 1954 officieel 
erkend door de UNESCO als 
taal. Wereldwijd zijn er 6.912 
officieel erkende talen waarvan 
er 239 binnen Europa worden 
gesproken. Er is een wereld-
Esperanto vereniging UEA 
(Universala Esperanto Asocio) 
waarvan het hoofdkantoor 
gevestigd is in Rotterdam. In 
veel landen zijn 'afdelingen' 
gevestigd, zo ook in Spanje. De 
Esperantisten werden daar in 
eerste instantie vervolgd door 
het regime van generaal Franco 
omdat ZIJ geassocieerd werden 
met de Republikeinen, maar 
sinds de veertiger jaren werd 
de Esperantobeweging weer 
getolereerd. 

Hoogtepunt 
Wereldwijd bereikte het Espe
ranto als taal haar hoogtepunt 
in de periode 1920-1930 maar 
het heeft nadien geleidelijk in
geboet als taal; slechts weinigen 
spreken de taal vloeiend, boe
ken en cursussen in deze taal 
zijn moeilijk te vinden, de kritiek 
luidt ook dat het geen echte 
wereldtaal is, mede als gevolg 
van het gebruik van voor velen 
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onbekende Slavische letters en 
klanken, en door de onenig
heid over de toevoeging van 
moderne nieuwe woorden. Wij 
zullen in dit artikel niet ingaan 
op de technische aspecten van 
de taal, daarvoor bestaan an
dere bronnen, maar wel op het 
Spaansfilatelistische aspect. 

Spaanse vignetten 
De Esperanto vignetten werden 
nagenoeg jaarlijks uitgegeven 
ter gelegenheid van de Espe
ranto congressen die in Spanje 

werden gehouden. De jaarlijkse 
uitgiften waren meestal in series 
van 4 tot 6 zegels. Bij dit artikel 
laten wij u er daarvan een aan
tal zien uit de vijftiger en latere 
jaren. (afb. 319) Het gemeen
schappelijk kenmerk is de groe
ne vijfpuntige ster (afb. 20) 
die als symbool op alle zegels 
is opgenomen. Vaak wordt ook 
het jaartal van het congres en 
de plaats genoemd. Op onder 
andere de zegels van 1959 staat 
dr. Zamenhof afgebeeld. Verder 
zijn het vooral voorstellingen 
die de gezamenlijke interesse in 
de cultuur onderstrepen. 

SEVrLLA1984 
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Deze congressen werden m 
Spanje sinds circa 1940 op 
regelmatige basis gehouden. 
Vignetten zijn ons bekend 
vanaf de vijftiger jaren. Het 
zijn fraaie verzamelwaardige 
vignetten die niet eenvoudig 
verkrijgbaar zijn. Maar dat is 
voor de Cinderella verzamelaars 

onder ons juist de uitdaging. 
Ze zijn kleurrijk en zeker ook 
geschikt voor thematische 
verzamelingen. 
Ook werden er kaarten uit
gegeven ter gelegenheid van 
de Esperanto congressen en 
brieven met mooie logo's. Ons 
zijn kaarten bekend vanaf 190' 
Op de afbeeldingen ziet u een 
kaart die vanuit Barcelona naa 
Nederland gestuurd is in 1937, 
dus tijdens de Burgeroorlog 
(afb. 21) en een kaart van 
recentere datum (afb. 22). 
De brief is van het congres in 
Tarragona in 1974 en heeft met 
echt gelopen, (afb. 23) Op het 
internet zijn dit soort stukken 
redelijk vaak te koop voor de 
liefhebber. 

* Ha)is Vinkenborg is 
bestuurslid van de Kontakt
groep SpanjePortugal. 
www.kspiberia.nl 

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

Alle abonnees kunnen voor

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

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

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

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

het blad aan andere belang

stellenden door, zodat het 
'bereik' van uw annonces 
nog groter wordt' 
Om annonces op te geven 
maak gebruik van onder

staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het met, 
omdat er een getekende 

machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van i 
bankrekening af te schrijvei 

Stuur het duidelijk 
Ingevulde formulier naar 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

Hl 
MBMH " 

w 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

Q AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

a DIVERSEN 

10,00 en 

13,50 eui 

17,00 eui 

20,50 eu 

24,00 e i 

27,50 eu' 

31,00 eu 

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

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

PC + Plaats /u j * I ^ 
(handtekening) 

Telefoon 

IBAN 
Ton namp van 

http://www.ksp-iberia.nl


EEN GRAPPIGE PORTBRIEF 
int Nicolaas 
eze envelop (afb 1+2) werd op 
I november 1937 uit Semarang 
JederlandsIndië) verzonden 
an Sint Nicolaas Spagne'. Wat 
il erin gezeten hebben? Een 
nd heeft een verlanglijstje aan 
e Goedheiligman geschreven, 
e NederlandschIndischepost 
,s het adres verkeerd als S'pore, 
n veel voorkomende afkorting 

Dor Singapore, dus daar ging 
e brief naar toe. 

eport 
■ was slechts 2 cent gefran
2erd. Een brief naar het buiten
.nd kostte destijds 15 cent, en 
' werd een 'T'stempel op de 
ivelop gezet met het ontbre
2nde bedrag in rood van 
31/3 centimes. Het was gebrui

DIO GLAUDEMANS 

In de aanloop naar het Brievenbeursnummer van 
Filatelie (maartnummer), met als thema portzegels en 

'met port belast', een speciale Sinterklaasbijdrage. 

keiijk dat dergelijke bedragen 
m Frans geld werden vermeld. 
'Singapore' rekende dit om in 
hun eigen geld en plakte 
meteen portzegels ter waarde 
van 18 cent, afgestempeld op 
25 november 1937. Deze portze
gels dragen de landsnaam 'Ma
layan Postal Union'. Frankeerze
gels van dit land werden nooit 
uitgegeven, maar er zijn alleen 
portzegels, die gebruikt konden 
worden in alle Malayan States. 
Maar waar moest deze brief 
besteld worden? Er staat geen 
straat vermeld en een firma 

met de naam 'Sint Nicolaas' is 
in Singapore ook niet bekend. 
De envelop is onbestelbaar en 
komt bij de 'Dead Letter Office', 
zie het ovale rode stempel op de 
achterkant. Daar is iemand zo 
slim om Spagne te vertalen en er 
werd 'Spain' op de envelop ge
zet. Het port van 18 cent was niet 
inbaar en de portzegels werden 
afgeschreven met het violette 
stempel 'Charge Not Collected'. 

Spaanse Burgeroorlog 
De envelop ging van Singapore 
naar Spanje en kwam midden 

m 
n (S ä^^yi. 

In de Spaanse burgeroorlog 
terecht. Republikeinen en Nati
onalisten vochten elkaar de tent 
uit. Elke brief werd door de cen
suur geopend, in dit geval de 
censuur van de Republiek, zoals 
het violette stempel 'Republica 
Espanola Censura' aantoont. De 
Spaanse censuurbeambte zal 
heel verbaasd gekeken hebben 
naar het verlanglijstje. Spanje 
heeft er verder geen stempels op 
gezet, maar de censuur spreekt 
duidelijke taal dat de envelop in 
Spanje is geweest. Men stuurde 
het retour, want ook in Spanje 
was de brief onbestelbaar. Op 28 
januari 1938 kwam de envelop in 
Nederlandsch Indië terug. Daar 
zal men wel hard gelachen heb
ben om de zwerftocht van deze 
brief aan Sinterklaas. 

'^rcw' ^ 

Gert Holstege 

p 6 juli 1888 Stuurden 
e gebroeders van Oordt 
en brief of een rekening 
aar de heer A. Menzon 
iColijnsplaat. Via Goes 
'juln888)kwamde 
rief daar op 8 juli aan, 
laardeheerMerizon 
oonde daar niet meer. 
ij was geëmigreerd naar 
JoordAmerika'. De op
)ssing was dus eenvou
ig, debrief werd op het 
ulpkantoor Colijnsplaat 
oorgezonden naar 
iJoordAmerika'. Im
lers in Colijnsplaat kent 
len op het hulpkantoor 
enieder die daar woont, 
at zal dus ook wel zo zijn 

1888 
GEBROEDERS VAN O O R O r 

lIA.r«i>i:T_ ill «I ii<i::iï, s i K o o n .u r< 

Te Rotterdam ~ Groenenddal Nos M m 43 

CH/)^ f ' ^ I 
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J'. Z^

in 'NoordAmerika'. Het 
port van 5 cent was ech
ter niet voldoende voor 
vervoer daar naartoe, 
zodat '4 cents U.S. charge 
to collect'van toepas

smgwas. Helaas wist 
men in New York, waar 
debrief op 27 juli 1888 
arriveerde, niet waar 
de heer Merizon zich in 
'NoordAmerika' bevond. 

zodat het port met geïnd 
kon worden en de brief 
in de dead letter office in 
New York terechtkwam. 
Of de brief daarna werd 
teruggezonden naar de 

gebroeders van Oordt m 
Rotterdam is niet zeker, 
aangezien enige postale 
aanwijzingen daarvoor 
ontbreken. 

M 
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Opgaven voor deze 
rubriek in het fe

bruarinummer 2015 
(verschijnt 5 februari) 
moeten uiterlijk op 4 
januari in het bezit zijn 
van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
email: 
hillesum(5)filatelist.com 
Per email heeft de 
voorkeur! 

Attentie: graag alle 
evenementen in ix per 
seizoen doorgeven. 

Voor opname onder 
het kopje 'Ruildagen' 
moet u de volgende 
gegevens vermel
den: datum, plaats, 
locatie, 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 ver
melde 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 organ isa
^ toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2930 december: 
Barneveld. Eindejaars
beurs/Stamptales. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,10.0017.00 uur. 
T: 0553558600. 
www.eindejaarsbeurs.nl 

2015 

31 januari+1 februari: 
Hilversum. Filatelie
beurs, DudokArena, 
Arena303,za. 10.00
17.00 uur, zo. 10.0016.30 
uur, www.filateliebeurs.nl 

1 maart: 
Nijmegen. Postzegel
Totaal (met lo Toussaint 
bekertoernooi). Wijkcen
trum 'Titus Brandsma', 
Tweede Oude Heselaan 
386,10:0016:00 uur. 
T: 0243584332. 
www.noviopost.nl 

2021 maart: 
'sHertogenbosch. 
Hertogpost 2015 
(21 maart Dag van de 
Jeugdfilatelie). 
Maaspoort, Marathon
loop i,vr. 10.0017.00 
uur, za. 10.0016.00 uur. 
www.hertogpostevent.nl 

34 april: 
Gouda. Brievenbeurs / 
Filamania / GoldaCarta. 
Sporthallen De Mammoet, 
Calslaan 101, 
vr. 10.3017.00 uur, 
za. 10.0016.00 uur. 
www.brievenbeurs.com 

79 mei: 
Essen, Duitsland. 
Briefmarkenmesse, 
78 mei: 10.0018.00 uur, 
9 mei: 10.0017.00 uur. 
www.brlefmarkenmesse 
essen.de 

1316 mei: 
London, Verenigd 
Koninkrijk. London 2015. 
FEPA. Open om 10.00, 
sluitingstijd en program
ma zie: 
www.london20i';.net 

1419 augustus: 
Singapore. 
Singapore 2015. FIP. 
www.singapore20i';.com 

30 oktober1 novenber: 
Täby (Stockholm), 
Zweden. Nordia 2015. 
www.nordia201s.se 

2023 november: 
Hong Kong. Hong Kong 
2015 31st Asian Interna
tional Stamp Exhibition. 
Fl AP. www.hongkong 
20i5Stampexpo.com 

35 december: 
lAon&co.MonacoPhil 
2015,34 december: 
10.0017.30 uur, 5 de
cember: 10.0016.00 uur. 
www.monacophil.eu 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

6 december: 
De Bilt. LatijnsAmerika, 
centrum "H.F.De Witte" 
Henri Dunantplein 4, 
12.0017.00 uur. 
pwedaOlive.nl 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2.13.0016.00 
uur. 1:0229582544 
HendrikldoAmbacht. 
Sandido, Reeweg 79, 
12.0016.00 uur. 
1:0786814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vival
distraat 4,10.0015.30 
uur. T: 0621485476. 
dickschopman(Sgmail.com 
Meppel. Kerkelijk cen
trum Trias, Groenmarkt 6, 
10.0015.00 uur. 
T:o529432746. 
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.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilder
dijkhof, Bilderdijkhofi, 
10.0015.00 uur. 
T: 0297525556 
Waalwijk. Buurthuis 
Bloemenoord, Bloe
menoordplein 3,9.00
13.00 uur. T: 0416337982. 

7 december: 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153155,9.0012.00 
uur. T: 0226452047. 

1 ■ 1 

Waalre, 't Hazzo, Trolliu
slaan 7,10.0016.00 uur. 
T: 0306063944. 
www.mpo.nl 

13 december: 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10.00
13.00 uur. 
T: 0416 37 9919. 
Gouda. Prinsenhof (ach
ter de Riethoek), Anna 
van Meertenstraat 10, 
12.3016.30 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. 
deloupeOhccnet.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  3731138. 
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. 
Beek. ASTA cultuurcen
trum Markt 6A, 10.00
16.00 uur. dephilatellst 
geleen(a)gmail.com 
Echt. Buurthuis St.Joris, 
Cypresstraat 58, 
9.3013.00 uur. 
T: 0475330788. 
uthan(5)i2move.nl 
Hoogkarspel. Reigers
nest, Nachtegaal 1, 
12.0016.00 uur. 
T: 0227542286. 

Wijchen. Brede school 
Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76, 
10.0013.00 uur. T: 024
6413608 of 0246413355, 

15 december: 
Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 85,19.0c 
22.00 uur, www.deventt 
postzegelvereniging.nl 

16 december: 
Nijmegen. Wijkcentrun 
'Titus Brandsma', Tweed 
Oude Heselaan 386, 
13:3016:00 uur. 
T: 0243584332. 
secretarls(5)noviopost.n 

19 december: 
Leiden. Het Gebouw, 
Arubaplein 2, 
19.0021.30 uur. 
T: 0715611719. 
corOverlooij.n! 

20 december: 
Aalsmeer. Het Parochie
huis, Gerberastraat 6, 
09.3015.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigin 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrui 
Het Bolwerk, Ravellijn 55 
10.0016.00 uur. 
T: 0553558600. 
organIsatieOeindejaars 
beurs.nl. 
www.eindejaarsbeurs.n 
Heeze. Dorpshuis 't 
Perron, Schoolstraat 48, 
vanaf 12.00 uur. 
T: 040226 3192 
Mijdrecht. Immitsj, 
Windmolen 75, 
9.3013.00 uur. 
T: 0297289322. 
www.verzamelaars 
rondevenen.nl 
Papendrecht. De Palm, 
Van der Palmstraat 3, 
10.0016.00 uur. 
T: 0184415437
Woudenberg. Culturee 
Centrum De Camp, De 
Bosrand 15,13.0016.30 
uur. T: 0332863510. 

21 december: 
Diemen. Clubhuis De 
Schakel, Burg. Bicker
straat 46A, 10.0016.oc 
uur. T: 0206942002. 
Heiloo. Fletcher Hotel 
Heiloo, Kennemerstraat 
weg 425,10.0016.00 
uur. T: 0306063944. 
www.mpo.nl 

http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.filateliebeurs.nl
http://www.noviopost.nl
http://www.hertogpost-event.nl
http://www.brievenbeurs.com
http://www.brlefmarkenmesse
http://essen.de
http://www.london20i';.net
http://www.singapore20i';.com
http://www.nordia201s.se
http://www.hongkong
http://20i5Stampexpo.com
http://www.monacophil.eu
http://www.oosterhouterpost.nl
http://www.mpo.nl
http://www.deventt
http://postzegelvereniging.nl
http://www.postzegelverenigin
http://aalsmeer.nl
http://beurs.nl
http://www.eindejaarsbeurs.n
http://www.verzamelaars
http://rondevenen.nl
http://www.mpo.nl


missen. Cultureel cen-
um 'De Brink', 
inks, 1000-15 00uur 
026-3271979 
:hagen. De Groene 
hakel, Mauvestraat 161, 
00-12 00 uur 
0224-298416 
ighel-Zuid. "De 
)lfstroom" van Die
enstraat ia, 9 30-12 30 
ir T 0413-367786 
rzamelbeursveghelO 
isbrabantnet nl 
WW verzamelbeurs 
ighel nl 

! december: 
ijmegen. Wijkcentrum 
itus Brandsma', Tweede 
xde Heselaan 386, 
00-22 00 uur 
024-3584332 
cretaris(5)noviopost nl 

27 december: 
Brielle. "Zalencentrum', 
Langestraat 76,13 00-
16 00 uur T 0181-322211 
gvdlind(5)xs4all nl 
Groningen: Sporthal 
Hoogkerk, Zuiderweg 70, 
09 30-16 00 uur 
T 050-5033926 ('s avonds) 
Zwolle. JuJoal, Geert 
Grootestraat 1, 
10 00-15 00 uur 
T 038-4539140 

28 december: 
Echt. Cafe "De 
weegbrug"Stams Lo
perweg, 9 30-12 00 uur 
hotterbeekxOhetnet nl 
Veldhoven. Locatie 
D'Ouw School, 
Oude Kerkstraat 18, 
09 30-12 30 uur 
postzegelbeursveld 
hovenOupcmail nl 

2015 

3 januari: 
Hendrik-ldo-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79, 
12 00-16 00 uur 
T 078-6814441 
Lisse. t Poelhuys, Vival-
distraat 4,10 00-15 30 
uur T 06-21485476 
dickschopman(5)qmail com 
Meppel. Kerkelijk cen
trum Trias, Groenmarkt 6, 
10 00-15 00 uur 
T 0529-432746 
Oosterhout. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2, 
13 00 -16 00 uur 
T 0162- 432738 
ceespijpersOcasema nl 
www oosterhouterpost nl 
Waalwijk Buurthuis 
Bloemenoord, 
Bloemenoordplem 3, 
9 00-13 00 uur 
T 0416-337982 

VEILINGEN 

14 december. 
Zwijndrecht. Poststuk
ken, postgeschiedenis, 
postzegels 'Sheraton 
& Peel' Rene Hillesum 
Filatelie, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
T 078-6101520 
HillesumOfilatelist com 
www filatelist com 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
25i8AD'sGravenhage 
T 070-3307500 
Infolijn 070-3307575 
wwwmuscom nl 
Openingstijden dinsdag 
t/m vrijdag 10-17 uur, 
zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 ̂ ^'' 
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 
11 december Als u ma
teriaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens 
(T 070-3307567) 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefo
nische afspraak mevr 
Spiekman 
(T 070-3307570, 
's morgens) 
Tentoonstelling 'GO3DI' 
De eerste overzichtsten
toonstelling m Neder
land over 3D-prmting 
(3-11-2014-1-10-1915) 
en de 'Blauwe Mauritius' 
(verlengd tot en met 31 
december) 

(we verschijnen 
8 januari weer) 

BOEKEN PLANK 

ITERNERING 
AN BUITENUNDSE MILITAIREN IN NEDERUND 
EDURENDE DE EERSTE WERELDOORLOG 

jt geweld waarmee 
2 Duitsers 101914 door 
Igie trokken leidde tot 

m massale uittocht van 
uchtelmgen, vooral 
irgers, maar ook enkele 
2nduizenden Belgische 
1 Britse soldaten Vol-
ns het 'Landonzijdig-

;idsverdrag, gesloten 
dens de 2e vredescon-
rentie m den Haag m 
07, moest het neutrale 
aderland "troepen, 
t de oorlogvoerende 
gers behorende, die 
I op haar grondgebied 
elaat, interneren voor 
loveel mogelijk ver van 
t oorlogstoneel verwij-

2rd" De internering van 
e tienduizenden sol
lten heeft vele sporen 
igelaten op poststuk-
m uit die tijd Het boek 
gTERNERINGvanbui-
nlandse militairen in 
jderland gedurende de 
rste Wereldoorlog van 
noldHolleman is het 
!rslag van zijn studie 
lar bovengenoemde 
)oren 

Menukaart 
Holleman presenteert 
ons het resultaat van zijn 
studie als een maaltijd in 
een goed Frans restaurant 
met een uitgebreide me
nukaart van de interne
ring Als (alcoholische) 
versnaperingen voor 
(aperitif en amuse), tussen 
(trou normand) en na de 
maaltijd(pous5e cafe) 
vertelt hij over de lotge
vallen van 3 geïnterneerde 
militairen aan de hand 
van hun postale voetspo
ren Als gebruikelijk inde 
hedendaagse gastrono
mie bestaat de maaltijd uit 
zeer vele kleine gangen 
Omdat Holleman vindt 
dat poststukken met 
alleen postale betekenis 
hebben, maar ook vanuit 
hun historische waarde 
bestudeerd moeten wor
den, heeft hij zijn studie 
opgezet met veel aan
dacht voor de historische 
context 
Holleman geeft eerst een 
overzicht van de ge
beurtenissen m de Eerste 

Wereldoorlog, waarbij hij 
benadrukt dat Nederland 
ondanks haar neutraliteit 
door de oorlog de nodige 
problemen heeft onder
vonden Alle te voeden ex
tra monden waren natuur
lijk het grootste probleem 
Na wat algemene 
opmerkingen over de 
briefwisseling van de ge
ïnterneerden bespreekt hij 
zeer gedetailleerd de vele 
interneringsdepots/kam-
pen De meer bekende, 
zoals Harderwijk en Zeist 
voor de Belgen en Gronin
gen voor de Britten, maar 
ook de meer obscure zoals 
bijvoorbeeld Loosduinen 
enVlissmgen Uiteraard 
komen ook de later m 
de oorlog uitgewisselde 
Duitse en Engelse krijgs
gevangenen ruimschoots 
aanbod Hij besluit met 
een hoofdstuk over een 
onderwerp waar m de 
literatuur over de inter
nering tot nu toe met veel 
aandacht voor is geweest 
de quarantaine stations en 
de zogenoemde Nieuwe 
vluchtelingenkampen en 
mterneringsdepots' Deze 
kampen zijn veelal na de 
wapenstilstand ingericht 

om de vele nieuwe vluch
telingen en ex-krijgsge-
vangenen op te vangen 

Poststukken 
Natuurlijk heeft Holle
man zijn verslag zeer rijk 
voorzien van afbeeldin
gen van poststukken om 
de tekst te ondersteunen 
(of IS het misschien de 
tekst die de poststuk
ken ondersteund'?) Het 
IS een genoegen om al 
deze postale oprispingen 
van de geïnterneerden 
te bekijken Hier doet 
zich overigens het enige 
verbeterpunt voor Hol
leman refereert veel aan 
gegevens, die alleen in 
oudeveilingcatalogite 
vinden zijn, soms alleen 
in de tekst van het kavel 
Opzoeken van referenties 
moudeveilmgcatalogi 
(voornamelijk van een 
veilinghuis dat inmiddels 
helaas met meer bestaat) 
IS nauwelijks mogelijk 
Het boek is een diep

gaand, boeiend en toch 
bondig overzicht van 
de geschiedenis van de 
internering m Nederland 
en de postale gevolgen 
daarvan Voor degene die 
weinig weet van het on
derwerp IS het een mooie 
introductie Voor de meer 
gespecialiseerde verza
melaar is het een mooi 
gerubriceerd overzicht 
om de bestaande kennis 
aan op te hangen Al met 
al een zeer aan te bevelen 
boek voor rijp en groen 
Arnold Holleman is helaas 
sinds 28 december 2013 
met meer onder ons Dit 
boek IS zijn bijzondere na
latenschap aan de filatelie 
en aan de moderne ge
schiedenis van Nederland 

Fokke Postema 

Het boek IS deel 30 m 
de serie Posthistorische 
Studies van Po&Po 
Het telt 247 pagina's, 
geheel m kleur, 17x24 cm, 
ingenaaid ISBN 978-90-
71650-35-2 Het boek kost 
€ 25, exclusief verzend
kosten Te bestellen bij de 
vereniging 
h kolnerOplanet nl 
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DECEMBER 1944 
RAZZIA'S IN DE GROTE STEDEN 

Estafette Tweede Wereldoorlog 5 
ADAM VAN DER LINDEN 

0>r 
MIMMI p^ 
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Voorgeschiedenis 
Deze omstandigheden leidden 
ertoe dat de Wehrmacht eind 
septemberbegin oktober plan
nen ontwikkelde om weerbare 
mannen uit het militair bedreig
de WestNederland weg te 
voeren. Het meest zwaarwegende 
argument was dat de mannen 
wehrfähig (weerbaar) waren en 
dus een gevaar voor de strijd 
vormden. Een ander argument, 
maar minder belangrijk, was dat 
ze arbeitsfähig waren en dus als 
arbeidskracht konden worden in
gezet. Na Dolle Dinsdag nam het 
verzet in Rotterdam toe waardoor 
het optreden van de Duitsers 
steeds harder werd. Er vonden 
standrechtelijke executies plaats 
die tevoren op aanplakbiljet
ten aan de bevolking werden 
bekendgemaakt. Dit krachtige 
intimiderende optreden zou de 
reactie van de bevolking tijdens 
de razzia bepalen. 

Operatie Rosenstoci« 
Dit is de codenaam van de 
grootste razzia (lo en 11 novem
ber 1944) die de Duitse bezetter 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
heeft gehouden. Bij deze razzia 
zijn ongeveer 52.000 van de 
70.000 mannen tussen 17 en 40 

Door de opmars van de geallieerden tot aan de grote 
rivieren en de progeailleerde houding van de bevolking 
(denk aan Dolle Dinsdag op 5 september 1944) maakten 

de Duitsers zich ernstige zorgen over de rol van het 
venet en de houding van de bevolking in de eindstrijd. 

BEVEL. 
n de D u l t R C h e I W e e r n i i t G h t word .n voleen 

commiuarlt voor het bezette Nederlandschc gebied No i ! /1W1 betreffende de verplichting tot het 
O p b e v e l \ t de Verordenli 

t het veranderen 
1 in den leeftijd 

a ontvangst > ) dit bevel met 

1 betreffende de beperking ten aanzien v 
en In overeenitemming met de Verordening No 48/1942 alle mi 
Jaar (jaargangen 1905—I9Z8) voor den arbeidslnzet opgeroepen 

Hiervoor moeten A L L E mannen van dozen leeftijd onmiddellijk n 
de voorgetchreven uitrusting op straat gaan staan 

Alle andere bewoners ook vrouwen en kinderen, moeten In de hulzen blijven totdat de actie 
ten einde Is De huisdeuren moeten geopend blijven De mannen van de genoemde Jaargangen, die 
bIJ een huiszoeking nog In huls worden aangetroffen, worden gestraft, waarbij hun particulier eigendom 
zal worden aangesproken 

B e w y s e n vaan V r ^ s t e U i n f f van burgerlijke of militaire Instanties moeten te r contrAle 
worden meegebracht Ook zij, die In bet b " " ' " " "̂  •
te begeven 

c bezit zijn van zulke bewijzen, zijn verplicht zich op s 

E r m o e t e n w o r d e n m e c l e j i f e b r a c l i t t warme klccding, stevige schoenen, dekens, 
bescherming tegen regen, eetgerei, mes, vork, lepel, drinkbeker en boterhammen 
voor Hn dag 

I De dageiyksche verifoedlnK bestaat alt goeden kost, 
rookartikelen en loon volgens het geldende tarief. 

Voor de achterbiyvende familieleden zal worden 
gezorgd. 

Het is aan alle bewoners der gemeente verboden hun 
woonplaats te verlaten. 

Op hea, die pogen te ontvlachten of vreer
stand te bteden, zal worden geseboten. 

Afbeelding i 

jaar uit Rotterdam en Schiedam 
weggevoerd, een vrij hoog per
centage vergeleken met latere 
razzia's in andere steden, toen 
het verrassingseffect minder 
groot was. 

Operatie Rosenstock 

In november 1944 was het zuiden 
van Nederland bevrijd en was 
de slag om Arnhem mislukt. In 
Nederland was de spoorwegsta
king uitgebroken en stond de 
hongerwinter voor de deur. De 
motieven van de Duitse bezet
ter om de weerbare mannelijke 
bevolking van Rotterdam af te 
voeren zijn niet geheel duide

lijk: de officiële reden was een 
tewerkstelling, maar het kostte 
de Duitsers moeite om werk te 
vinden voor deze mannen. 
Op de avond van 9 november 
werden onder de codenaam 
Aktion Rosenstock 8000 Duitse 
soldaten ingezet, waarbij alle 
belangrijke bruggen en pleinen 
bezet werden en het telefoon
verkeer werd afgesloten. In som 
mige delen van de stad werden 
pamfletten bezorgd. (Afb. 1) 
De razzia werd straat voor straat 
en huis voor huis uitgevoerd 
waardoor ontsnappen nauwelijl' 
mogelijk was. De mannen werde 
op diverse locaties samenge
bracht, waaronder het Stadion 
Feijenoord. Van de opgepakte 
mannen vertrokken er circa 
20.000 te voet richting Utrecht, 
20.000 werden per rynaak afge 
voerd en 10.000 per trein. Met 
name op het station in Haarlem 
wisten nog mensen te ontsnap
pen met hulp van de Haarlemse 
burgers. Hier is ten minste één 
Rotterdammer doodgeschoten 
als voorbeeld voor de overigen. 
Ook in Wezep zijn vijf mensen 
doodgeschoten die trachtten te 
ontsnappen. Van de afgevoerde 
mannen werden er circa 10.000 
tewerkgesteld m het oosten van 
Nederland, de rest ging voor de 
Arbeitseinsatz naar Duitsland. 
In Duitsland werden de man
nen veelal in barakkenkampen 

Aßeeldmg 2. 
Maarssen, 13 november 1944. Een in het ruim van een ce

mcntschip geschreven briefkaart, in de omgeving van Zuilen. 
De briefkaart is geschreven op 11 november 1944 en 'in vieren 

gevouwen' meegesmokkeld door een Rode Kruis helper. 

Afbeelding 3 
Zelfverklarende tekst over het wel en wee van 

de eerste dag/nacht in het schip. 



Afbeelding 4-
Kampen, geen naam of datumstempel. Een briefkaartje een 

dag later geschreven in het ruim van het schip, In het donker 
schrijft hij. De reis ging via Amsterdam naar Zwolle, er wordt alleen 
's nacht gevaren. Aan een helper van het Rode Kruis kunnen over
handigen die de kaart in Kampen op de bus heeft kunnen doen. 

Afbeelding s-
Zelfverklarende tekst. 

idergebracht; m die periode 
!rden dagelijks geallieerde 
)mbardementen op Duitse 
jden uitgevoerd. Na de oorlog 
/amen de mannen als dis-
aced person weer terug naar 
derland. In totaal kwamen in 
litsland tussen de 24.500 en 
.000 Nederlandse dwangar-
!iders om het leven, waarvan 
im 410 uit Rotterdam. 
; actie in Rotterdam was de 
atste grootschalige operatie. 

Ongeveer 80% van alle in Rot
terdam aanwezige mannen werd 
opgepakt. Het aantal opgehaal
de mannen in een aantal andere 
steden, waaronder Delft, was 
beperkt doordat de bevolking 
van het drama in Rotterdam 
had gehoord en veel mannen 
tijdig betere schuilplaatsen 
konden maken of elders konden 
onderduiken. Hiermee mislukte 
het plan van de Duitse bezetter 
om alle resterende aanwezige 

ff? 

Operatie Sneeuwvlok 

HIER ÜPhNf,NfIDEN 

Aan 

Iv a-
r/U-'ui^r' 

mannen in het bezette gebied 
van Zuid-Holland en Utrecht af te 
voeren naar Duitsland. Het plan 
werd ingegeven door de angst 
van de Duitse bezetter om bij het 
naderen van de Engelse troepen 
in de rug te worden verrast door 
gewapende verzetsacties. 

Operatie Sneeuwvlok 
Dit is de codenaam van een 
Duitse razzia die op 21 november 
1944 in Den Haag, Rijswijk en 
Voorburg plaats vond. 
Tien dagen na de razzia van Rot
terdam, waarbij 52.000 mannen 
waren opgepakt, was Den Haag 
als tweede grote stad in het 
westen van Nederland aan de 
beurt. Alle 'bruikbare' mannen 
m de leeftijd van 17 tot en met 
40 werden opgezocht voor de 
Arbeitseinsatz. Aangezien de 
razzia van Rotterdam al was ge
weest, waren mannen in andere 
steden meer op hun hoede, ze 
hadden goede verstopplaatsen 
georganiseerd en velen waren 
ondergedoken. 
In de vroege ochtenduren van 21 
november verschenen de eerste 
Duitse soldaten in het straat
beeld. Straten werden afgesloten 
en huizen werden doorzocht. 
De mannen werden verzameld in 
de het K&W gebouw aan de Zwar
teweg, in de Haagse Dierentuin 
en in het gymnasium Haganum. 

Ook politieagenten, brandweer
lieden en mensen met werkont-
heffing werden opgepakt. 
Vandaar moesten de mannen 
te voet naar het Slachthuisplein 
aan de Laakhaven. Daar werden 
ze in rijnaken gepropt en via het 
Ijsselmeer naar Kampen gebracht 
waarna ze in de Van Heutzkazerne 
werden ondergebracht. Hierna 
werden ze naar verschillende 
kampen in Duitsland vervoerd. 
Ongeveer 3.000 Nederlandse 
dwangarbeiders kwamen in 
Kamp Rees terecht. Tussen de
cember 1944 en eind maart 1945 
overleed 10% van deze mannen. 

Post naar het thuisfront 
Het moge duidelijk zijn dat de 
opgepakte mannen alle moge
lijkheden te baat namen om aan 
het thuisfront een "teken van 
leven" te sturen. 
De mogelijkheden hiervoor 
waren zeer beperkt: een enke
ling had een briefkaart bij zich, 
anderen moesten het met een 
stukje papier doen. Ook de plaats 
waar men zich bevond (in ruimen 
van schepen) bevorderde het 
schrijven niet. Gelukkig was er 
het Rode kruis die haar best deed 
de geschreven berichten in het 
postale circuit te brengen. Hierna 
treft U enkele voorbeelden aan 
van bewaard gebleven berichten 
aan het thuisfront. 

VLOP-looïNo 5 

f 
Afzender: 

Afbeelding 6 
Winschoten, 1 december 1944. Op 30 november 1944 

geschreven vouwbrief. Door het Rode Kruis voorzien van een 
provisorisch Rood Kruis en gepost in Winschoten. De afzender 

IS op 29 november aangekomen (met de trein) uit Kampen. 
Afbeelding 7. 

Inhoud van de brief die voor zich spreekt. 



HiiiHiiiiiiAiiiifiih BOEKJES Samenstelling: 
Walter M A. de Rooi) 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

Australië 
Twee kerstboekjes 
De religieus getinte 
kerstzegels van dit 
jaar zijn gebaseerd op 
afbeeldingen van de 
glas-in-loodramen in de 
St. Patricks kathedraal in 
Melbourne. Het grootste 
en hoogste kerkgebouw 
in Australië. Op de twee 
zegels staan scènes uit 
het geboorteverhaal van 
Jezus. Een ervan, met 
Maria en het Kind, is ook 
per twintig verkrijgbaar 
in een boekje. 

(Dr 

k i m o 

W 

Alle zes Australische kerstzegels 

De verzenders van 
kerstpost kunnen ook 
kiezen voor zegels met 
een eigentijds thema. 
Het zijn afbeeldingen 
van kerstversieringen als 
product van papierknip
sels. Daarvan zijn er twee 
te koop in een boekje. 
De kerstzegels verscheen 
al op 31 oktober. Die in 
de boekjes hebben een 
waarde van 65c. 

spelers van The Boston Bruins, 
Chicago Black Hawks, Detroit 
Red Wings, Montreal Cana-
diens. New York Rangers en 

Toronto Maple Leafs 

Canada 
Original six 
De ijshockeybond in 
Canada en de Verenigde 
Staten (NHL) bestaat al 
sinds 1917. Tussen 1942 
en 1967 telde de league 
zes teams. Het ijshockey 
was toen waanzinnig 
populair en spelers uit 
die tijd teren kennelijk op 
eeuwige roem. Een zestal 
legendarische verdedi
gers staan op zes zegels, 
die op 3 oktober ver
schenen. Ze vermelden 

P (= Permanent, huidige 
waarde 85c) en zijn ook 
te koop in een boekje. 

Waciit op me, papa 
Toen op 1 oktober 1940 
een kind zich losmaakte 
van z'n moeder om 
naar z'n in een rij naar 
een schip marcherende 
vader te snellen, maakte 
de Canadese fotograaf 
Claude P. Dettloff een van 
de meest gewaardeerde 
oorlogsfoto's. 
De post kwam op 
4 oktober met een boekje 
waarin de foto zich tien 
maal op een P-zegel 
(= 85c) bevindt. Maar 
liefst 400.000 boekjes 
zijn er vervaardigd. 

Kerstman 
Op 23 oktober verscheen 
een tweetal boekjes met 
postzegels waarop de 
kerstman de hoofdrol 
speelt. Een boekje met 
twaalf P-zegels (85c, voor 
post JDinnen Canada) en 
het andere met zes zegels 
van $ 1.20 (voor post naar 
de Verenigde Staten). 

Maria en Kind 
Een derde kerstboekje 
verscheen eveneens op 
23 oktober. Vanwege 
de 350e verjaardag van 
de Notre-Dame van 
Quebec is gekozen voor 
een befaamd schilderij 
uit deze kerk: De Maagd 
met het Kind met Johan
nes de Doper. Het is het 
werk van de Vlaamse 
barokschilder Abraham 
Janssens (of Janssen) van 
Nuyssen. 
Het boekje bevat twaalf 
P-zegels (85c) voor bin
nenlandse briefpost. 

De prins van Venetië 

Cyprus 
De prins van Venetië 
Uit het Cypriotische 
volksverhaal 'Spanos en 
de veertig draken' stamt 
de geschiedenis van de 

prins van Venetië. In een 
serie postzegels, speciaal 
voor kinderen, wordt dit 
verhaal uitgebeeld. De 
vijf zegels van elk 41c zijn 
verkrijgbaar in een boek
je. De oplage bedraagt 
28.000 boekjes. 

Finland 
Veranderingen in het 
dagelijkse leven 
Vorig jaar startte de Finse 
post een serie postzegels 
als voorbereiding op het 
eeuwfeest van de Finse 
onafhankelijkheid in 
2017. Dit jaar komt er een 
vervolg op met als thema 
de veranderingen in het 
leven van alledag. Het 
gaat daarbij om mega
trends door informatie
technologie, kookcultuur, 
huishoudapparatuur, 
migratie, popmuziek en 
vervoermiddelen. 
De serie verscheen op 
23 oktober en is verkrijg
baar in boekjes met zes 
eersteklaszegels 
(€1.00 per stuk). De 
oplage van de door 
Enschedé vervaar
digde boekjes bedraagt 
200.000 stuks. 

2 Mvanne a vatldllé p«ii 
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Nieuw en oud in een groen boekje 

te vinden op de zegels in 
een op 27 oktober ver
schenen postzegelboek
je. Het gaat om zaken als 
duurzaamheid, elektro-
mobiliteit, gastronomie, 
digitale omschakeling... 
Het zijn groene zegels, 
zodat het boekje op 
€ 7.32 komt. 

Gelukkig Nieuwjaar en 
de rest van het jaar 
De Franse post heeft op 
3 november een wat 
merkwaardig boekje 
uitgegeven: één nieuw
jaarszegel, één kerstze
gel en tien zegels voor 
andere wensen (fijne 
vakantie, bravo, gebo-

Een dag later volgde eei 
boekje met twaalf rode 
Marianne zegels (12x66c 
voor normale post. Op 
de (roze!) kaft reclame 
voor een kansspel voor 
postzegelverzamelaars. 

Drie jaar groene zegels 
Een mijlpaaltje: Frankrij 
kent inmiddels al drie 
jaar de groene zegel. 
Deze zijn bestemd voor 
brieven die per spoor of 
over de weg vervoerd 
worden (en niet per 
vliegtuig) en er daardoc 
een of enkele dagen lan 
ger over doen. De klant 
bespaart ook: 61 cent in 
plaats van 66 cent). En 

Frankrijk 
Het nieuwe Franse 
ondernemen 
Met als aanduiding 
'La Nouvelle France 
industrielle' startte de 
Franse regering eerder 
dit jaar een 34 projecten 
tellend plan om de Franse 
economie een boost te 
geven. Twaalf ervan zijn 

fMJ,ï^t\ W-^^ ^P 

Het nieuwe Franse ondernemen 

Zes belangrijke veranderingen 

ren, tot spoedig, een lief 
woordje, enz.). 
Ook dit zijn weer groene 
zegels. 

De enige nieuwjaarszegel... 

Permanente zegels 
Op 12 november kwam 
de Franse post met een 
herdruk van het boekje 
met twaalf groene Mari
anne zegels (i2x 61c) voor 
'groene' post. Op de kaft 
staat reclame voor het 
jaarboek met alle zegels 
van 2014. 

door de groene kleur, a 
thans bij de permanent 
zegels, isdeherkenbaa 
heid groot. 
Op 10 november 
verscheen een boekje 
met veertien zegels ter 
gelegenheid van deze 
derde verjaardag. Het 
is een bijzonder boekje 
geworden met vier ver
schillende zegels. Daar} 
de eerste groene zegel 1 
2011 (type Yves Beaujart 
de huidige (type Olivier; 
Ciappa) en twee oudjes 
in het groene: type Cére 
uiti85oendezaaisterü 
1903. 
Er zijn 400.000 boekje 
vervaardigd en de ver
koopprijs komt op € 8.5 



riefsexplosie 
ri januari 
t dezelfde argumen
1 als PostNL heeft ver
ogt de Franse post de 
rjeven op 1 januari fors. 
normale briefpost 
at van 66c naar 76c. 
groene' post wordt 

jt 7c verhoogd: van 61c 
,ar68c. 

iekenland 
eng een bezoek aan 
iekenland 
heel bulten het 
ngekondigde emissie
ogramma om kwam de 
ieksepostop 
iugustus met een drie
I toeristenboekjes: Visit 
eece. Visit Rhodes en 
f/t Santorini. Het is na
urlijk de bedoeling dat 
eristen het thuisfront 
van overtuigen hoe 
ntastisch heter is. 
boekjes bevatten elk 
n zegels zonder waar
aanduiding. Op de 
hterzijde staat vermeld 
it ze bestemd zijn voor 
)st overzee in de laagste 
wichtsklasse. Ondui
lijk is welke zee men 
mee bedoelt en hoe dat 
et het gewicht precies 

Enfin, de boekjes 
sten elk € 8.00 en laten 
ikele mooie plekjes van 
t vakantieland zien. 

Santorini, oftewel Thera, 
'horend tot de eilandengroep 

Cycladen 

'oenland 
rstboekje 
'. kerstzegels versche
!n dit jaar op 20 okto
;r. Op beide zegels (van 
.00 en 11.50 kronen) 
iat een kerstkoor af
ibeeld. De ontwerpster 
icht daarbij aan een 
eciale Deense tvshow, 
jarin kerstgroeten 
lar Groenland worden 
ïstuurd. Daarbij speelt 
vele jaren de Dan/s/) 
}dio Big Band, samen 
et het uit Groenland 
komstlge koor Aavaat 
'. hoofdrol. 
! zegels zijn ook ver
ijgbaar in een boekje. 
; inhoud bestaat uit zes 
.n beide zegels. 
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De beide Engelse kerstboekjes 

GrootBrittannië 
Twee kerstboekjes 
De Engelse post kwam op 
4 november met een vijf
tal kerstzegels. Alle met 
afbeeldingen van het tra
ditionele kerstgebeuren. 
De twee meest gebruikte 
zegels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: twaalf maal 
ist class (62p, kinderen 
posten hun kerstkaarten 
in de bekende ronde rode 
brievenbus, compleet 
met roodborstje) en 
twaalf maal 2nd class 
(53p, vader en zoon in de 
sneeuw onderweg met 
een kerstboom). 

dat als engeltje speelt in 
een kerstspel. Het is de 
zegel die uitsluitend in 
boekjes verkrijgbaar is. 
Zo'n boekje bevat zes en 
twintig van deze zegels 
van 68c, waarvan men 
er maar vijfentwintig 
betaalt. De prijs van het 
boekje komt zo op 
€17.00. 

Jersey 
Oestervisserij' 
Niet alleen de Zeeuwse 
oesters gaan als lek
kernij de wereld over, ook 
jersey beschikt vanwege 
het forse getijdenverschil 

De zes zegels van de astronomieserie van Hongkong 

Hongkong 
Astronomische 
verschijnselen 
Na het boekje met de 
weerverschijnselen van 
dit jaar, komt er op 
17 maart van het komend 
jaar een boekje met een 
zevental verschijnselen 
in het universum. Mooie 
afbeeldingen van onder 
meer zons en maansver
duisteringen, meteoren
regens en kometen sieren 
dezegels. Het boekje 
zal drie velletjes van elk 
twee (?) zegels bevatten, 
alsmede een velletje met 
een zegel van $10. Prijs 
van het boekje wordt $60. 

Overheidsvaartuigen 
Later dat jaar, op 21 
mei, volgt een prestige
boekje met boten die bij 
verschillende diensten 
in gebruik zijn zoals pa
trouille en quarantaine 
vaartuigen, blusboten 
en boten voor onderzoek 
van de waterkwaliteit. 
Het boekje gaat drie 
velletjes bevatten en $50 
kosten. 

Ierland 
Kerstboekje 
Een van de Ierse kerstze
gels beeldt een meisje uit 

over een ideale gelegen
heid om deze schelpdie
ren te kweken. Ze vormen 
zelfs een belangrijke 
inkomstenbron. 
Op 9 oktober verscheen 
er een serie postzegels 
met afbeeldingen van de 
oestercultuur vroeger en 
nu. Daarbij hoort ook een 
prestigeboekje. De prijs 
ervan bedraagt £14.21. 

Noorwegen 
Kerstboekje 
Op 10 november ver
scheen hier het jaarlijkse 
kerstboekje. 
Prijs 80 kronen. 

Nordia 2014 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Nordia 
2014, inmiddels net 
achter de rug, gaf het 
tentoonstellingscomité in 
Lillestrom, samen met de 
Noorse post, in oktober 
een drietal boekjes uit. 
Het zijn lokale boekjes in 
een oplage van slechts 
enkele honderden. Het 
logo van de post geeft ze 
enige status. 
De persoonlijke zegels in 
de boekjes hebben als 
thema het jubileum van 
de Noorse grondwet: 
18142014. 

Rusland 
Wapen van Sochi 
Niet op 23 september, 
maar op 21 oktober 
verschenen de boekjes 
met permanente zegels 
waarop het wapen van 
de Russische stad Sochi te 
zien is. De stad die sinds 
2014 overbekend is door 
de Olympische Winterspe
len en de Formule 1 races. 
De palmboom en de zon 
op dit wapen passen wel 
bij de badplaats, die in 
het gebied ligt dat ook 
wel de Russische Rivièra 
wordt genoemd. De zegel 
heeft een waarde van isr. 
Het gaat om twee boekjes: 
het ene met tien en het 
andere met twintig zegels. 

Het wapen van Sochi 

Slovenië 
Kerst en Nieuwjaarszegels 
Ook dit jaar kwam de Slo
veense post in november 
met kerst en nieuwjaars
zegels. In vellen van vijftig 
en in boekjes. Er is op dit 
moment nog weinig over 
bekend gemaakt. Het 
zullen wel weer boekjes 
met twaalf zegels zijn. Het 
gaat dan steeds om zegels 
met een letteraanduiding: 
A (34c, brief binnenland), 
B (40c, brief of kaart bin
nenland tot 50 gram) of C 
(brief buitenland). 

Verenigde Staten 
Winterplezier 
Speciaal voor de feest
dagen gaf de post op 23 
oktober een viertal zegels 
uit met nostalgische plaat
jes die met sneeuw en 
winter verbonden zijn. Ze 
zijn verkrijgbaar in zoge
noemde vouwboekjes en 
bevatten twintig/or ever 
(nog steeds 49c) zegels. 

Winterse heelden op de vier 
USAzegels 

Rudolph, het rendier 
met de rode neus 
De in Amerika op tv 
langstlopende Win
terspecial (sinds 1964) 
maakte in november zijn 
debuut op een viertal 
postzegels: Rudolph, het 
rendier met de rode neus, 
en zijn vrienden de kerst
man. Bumble (aapje) en 
Hermey (soort kabouter). 
Oorspronkelijk was het 
alleen een kerstliedje. 
De vier zegels zijn ook 
in een vouwboekje van 
twintig zegels te koop. 
Weer met de vermelding 
'for ever' (49c). 

Hoofdpersonen uit Rudolph het 
rendier met de rode neus 

Kerstster 
De op 10 oktober 2013 
verschenen boekjes met 
de rode kerstster beleef
den op 21 augustus van 
dit jaar een herdruk. De 
zegels In het vouwboekje 
(20 zegels) zijn identiek, 
alleen op de onderrand 
staat het jaartal 2014 
vermeld. 

De vijf Zweedse zegels uit het 
boekje 

Zweden 
Kerstdelicatessen in 
boekje 
Zweden kent al kerst
zegels sinds 1971. Dit 
jaar worden er typisch 
Zweedse kerstlekkernijen 
op afgebeeld. Sommige 
ervan bestaan al enkele 
eeuwen. 
De kerstzegels zijn sinds 
13 november verkrijg
baar in rollen (glögg, 
een soort glühwijn) en in 
boekjes (saffraanbrood
je, sinaasappels met 
kruidnagel, kerstappel, 
marsepein en gem
berhuisje). Alle zegels 
hebben de vermelding 
'julpost'(=kerstpo5t, 
6.50 kr). De boekjes 
bevatten tweemaal vijf 
zegels en kosten dus 
65 kronen. 
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TNTPost 
Zo af en toe zijn er nog aardige 
dingen te ontdekken Iets dat 
je nog met gezien hebt En, nog 
dichtbij huis ook 
Twee dozen van TNTPost (met 
de waarde van respectievelijk 
€ 11,55 en € 19,95) stonden er 
ineens op mijn bureau, nou ja, 
lagen Ze zijn ongebruikt en 
plano Kleurige geschenkdozen, 
zoals er wel meer van bestaan, 
maar nu viel direct op dat ze 
echt anders waren Niet alleen 
maar een doos, of desnoods 
met 'Port Betaald' erop gedrukt, 
nee, met echte, ingedrukte 
postzegels erop Niet te missen 
en direct herkenbaar Het kader 
van Dennis Koot, zoals we dat 
voor het eerst tegenkomen bij 
de Dag van de Postzegel 2009 
(NVPH 2682) 

Onbekend 
Diverse verzamelaars gevraagd, 
maar niemand had de dozen 
ooit gezien noch ervan gehoord 
Ook het Museum van Commu-

RENE HILLESUM 

Nou, nee dus! Een echt postwaardestuk. 
Met ingedrukt zegel, met waardeaanduiding. 

nicatie in Den Haag was met 
de dozen met bekend In de 
Geuzendam staan ze met ver
meld, maar dat is logisch want 
ze zijn van recentere datum De 
redactie kent ze echter wel, en ze 
komen in de komende editie De 
redactie had een hoop gegevens 
verzameld, maar een aantal 
ontbraken nog 

Ontwerp 
Zo ontbreken de naam van de 
ontwerpers Het ontwerp van 
het zegelkader is van Dennis 
Koot Ook de typografie, maar 
Dennis Koot heeft uitsluitend 
zelf de typografie voor de 11,55-
doos ontworpen Ook het erin 
geplaatste icoon is met van hem 
Op 18 augustus meldt hij "Maar 
de iconen en de rest van de doos 
zijn niet van mij Ziet er ook met 
verder erg ontworpen uit m mijn 
ogen, gewoon reeds ontworpen 

icoontjes bij elkaar gezet 
De doos, vol met icoontjes 
dus, werd ontworpen door het 
bureau'Hollands Lof' Althans, 
de doos met de waarde € 11,55, 
voor 2kg verzending binnen 
Europa De doos met de waarde 
€ 19,95 (buiten Europa) werd dus 
geheel buiten de ontwerpers om 
ontworpen Ze konden helaas 
met meer achterhalen waar de 
dozen werden gedrukt 

Net voor het ter perse gaan heej 
PostNL laten weten dat de dozen 

november 2009 werden gepro
duceerd en dat de gezamenlijkf 
oplage 6280 stuks was De doze 
werden geproduceerd bij Brohl 

Wellpappe m Duitsland 

Bijzonderheid 
Niet alleen dat de dozen zelf 
bijzonder zijn (echte postwaar 
destukken) ook de beperkte 
houdbaarheid is heel bijzondei 
Wanneer ze precies werden 
uitgegeven kon PostNL (nog) 
met aangeven Het betreft 
in ieder geval eind 2009 Ze 
waren speciaal bestemd voor c 
feestdagen Ook de oplage kor 
PostNL (nog) met aangeven W 
dat het een kleine oplage betre 
Er wordt nog gezocht naar de 
ontbrekende gegevens 
Op de dozen staat een houd
baarheidsdatum vermeld, 
namelijktoti juli 2010 Zeerkoi 
m gebruik geweest dus 
Heel vreemd is dat op beide 
dozen staat vermeld dat voor 
bestemmingen buiten de Euro
pese Unie een douane formulie 
benodigd is 
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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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Eenmalig katern, kortebalkstempels met 24-uurs karakters 7 
Veel postfris prijzen toegevoegd bij de overzeese gebiedsdelen 
Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, Aruba, Curagao en Sint Maarten 

Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 12 
NIEUW! beknopte verklarende woordenlijst in het Engels, Spaans en Chinees 
Veel redactionele wijzigingen en verbeteringen 

^M''^! 

mé 
www.nvph.nl 

http://www.nvph.nl


NIEUWE UITGIFTEN 
Samenstelling: 
ArieNoorlandAI)P 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

■■MMi *** 

774 

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, bi|voorbeeld 
als hun uitgiften als normale 
emissies in de algemeen 
gebruikte postzegelcatalogi 
(zoals Miche! en Yvert) worden 
vermeld 

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

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
i8io'i4. Skihistorie. 
€0.83. Houten ski's en 
skistok. 

ANDORRA SPAANS 
5ii'i4. Kerst. 
€0.38. De Drie Konin
gen op altaarbeeld van 
Onze lieve Vrouwe van 
Barmhartigheid uit kerk 
van St. Marc en Sta. Maria 
d'Encamp. 
ioii'i4. Architectuur. 
€ 2.72. Granieten huis 
Casa Felipó in Andorra La 
Vella. 

ARAAENIË 
2i8'i4. Historische 
hoofdsteden, 
240, 240 d. Dvin (4e 
eeuw) met archeo
logische opgraving, 
Tigranakert (ie eeuw voor 
Chr.) met landkaarten 
munten. 

59'i4. Herdenking ge
boortedagen schrijvers. 
220,230 d. Resp. Hämo 
Shanian (100e geboorte
dag, 19141993), Stepan 
Zorian (125e geboorte
dag, 18891967). 
239'i4. Flora en fauna. 
230,330 d. Resp. anjer 
(Dianthus gabrielianae), 
hop (Upupa epops). 
269'i4.400e geboor
tedag Voskan Yerevantsi 
(16141674). 
Blok 650 d. Borstbeeld 
van boekuitgever. Op 
rand drukpers en boek. 
299'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Blok 380 d. Armeense 
vrijwilligers, landkaart. 
Op rand brug met vrijwil
ligers op paarden. 

AZERBEIDZJAN 
209't4. Oliecontract 20 
jaar geleden getekend. 
Bloki.m. Handen. Op 
rand boorplatform en 
schip. 

BELGIË 
3io'i4. Frankeerzegels. 
Tienmaal 1 (rolzegels). 
Verschillende vlinders. 
6to'i4. Trein. 
2 (€1.40). Locomotief 
type 12'Schoonheid'. 

6io'i4. leugdfilatelie, 
De Kleine Robbe. 
1 (€ 0.70). Stripfiguur van 
Tome&)anry. 
6io'i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal 
2. Verwoest Dinant, 
terugtrekking Belgi
sche troepen uit Luik, 
verwoest Leuven met 
universiteitsbibliotheek, 
vluchtelingen met fiets, 
Belgische aanval aan de 
IJzer. Landkaart op rand. 

lll4I[RltBTREKI(IIBIEIEPil 

27io'i4. Optische il
lusies. 
Velletje met vijfmaal 2. 
Stilleven met clown, tel 
de potloden, kubussen in 
beweging, profielsleutel, 
zoek het cijfer. 
27io'i4. Eindejaarsze
gels. 
1 België (€ 0.70), 1 Europe 
(€ 1.07) (in boekjes). Lint 
met strik. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
9io'i4. Kinderzegel. 
0.90 KM. Kindertekening 
met jongen en meisje, 
muzieknoten, hart. 
i4io'i4. Stad Zepce. 
1. KM. Stadsgezicht. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
208'i4.150e geboorte
dag Ivan Zovko (1864
1900). 
1.50 KM. Portret etnoloog. 
289'i4. Marin Cilic 
(1988). 
1.50 KM. Tennisser. 

%* ;,««a*

9io'i4. Etnoiogisch 
erfgoed. 
0.20 KM (rond te maken 
zegel). Traditioneel 
kantwerk. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
20io'i4.150e geboor
tedag BranislavNusic 
(18641938). 
0.90 KM. Portret schrij
ver, handtekening. 

CYPRUS 
ioio'i4. Frankeerze
gels, bekende Cyprioten. 
€0.04,0.04,0.34, 
0.34,0.41,0.41,0.50, 
0.50,0.64,0.64,0.85, 
0.85. Resp. voorzanger 
Sylianos Hourmouzios 
(18501937), voorzanger 
TheodoulosKallinikos 
(19042004), componist 
Achilieas Lymbourides 
(19172008), muziek
leraar SozosTombolis 
(19142002), schilderes 
Loukia Nicolaidou (1909
1994), schilder Telema
chos Kanthos (19101993), 
schilder Michael Kashalos 
(18851974), schilder 
George Pol Georgiou 
(19011972), dichter Antis 
Pernaris (19031980), 
schrijver Kypros Chry
santhis (19151998), 
schrijver Costas Montis 
(19142004), atleet en 
onderwijzer Glaf kos 
Alitheris (18971965). 

CYPRUS TURKS 
47'i4. Fauna, opdruk
ken. 
0.30 NTL op 40.000 L., 
0.40 NTL op 90.000 L. 
Resp. libel (Agrion splen
dens), koraalvissen met 
zeester en zeeanemoon. 
Opdrukken op zegels uit 
1998 resp. Yvert 433,441. 
88'i4. Erenkoyenclave 
50 jaar. 
1. NTL. Landkaart. 

i99'i4. Fruitbloesems. 
0.60, 0.70, 0.80,1. NTL. 
Resp. appel, sinaasappel, 
granaatappel, perzik. 

DENEMARKEN 
i8io'i4. Winter. 
6.50,9., 14.kr. Resp. 
Sneeuwbes, cranberry, 
vuurdoorn. 

ESTLAND 
i7io'i4. Vuurtorens. 
€0.55,1.30. Torens met 
landkaart bij Sörro resp 
Ülemine, Alumine. 

SORU ALUMINE 
1934 •■■'"'" '".••■•2014 

FINLAND 
23io'i4. Kerst. 
1 Kl., €0.75. Resp. kerst
klok en jongen aan tou^ 
rendier met kaars en 
meisje met slee. 
23io'i4.100 jaar ona 
hankelijkheid, verande
ringen in het dagelijks 
leven. 
Zesmaal 1 Kl. (in boekje] 
Informatie technologie 
(computer, toetsenborc 
muis, chip, telefoon, cd 
speler, televisie, infor
matiedragers), culinair' 
cultuur (aardappelen, 
mootjes zalm, visjes, 
koeken, olijven, garnaa 
koek, pizza), huishoude 
lijke apparaten (vrieski: 
broodrooster, kooktoe
stel met over, koffiezet
apparaat, ruimtesonde 
wasmachine, koelkast, 
stofzuiger), dagelijks 
leven (tractor, auto's, 
dichtgespijkerd raam, 
korenschoven, huisje m 
melkbussen, huis, koeie 
huizenblokken), popcu 
tuur (grammofoonplaa 



ken, transistorradio, 
uitbussen, walkman, 
smetica, synthesizer, 
oboscoop), voertuigen 
itobus, paarden kar, 
to's, slee, motorfiets, 
in, roeiboot, fiets). 

io'i4. Bruggen, 
inmaal i Kl. (rolzegels). 
iggen in Jyväskylä, 
nkalaidun, Pihtipudas, 
mpere, Vaajakoski,Vi
saari, Porvoo, Säkylä, 
ippaluoto, Kärnän
ski. 

ANKRIJK 
ii'i4. Rode Kruis 150 

pir. 
Iletje met vijfmaal 
3.6i. Oprichter Henri 
,nant (18281910), engel 
;dt hulp, beeldmerken 
<st, hulp aan gedepor
ïrden. Rode Kruis in 
ïti. Toeslag € 2. t.b.v. 
de Kruis. 
■ii'i4. Antieke foto

2stellen. 
Iletje met zesmaal 
3.66. Quadrilatère van 
rogy(i865). Folding Ie 
ve (1902), Beau Brow
; (1930), Stéréocycle 
98), ChambrePliante 
10), Spido Reportage 
35). 

G,66€ 

•ii'i4. Évariste de 
rny (17531814). 
5.83. Portret dichter. 
•ii'i4. Unesco*. 
3.83,0.98. Resp. trulli 
n Alberobelloin Italië, 
mwe ara (Anodorhyn
ushyacinthinus)uit 
izilië. Beide zegels met 
escobeeldmerk. 

ioii'i4. Postzegelboek
je Lettre Verte drie jaar. 
€ 0.61,0.61. Zaaister van 
Roty, Cérès van J| Barre. 

i5ii'i4. Elndejaarsze
gels. 
Twaalfmaal Lettre Verte 
2og(m boekje). Dan
sende mensen, vliegtuig, 
vogels, kinderen, jongen 
en meisje, kind met zon
nen en manen, kerstman, 
jongen en meisje met 
gebroken hart, hoofden, 
schrijfveer en hoofd, man 
met baard en meisje, 
vogels. 

GIBRALTAR 
25io'i4. Royal Marine 
350 jaar. 
£2.. Beeldmerk met 
leeuw, kroon, anker en 
wereldbol. 

GROENLAND 
20io'i4. jagersleven. 
0.50,45. kr. jagers met 
vissen, vogels, zeedieren. 
20io'i4. Van Pool naar 
Pool. Gezamenlijke uit
gifte met NieuwZeelands 
Zuidpoolgebied (Ross 
Dependency). 
21.50 kr. (rond te maken 
zegel). l)sbeer(Ursus 
maritimus), landkaart. 
Ook velletje met zegel. 
Op rand pinguïn en 
landkaart. 

20io'i4. Kerst. 
10., 11.50 kr. Resp mu
ziekgezelschap, koor. 

20io'i4. Serie 'Expedi
ties', XII. 
9., 30.50 kr. Resp. Jör
gen Bronlund (18771907) 
en Niels Peter Hoeg Ha
gen (18771907) met hon
denslee, LudvigMylius
Erichsen (18721907) met 
driemaster. Ook velletje 
met de zegels. 

20io'i4. Luchtvaart, IV. 
41.kr. Helikopter Bell 
2121980. 

GROOTBRITTANNIË 
4ii'i4. Kerst. 
2nd, ist, 2nd Large, ist 
Large, 11.28,1.47,2.15. 
Resp. vrouw en kinderen 
met kerstboom, kinde
ren bij brievenbus en 
roodborstje (Erithacus 
rubecula), vrouwen 
kinderen met kerstboom, 
kinderen bij brievenbus 
en roodborstje, kind met 
sneeuwpop, zingende 
kinderen bij lantaarn, 
schaatsende kinderen. 

IERLAND 
9io'i4.200e geboor

tedag van Thomas Davis 
(18141845). 
€ 0.68. Portret filosoof en 
schrijver. 
i6io'i4. Spelletjespic
togrammen. 
Viermaal € 0.68 (samen
hangend). Mario©(20i4) 
Nintendo Co. Ltd, Sonic 
the HedgehogOSega, 
PacManOBNGI, 
Space InvadersOTaito 
Corp.1978,2014. 

6ii'i4. Kerst. 
€0.68,0.68,).. Resp. 
meisje als kerstengel, 
tweemaal detail van 
glasinloodramen van 
Harry Clarke. 

ITALIË 
9io'i4. Serie 'Burger
schap', Stichting Vajont 
bestrijding ecologische 
problemen Alpenge
bergte. 
€ 0.70. Vajontdam, dal 
van Piave, klokkentoren 
in Piago. 

25io'i4. Serie 'Artistiek 
en cultureel en artistiek 
erfgoed'. 
Viermaal €0.70. Villa 
Nobel (San Remo), kust 
van Trabocchi, Keltische 
hut(Fiumalbo), Real 
Fernandinobrug over 
rivier Garigliano. 

JERSEY 
9io'i4. Oestervisserij. 
46,56,62,70,82,91p.; 
blok £2.. Resp. histori
sche zeilboot, vrouwen 
lossen oesters uit schip, 
vangst, mannen op 
kweekbedden, kweek
bedden met tractor, mo
dern visvaartuig; mand 
met oesters. 

30io'i4. Piraten en 
kaapvaart. 
46,56,69p., tl.20. Resp. 
Zeilschepen, roeiboot 
en zeilschip, kapers met 
zwaarden, zeilschepen. 
Ook velletje met de 
zegels. 

i2ii'i4. Groetzegels. 
Zesmaal Local Letter, 
zesmaal UK Letter. Resp. 
speelgoedbeer met 
blauwe achtergrond, bal
lonnen, handen vormen 
hart, pakje, wapenschild, 
vuurwerk, speelgoedbeer 
met rode achtergrond, 
tekst 'hello' in zand, hart 
met lint, champagne in 
glazen, vlag met wapen, 
landkaart. 
27ii'i4. Kerst. 
41,46,51, 56,62,70,91p., 
£1.10. Kerstman met 
resp. meisje en pakjes, 
kerstboom, klok, schoor
steen, glaasje drank, 
haardvuur en boom, kind 
met boom, kerstboom en 
pakjes. 

KOSOVO 
229'i4. Nationale 
helden. 
€ 2.. Fehmi en Xhevë 
Liadrovci. 

KROATIË 
i4io'i4. Herdenking 
slachtoffers Eerste We
reldoorlog. 
7.60 kn. Monument 
Mirogojbegraafplaats 
(Zagreb). 

20io'i4. Frankeer
zegels, etnografisch 
erfgoed. 
3.10,5.80,7.60,11.kn. 
Details van nationale 
kostuums uit resp. Slavo
nia, Vriika, Gorski Kotar, 
Lovas. Ook velletje met 
de zegels. 
24io'i4. Mineralen en 
stenen. 
Velletje met 5., 5. kn. 
(ronde zegels). Prehniet, 
groenschistfacies. 

Q): 
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LETLAND 
i2-9-'i4. Vuurtoren. 
€ 0.71. Toren bij Ainzhu, 
landkaart. 

i5-io-'i4. Hedendaagse 
architectuur. 
€1.42. Gebouw Letse 
Kunstacademie. 
22-io-'i4. Ontwerpwed
strijd 'Trots van Letland'. 
€0.50. 'Zingende bo
men'. 

LIECHTENSTEIN 
io-i i - ' i4. Kunst. Geza
menlijke uitgifte met 
Singapore. 
1.90,1.90 F. Geometrisch 
werk van )ens W. Beyrich, 
schilderij van Hong Sek-
Chern. 
io-ii- ' i4.25 jarig rege
ringsjubileum vorst Hans 
Adam II (1945). 
2.- F. Portret, kroon. 

io-i i - ' i4. Kerst. 
0.85,1.-, 1.40 F. Bergka
pellen resp. Friedens
kapelle (Malbun), St. 
Wendelinskapelle (Steg), 
St. Theodulskapelle 
(Masescha). 
io-i i - ' i4. Vorstelijke 
schatten. 
1.-, 1.90,2.80,3.60 F. 
Resp. bord met rozen uit 
Qing-dynastie, porselei
nen kan (Ming-periode), 
Imari-vaas met deksel, 
Imari-bord met lotus
bloemmotief. 

io-ii- ' i4. Serie 'Verzame
lingen in Liechtenstein', 
klassieke auto's. Aanvul
ling op serie uitgegeven 
op i sept. j l . Rolls-Royce 
nu met verbindings
streepje. 
0.85 F. Rolls-Royce. 
io-ii- ' i4. Chinees Nieuw
jaar*'*, Jaar van de Geit. 
1.90 F. Geit. 

LITOUWEN 
6-9-'i4. Slag bij Orsha 
500 jaar geleden. 
2.60 Lt. Prins Konstantin 
Ostrogsky (1526-1608), 
slagveldscène. 
8-io-'i4. Eerste hartope
ratie in Litouwen 50 jaar 
geleden. 
2.80 Lt. Chirurg, hart, 
cardiogram. 

2«S • Pirmajoi iirdies 
• operaajai Lietuvoje 

-SOmetq^^^ 0.81 € 
\ _ ^ - , 3014 

: 

8-ii-'i4. Kerst. 
1.35,2.80 Lt. Resp. meisje 
met paraplu, kerstman in 
ballonmand. 

MAN 
i-9-'i4. Sterrenbeelden, 
42,164,182,230 p. Resp. 
Orion en heuvelland
schap, Leo en kust-
landschap, Cygnus en 
kerkruïne, Andromeda en 
vuurtoren bij Langness. 

23-io-'i4. Kerst. 
42,42,75,90 p., £1.21, 
2.21. Resp. sneeuw
poppen, kerstman en 
sneeuwpop, sneeuwpop 
met hond en ijskristallen, 
hond met bal, sneeuw
pop op ski's en kinderen 
met slee en ijskristal, 
meisje met honden 
sneeuwpop. 
23-io-'i4. Zijdeschilders-
gilde van stadbanieren. 
Blok 13.-. Banier van Port 
St. Mary met zeilschip, 
nationaal symbool 
driebenigeTriskelion, 
schaap, landkaart. 

MOLDAVIË 
30-9-'i4. Traditionele 
maaltijden en kruiden. 
1.-, 1.20,4.-, 7.-L. Resp. 
gebakken vis met knof
looksaus, bonensoep met 
tijm, vleestaartje met 
kaas en dille, citroenkip 
met peterselie. 

OEKRAÏNE 
29-5-'i4. Unicef*, kinder
tekening. 
2.- Hr. Spelende kinderen 
met trein, vliegtuig, pop
penwagen, bootje. 

i-io-'i4. Manx Radio 50 
jaar. 
42,42,50,50,75,75 p-
£1.20,1.20. Microfoon 
met resp. vragenpro-
gramma Mannin Line: 
presentator Roger Wat-
terson, landleven: man 
en schaap, weerbericht: 
hoge golven, jackson's 
Jolly body: presentator 
Alan Jackson, nieuws
programma Mandate: 
gebouw. Jazz Hour; pia
nist. Radio TT: presenta
tor, reportages: bezoek 
koningin Elizabeth II en 
prins Philip in 1955. 

io-io-'i4. Duivenrassen. 
2.-, 2.-, 2.50,3.30 Hr. 
Kriukivskyi, Odeskyi 
turman, Kyivskyi, Myko-
laivskyi Vysokolitnii. 
28- io- ' i4. Bevrijding 70 
jaar geleden. 
4.- Hr. Gespleten haken
kruis. 

OOSTENRIJK 
io-io-'i4. Moderne Oos
tenrijke kunst. 
€0.62. 'Portret van Isa
bella Reisser' van Anton 
Romako (1832-1889). 

io-io-' i4. Murthalbahn 
120 jaar. 
€ 1.45. Stoomlocomotief. 
io-io-' i4. Opening 
spoorwegstation Wenen. 
€0.90. Station, trein. 

io-io-'i4. Oude meesters. 
€1.45.'Kroonprinses 
Margarita Theresa in 
witte jurk' van Velazquez 
(1599-1660). 
io-io-' i4. Hedendaagse 
kunst. 
€0.62. Peter Weibel 
(1944) met video 'Media 
Poet'. 
io-io-' i4. Udo Jürgens 
80 jaar. 
€ 0.90. Portret zanger. 

22-io-'i4. Fotokunst. 
€ 0.90. Foto van Ursula 
Mayer: vrouw met kunst
werk. 
22-io-'i4. Kunstcollectief 
Gelatin. 
€1.70. Mona Lisa. 

POLEN 
29-9-'i4. Duurzame 
energiebronnen. 
1-75. 2.35.375, 4-20ZL 
(samenhangend en 
doorlopend beeld). Deel 
van eiland met resp. 
waterkrachtcentrale en 
roofvogel, zonne-energie 
met gebouwen en palm
bomen, windmolen met 
vlieger, aardwarmtewin-
ningenelektriciteits-
mast. 

30-9-'i4. Meteorologi
sche verschijnselen. 
1.75,2.35,4-20,5.50 ZL 
(samenhangend). Resp 
poollicht, zonnehalo, 
dampen, ijskristallen. 
2-io-'i4.100e geboor
tedag Jan Nowaka-
Jeziorahski (1914-2005) 
4.20 Zt. Portret journali 
en patriot. 
io-io-'i4.21e Nationall 
postzegeltentoonstellir 
m Warschau. 
0.35,0.45,0.55,0.65, 
1.10,1.20,1.30,1.40 Zt. 
Verschillende tropische 
vissen. 
i4-io-'i4.150e geboor
tedag Stefan Zeromski 
(1864-1925). 
4.20 Zt. Portret schrijve 
en dramaturg. 
i8-io-'i4. Polen wereld 
kampioen volleybal 20' 
Velletje met zestienmai 
i.-Zt. Spelers en trainet 

PORTUGAL 
24-9-'i4. Unesco'-
erfgoed. Universiteit va 
Coimbra. 
€0.42,0.50,0.72,0.80 
blok €1.70. Resp. Collec 
Sa. DaGrafa, Joanina-
bibliotheek. Chemisch 
laboratorium. Faculteit 
der Letteren; plein. 
29-9-'i4. Koffie. 
€0.42,0.62,0.72,0.80 
blok €3.50. Tak met 
bessen en bloemen res] 
Timor: productiewerkei 
metsorteermachine, 
Angola: plukker, Brazili 
planter van struiken, Sc 
Tomé e Principe: sortee 
sters, hand met plantje 



o-'i4. Tapijten uit 
'talegre. 
1.42,0.42,0.50,0.60, 
2, o.8o;blol<€i.70. 
twerpen van resp. Edu-
lo Nery, Cruzeiro Seixas, 
ira da Silva, lülioPomar, 
ladaNegreiros, )oana 
concelos; weefster. 

EMENIE 
o-'i4. Klokkentorens. 
,3.10,3.30,3.60,4.70, 
50 L. Tandwielen met 
p. gemeentehuis 
1 Oradea, Trompet-
storen in Medias, 
eis van Cultuur in lasi, 
meentehuis in Buzau, 
meentehuis in Brasov, 
eskasteelbij Sinaia. 
io-'i4. Wilde katten. 
0,3.60,7.60,8.101. 
jp. Felis silvestris 
•eata. Felis silvestris 
lata,Felis silvestris, 
s silvestris cafra. Ook 
letje met de zegels. 
io-'i4. Historische 

mten. 
,2.40,8.10,14.501. 
;p. Dasische gouden 
on, Istrische drachme, 
/eren thaler, Veneti-
ise dukaat. Ook vei
le met de zegels. 
io-'i4. Koninklijke 
tone. 
o L.; blok 14.50 L. Resp. 
ling Michael l(i92i),l<o-
ig Michael I en koningin 
na. Op rand postzegels 
t portret koning. 

SLAND 
i-'i4. Uniformen, 
irmaal 15.-r. (ook 
nenhangend). Klerk 
postbode(i67i), post-
de en officier (1767), 
itoorchef entele-
lafbediende (1870), 
stbode en communica-
medewerkster(i95o). 

3-9-'i4.450 jaar boek
drukkunst in Rusland. 
15.-r. Boek. 
5-9-'i4. Hemelvaartskerk 
in Kolomna. 
Blok 45.-r. Kerk. 

i6-9-'i4. Sergiusvan 
Radonezj (ca.1320-1392). 
Blok 70.-r. Portret spiri
tueel leider. 
i8-9-'i4. Hoofdcentrale 
van Communicatie. 
18.- r. Gebouvi/ met auto's, 
beeldmerk. 
25-9-'i4. Krasnodar. 
Blok 50.- r. Stadswapen. 
Landkaart op rand. 
7-io-'i4. Wereldkampi
oenschap ijshockey 2014 
in Minsk. 
20.-r. Spelers. 
i2-io-'i4. Roofvogels. 
Gezamenlijke uitgifte 
met Noord-Korea. 
15.-, 18.-r. (samenhan
gend). Resp. Accipiter 
nisus, Pandion haliaetus. 
i2-io-'i4. Formule-1 in 
Rusland. 
15.-r. Racewagens. 
i5-io-'i4.100e geboor
tedag Michail Lermontov 
(1814-1841). 
Blok 50.-r. Portret 
schrijver. 

2i-io-'i4. Frankeerzegel, 
stadswapen. 
i5.-r. Sochi. 
24-io-'i4. Onderschei
dingen. 
15.-, i5.-r. Portret 
operazangeres Galina 
Vishnevskaya (1926-
2012) met Eremedaille 
van Verdienste, portret 
wapenontwerper M. 
Kalashnikov (1919-2013) 
met Eremedaille van St. 
Andrew. 

SAN MARINO 
22-io-'i4.450e Sterfdag 
Michelangelo (1475-1564). 
€5.35. Reliëf van Madon
na en Kind met Johannes 
de Doper. 

22-io-'i4. Werelderfgoed 
in Italië, II. 
Velletje met €1.-, 1.40, 
2.-, 2.50. Resp. Verona: 
schilderij 'Madonna met 
Kind en heilige Caterina' 
van Stefano di Giovanni 
(1392-1450), Sabbioneta 
en Mantua: nieuwe stad, 
Modena: kathedraal en 
plein, San Gimignano: 
Grossa-toren en ge
meentehuis. Landkaart 
op rand. Alle zegels met 
Unesco*-beeldmerk 
22-io-'i4.450e geboor
tedag astronoom en 
natuurkundige Galileo 
Galilei (1564-1642). 
€ 0.70,0.70. Wereldbol, 
geometrisch kompas. 

Michelangelo 

San Marino 5,35 

22-io-'i4. Kerst. 
€0.50,0.70,0.85. 
Resp. engel met fluit bij 
gouvernementsgebouw 
in San Marino, Heilige 
Familie in grot onder drie 
torens van San Marino 
met engel en herders 
met schapen, de Drie 
Koningen en komeet voor 
basiliek van San Marino. 

SLOWAKIJE 
6-ii-'i4. Douanegeschie
denis, munt. 
€ 1.-. Voor- en achterkant 
van zilveren poldenér 
(ca.900). 

SPANJE 
i-io-'i4. Léon, bakermat 
van parlementarisme. 
€0.76. Basiliek van San 
Isidoro de Léon, wapen
schild met leeuw. 

i-io-'i4. Serie 'Oude 
culturen'. 
€0.92. Prehistorische 
overblijfselen van 
Talayotische cultuur op 
Menorca. 
9-io-'i4. Humor. 
Velletje met €3.15 +acht 
siervelden. Humoristische 
tekeningen. 
9-io-'i4. Upaep*, helden 
en leiders. 
€0.92. Hoofden, land
kaart. 
i2-io-'i4. Felipe VI ko
ning van Spanje (1968). 
Velletje met €i.-,i.-. 
Koning, koningin Letizia 
(1972). 
i7-io-'i4. Treinstation. 
€ 0.76. Station van Irün, 
hogesnelheidstrein. 

BiafiaU 
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20-io-'i4. Beschermde 
fauna. 
€0.54,0.54,0.92,0.92 
(samenhangend). Resp. 
grote trap (Otis tarda), 
beverrat (Myocastor 
coypus), oehoe (Bubo 
bubo), Spaanse keizera
rend (Aquila adalberti). 
4-ii-'i4. Numismatica. 
Tweemaal € 2.- (samen
hangend). Bankbiljet van 
1 peseta (1953), munt van 
1 peseta (1944). 
7-ii-'i4. Normen en 
waarden voor scholieren, 
lectuur. 
Blok €3.15. Ezelskopmet 
bloem. Op rand dichter 
en Nobelprijs-winnaar 
Juan Ramón Jimenez 
(1881-1958) met dichtre
gels. 
ii-ii-'i4. Kerst. 
A. B. Resp. Heilige 
Familie, ballen en ster in 
kerst groen. 

TSJECHIË 
5-ii-'i4. Kerst. 
A. Kerststal, toeschou
wers. 
5-ii-'i4. Herdenkingen 
17 november, Duitse inval 
(1939) en Fluwelen revo
lutie (1989)-laartallen, 
landswapen, nationale 
kleuren. 
5-ii-'i4. Kunst. 
25.-, 29.-, 37.- Kc. Resp. 
schilderij 'Straat in de 
winter' van Jakub Schi-
kaneder (1855-1924), foto 
'Eenzaamheid en glazen' 
met bril van Jaromir Fun
ke (1896-1945), schilderij 
'Leda atomica' met vrouw 
en zwaan van Salvador 
Dali (1904-1989). 

CESKA REPUBLIKA 

5-ii-'i4.500e geboor
tedag Andreas Vesalius 
(1514-1564)-
25.- Kc. Portret anatoom, 
arm. 

WIT-RUSLAND 
5-9-'i4. StadZaslavl. 
M. Stadswapen, kerken, 
standbeeld. 

MW.Malaiin, i tü.rnrt i i r ^^^^ßP^ 

2-10-14. Kerst en Nieuw
jaar. 
A, H. Sneeuwpoppen en 
kerstboom, engeltje. 

9-io-'i4. Wereld Post 
Dag. 
Blok 20.000 r. Mensen en 
zegels. 
ii-io-'i4. Stichting Wit-
Russische Orthodoxe Kerk 
25 jaar geleden. 
H. Kerk. 

(di 
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7-ii-'i4. Stichting Nati
onaal Kunstmuseum 75 
jaar geleden. 
N. Museuminterieur. 
i5-ii-'i4.25 jaar diplo
matieke betrekkingen 
met Servië. 
Blok 20.000 r. Landswa-
pens. 

ZWITSERLAND 
9-io-'i4. Landschap. 
Blok 200 c. Bergweide in 
Emmental. 

9-io-'i4. Kerst. 
85,100,140,190 c. Resp. 
kribbe, kerstman, ad
ventskrans, koekjes. 
9-io-'i4. Pro luventute, 
gezinsleven. 
85+40,100+50,100+50 c. 
Resp. haloweenoptocht, 
verhalen vertellen, koek
jes bakken. 

r; 

9-io-'i4. Kunst. 
100 c. 'Het gevoel van 
smaak' van videokunste
nares Pipilotti Rist (1962) 
met tongen. 
9-io-'i4. Dagvande 
Postzegel. 
100+50 c. Hal in Saignelé-
gier, paarden. 

BUITEN EUROPA 

ALGERDE 
9-io-'i4. Wereld Post 
Dag. 
15.-Dh. Brieven, vlieg
tuig, wereldkaart. 

ANGOLA 
i7-5-'i3' Wereld Commu
nicatie Dag. 
100,150 Kzt; Resp. Hand 
met mobiele telefoon, 
zendgolven. 
i-6-'i3.30 jaar Handels
beurs van Luanda. 
100 Kzt.; blok 150 Kzt. 
Resp. vlaggen en beeld
merk, leeuwenkop en 
beeldmerk. 

i-9-'i3. Wereldkampi
oenschap rolhockey 2014 
in Luanda. 
100,100,150 Kzt. Beeld
merk met resp. stadion 
en autobussen, gebouw 
met palmbomen, hoc
keystick. 
i7-i2-'i3.350e sterfdag 
Rainha NjingaMbande 
(ca.1583-1663), koningin 
van de Afrikaanse rijken 
Ndongo en Matamba. 
100,100,150 Kzt; blok 
150 Kzt. Resp. portret, 
standbeeld, deel van 
standbeeld; standbeeld. 

ANGUILLA 
7-7-'i4. Zeekapitems van 
Anguilla, II. 
50,65,75,80 c., $2., 2.50, 
3.-, 6.-. Resp. Harrys. 
Franklin, John A. Edwards, 
Amos Richardson, George 
J. Gumbs, Ivan Richard
son, Edward C. Connor, 
Henry E. Richardson, 
Malcolm C. Wathey. 

ARGENTINIË 
29-9-'i4. Populaire nati
onale feesten. 
Viermaal $ 5.-. Land-
bouwfeest (Santa Fé): 
meisje en bewerkte aar
de, Grot van de handen 
(Perito Moreno): handen 
en grot, Matefeest (Pa
rana): handen met beker 
mate, Stoomtremfeest 
(Chubut): stoomtrein. 

i4-io-' i4. Eerste vader
landse munten. 
Blok $6.-, 6.-. Munten. 

ARUBA 
23-io-'i4. Kerst en Nieuw
jaar. 
85,130,135,2200. 
(samenhangend). Resp. 
kerstklokken, pakjes met 
geschenken en kaarsen, 
kerststerren, kerstballen. 

Anditu 2014 

00 

Q 

ASCENSION 
28-io-'i4. Royal Marine 
350 jaar. 
20,50,55,60,65p., t l . - . 
Resp. hertog van York 
met Soldatenregiment 
aan boord van schip 
(1664), militair van lichte 
marine-infanterie uit 19e 
eeuw op Georgetown 
(19e eeuw. Ascension), 
militair met geweer van 
lichte marine-infanterie 
bij Gallipoli (Ottomaanse 
Ri)l<. 1915). militairen met 
geweer van marine
commando in Eastney 
(Groot-Brittannië, 1970), 
hoorblazer met trommel 
van marineband (1996), 
landing van commando's 
met bewapening (2014). 

AUSTRALIË 
i-io-'i4. Frankeerzegels, 
landschappen. 
$2.75. 5-35. 7-40. Resp. 
Alpine National park. 
Blue Mountains, Gregory 
National Park. 

3i-io-'i4. Kerst, religi
euze afbeeldingen. 
65 c., $2.55. Glas-in-
loodramen resp. Maria 
en Jezus, engelen. Ook 
velletje met de zegels. 
3i-io-'i4. Kerst. 
65,65,70 c., $1.70. Resp. 
kerstboom met sterren 
en ijskristal, pakje met 
kerstbal en ster, duif met 
kerstbal en ijskristal, 
kerstklokken met sterren 
en ijskristal. 

BAHAMAS 
ii-ii- ' i4. Kerst. 
15.50,65,70 c. Resp. 
Maria en Jozef op weg 
naar Bethlehem, herder 
en schapen, de Drie 
Koningen op kamelen. 
Heilige Familie. 

BARBADOS 
i5-9-'i4. Universiteit van 
West-lndië, campus Cave 
Hill 50 jaar. 
10,65 c., $1.40,2.50. 
Resp. klokkentoren, 
diploma-uitreiking, ge
bouw, pedel en decanen. 

BOLIVIA 
3-9-'i4.100e geboor
tedag Gunnar Mendoza 
Loza(i9i4-i994)-
4.- Bs. Historicus, boeken. 

BRAZILIË 
i2-io-'i4. Prehistorische 
dieren van Brazilië. 
Viermaal R$ 1.30 (samen
hangend). Prionosuchus 
plummeri.Oxalaia 
quilomboensis, Pycnone-
mosaurus nevesi, Eremo-
therium laurillardi. 

CANADA 
3-io-'i4. IJshockey, le
gendarische verdedigt 
Zesmaal P. (in boekje) 
Tim Horton (1930-1974) 
Doug Harvey (1924-198' 
Bobby Orr (1948), Harry 
Howell (1932), Pierre 
Pilote (1931), Red Kelly 
(1927). Ook velletje met 
de zegels. 

3-io-'i4. Ijsdweilmachi 
nes. 
Zevenmaal P (op rol). 
Machines met emblemi 
van Vancouver Canuck 
Edmonton Oilers, Calga 
Flames, Winnipeg Jets, 
Toronto Maple Leafs, 0' 
tawa Senators, Montre; 
Canadiens. Ook velletje 
met de zegels. 
4-io-'i4. Foto'Wait for 
my daddy' uit Tweede 
Wereldoorlog. 
P. Militairen, kind en 
moeder, klaprozen. 

23-io-'i4. Kerst. 
P,P,$ 1.20,2.50. Resp. 
Schilderij 'De Maagd en 
het Kind met Johannes c 
Doper' van Abraham Jar 
sens van Nuyssen (ca.15 
1632), drie verschillend« 
kerstmannen. Ook veile 
met P,$ 1.20,2.50. 

CAYMANEIUNDEN 
3-io-'i4. Gemenebest 
Spelen in Glasgow. 
20,25,75,80 c., $1.-, 
1.60,2.-. Resp. wielren
nen, zwemmen, bokser 
squash, schieten, atle
tiek, gymnastiek. 



INA VOLKSREPUBLIEK 
-9- ' i4 . Chinese droom, 
rjonging van Chinese 
tie. 
,120,120,120 y. Resp. 
litieke beschaving: 
bouwen met vlaggen 
scheepje, econo-
sche ontwikkeling: 
delijke skyline en 
idbouwwerktuigen 
;t bouwkranen, cultu-
e welvaart, gebouw 
inese staatstelevisie 
ïijing) met vuurwerk 
vliegers, etnische 
rmonie en eenheid: 
nsende mensen. Ook 
lletje met de zegels. 
-9- ' i4 . Kinderlijke ge-
orzaamheid in China, I. 
o, 1.20,1.50,1.50 y. 
Dk samenhangend). 
sp.Yu Shun en vogels, 
DUW met vissen, Hua 
jlan met speren op 
ard, Shun Simiao. 

• 1 J^n* CHINA 

io-'i4. Overheidsorga-
atie Xinjiang Produc-

m and Construction 
rpsóojaar. 
emaal 120 y. (samen-
ngend). Standbeeld 
agrarische bedrijfsac-
iteiten, militairen van 
ensbewakingen vlag, 
zicht op Xinjiang met 
:hnische constructie 
productievelden met 
roeivliegtuig. 

io-'i4. Wetenschap-
rs.VI. 
smaah2oy. Natuur-
ndige Wang Ganchang 
107-1998), meteoro-
)g en geoloog Zhao 
zhang (1907-1968), 
rodynamicusGuo 
nghuai (1909-1968), 
.cleair fysicus Deng |i-
ian (1924-1986), nucle-
fysicusZhuGuangya 

124-2011), wiskundige 
computerdeskundige 

ïngXuan (1937-2006). 

CHRISTMASEILAND 
3i-i-'i4. Kerst. 
65 c., $1.60. Kerstman 
met krabben, krab met 
kerstmuts. 

DOMINICA 
6-i-'i4. Nelson Mandela 
(1918-2013). 
Velletje met zesmaal $ 
2.50; blok $5.-. Verschil
lende afbeeldingen van 
oud-president Zuid-
Af ri ka. 

8-i-'i4. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van het 
paard. 
Velletje met zesmaal 
$2.50; blok 5 5.-. Chinese 
karakters en paarden. 

ECUADOR 
29-ii-'i3. Kerst. 
Velletje met negenmaal 
$0.25. Aankondiging, 
bezoek van St. Elizabeth, 
droom van St. )ozef, reis 
naar Bethlehem, aan
komst bij herberg, ster 
van Bethlehem, herders, 
engelen. Heilige Familie. 
i6-i2-'i3. Internationaal 
JaarvandeQuinoa. 
Driemaal $ 2.- (samen
hangend). Chenopodium 
quinoa, Amaranthus cau-
datus, Lupinus mutabilis. 

EGYPTE 
i-6-'i4. Regionaal 
Afrikaans Post Trainings
centrum. 
Et 2.-. Landkaart, beeld
merk. 
i7-6-'i4. Dagvan het 
Afrikaanse Kind. 
££3.-. Kindergezicht, 
landkaart. 

9-7-'i4. Organisatie Eu-
romed-Postal. Gemeen
schappelijke uitgifte van 
17 landen rond Middel
landse Zee. 
Et 4.-. Landkaart. 
23-7-' i4. Revolutie 62 
jaar geleden. 
E£ 2.-. Vlaggen, land
kaart, beeldmerk met 
atoom, elektriciteitsmas-
ten,zon, korenaren. 

6-8-'i4. Project Suezka-
naal. 
Driemaal E£ 2.- (samen
hangend). Schepen in 
kanaal en doorlopend 
beeld van landkaart. 
i-9-'i4. Arabische Ver
zekeringsorganisatie 50 
jaar. 
Et 4.-; blok Et 4.--Beeld
merk en landkaart. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2014. Bolondo-Mbini-
brug. 
6 0 0 , 6 5 0 , 7 0 0 , 7 5 0 F. 
(samenhangend). Brug 
over rivier Wele. 

' 7501 a 
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2014. Internationaal jaar 
van Familielandbouw. 
6 0 0 , 6 5 0 , 7 0 0 , 7 5 0 F. 
(samenhangend). Resp. 
handen egaliseren aarde, 
vrouw met koeien, vrouw 
met geiten, boer inspec
teert gewassen. 

FILIPPIJNEN 
26-9-'i4. Nationale Fami
lie Week. 
10.-, 10.- P. (samenhan
gend). Gezinnen geschil
derd door: Leah Anne 
Rulloda, Maria Joannes 
R. Puno. 

i2- io- ' i4 . Stad Quezon 
City 75 jaar. 
Viermaal 10.- P. (sa
menhangend); blok 
100.- P. Resp. Tandang 
Sora-standbeeld, Emilio 
jacinto-standbeeld, 
gebouwencomplex North 
Edsa, gebouwen van 
technologiecentrum UP-
Ayala; fontein. 

GAMBIA 
i8-i i- ' i3. Kroning konin
gin Elizabeth 11(1926)60 
jaar geleden. 
270.- D. Portret, gebor
duurde kroon en tekst. 
2-i2- ' i3. Kerst, schilde
rijen. 
5.-, 25.-, 75.-, 100.-D. 
Resp. 'Aanbidding door 
de herders' van Ghiran-
daio (1449-1494), 'Aan
kondiging' van Masolino 
daPanicale(ca.i383-
ca.1447). Madonna en 
Kind met engelen 'van 
Bernardo Daddi (ca.1312-
1348), 'Geboorte' van 
anonieme schilder. 
9-i2-'i3. Barack Obama. 
Velletje met driemaal 
45.- D.; twee blokken elk 
110.-D. Verschillende 
afbeeldingen van presi
dent Verenigde Staten. 

3i-i2-'i3. Doop van Britse 
prins George. 
Velletje met viermaal 
35.-D.; blok 110.-D. 
Verschillende afbeeldin
gen van prins George 
van Cambridge en zijn 
ouders. 
26-2-'i4. Vlinders. 
Velletje met negenmaal 
30.- D.; twee blokken 
elk 135.- D. Verschillende 
vlinders. 
26-2- ' i4. Eerste Wereld
oorlog 100 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 65.-D.; twee 
blokken elk 270.- D. Resp. 
Russische officier op 
paard, Russische militai
ren met geweer, marche
rende Russische troepen, 
Russische soldaat met 
geweer; Zeppelins: LZ-10 
Schwaben, L3, LZ-127 Graf 

Zeppelin, LZ-13 Hansa; 
Tsaar Nicolaas II van 
Rusland met kanon, L3 
Zeppelin. 

2-4-'i4. WWF*, Afrikaan
se slangenhalsvogel. 
Viermaal 35.- D. Verschil
lende afbeeldingen van 
Anhinga rufa. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

GRENADA 
i o - io - ' i 3 . Wereld Radio 
Dag, wetenschappers 
met vlaggen. 
Velletje met viermaal 
$3.50; blok $9.- . Resp. 
Heinrich Hertz (1857-
1894), Jagadish Bose 
(1858-1937), Alexander 
Popov (1859-1906), Regi
nald Fessenden (1866-
1932); Guglieimo Marconi 
(1874-1937)-
io- io- ' i3 . Kroning konin
gin Elizabeth 11(1926)60 
jaar geleden. 
$ 20.- Portret, gebor
duurde kroon en tekst. 
25-i2-'i3. Kerst, schilde
rijen. 
$1.10,2.25, 2.50,2.75. 
Resp. 'Aankondiging van 
Bernardo Daddi (ca.1312-
1348), 'Aankondiging' 
van Johannes de Beer 
(ca.1475-1528), 'Kroning 
van de Maagd' van Gio
vanni da Milano (ca.1327-
ca.1370), 'Madonna 
en Kind'van Masolino 
daPanicale(ca.i383-
ca.1447)-
2014. Chinees Nieuw
jaar*, Jaar van het Paard. 
$1.50,22.-. Resp. paard, 
geborduurd paard. 
20-i-' i4. Chinese zoog
dieren. 
Velletje met viermaal 
$3.25; blok $9.-Resp. 
rode panda (Ai lurus 
fulgens), ibis (Nipponia 
nippon), goudfazant 
(Chrysolophuspictus), 
Zuid-Chinese tijger (Pan-
theratigrisamoyensis); 
reuzenpanda (Ailuro-
podamelanoleuca). 
20-i- ' i4. Concorde. 
Velletje met viermaal 
$ 3.25; blok $ 9.-. Verschil
lende afbeeldingen van 
vliegtuig. 

779 



I EU WE UITGIFTEN 

CjJ: 

■ ■ M M *** 
_ ^̂  
!«■■■ o 

Tiiir 

20i'i4. Bloemenen 
planten. 
Velletje met negenmaal 
$i.;blok$9.. Resp. 
Lilium lancifolium, Bras
sica napus, Magnolia vir
giniana, Chamelaucium 
unicatum, Cleistes diva
ricata, Striga densiflora, 
Lilium philadelphicum, 
Nerium oleander, Platan
thera cristata; Calopogon 
pulchellus. 

234'i4. Caribische 
vissen. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $3.25; velletje 
met tweemaal $ 9.. Resp. 
Halichoeres garnoti, Ex
ocoetidae sp., Holacan
thus ciliaris, Holacanthus 
ciliaris; Chaetodon ca
pistratus, Pomacanthus 
paru, jonge Pomacanthus 
paru, Sphyraena bar
racuda; Kyphosus incisor, 
Chaetodon striatus. 

72'i4. Oudpremier Sir 
Eric Gairy (19221997). 
40,75 c., $1., 1.25,10.. 
Portret met frame in resp. 
groen, geel, geel, rood, 
geen frame. 
74'i4. Downton Abbey. 
Velletje met viermaal 
$3.25; blok $9.Verschil
lende personages uit 
tvserie. 
74'i4. Paus Franciscus 
I (1936). 
Twee velletje met elk 
viermaal $3.25; twee 
blokken elk $5.. 
Verschillende afbeeldin
gen van paus. 
i74'i4. Nelson Mandela 
(19182013). 
Tweemaal $ 2.50 (sa
menhangend); velletje 
met zesmaal $ 2.50; 
twee blokken elk $9.. 
Verschillende afbeeldin
gen van oudpresident 
ZuidAfrika. 
i74'i4. Barack Obama 
(1961). 
$3.25, twee blokken elk 
$ 9.. President Verenigde 
Staten met resp. echt
genote; vicepresident )o 
Biden (1942), voetbal. 
234'i4. Bloemen. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 4.75; twee 
velletjes met tweemaal 
$9 Resp. magnolia's, 
lelies, calla's, geraniums; 
rozen, hydrangea's, pioe
nen, oosterse papavers; 
tweemaal magnolia's; 
hydrangea's, violen 

234'i4. Moderne kunst, 
schilderijen. 
Twee velletjes met elk 
driemaal $3.50; twee 
blokken elk $9.. Resp. 
drie werken van Henri 
Matisse (18691954): drie 
werken van Adolf Dehn 
(18951968); werk van 
Matisse; werk van Mor
gan Russell (18861953). 

GUYANA 
24'i4. WWF*, zwarte 
slingeraap. 
Viermaal $ 200. Verschil
lende afbeeldingen van 
Atelespaniscus. 

HONGKONG 
i89'i4. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong 2015. 
Blok $ 20.. Verschillende 
pictogrammen. 

9io'i4. Lokale ge
rechten. Gezamenlijke 
uitgifte met Maleisië. 
$1.70,2.90,3.70,5.. 
Resp. eierwafels (Hong
kong), Nasi Lemak 
(Maleisië), Poon Choi 
(Hongkong), saté 

(Maleisië). Ook velletje 
met de zegels. 

INDONESIË 
279'i4. Postdienst 
10.000,20.000 Rp. 
Resp. Besteller met fiets, 
postkantoor. 

IRAN 
209'i4. Revolutio
naire overwinning 34 jaar 
geleden. 
Blok 5.000 Ris. Portret 
oudleider ayatollah 
Khomeini (19021989). 

2014. Muziek, kinderte
keningen. 
60., 60.e. Kinderen in 
kring en gitaar, musice
rende kinderen. 
2014. Carnaval van 
Mindelo. 
Driemaal 60.e. Carna
valsfiguren en animators: 
José Moreno (19161985), 
Artur Antonio Andrade 
(19102004), Sérafim 
António Lopes (19241992). 

LIBIË 
i72'i4. Voetbal, Libië 
winnaar Africa Cup 2014. 
500,750 Dh. (samenhan
gend); blok 1.000 Dh. 
Trofee met resp. Land
kaart met beeldmerk en 
vlag, team en landkaart, 
spelers en beeldmerk. 

209'i4. Imam Khomeini 
Beweging 50 jaar. 
9.000 Ris. Portret Kho
meini. 

ISRAËL 
289'i4. Eerste sterfdag 
Ovadia Yosef (19202013). 
NIS 2.Opperrabbijn, 
boeken. 

KAAPVERDIË 
2013. Afrikaanse Unie 50 
jaar. 
60. e. Vlag, beeldmerk 
met landkaart. 
2014. Acht eeuwen Por
tugese taal. 
60. e. Vlaggenband, 
vlag, hand met pen. 

i72'i4. Revolutie drie 
jaar geleden. 
500,750,1.000 Dh. Resp. 
mensen en beeldmer
ken, mensen en vlag, 
landkaart en beeldmerk 
met vlag. 
242'i4. Groenten en 
fruit. 
Velletje met zesmaal 500 
Dh. (samenhangend). 
Knoflook, ui, tomaat, 
paprika, aubergine, 
aardappel. 

272'i4. Libische pad
vinderij 60 jaar. 
500,1.000 Dh. (samen
hangend). Beeldmerk 
met resp. padvinders, 
portret oprichter Ali Kha
iefaZaidi (19091966). 
24'i4. Internationale 
beurs van Tripoli. 
Velletje met zesmaal 500 
Dh. Viermaal verschil
lende traditionele 
gerechten, landkaart 
met beeldmerk, beeld
merken. 

266'i4. Kastelen. 
100,1.000 Dh. Resp. 
Sebha, Murzuq. 
207'i4. Moskeeën. 
Driemaal 500 Dh. (sa
menhangend). Verschi 
lende moskeeën. 
287'i4. Organisatie E 
romedPostal. Gemeen 
schappelijke uitgifte v; 
17 landen rond Middel
landse Zee. 
500 Dh. Landkaart. 

MACAU 
9io'i4. Wetenschap 
en techniek, magische 
vierkanten, I. 
2., 4., 3. 5., 7, 
9.ptcs. ;bloki2.ptcs 
Vlerkanten van Dürer, I 
Loubère, Sator, Franklir 
SuHui, Lee Sallows, grc 
schildpad van LoShu. 
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iii'i4. Hoofdpost
kantoor. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand. 
5.50,5.50 ptcs. Gebou
wen in Bangkok, Macai 

MALEISIË 
9io'i4. Lokale ge
rechten. Gezamenlijke 
uitgifte met Hongkong 
Viermaal RM1.40. Nasi 
Lemak (Maleisië), saté 
(Maleisië), Poon Choi 
(Hongkong), eierwafel; 
(Hongkong). Ook vel let 
met de zegels. 
27io'i4. VolksverhaN 
Zesmaal 60 sen (per 
paar samenhangend). 
Strijder met vrienden 
uit Hang Tuah, Tun Teja 
aan boord van zeilschi} 
Mahsuri vastgebonden 
aan boom, Merong Ma 
Wangsa met roofvogel 
en zeilschip. Tun Kudu 
en mannen, heldin Tun 
Fatimah. 

MAROKKO 
i29'i4. IAAF*Contine 
tal Cup in Marrakech. 
3.50,8.40 Dh. Resp. 
Beeldmerk met resp. 
atleet en palmboom, 
stadion en atleten. 



9-'\c^. Natuurlijke 
kdommen. 
;o, 8 .4oDh.(samen-
,ngend). Isli-meermet 
estgans (Tadorna fer-
ginea), meer van Tislite 
et purperreiger (Ardea 
lerea). 

/VURITIUS 
io- ' i4 . Zeeschildpad. 
izamenlijke uitgifte met 
inkrijk, Madagascar, 
ychellen, Comoren en 
ins Zuidpoolgebied. 

Rs. Cheloniamydas. 

EXICO 
i-9- ' i4. Museum Pala-
3 de Bellas Artes. 

. Koepelgebouw, 
jrtaal, beeldengroep. 
)-9- ' i4. Grenscor-
ctieChamizal 50 jaar 
ïleden. 
1.50. Luchtfoto, grens-
lal. 
i o - ' i4 .4o jaa r soeve-
nitei tvoorQuintana 

10. 
' .-.Muurschildering 
et mensen en handen 
n ElioCarmichael(i935-
>i4). 
io - ' i4 . Autonome Me-
jpolitaanse Universiteit 
)jaar. 
'.- Gebouw Casa Rural 
ilvän in Mexico City. 
io- ' i4 . Wereld Post 

3.50. Duif met brief, 
.nd met pakketje, 
achtwagen, vliegtuig, 
idkaart . 

- io- ' i4 . Handelsbeurs 
po Aladi20i4. 
3.50. Vlaggen, beeld-
erk met wereldbol. 
-io-'i4. Inname van 
catecas 100 jaar 
lieden. 
'.-. Gebouw, militairen 
> paarden. 
- io-' i4. Instituut voor 
idemiologische Diag-
istiekysjaar. 
'.-, Handen. Lichamen, 
icillen. 

20- io- ' i4 . Dag van Con
trole Atlantisch luchtver
keer. 
$ 7.-. Radarscherm, ver
keerstoren, vliegtuig. 

22-io-' i4. Grondwet van 
Apatzmgän 200 jaar. 
$7.-. Onafhankelijk
heidsstrijder josé Marfa 
Morelos (1765-1815) 
en medestrijders met 
document, schrijfveren in 
inktpotten, 
22-io-' i4. Philips 75 jaar 
in Mexico. 
$13.50. Gloeilamp, 
scheerapparaat, medi
sche scanapparatuur. 

MONGOLIË 
7- io - ' i4 .90 jaar Mon
goolse postzegels, II. 
Velletje met tweemaal 
1.000 T. Zegel-op-zegel 
$1.-Yvert7(i924)en 
vlag, verschillende zegels 
uit 1924. 

NEVIS 
2-4-'i4. WWF*, Caribi
sche rifhaai. 
Viermaal $2.75. Verschil
lende afbeeldmgen van 
Carcharhinus perezi. Alle 
zegels met pandabeeld
merk. 

NIEUW-CALEDONIË 
7-io-' i4. Le Bagne de 
l'isle des Pins. 
280 F. Landarbeiders, 
jager, huizen, kerk. 

7-io-' i4. Bonsaikunst. 
150 F. Boompje in pot. 

NIEUW-ZEELAND 
i2-i i- ' i4. Hobbit-film 'De 
slag van vijf legers'. 
8 o c . , $ i . 4 0 , 2 . - , 2.10, 
2.50,2.50,3.- Filmfiguren 
resp. Smaug, Bilbo Big
gins, Gandalf, Thranduil, 
Bard the Bowman, Bag 
End, Tauriel. Ook velletje 
met de zeven zegels en 
zeven blokken van afzon
derlijke zegels. 

NORFOLKEILAND 
22-7-'i4. Norfolk den
nenboom. Gezamenlijke 
uitgifte met Australië. 
20 ,70 c. Araucaria 
heterophylla met resp. 
kust bij Cottesloe Beach 
(Australië), militaire 
barakken bij Kingston 
(Norfolkeiland). 

i5-8- ' i4 . Welzijnsorgani
satie Quota International 
35 jaar. 
15,70 c., $3.20. Beeld
merk met resp. bomen 
(Araucaria heterophylla), 
kust en bomen, bank met 
mensen aan zee. 

PALESTDNSE AUTORITEIT 
30-3-'i3. Fruit. 
50,100,150, 200, 500, 
1.000 f. Resp. druiven, 
vijgen, olijven, waterme
loenen, granaatappelen, 
aardbeien. 
3o-9-' i3. Kindermarte
laren. 
150,300,500,750 f. Resp. 
Huda Ghalia (2006), Fares 
Oudeh (2000) , Muham-
med al-Durrah (2000) , 
Imam Hijo(200o). 
i i-i2-'i3. Bezienswaar
digheden in Gaza. 
150 ,250,500,1 .000 f. 
Resp. Plein van de Onbe
kende Soldaat, spoor
wegstation, badhuis 
Hammam-al-Samara, 
oude haven. 

i2-i2-'i3. Historische 
banden met Turkije. Ge
zamenlijke uitgifte met 
Turkije. 
Velletje met tweemaal 
1.000 m. Al-Aqsa-mos-
kee (Jeruzalem), Sultan 
Ahmed-moskee (Istan
bul). 
i7-4-' i4. Dag van de 
Gevangenen. 
2 0 0 , 3 6 0 , 6 0 0 ƒ.; blok 
1.200 f. Resp. Handen en 
prikkeldraad met duif, 
handen en tralies, ge
blinddoekte gevangene 
en prikkeldraad; portret 
Maysara Ahmed Abu 
Hamdiya (1948-2013). 
7-5-'i4. Palestijnse pad
vinderij 100 jaar. 
120,480,720 m.; blok 
1.500 m. Resp. driemaal 
nationaal beeldmerk; in
ternationaal beeldmerk. 

25-5-'i4. Bezoek paus 
Franciscus (1936). 
250, 480 m.; blok 
1.500 m. Driemaal paus 
met premier Abbas en 
patriarch Athenagoras. 
9-7-'i4. Organisatie Eu-
romed-Postal. Gemeen
schappelijke uitgifte van 
17 landen rond Middel
landse Zee. 
500 f. Landkaart. 
i2-8-' i4. Arabische Ad
vocaten Unie 70 jaar. 
Blok 1.200 m. Weegscha
len. 
i -9-' i4. Volksverzet van 
Babal-Shams. 
60 ,920 m.; blok 1.500 m. 
Resp. huizen met vlag, 
tenen en prikkeldraad; 
tent met vlag. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
4-7-'i4. 'Spirit of Hela'. 
1.30,3.-, 6.-, 8.-K.; vel
letje met 1.30,3.-, 6.-, 
8.-K.; blok 10.-K. Ver
schillende afbeeldingen 
van gastankschip. Blok 
met landkaart op rand. 

PERU 
i4- i - ' i4 . Besluit grensge
schil met Ecuador 15 jaar 
geleden. 
8.- S. Landkaart, vlag-
genlint. 
8-4- ' i4 .100e geboor
tedag José A. Quinones 
(1914-1941)-
3.80 S. Portret gevechts
piloot, vl iegtuigtype 
NA-50 'Torito'. 
23-7-'i4.180e geboorte
dag Miguel Grau (1834-
1879)-
6.-S. Portret heldhaftige 
marineofficier met kind. 
i5-9-' i4. Zee-instituut. 
3.80 S. Onderzoeksschip, 
vissen, beeldmerk met 
landkaart en schip. 
i7-9-' i4. Totoraplant. 
7.-S. Surfer op plank van 
totora. 

Peru S/.7.00 

Caballito de ToSoru 

i9-9- ' i4 . Tempel van 
Tambomachay. 
6.- S. Tempelcomplex uit 
Inca-tijdperk. 
22-9-'i4. t7oe geboorte
dag van Manuel Gonzalez 
Prada (1844-1918). 
7.- S. Portret politicus en 
anarchist. 
24-9-' i4. Tempel van 
Kotosh. 
6.- S. Tempel bij Huanu-
co, beeld van handen. 
26-9-'i4. Heiligverklarin
gen pausen. 
7.-, 7.- S. Johannes Paulus 
II (1920-2005), Johannes 
XXIII (1881-1963). 
30-9-' i4 . Historische 
blaasinstrumenten. 
6.-, 6.-S. Antara, botella 
silbadora. 

30-9- ' i4 . Mummies van 
Leymebamba. 
Blok 8.-S. Mummie. 

's 

m: 
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NIEUWE UITGIFTEN 

3-io-'i4.450e geboorte
dag William Shakespeare 
(1564-1616). 
6.- S. Portret toneelschrij
ver en dichter, kaars, 
schrijfveer. 
7-io-'i4. Onderkoningen 
van Peru. 
Viermaal 6.50 S. (samen
hangend). Agustin de 
]äureguiyAldecoa(i7ii-
1784), Teodoro de Croix 
(1730-1792), Francisco 
Gol de Taboada y Lemus 
(1736-1809), Ambrosio 
O'Higgins (1720-1801). 

PITCAIRNEILANDEN 
25-9-'i4.250e geboor
tedag Fletcher Christian 
(1764-1793), leider van 
muiters op zeilschip 
Bounty. 
20c. ,$ i . - , 2.10,2.80,3.-. 
Verschillende filmacteurs 
met resp. muiters, eiland, 
schip 'Bounty', mensen 
op strand, muiters en 
kapitein William Bligh. 
Op alle zegels portret van 
Christian. 

3-ii-'i4. Nelson Mandela 
(1918-2013). 
$1.-, 1.80,2.10,3.-. Ver
schillende afbeeldingen 
van Zuid-Afrikaanse oud-
president. 

QATAR 
i7-i2-'i3. Frankeerzegels. 
0.50,1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 
10.-, 20.-, 30.- R. Portret 
emir Tamim bin Hamad 
al-Thani (1980). 
i6-2-'i4. Qatar Insurance 
Company 50 jaar. 
1.-R. Beeldmerk. 
24-2-'i4. Tien jaar 
mediatraining. 
4.- R. Beeldmerk. 

SAO TOME E PRINCIPE 
8-8-'i4. WWF*, teugel
ijsvogel. 
Viermaal 25.000 Db.; 
blok 96.000 Db. Verschil
lende afbeeldingen van 
Halcyon malimbica. 

SEYCHELLEN 
9-io-'i4. Zeeschildpad. 
Gezamenlijke uitgifte 
met Frankrijk, Madagas
car, Mauritius, Comoren 
en Frans Zuidpoolgebied. 
50.-R. Cheloniamydas. 

SIERRA LEONE 
2-4-'i4. WWF*, bongo. 
Viermaal 4.300 Le. Ver
schillende afbeeldingen 
van Tragelaphus euryce-
rus eurycerus. 

SINGAPORE 
26-3-'i4. Wenszegels. 
Driemaalist, 50c. ,$ i . - , 
Resp. hart, ringen, taart 
met kaars, glazen, wind
molen. 
28-8-'i4. Wereld Postze
gel Tentoonstelling 2015. 
$ 2.-. Landkaart, handen. 
5-9-'i4. Sportstad Singa
pore. 
50,50 c. $1.10,1.10 
(samenhangend). Resp. 
driemaal Nationaal Sta
dion, zwembad. 

i-io-'i4. Mythes en 
legendes. 
2nd, 2nd, ist, ist, 50, 
50 c., $2.-, 2.-. Resp. 
mensen op strand, 
zwaardvis, man met 
vrouw en kind, huisje bij 
zee met man, zeilschip, 
schip en man op strand, 
leeuw, landkaart. 

SRI LANKA 
3-9-'i4. Dr. R.L Spittel 
(1881-1969). 
10.- R.Chirurg. 
i5-9-'i4. APPU*-bijeen-
komst in Sri Lanka. 
7.-, 10.-, 35.-, 50.- R. Resp. 
Beeldmerk met leeuw 
en mensen, beeldmerk, 
congresgangers en 
brievenbus, beeldmerk 
met wereldbol en vlag
gen. Ook velletje met de 
zegels. 

i7-9-'i4.150e geboorte
dag Anagarika Dharma-
pala (1864-1933). 
10.- R. Boeddhistische 
preker en schrijver. 
i-io-'i4. Wereld Kinder 
Dag. 
10.- R. Kindergezichten, 
bloemen. 
9-io-'i4. Wereld Post 
Dag. 
10.- R. Winkelwagen met 
poststukken, beeld
scherm, minicomputer. 

ST. MAARTEN 
i5-io-'i4. Zegel-op-zegel. 
175.325,575,725 c. 
(samenhangend). Resp. 
22'/2 c. (NVPH 41), 20 c. 
(NVPHi56),ioc.(NVPH5) 
15 c. (NVPH 65). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
29-9-'i4. Expo 2014. 
€ 0.66. Zegel-op-zegel 
05 op 40 c. uit 1886-91 
(Yvert 5). 

i8-io-'i4. Fauna. 
€ 0.69. Schildpad (Der-
mochelys coriacea). 

SURINAME 
i7-9-'i4. Vliegtuigen. 
Velletje met SR$ 1.25,1.50, 
2.75,3-50,4.75,5.25,5.50, 
6.50; velletje met SR$ 8.-, 
9.-, 11.-. Resp. Walden III 
(VS-1909), Chiribiri Nr5 
(ltalië-1912). Fokker T-2 
(Nederland-1921), Fok
ker F. Vila 3m (Neder-
land-1925), Potez25A.2 
(Frankrijk-1925), Albatros 
L73 (Duitsland-1926), 
Douglas M-4(VS-t927), 
junkers G24(Duits-
land-1927); Boeing 747 
van Surinam Airways 
(doorlopend beeld). 

l Ä S Ü R I N A M E ' ï p ; 
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SRO 3.50 

22-io-'i4. Opening 
Panamakanaal 100 jaar 
geleden. 
SR$2.50,3.50,5.50, 
6.50,8.-, 9.- (samenhan
gend). Resp. cruiseschip, 
cruiseschip, vrachtvaar-
der, containerschip bij 
sluizen, containerschip, 
sluizen. 

TAIWAN 
i6-io-'i4. Dierentuin 
Tapei 100 jaar. 
Velletje met NT$5.-, 5.-, 
10.-, 10.-, 12.-, 12.-. Resp. 
Capricornisswinhoei, 
Manispentadactyla, 
Elephas maximus, Ursus 
thibetanus formosanus, 
Pantheratigristigris, 
Ailuropoda melanoleuca. 
27-io-'i4. Chinese roman 
'Het verhaal van de rode 
kamer'. 
NT$5.-, 5.-, 10.-, 25.-. 
Verschillende scènes uit 
boek. 

i4-ii- ' i4. Koji-aardewe 
met bloemen. 
NT$5.-, 5.-, 10.-, 25.-. 
Verschillende vazen me 
resp. pioenen, lotus
bloemen, chrysanten, 
camel la's. 
2i-ii-'i4. Felicitatiezegi 
NT$ 3.50. Man en vrou\A 
hart. 

THAILAND 
9-io-'i4. Wereldpost 
Dag. 
3.-B. Kinderen, beeld
merk met envelop. 

i7- io- ' i4 . Thaise Sport 
Autoriteit 50 jaar. 
3.-B. Stadion, beeld
merk. 
i-ii-'i4. Hoofdpostkan
toren. Gezamenlijke 
uitgifte met Macau. 
3.-, 3.- B. Gebouwen in 
Bangkok, Macao. 

TOGO 
20-5-'i4. WWF*, Den-
hams trap. 
Viermaal 750 F.; blok 
2.500 F. Verschillende 
afbeeldingen van Neot 
denhami. Alle zegels m 
pandabeeldmerk. 

TOKELAU 
i5-io-'i4. Landstaal. 
45C.,$i.40, 2.-, 3.-. 
Mensen met uitspraker 
in landstaal. Ook vellet 
met de zegels. 



STAN DA CUNHA 
io-'i4. Royal Marine 
) jaar. 
35, 40,60,80 p., 

10. Resp. Slag van Fort 
idguard (1610): mui
ren met geweren en 
Ischepen, verovering 
)raltar(i704):zeilsche-
n en roeiboten met 
ts van Gibraltar, aanval 
Zeebrugge (1918): oor-
[sbodems, invasie van 
rmandie: landings-
ïrtuigen en militairen 
t geweren, conflict om 
klandeilanden0982): 
itairenmetbewape-

ig, Afghanistan (2013): 
ikopter en militairen 
't geweren en commu-
atieapparatuur. 

NESIE 
io- ' i4. Wereldpost 
g-
3 m. Kindertekening: 
ideren en postzegels. 
^o-'^c^. Vriendschaps-
•drag met België 175 
,r. 
00 m. Handen, vlag-
n, document met 
zegel. 

ANOA 
.-'14. Paus Franciscus I 
36). 
iooSh.; velletje met 
rmaal 3.000 Sh. Ver-
lillende portretten. 
.-'14. Afrikaanse zoog-
ren. 
iooSh.; velletje met 
rmaal 3.000 Sh. 
maliscus korrigum; 
/cteropus afer, Okapia 
instoni, Cercopithecus 
glectus, Lycaon pictus. 

^ ^ 
cr> 

URUGUAY 
29-9-'i4. Fauna, zeedie
ren. 
$ 15,15. (samenhangend). 
Arctocephalus australis, 
Otaria flavescens. 
7-io-'i4.50 jaar diplo
matieke betrekkingen 
met Zuid-Korea. 
$ 15,45. Dansers en muzi
kanten uit resp. Uruguay, 
Zuid-Korea. 

9-io-'i4. Bezoek Charles 
de Gaulle (1890-1970) 50 
jaar geleden. 
$15, 45. Vlaggen met 
Franse oud-president 
resp. in uniform, portret 
met marineschip. 
io-io-'i4. Diplomatieke 
betrekkingen met Nica
ragua. 
Blok $45. Schilderij met 
berg en bootje. Vlaggen 
op rand. 
i5-io-'i4. Democratie. 
Velletje met $15.-, 45.-. 
Standbeelden en beeld
merken met resp. 125 jaar 
Interparlementaire Unie 
(UIP), sojaar Latijns-
Amerikaans parlement. 

VERENIGDE STATEN 
29-9-'i4. Frankeerzegel, 
priority mail. 
$ 5.75. Watermolen van 
Glade Creek Grist. 

9-io-'i4. Batman. 
Viermaal Forever. Ver
schillende afbeeldingen 
van stripfiguur. 
23-io-'i4. Zilveren bellen. 
Forever Global (rond 
zegel). Krans met lint en 
zilveren ballen. 
23-io-'i4. Winterplezier. 
Viermaal Forever. Skiën, 
kind met sneeuwpop, 
vogel, kind in sneeuw. 
5-ii-'i4. Rendier. 
Forever. Speelgoedren
dier. 

i9-ii- ' i4. Kerst. 
Forever. De Drie Wijzen 
op kamelen, ster. 
5-i2-'i4. Wilt Chamber
lain (1936-1999). 
Tweemaal Forever. Bas
ketballer. 

/^/^/^/'\/~\/^/^/\y 

WALLIS EN FUTUNA 
5-9-'i4. Historische 
tapijten. 
Velletje met viermaal 
85 F. Verschillende mo
tieven. 

ZAMBIA 
i3-6-'i4. RodeVlagka-
naal (Linzhou-China) 50 
jaar. 
Viermaal 7.50 K.; blok 
met tweemaal 15.- K. 
Resp. bouwplaats, tunnel 
onder rots, energiecen
trale, werk aan rotswand; 
Zambiaanse president 
Kenneth Kaunda (1924), 
Chinese oud-president Li 
Xiannlan (1909-1992). 

2014. Frankeerzegels, 
dieren in Zambia. 
Viermaal 1.-, tweemaal 
1.50, vijfmaal 2.50, 
viermaal 3.50, driemaal 
4.95 K. Resp. Anomalurus 
beecrofti, Syncerus kaf
fer, Kobus lechesmithe-
mani, Mellivora capensis, 
Dicerosbicornis, Papio 
ursinus, Paraxerus lucifer, 
Panthera leo. Felis serval, 
Genettagenetta, Con-
nochaetestaurinus, 
Paraxerus boehmi, 
Loxodonta africana, 

Lycaon pictus, Oreotra-
gus oreotragus, Heli-
osciurussambianus, 
Panthera pardus, Crocuta 
crocuta. 

ZUID-AFRIKA 
20-8-'i4. Vuurtorens. 
Velletje met vijfmaal 
Registered small letter. 
Green Point (Kaapstad), 
Cape Agulhas (Bredas-
dorp), Robben Island 
(Kaapstad), Bird Island 
(Port Elizabeth), Umhlan-
ga Rocks (Durban), 
Slangkoppunt (Kom
metje). 

SOUTH AFRICA 

i-9-'i4. Bedreigde 
vogels. 
Vijfmaal International 
Small Letter. Sterna ba-
laenarum, Oceanodroma 
leucorhoa, 
Faico fasciinucha, Diome-
dea exulans, Sarothrura 
ayresi. 
i7-9-'i4. Nationale 
Parken. 
Velletje met vijfmaal 
B5. Addo met olifanten, 
kopjes in Karoo, drin
kende dieren in Kruger, 
Ausgrabies met stroom
versnelling, wolkenpartij 
boven Kgalagadi. 
9-io-'i4. Wereld Post 
Dag, post sorteren. 
Vijfmaalio.-R. Driemaal 
handmatig sorteren van 
brieven, scannen van 
brief, toetsenbord en hand 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
9-io-'i4. Zeeschildpad. 
Gezamenlijke uitgifte 
met Madagaskar, Mauri
tius, Seychellen, Comoren 
en Frankrijk. 
€0.98. Cheloniamydas. 
i6-io-'i4. Politie op Épar-
ses en Kerguelen. 
€ 0.66,0.66. (samenhan
gend met tussenstrook). 
Agente met verrekijker 
en vlag, politiemanen 
steenformatie. 

Terrcs AustnüctctAntarctiques Franfaiscs 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSSE DEPENDENCY) 
i9-i i- ' i4. Van Pool naar 
Pool. Gezamenlijke uit
gifte met Groenland. 
8oc.,$i .40,2.- , 2.50, 
3.-(ronde zegels); blok 
$ 3.-. Resp. Aptenodytes 
forsteri, Pygoscelis ade-
liae, Eudyptes chrysolop-
hus, Pygoscelis papua, 
Pygoscelis antarctica; 
Pygoscelis antarctica. 
Wereldkaart op rand. 

Gebruikte afkortingen: 
APPU Asian Pacific 

Postal Union 
lAAF International 

Amateur Athle
tic Federation 

Unesco United Nations 
Educational 
Scientific and 
Cultural Orga
nization 

Unicef United Nations 
International 
Children Emer
gency Fund 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espana y Portu
gal 

WWF World Wildlife 
Fund 

Chinees Nieuwjaar, )aar 
van het Paard 3i-i-'i4 t/m 
i8-i-' i5, jaar van de Gelt: 
i9-2-' i5t/m7-2-' i6 
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KERST EEN FEEST VOL TRADITIE 

Op het moment dat ik 
dit schrijf, is de kerst nog 
ver weg. Toch had de 
bloemist waar ik gisteren 
was de kerstversiering 
al volop uitgestald. Tot 
nog niet zolang geleden 
was dat ondenkbaar. In 
tegenstelling tot de ons 
omringende landen, 
bleef kerst uit de winkels 
tot na de viering van 
Sinterklaas. De tijden 
veranderen en sommi

gen denken dat de felle 
discussie rondom Zwarte 
Piet (i) er alleen maar 
voor zal zorgen dat 
Sinterklaas in de Kerst

man zijn meerdere moet 
gaan erkennen. 

Geboorte 
Steeds meer raakt kerst

mis (voor katholieken) of 
het kerstfeest (voor pro

testanten) verder verwij

derd van zijn oorsprong: 
de geboorte van Jezus 
Christus (2). Zelfs koning 

WillemAlexander maakte 
er in zijn eerste kersttoe

spraak geen verwijzing 
meer naar. Toch zijn er 
nog vele gelovigen die op 
25 december de geboorte 
van lezus vieren door naar 
de kerk te gaan. Voor 
velen betekent dat een 
gang naar de nachtmis of 
de kerstnachtdienst (3). 
Daarnaast zijn er verschil

lende andere manieren 
om kerst te vieren en elk 
land heeft zo zijn eigen 
kersttradities. Vaak zijn 
die gebaseerd op oude 
nietChristelijke gebrui

ken, die vaak te maken 
hebben met de midwin

terfeesten. Zo vierden de 
Germanen de winterzon

newende op 21 decem

ber. Op deze zogeheten 
'joel'feestdag werd het 
boze verjaagd en heette 
men het licht welkom. 
Het is niet toevallig dat in 
Scandinavië het kerstfeest 
' jul ' genoemd wordt (4). 

Dat kerstmis op 
25 december gevierd 
wordt, hebben we aan 
keizer Constantijn de Gro

te te danken. Hij bepaalde 
dat eveneens op grond 
van oude gebruiken. 
Rondom de Middellandse 
Zee vierde men op die 
dag de verering van de 
zonnegod. De geboorte 
van Jezus, die het'Licht 
van de Wereld' wordt 
genoemd, paste daarmee 
mooi in een oude traditie. 
Het is ook niet alleen 
vanwege het feestelijke 
karakter dat in de kerst

ti jd de straten worden 
versierd met lichtjes. Ook 
deze kerstverlichting is 
terug te voeren op ge

woontes van vele eeuwen 
geleden (5). 

Symbolen 
In het verlengde van de 
oude tradities passen de 
kaarsen die in de kerst

t i jd worden ontstoken 

(6). Het doet denken 
aan het verdrijven van 
de duisternis bij de 
Germanen. De kerstboom 
IS een vruchtbaarheids

symbool. Tijdens de 
zonnewende stond er een 
groene boom in huis of 
op het erf. Luther maakte 
van de kerstboom het 
symbool van de ge

boorte van Jezus. Voor 
katholieken echter was 
de kerstboom lange ti jd 
taboe, maar protestanten 
haalden de kerstboom 
de kerk in en in de 
19e eeuw ook de huizen 
in (7). De boom werd ook 
versierd met symbolen 
die verwezen naar de 
Bijbel. Zo symbolise

ren de kerstballen de 
vruchten waarvan Adam 
en Eva aten (8) en de piek 
naar de ster die de Wijzen 
de weg naar Bethlehem 
wees. Om die reden wor

den kerstbomen ook wel 
opgesierd met een ster 
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in plaats van een piek 
(9). Waar het engelen

haar naar verwijst mogi 
duidelijk zijn. 

Kerstman 
Met de ontkerkelijking 
aan het eind van de 
twintigste eeuw heeft d 
viering van het kerst

feest een ander karakte 
gekregen. Steeds meer 
mensen zegt het verhaa 
van de geboorte van 
Jezus niets. Kerstmis 
is meer een gezellig 
familiefeest geworden, 
waarbij lekker eten en 
cadeautjes centraal sta; 
(10,11). In veel landen 
hoort de Kerstman erbij 
Deze vrolijke brenger ve 
de cadeautjes vindt zijn 
oorsprong in onze Sinte 
klaas. Emigranten name 
het Sinterklaasfeest 
mee naar Amerika, waa' 
Sinterklaas veranderde 
'mSanta Claus. Het bee 
dat wij tegenwoordig 
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ben van de Kerstman 
ebaseerd op de figuur 
Is die in de 19de eeuw 
oca Cola reclames 
rkwam. De Invloed 
die reclame was zo 
ot, dat de Kerstman 
de frisdrank het pro-
'pe is geworden (12). 
h hebben verschillen-
anden nog hun eigen 
stmannendieniet in 
rood gekleed gaan 
lie nog meer op onze 
terklaas lijken (13). 
alsdegoedheiligman 
dt de Kerstman een 
idje geholpen. Bij hem 
n Zwarte Pieten, maar 
louters o| elfjes (14), 
leeft ook geen wit 
,rd, maar rendieren 
en evenmin woont 
n het warme Spanje, 
ar op de koude 
)rdpool. Wel heeft hij 
t de Sint gemeen dat 
deren hem brieven 
rijven (16). Sommige 
tadministraties heb-
1 zelfs speciale mensen 
Jenstom deze brieven 
)eantwoorden. In 
lada worden bij-
rbeeld jaarlijks meer 
1 een miljoen brieven 
.ntwoord in 26 talen, 
lewerkers van de post 
Den vrijwillig om deze 
op tijd te klaren. 

Grappig is dat het post
adres van de Kerstman in 
Canada eindigt met de 
postcode HoH oHo, wat 
natuurlijk een knipoog is 
naar de gulle lach van de 
Kerstman (17). 

Kerstkind 
Hoewel de Amerikaanse 
Kerstman ook steeds 
meer Europa aandoet, 
blijven oude gebruiken 
in stand. In Oostenrijk en 
Duitsland is het niet de 
Kerstman die cadeautjes 
komt brengen, maar het 
kerstkind, Christkind. 
Oorspronkelijk was Christ
kind een geheimzinnige 
onzichtbare figuur, maar 
de laatste vijftig jaar IS 
hij steeds zichtbaarder 
geworden en heeft hij een 
engelachtige gedaante 
aangenomen. Net als aan 
de Kerstman worden er 
ook brieven aan Christ
kind geschreven. Na de 
Tweede Wereldoorlog 
werd in het Oostenrijkse 
ChristkindI een postkan
toor geopend, waar men 
een speciaal stempel ge
bruikte in de weken rond 
kerstmis (18). Meer dan 
twee miljoen brieven en 
verzoeken tot afstempe
lingen komen er jaarlijks 
binnen en ze worden ook 

allemaal keurig afgehan
deld. 

Muziek 
Oostenrijk is de bakermat 
van een van de bekend
ste kerstliederen, wie 
kent het Stille Nacht, 
Heilige Nacht niet (19)? 
De muziek van dit lied 
werd geschreven door 
Franz Xaver Gruber (20). 
De tekst bij de muziek is 
van de priester Joseph 
Mohr. Het lied werd voor 
het eerst opgevoerd 
op 24 december 1818 in 
deSInt Nicolaaskerkin 
Oberndorf. In de jaren 
die volgden verspreidde 
het lied zich over heel 
Europa. In 1839 werd het 
voor het eerst opgevoerd 
in NewYork. Uit Ame
rika komt die andere 
kerstklassieker White 
Christmas, geschreven 
door Irving Berlin (21) en 
wereldberoemd gewor
den in de uitvoering van 
Bing Crosby (22). In 1941 
zong hij het tijdens een 
radio optreden voor het 
eerst in het openbaar. 
Naar schatting zijn er 
meer dan 100 miljoen 
exemplaren verkocht van 
de diverse plaatopnamen 
die Crosby van White 
Christmas maakte. Daar

naast zijn er nog tal van 
andere artiesten die het 
lied hebben vertolkt. 

Zegels 
Het kerstfeest wordt 
door ons altijd geasso
cieerd met de winter en 
is pas compleet als het 
sneeuwt. Onze tegen
voeters In Australië en 
Nieuw Zeeland hebben 
bij de kerst hele andere 
klimatologisch omstan
digheden in gedachten. 
Daar Is het immers op 
25 december hartje 
zomer en wordt de kerst 
gewoon op het strand 
gevierd. Postzegels met 
strandtaferelen getuigen 
daarvan (23,24). Het 
uitgeven van kerstze
gels is nog zo'n traditie, 
die bij de kerst hoort. 
De eerste zegel die als 
kerstzegel geboekstaafd 
is, werd uitgegeven door 
Canada (25). Het verhaal 
gaat dat hij echter niet 
als kerstzegel bedoeld 
was. De zegel, gewijd 
aan de invoering van het 
eenheidstarief binnen 
het Britse koninkrijk, zou 
uitkomen op de verjaar
dag van de Prins van 
Wales. Toen de toenmali
ge koningin Victoria, die 
ook koningin van Canada 

was, te horen kreeg dat 
de zegel gepland was 
voor de verjaardag van 
de prins, reageerde ze 
korzelig met de vraag: 
"Welke prins?". De amb
tenaar besefte dat hij 
met een goed antwoord 
moest komen en zei: "De 
Prins van de Vrede". Het 
gevolg was dat de zegel 
op 7 december 1898 en 
niet al op 9 november 
aan de loketten ver
scheen. De aanduiding 
XMAS1898 werd zodoen
de een verwijzing naar 
het kerstfeest, terwijl het 
oorspronkelijk bedoeld 
was als aanduiding van 
de dag waarop het een
heidstarief zou ingaan, 
namelijk kerst 1898. 

In Nederland wor
den geen kerstzegels 
uitgegeven. Hoewel 
er wel zegels zijn met 
verwijzingen naar het 
kerstverhaal. Sinds de 
jaren tachtig zijn er wel 
Decemberzegels die 
Ironisch genoeg bedoeld 
zijn voor de kerstpost, 
maar die neutrale afbeel
dingen hebben. Kenmer
kend voor een land, waar 
men zo nu en dan aardig 
schippert om de (kerst) 
vrede te bewaren. 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief-
postzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-451275'-
E-mail ToJjert-wiktorcshome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611. 
vtfww.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.coni 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie. 
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 speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoekcBhetnet.nl 
Tel. 0228-318267 of 06-14511744. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: mfocBtenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels- en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl 
Helderse postzegelhandel. 
Tel. 0223-614066. 

Nieuw, www voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en cata
logi. 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, Fonteinkruid 37, 
7772 ML, Hardenberg. 
Tel. 0523-272182. 
E-mail: hi.dormanOconcepts.nl 

www^philatclie-amsterdam.nl 
Online en met kleurenfoto's' 
motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 020-6838643-

2500 aanbiedingen van meer 
dan 40 landen! Kijk op 
www.tenkatephilatelie.nl of stuur 
uw mancolijst naar Lijsterbes-
straat 21,6666 XE Heteren. 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: infootenkatephilatelie.nl 

Prijslijst verzamelingen en 
restanten aanvragen: Van Dal 
Filatelie, V Deutekomplem 99, 
5706 TJ Helmond of 
m.vandal(5)chello.nl 

Ruilen 125 postzegels wereld voor 
125 andere postzegels wereld. M.C. 
Hoogervorst, Orchideelaan 29, 
i424BADeKwakel. 

Te koop aangeboden grote 
collectie Olympiade 1928, 
grote partij F.D.Cs 1970 tot 2005, 
veel fouten' M. de Vries. 
Tel. 0229-581541. 

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. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 010-4826725. 

Aantekenstrookjes Nederland 
verzamel mg losse of brieven. 
T. Molenaar. Tel 0546-815959. 
E-mail: teun.molenaarOkpnmail.nl 

Gevraagd: ongebruikte Neder
landse postzegels en Kerstze
gels uit de jaren 2001-2014. 
A. Floren. Tel. 0182-514753. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575-848859, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, boek
jes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you' 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. 
m De Bilt. Contr 19 euro. Info-
Pietjan Zwaag. Tel. 020-6277894. 
E-mail: secretaris(5)cfv-marianne.nl 

Filltalla, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
wwwfilitalia.nl 

Verzamelt u Israël? 4 Bijeenkom
sten met veiling p.j. onze website 
www ver-nip nl 
B. Belonje. Tel. 0320-234548. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. 
Tegemoetkoming m portokosten. 
Ook inzenders van kwalitatief 
goed materiaal van harte wel
kom Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Inzenden in CsK-
boekjes, aankoopkosten boekjes 
worden bij afrekening vergoed. 
Zie www.csk.nu 
B.K. Okma. Tel. 0514-850744. 

PV Phila Venio houdt op za
terdag 13 december een grot 
internationale Postzegelbeu 
van 10 00 -16.00 uur in zaal De 
Wijlderbeek, Hagerhofweg 2A, 
VenloZuid Entree 1,-euro. 
Tafels te huur. 
inl. H. Feijen. Tel. 077-3731138. 
E-mail: mappacslive.nl 

De Filatelistenvereniging Zul 
delijk Afrika? Maak eens kenn 
met ons, 4 bijeenkomsten m Tie 
4 veilingen, eigen blad, rondzet 
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. 
Inl. P. Mulder. Tel. 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl 

Postzegel Verzamelbeurs zat 
dag 10 januari 2015 van 10.00 
tot 15.00 uur in Christelijk Collec 
Graaf Adolflaan 4,3708 XB Zeist 
Inlichtingen G. ten Dam. 
Tel. 0548-858220. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA, PTS, CNER 
Emirates Philatelic Association 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEES 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 
beginnende als de gevorderde verzamelaar 

(en ook voor de wederverkoper). 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden. 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
WM Hoeicstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 

tel 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail. wmhoekstra@home nl 

http://www.motiefonline.nl
http://vtfww.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.coni
http://www.wereldzegels.eu
http://www.tenkatephilatelie
http://www.filateliehpz.nl
http://voorsterphilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://katephilatelie.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://wwwfilitalia.nl
http://www.csk.nu
mailto:ppmulder@planet.nl
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UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES & LOSSE NUMMERS EN SERIES DECEMBER 2014 

11537 
NEDERLAND Nr 1 o plaat V pos 5 en 26 m BRUGPAAR, aangesneden maar toch 
UITERMATE ZELDZAAM Met attest Vleemmg dd 15 10 2014" fris brugpaar" 
cataloguswaarde 15 000,00" Pnjs 5 950,00 ( FOTO) 
11540 
ISRAEL SAFE insteek nngband( nw staat) met diverse postfnsseTELABUL 2004 
vellen/blokken Michel nrs 1729/31 en 1733/35 tevens enkele EDB s prijs 29,50 
11541 
TSJECHOSLOWAKIJE Lindner voordrukabum, blanco klemstroken (oud type) met 
een op 1 blok na (16 A) geheel complete gebruikte collectie 19531960 Prijs 47,50 
11542 
ZWITSERLAND Michel nrs 447/459 ( PAX SERIE) ongebruikt met minimale 
plakkerrest {catw voor ** 500,00) prijs slechts 125,00 {FOTO) 
11543 
ZWITSERLAND DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat incl 
cassette met een vnl * (iets °/**) collectie 1945 1969, hele goed gevuld, waarbij 
ook nog betere blokken 13M5*, 16/19*prijs 135,00 
11544 
YUGOSLAVIE ringband met gebruikte startcollectie 1918 1976 wb Kleinbogen uit 
1975/1976, leuk geheel voor slechts 39,50 
11545 
BELGIË doos met 500 stuks onbeschreven (af en toe zit er een kleine postlood 
aantekening op een envelop)" PHILA GENT" FDC's jaren 60/70 waarbij doubletten, 
SUPERDEAL SLECHTS 49,50 
11546 
BUND Michel nrs 139/140 postfris catw 200,00 prijs slechts 49,50 ( FOTO) 
11547 
BUND Michel nrs 167/170,171 /72,173/176 en 200/03 ( bij nr 203 zit het randstukje 
omgevouwen en vast op de gom) postfris catw 26500 prijs slechts 55,00 ( FOTO) 
11548 
BUND DAVO bladen met ogenschijnlijk complete collectie 19551970, alles * • 
catw 700,00 slechts 79,50 
11549 
BERLIJN DAVO album met ♦♦ collectie 19551971 (vrijwel compleet) tevens nog 
Franse, Am/Br Zones 
( vnl **) fikse catw prijs 69,50 
11550 
VATICAAN Blok nr 1 postfris' Catw 300,00 prijs is zeer scherp bij de firma DNS, 
slechts 69,50 (FOTO) 
11551 
VATICAAN Port nrs 1/6 postfris, schaarse serie Catw 200,00 prijs 65,00 (FOTO) 
11552 
LIECHTENSTEIN 3 nieuwe stockboeken (@ 12 zwarte bladzijden) meteen 
complete geheel postfrisse collectie 1961 1995, catwaarde ca 1 000,00 prijs 
155,00 

11566 
SOV UNIE 2 KABE luxe voordrukalbums, blanco klemstroken, red goede staat 
(in 1 album op enkele bladen met pen cat nrs genoteerd op de bladen) met een 
GEHEEL COMPLETE POSTFRISSE collectie 1957 1965 incl alle blokken Zeer hoge 
cataloguswaarde Prijs 495,00 
11567 
SOV UNIE 5 KABE luxe voordrukalbums, blanco klemstroken, red goede staat ( 
in 1 album op enkele bladen met pen cat nrs genoteerd op de bladen) met een 
GEHEEL COMPLETE POSTFRISSE collectie 1966 1990 incl alle blokken Zeer hoge 
cataloguswaarde Prijs 595,00 
11568 
FRANKRIJK Lederen albumpje met ongebruikte (1 e plakker) collectie na 12e UPU 
congres van 1947, album met foedraal in perfecte staat, collector's item " prijs 
49,50 
11570 
EGYPTE Blanco album met aardige collectie 1958 1980 »/*/** waarbij blokken 
prijs 45,00 
11571 
FRANKRIJK DAVO standaard voordrukalbum, goede staat, met een gebruikte 
start collectie 20002007, redelijk gevuld Prijs 65,00 
11572 
NOORWEGEN DAVO standaard voordrukalbum met een »collectie 1863 1989 
redelijk gevuld prijs 70,00 
11573 
DDR nieuw stockboek met kleine "co l l ec t ie 19511955 (geen blokken) prijs 
35,00 
11574 
BUND DAVO luxe bladen met EURO jaargangen 2001 en 2002 compleet ** prijs 
95,00 
11575 
DUITSLAND VOOR 1945 Schaubek voordrukalbum met "/•PRACHTCOLLECTIE, 
aanwezig diverse Oud Duitse 
Staten WO Baden, Bayern, Württemberg,Thurn STaxis, Bezetting WO I & II, 
Oberschlesien, Allenstein etc Cataloguswaarde ruim 6 000,00 Prijs 695,00 
11577 
VER EUROPA/CEPT Leuchtturm voordrukalbum met, een op enkele senes 
na, complete postfrisse collectie 19561980 ( Luxe 56 en 57 wel aanwezig, 
Liechtenstein 1960 met) Catwaarde ca 2800,00 prijs 275,00 
11578 
DENEMARKEN DAVO standaard voordrukalbum, met goed gevulde gebruikte 
collectie 18641990 tevens nog wat Faroer en Groenland Prijs 65,00 
11580 
JAPAN steekkaarten en albumpje met veelal klassiek materiaal en wat kaarten 
jaren 50 leuk' Prijs 45,00 

WIJ STAAN MET EEN RUIME STAND OP DE EINDEJAARSBEURSTE BARNELVELD 
OP MAANDAG 29 EN DINSDAG 30 DECEMBER 2014 

11553 
VATICAAN nrs 30/33 postfris, de betere waarden uit de serie Catw 412,00 pnjs 
99,50 (FOTO) 
11555 
INDONESIË 3DAVOVoordrukalbums( 1 x Luxeen 2 x Standaard) alle bladen 
blanco klemstroken en in prima staat, met daarin een zo goed als complete 
collectie 1950 2009 in begin iets * maar vnl ales ** en inclusief alle blokken ( 
Voetbal, Apen etc) catw 6 300,00 SUPERDEAL 695,00 
11556 
MONACO 3 SAFE DUAL luxe Voordrukalbums, blanco klemstroken en in nw staat 
incl cass (nw pnjs van de albums 420euroi)met een "co l lec t ie 19601984, met 
compleet maar zeer goed gevuld catw ca 1500,00 prijs slechts 295,00 
11557 
ISRAEL 3 DAVO Voordrukalbums met een ** collectie 19551994 FULL TAB, zo 
goed als compleet, waarbij vellen en blokken (oa Halbanon), automaatstroken 
etc Zeer hoge catwaarde prijs slechts 265,00 
11558 
LIECHTENSTEIN Bloknr 3 ( Postzegeltentoonstelling 1938) postfris Catwaarde 
90,00 DNS Prijs 25,00 (FOTO) 
11559 
OOSTENRIJK King Stockboek (48 biz) NOKVOL met vnl ** collectie ca 19472000 
ZEER VEEL SERIES/ZEGELS met hele hoge cataloguswaarde' Prijs 135,00 
11560 
SPANJE DAVO Luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat met een **, 
vrijwel complete, collectie ca 19601969 + luchtpost en blokken ( Madrid blokken 
uit 1958 * aanwezig) 4 Velasquez blokken ** prijs 135,00(FOTO) 
11561 
CURAC^AO Port serie Ie emissie Nrs PI/PI O gebruikt, m redelijke tot goede 
conditie (zie opmerking m de NVPH catalogus 2015 pagina 643," de meeste 
zegels hebben dunne plekjes") cw 644,50 prijs 155,00 FOTO 
11562 
NED NW GUINEA UNTEA Serie postfris catwaarde 65,00 prijs 17,50 ( FOTO) 
11563 
NEDERLAND Nr7 II postfris, gedecentreerd, maar dit komt veel voorbi j dit type) 
Met attest Vleemmg dd 15 10 2014 "fris zegel zonder gebreken is in postfnsse 
conditie toch schaars" Prijs 550,00 ( FOTO) 
11565 
NEDERLAND Nr 2 N plaat VIII pos 81 postfris, ZEER ZELDZAAM i Met attest 
Vleemmg dd 05 10 2014 fris zegel zonder gebreken" Catwaarde 2 000,00 Pnjs 
1 395,00 ( FOTO) 

11581 
NL OVERZEE Importa st voordrukalbum met vnl * collectie Aanwezig Ned Indie 
18831949( *en °)lndonesia 
1949 1971 + Riau etc, NNG op 1 serie na (Watersnood) compleet vnl *, Antillen 
19551975, Suriname 1951 1976 ZEER VEEL ZEGELS EN HOGE CATWAARDE prijs 
75,00 
11583 
LUXEMBURG Div series en blokken, alles postfris nrs Philex/Michel 309/314 catw 
70,00prijs 17,50 Blok 2 
Catw 15,00 prijs 4,95, Blok 6 catw 20,00 prijs 5,95 Port 23/36 Catw 30,00 prijs 7,50 
11584 
NEDERLAND DAVO st voordrukalbum met een op 5 na , m de hoofdnummers, 
complete collectie, missende nrs 48,80,101,104 en 131, in begin enkele zegels met 
wisselende kwaliteit pnjs 595,00 ( FOTO S) 
11585 
DUITSLAND, AM/BR/FR ZONES Davo bladen met vnl * startcollectie 19461949 
Prijs 55,00 
11586 
FRANKRIJK stockboek 32 bIz goed gevuld met vnl ** collectie 19241955 zeer 
hoge catw prijs 185,00 
11588 
SPANJE KABE voordrukalbum, red staat met kleine »en * collectie 18761938 Prijs 
47,50 
11589 
SOVJET UNIE/RUSLAND stockboek met ca 300 vnl ** blokken periode 1981 1993 
Koopje 75,00 
11590/591 
NEDERLAND Automaatboekje 9b ** catw 160,00 prijs 49,50, PZ 38,1941 missen 4 
x2,5c prijs 14,95(FOTO's) 
11592 
FRANKRIJK collectie postfrisse Rode Kruisboekjes 19531964 catw 1230,00 prijs 
245,00 (FOTO) 
11593 
WERELD snuffelbox' verhuisdoos NOKVOL met albums, stockboeken,zakjes, etc 
dagen lang uitzoek plezier voor 200,00 
11594 :NEDERLAND snuffelbox" verhuisdoos NOKVOL met albums, 
stockboeken,zakjes, etc dagen lang uitzoek plezier prijs 200 
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Tel 0229261611 bgg 06 55 884387 
Email salesiS)stampsdns com IBAN NL04 INGB 0000 5285 01 

. : $ > " " * 

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stampsdns.com 

http://www.stamps-dns.com


PARTNER IN 
THE GLOBAL 

PHILATELIC NETWORK 

CORINPHILA 
GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

IN 40 JAAR ORGANISEERDEN WIJ 220 POSTZEGEL, 
MUNTEN EN PRENTBRIEFKAARTENVEILINGEN. 

ONDERSTAAND ENIGE OPBRENGSTEN (ZONDER 
OPGELD) DIE WIJ IN 2014 REALISEERDEN. 
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CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 
TEL . + 31  (0)20  624 97 40 
FAX + 31  (0)20  624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 
WWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA AUKTIONEN AG 
ZÜRICH  ZWITSERLAND 

„ WWW.CORINPHILA.CH 

€ 1.050 

€ 480 

30 
€ 1.350 

POSTZEGELS, POSTSTUKKEN, PRENTBRIEFKAARTEN, 
MUNTEN EN/OF PENNINGEN VERKOPEN ? 

DOOR DESKUNDIGHEID EN ONZE PASSIE 
VOOR DE FILATELIE REALISEREN WIJ OOK 
VOOR U MEESTAL DE HOOGSTE OPBRENGST ! 

GRATIS TAXATIE EN VRUBLUVEND ADVIES 

TOT EIND DECEMBER KUNT U NOG INZENDEN VOOR 
DE VEILING VAN 28 FEBRUARI EN 5 T/M 7 MAART 

mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://WWW.CORINPHILA.CH

