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De mooiste van 2020
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!! TIJDENS DE LOCKDOWN GEEN BIJEENKOMSTEN !!

CORINPHILA
POSTZEGELS, MUNTEN EN PRENTBRIEFKAARTEN

UW VERZAMELING
PARTNER IN
THE GLOBAL
PHILATELIC NETWORK

IN VERTROUWDE HANDEN!

Verkocht 2016
Corinphila Nederland

Verkocht 2017
Corinphila Nederland

Hamerprijs excl. opgeld

Hamerprijs excl. opgeld

EUR 40.000

EUR 55.000
Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 50.000
CHF 55.000

Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 164.000
CHF 180.000

CORINPHILA VEILINGEN BV
AMSTELVEEN - NEDERLAND

CORINPHILA - EEN TRADITIE VAN SUCCES

IN F O @C O RINP HILA.NL
T EL . +3 1 2 0 62 4 97 4 0
WWW.C O RINP HILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND
WWW.CORINPHILA.CH

Het enige Nederlandse internationale postzegelveilinghuis met
zusterbedrijven in Duitsland, Zwitserland, Hongkong en de VS.
Dankzij onze uitgebreide filatelistische kennis, de optimale
presentatie en ons internationale netwerk realiseren wij de
hoogste prijzen.

Hoofdsponsor

Bel ons voor het maken van een afspraak!
Voor grotere verzamelingen komen wij graag bij u langs.

COLOFON

Hersengymnastiek
Wannee u dit leest is er bekend
wie de slimste mens van Neder
land is. En weten we dat het
team “delaatsteronde” de pub
quiz van RKDES heeft gewon
nen, vlak voor “Bakboordjes” en
“Nickname de Mol”. Bent u ook
zo nieuwsgierig wie er achter
deze teams schuilgaan?
In ieder geval is wel duidelijk dat
het tijd is voor denksport en
hersengymnastiek.
Terwijl mijn spieren gedwongen
door de avondklok langzaam
verstrammen, houd ik mijn her
senen soepel vanuit een luie
stoel.
Zo vertelde het internet me dat
de naam Sprokkelmaand voor
februari helemaal niets met
sprokkelen te maken heeft. En
dat de verklaring voor een
ander februari-fenomeen, Va
lentijnsdag, nog ouder is. De
naam komt van christelijke
priester SintValentijn, die leef
de in de 3e eeuw na Christus.
Hij huwde tegen regels van de
Romeinse wet -die vond dat
soldaten vrijgezel moesten zijndeze soldaten, in de overtuiging
dat liefde alles overwon. En
werd daarom geëxecuteerd in
het jaar 269.
Allemaal weetjes, waar je mis
schien ooit nog iets aan hebt bij
een pubquiz.
Ondertussen bedacht de post
meester van Mumbai in India
de 'stamped mask' die op de
omslag staat. In een poging ze
populairder te maken ontwierp
hij mondkapjes met postzegels
erop gedrukt. Heeft u er al een?
Zou die in uw verzameling
passen?
U merkt het. Er is tijd genoeg om
overal over na te denken en te
schrijven nu de verenigingsac
tiviteiten tot een minimum zijn
beperkt. Alleen het rondzend
verkeer blijkt coronaproof. Ook

POSTZEGELVERENIGING AALSMEER
Opgericht 28 maart 1947
VOORZITTER:
Sjaak Burgers tel 0297 320427
sjaakburgers@hotmail.com
SECRETARIS/RONDZENDLEIDER
Martin Mijwaart tel 0297 321656
m.mijwaart@kabelfoon.nl
Hersenactiviteit
een MRI-scan.

afgebeeld

met

PENNINGMEESTER:
William Bosdam tel 0297 347222
REKNR: NL89 ABNA 0496238639
NIEUWTJESDIENST:
Frank van Klingeren
fvanklingeren@gmail.com
Sjaak Burgers
VEILING
Gerard Hoving tel 06 18633505
ghoving@tiscali.nl
RUILBEURS
Gerboud Zwetsloot tel 0297 345231
TAXATIES EN NALATENSCHAPPEN
Jan Bouwmeester
jblion55@gmail.com
WEBMASTER:
Klaas Keessen
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

De heilige Valentijn afgebeeld op
een Italiaanse postzegel uit 2016.
De afbeelding is van een gebrand
schilderd raam uit de basiliek in
Terni, een plaats ongeveer 100km
boven Rome. De heilige Valentijn
lijkt hier twee jongelingen te zege
nen die elkaar een roos, het teken
van de liefde geven.

in februari zal er geen vereni
gingsavond zijn en we ver
wachten niet dat het mogelijk
zal zijn om de ruilbeurs door te
laten gaan. Hou onze website
in de gaten voor het laatste
nieuws.
Veel leesplezier. Blijf gezond. En
hopelijk tot binnenkort.

FACEBOOK:
Postzegelvereniging Aalsmeer
VOLGENDE VERENIGINGSAVOND:
1 februari 2021 GAAT NIET DOOR
Maandag 1 maart 2021
VOLGENDE RUILBEURS:
zaterdag 20 februari 2021
Onder voorbehoud
zaterdag 20 maart 2021
Zaal open 9.30 -15.00 uur
BIJEENKOMSTEN in:
"Het Parochiehuis", Gerberastraat 6,
Aalsmeer 0297 340484
KOPIJ boekje maart 2021:
vóór 5 februari 2021 sturen naar:
leuntje@quicknet.nl
en sjaakburgers@hotmail.com

Sjaak Burgers
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Avricourt
Avricourt is een klein plaatsje in
het Noord-Franse departement
Moselle (fig. 1). Hemelsbreed
ligt het 50km ten westen van
Straatsburg. Het inwoneraantal
ligt rond de 650. Er is niet veel te
doen. De wintersporters rijden
Avricourt voorbij en verder de
Elzas in om hun ski’s uit te pro
beren.
Toch is Avricourt filatelistisch
zeer interessant. Het ligt aan de
spoorlijn die Frankrijk in de 19de
en 20ste eeuw met de rest van
Europa verbond (fig. 2) en alle
post dat over het spoor Frankrijk
binnenkwam werd daar jaren
lang van een transitstempel
voorzien.

Fig. 2. Ansichtkaart met luchtge
zicht van Avricourt. De spoorlijn is
boven het dorp in beeld.
Fig. 1. Kaart van Frankrijk. Avricourt
ligt bij de rode punt.

We gaan terug naar 12 augus
tus 1852. Avricourt station wordt
in bedrijf gesteld door de ven
nootschap van de spoorweglijn
van Parijs naar Straatsburg bij
de opening van de sectie Nan
cy-Sarrebourg (fig. 3).
Tot 1870 bleef dit gebied Frans,
maar tijdens de Frans-Duitse
oorlog overliepen de troepen
van de Noord-Duitse bond en
de daaraan verbonden staten
uit het zuiden van Duitsland de
troepen van Frankrijk (fig. 4). De
Duitsers drongen door tot Parijs,
waar Bismarck in 1871 in de
spiegelzaal van het paleis van
Versailles het Duitse Keizerrijk
uitriep. De Elzas en daarmee
Avricourt werd door het Duitse
Keizerrijk in 1871 geannexeerd.
Na de annexatie van Elzas-Lot
haringen en de ondertekening
van het verdrag van Frankfurt
op 10 mei 1871 werd de stad
Deutsch-Avricourt genoemd (fig.
5).
Tien september 1870 werden
speciale zegels uitgegeven
voor het Elzas gebied (fig.6).
Tijdens de Frans-Duitse oorlog
werd post naar Frankrijk via Bel
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Fig. 4. Kaartjes van Noord-Oost Frankrijk die de Duitse bezetting tijdens
de Frans-Duitse oorlog weergeeft. Avricourt ligt bij de rode pijl. De vero
vering van Frankrijk begon in het noordoosten richting het westen (Pa
rijs). Vervolgens werd op meerdere plaatsen de Rijn overgestoken en
“Bas Rhin” (oranje-bruin gekleurd) veroverd. 27 september 1870 capitu
leerde Straatsburg. Verder richting Paris werd “Moselle” (paars) vero
verd. Pas in het najaar werd “Haut Rhin” (lichtgroen) bezet.

Fig. 3. Stempel AVP2, gebruikt op
het traject Avricourt Parijs.

Fig. 5. Een zegel en een uitsnede
uit een briefkaart van het Duitse
Rijk, beide met een stempel Deut
sch-Avricourt.

Fig. 6. Zegel van Elzas, uitgegeven
in 1870 met het "eenringsstempel"
Avricourt.

gië of Zwitserland verstuurd. Als
deze echter met Duitse zegels of
de zegels van bezet Elzas was
gefrankeerd werden deze niet
erkend door de Franse posterij
en en werd de brief beport. In
deze periode werd de franke
ring daarom voldaan met zowel
Duitse (of Elzas) en Franse ze
gels (fig. 7 en 8). Dit hield aan
tot het postverdrag van 15 mei
1872.
Pas na de eerste wereldoorlog
in 1919 kwam Elzas-Lotharingen
weer binnen de Franse grenzen
te liggen.
Sjaak Burgers
Fig. 7. Dubbelfrankering met zegels uit het Duitse rijk (paartje blause 2
groschen zegels) en uit Frankrijk (de oranje Napoleon, 40 centimes). Het
3-regelige spoorstempel "AVRICOURT STRASSBURG i. ELS" op de blauwe
zegels is net zichtbaar. Bron: Heinrich Koehler Auktionen, maart 2019.
Literatuur:
BREPOST nr 3. 2019. onder redactie
van L.Elzinga. pvbreda.nl.
Michel catalogus Deutschland-S
pezial.
De genoemde veiling-sites.
Wikipedia (fig. 1).
Met veel dank aan Martin Mijwaart,
ook voor het ter beschikking stellen
van figuur 4.

Fig. 8. Dubbelfrankering met Franse en Elzaszegels. De Elzaszegels zijn
afgestempeld met het spoorstempel "AVRICOURT 10/9/71 STRASSBURG".
Bron: Ceres Philatelie Dec 2014.
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Boekbespreking: "Hungary, 1919, Stamps & Forgeries."
Includes Croatia and Fiume 1918, Czech 1919, Debrecen II and Kingdom Wheatsheaf 1920.
Na zijn boeken die de vervalste opdrukken van
Oekraïne, Armenië en de Balkan rond de 1e
Wereldoorlog behandelden heeft Philip Clark
Souers zich geworpen op de vervalsingen van
de opdrukken op Hongaarse zegels tijdens de
roerige tijden na afloop van de "Grote oorlog"
eind 1918 tot in 1920.
Na het verliezen van die oorlog viel de Dubbel
monarchie (Oostenrijk-Hongarije) in stukken uit
een. De eerste Hongaarse republiek ontstond in
november 1918 en werd in maart 1919 alweer
opgedoekt door de inval van door Moskou ge
stuurde communistische troepen. Hierna vielen
de Roemenen de communisten aan en verdre
ven hen. Hierop reageerden weer de Westerse
mogendheden en dwongen de Roemenen op
hun beurt zich terug te trekken waarna admiraal
Miklós Horthy nog vele jaren de lakens uitdeelde.
De eerste republiek overdrukte de oude Hon
gaarse zegels en gaven al snel aangepaste
postzegels uit.
De Communisten gaven niet alleen een iconi
sche serie uit maar ook zij overdrukten diverse
Hongaarse zegels. Verschillende gebieden die
in het oude Hongarije lagen zijn, meestal een
korte periode, bezet geweest zoals Arad (Serven
en Fransen), Baranya (Serven), Banat- Bacska
(14 dagen onafhankelijk daarna Servische be
zetting), Debrecen (Roemenen) en ga zo maar
door. In al deze gebieden werden de nog aan
wezige "Magyar Kir. Posta" zegels met eigen
teksten, figuren en symbolen overdrukt. Ook in
streken en gebieden die door Tsjechoslowakije,
Joegoslavië/ Kroatië en Fiume werden gevormd
zijn opdruk zegels uitgegeven. Veel van deze
overdrukken zijn vervalst.
Op zijn eigen, onnavolgbare manier, bespreekt
en toont Clark vele, vele vervalsingen. Hij be
spreekt ze niet alleen maar laat ook door middel
van vele uitvergrotingen de verschillen tussen de
diverse vervalsingen en echte opdrukken zien.
Tevens geeft hij tips hoe je met "Power Point"
vervalsingen kunt vinden en herkennen. Het
boek opent met een klein historisch overzicht van
de gebeurtenissen in die streken. Daarna gaat
hij chronologisch en per gebied aan de gang
en toont per zegel details van de echte en de
vervalste opdrukken. Tevens gaat hij per gebied
ook nog iets dieper in de korte geschiedenis en
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De omslag van het boek over de postzegels en ver
valsingen van Hongarije, 1919.

hoe het is ontstaan en weer verdween. Een uit
gebreide referentie en literatuurlijst completeert
deze publicatie.
Voor de verzamelaar van deze zegels is deze
uitgave echt een "must" om in de boekenkast te
hebben staan.
Er zit één, klein, nadeel aan dit boek. Clark verwijst
namelijk naar de Scott catalogus als hij catalo
gusnummers vermeld. Maar dat zal denk ik geen
belemmering zijn om Clark's vierde deel aan te
schaffen.
Henk P. Burgman (AIJP)

De mooiste van 2020
De mooiste Europazegel van
2020 is een zegel uit Polen. De
Europazegels hadden dit jaar
als thema "Oude postroutes".
De Poolse zegel beeldt de oude
postroute langs de rivier de
Wisla (latijn: Vistula) uit. De jury
viel vooral op het aparte smalle
vertikale ontwerp, naast de
prachtige uitvoering van de
zegel. De publieksprijs werd ge
wonnen door de prachtige
Turkse inzending. Nederland
viel niet in de prijzen. Het thema
van 2021 is "Bedreigde Nationa
le Dieren" en ook voor 2022
staat het thema al vast: "Mythes
en Sagen".

De mooiste zegel van 2020 is
gekozen tijdens de Nexofil
Awards in Madrid (voorpagi
na). De jury koos de Noorse in
zending met een schilderij uit
1903 van Harald Sohlberg. Hij
schilderde de mijnstad Røros
een plaatsje met 80 houten
huisjes en een middeleeuws
karakter. Røros staat op de
UNESCO werelderfgoedlijst. De
2de en 3de prijswinnaars
komen uit Peru en Oostenrijk
(cryptozegel). Deze verkiezin
gen deelde prijzen uit in 11 ca
tegorieën. Nederland won de

Nr.1 en 2 bij de permanente zegels.

eerste prijs in de categorie per
manente zegels met de gou
den Maxima zegel. Naar mijn
mening niet echt een zegel uit
een permanente serie, maar
een prijs is een prijs. Mooi is de
zegel zeker.
Om af te sluiten met de nr 1 uit
de categorie meest originele
zegelformaat, de Oekraine.
Sjaak Burgers
Zie ook www.posteurop.org en
fepanews.com.

De zegel uit de Oekraine met de
vorm van het land zelf. De Krim
hoort er volgens de zegel nog bij!

De winnaar van de competitie, de
zegel uit Polen.

Deze Turkse zegel is de winnaar van
de publieksprijs. Meer dan 38.000
mensen brachten on line hun stem
uit.

Een van de Nederlandse Europa
zegels van 2020. Geen prijswin
naar..
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www.editoo.nl

! KOPIJ !

Indien onbestelbaar:
Postzegelvereniging Aalsmeer.,
P.F. von Sieboldlaan 14, 1431KH Aalsmeer

Stuur uw kopij voor ons volgende maandblad
vóór 5 februari 2021
naar: sjaakburgers@hotmail.com
én leuntje@quicknet.nl

www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
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