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DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Klassiek 
is onze passie 

1852 - 1940 
Exclusieve stukken, eenheden, brieven en rariteiten. 

Postfris, ongebruikt en luxe gebruikt. 

Recent hebben we onze voorraad van de volgende landen sterk uitgebreid: 

rSederland Overzeese 
gebiedsdelen België & 

Luxemburg 

Engeland Engelse 
Koloniën 

mmmu 

Liechtenstein 
Italië, San Marino 

& Vaticaan 

Ethiopië 

TE KOOP GEVRAAGD: CHIINA! 
Eén telefoontje is genoeg om te ontdekken 
wat we voor uw verzameling kunnen betekenen 
Of volg de opbouw van onze website op \ j 

www.dutchstamp.nl (Cf 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede. 
Tel. 0318 -610334 
E-mail postzegels@dutchstamp.nl 

http://www.dutchstamp.nl
mailto:postzegels@dutchstamp.nl


Wonderdoos.nl 
Capel le aan den IJssel 

LIQUIDATIE VOORMALIGE VOORRAAD PHILAPOST. 

Van Dieten verkoopt in opdracht van het voormalige Phila bv de resterende handelsvoorraad postze

gels in Veiling 620 op 6 en 7 december 2010. Tot maandag 22 november gebeurt dit in Wonderdozen, 
unieke eenheden die onderling sterk afwijken maar altijd de waarde ruimschoots herbergen. 

BESTELLEN KAN SLECHTS TOT EN MET MAANDAG 22 NOVEMBER 2010! 

U betaalt niets vooraf! 
U heeft recht van retour! 

Géén verzendkosten! 
Géén retour kosten! 
Gratis 10 dagen op ziclit! 
Achteraf betalen of retour! 

^^—ajBy NDERDOZEN! J^ 
Trots op de nog nooit gewijzigde 
en oorspronkelijke leverings

voorwaarden uit 1993: 

BestellenBekijkenBetalen! 

Of gewoon portvrij terugsturen 
naarWonderdoos.nl 

"Zoals de waard is vertrouwt hij 
zijn gasten, al ruim 17 jaar lang!" 

'Liquidatie-Kaping- Wonderdozen' 

€50 
€100 
€150 
€250 
€500 
€750 

€ 1.000 

Met Nederland, Overzee, Europa 
en de rest van de Wereld! 

Het doorgeven van een voorkeur 
is helaas in strijd met de afspra

ken tot 1 mei 2011, omdat dit als 
concurrerend wordt beschouwd 
met de activiteiten van Nord

frim A/S te Denemarken. 

Let op! Nooit vooraf geld over

maken! U ontvangt eerst de 
Wonderdoos, mits u lid bent van 
een aangesloten Postzegelver

eniging, vooruit. U ontvangt de 
Wonderdoos en krijgt 10 dagen 
de tijd deze te beoordelen. Bent 
u tevreden? Dan pas wordt de 
betaling van u verwacht. Niet 
tevreden? Stuur dan de Wonder

doos volgens het instructiefor

mulier zonder por

tokosten retour aan 
Van Dieten. ».«*.,„»„™ 

BESTELLEN: Bel 0102667828 of 
mail: bestel@wonderdoos.nl 

BEKIJKEN: Bestel en bekijk thuis 
of op www.wonderdoos.nl 

BETALEN: Na tevredenheid op 
Rabobank rekening 10.60.19.538 

Open(Liquidatie)Dagen: 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 no

vember 2010, Lylantse Baan 3, 
2908 LG, Capelle aan den IJssel. 
Betaling uitsluitend met PIN. 
Inzenden op de veiling tevens 
mogelijk (tot en met 22 novem

ber 2010). 

4 
Rabobank 

AANTEKENEN 

Nieuwsgierig gewor

den? 30.000 klanten 
gingen u voor in de 
eerste 15 jaar 1993

2008.Vanl997toten 
met 2004 verkocht de 
Collect Club van TNT 
Post voor 10 miljoen 
euro aan produc

ten van Phila bv met 
slechts 0,5% aan re

tourartikelen. 

bbz/op/cggmg 
oMMsnunnw (010)400 

Cblifn Uoklctm^OlU 

cmrrwrtp OpaKftine flnucKibig 

iat een Iwdrag, vaii E 37! OUO 
Kicmaait veratrekte de huik ara 
owieenlioinM d d 20 dectniber 2007 e 
ewouoo 

«aAoäanÄ 

' WWominj '25 000 

«en vennoxmmrklarngvmi JS 

getekende ovwocnkoiiitteii a de du 

Sodl&bnMn 2010 Uachl da bwik ■ 

«''»««Wo 

uwenOdnuMmgekamcn Zotlsbe 
matfay Ot btnk CM tfloradtema he 
liquidHeraiwosDon HxAij >i uitdi 
usBcMEllaid <ir en aTw^kingai niet 
bel Kbenw niet door i wiirjt gsvo! 
tiaaS hol boveniliundo heeft de b« 
venvKhtinjen binneii uw ondeitie 
tiMVoin«inogsll)ld>Ml6n anmoeBti 

" ■ • ™ *  " " — * « « „ 
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Wonderdoos.nl 
Capelle aan den IJssel 

or ie. fcoekviaarrfcj 

Telefoon 0102667828 • Fax 0105118321 • Email: info@wonderdoos.nl • Internet www.wonderdoos.nl 
Pn<thiig man» ^nnfi AF Bnttprriam » Rp7npk allppn na afcnraak 

http://naarWonderdoos.nl
mailto:bestel@wonderdoos.nl
http://www.wonderdoos.nl
http://Wonderdoos.nl
mailto:info@wonderdoos.nl
http://www.wonderdoos.nl
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SURINAME 
Nederlands & Onafhankelijk 

Speciaal: 229/43 
XXzpl. 150-

Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
10a(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 

2,50 
1,50 
1,50 

20,— 
16,— 
4,— 

16,— 
22,— 
35,— 
80,— 

255,— 
35,— 
33,— 
33,— 
52,— 
70,— 

1,50 
26,50 

23/28(xx) 105,— 
30(xx) 60,— 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 

5,— 
11 ,— 

540,— 
5,— 

60,— 

45!— 
48/55(xx) 170,— 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 170 

55,— 
55,— 

9,— 
125,— 

12,— 

98,— 
18,— 
98,— 

75,— 

11 — 
30,— 

2,50 
44,— 

64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
103xx 
104/10XX 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 135,— 
127/29XX 5,50 
130/36XX 32,— 
137/40XX 48,— 
132fxx 35,— 
141/44XX 54,— 
146/49XX 36,— 
150XX 15,— 
151/56XX 48,— 
157/66XX 14,— 
167/78XX 165,— 
179/82XX 15,— 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194xx 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05axx 40,— 
202/05bxx 40,— 
206/09XX 5,— 
210/13XX 3,50 
214/19XX 15,— 
220/28XX 12,50 
229/43XX 150,— 

9,— 
8,— 
7,50 

16,— 
18,— 
24— 

2,— 

247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 36,-

285/94XX 26,— 
295/96XX 
297/07XX 

5,— 
5,— 

18,— 
1,25 
4,— 
7,60 

3,20 
7,50 

35,— 
18,— 
12,— 

5,— 
2,50 
6,— 

15,-

308XX 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
Fosfor 
331/34XX 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961 Vm 1975XX 
spec pri|s 50,-

Lp1/7xx 2 1 , — 
Lp8/14xx — — 
Lp15/19xx — — 
Lp20/22xx 28,— 
Lp 23axx 5,— 
Lp 23bxx 5,— 
Lp24/26xx 28,— 
Lp 27/28XX 3,— 
Lp 29/30XX 4,50 
Lp 31XX 5,— 
Lp32/33xx 1,50 
Lp32/33axx 1,50 
Lp.32/33VEL15,— 
Porto 
33/35XX 15,— 
36/46XX 176,— 
47/57XX 8,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 

30,— 
18,— 
11 ,— 
10,— 
9,— 

15,— 
18,— 
20,— 
20,— 
20,— 
42,— 
25,— 
33,— 
36,— 
35,— 
33,— 
40,— 
40,— 
60,— 
75,— 
80,— 
80,— 
80,— 
95,— 
6 1 , — 
88,— 
76,— 
85,— 

Ongebr.plakker 
1/3x 
4x 
5x 
6x 
6Ax 
6Bx 
7x 
8x 
9x 
lOx 
lODx 
lOax 
11x 
12x 
13Ax 
13Bx 
14x 
15x 
16/20X 
22x 
23/28X 
29x 
30x 

3,50 
12,50 
10,50 
2,50 

15,— 
11 ,— 
10,50 
13,50 
20,— 
52,50 
75,— 

175,— 
20,— 
20,— 
28,— 
20,— 
35,— 
45,50 
24,— 

1 , — 
68,— 
18,— 
40,— 

30fx 
31x 
32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
312/15X 
Lp1/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lp15/19x 
Lp 20/22X 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
9/14x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/4X 

9 5 , -

3,25 
8 , -

3 9 5 , -

3,25 
4 0 , -

2,50 
2,50 

88,— 
2 1 , -
9 0 , -

3 0 , -

88,— 
9 8 , -

1 5 , -

99,— 
6 6 , -

1 3 2 , -

72,— 
1 2 4 , -

11 ,— 
26,50 
3 1 , -
45,50 

1 3 0 , -

15,— 
1 7 , -

2 0 , -

2,50 
1 4 , -

11,40 
15,— 
1 0 , -

9,50 
4,— 

3 6 , -

6,40 
4,50 
2,40 
6,25 

11,50 
1 2 , -

1 8 , -

34,— 
11 ,— 
5 -

80,— 

11,95 
2 5 , -

18,— 
2 0 , -

1 5 , -

10,— 
7,50 

1 7 5 , -

2 2 4 , -

2 1 , -

4,50 
2 0 , -

126,— 
8 , -

1 8 5 , -

275,— 
9 5 , -

3 0 , -

134,— 
8 5 , -

11 ,— 
8,50 

75,— 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 
13B 
15B 
4C 
8C 

1 2 , -

3 0 , -

4,60 
6,60 

1 6 , -

10,— 
4 0 , -

11,50 
5,— 

9C 
10C 
lOaC 
lic 
12C 
13C 
4D 
6D 
lOnD 
10D 
14F 
21 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
32a 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
67V 
69/86 
87/99 
102 
103 
104/10 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 18 
Lp 22 
Lp 25 
Lp 26 

Porto 
3111 
7IV 
36/46 
15III 
16III 

19,50 
6,60 

16,— 
22,50 
2 1 , -

17,50 
3 2 , -

12,50 
2 6 , -

14,— 
3 5 , -

8,— 
12,— 
12,50 

1 6 , -

32,— 
395,— 

5,— 
8,80 
7,50 

8 8 , -

18,70 
9 0 , -

10,90 
24,— 

7,50 
4 1 , — 

6,50 
8,50 

9 0 , -

77,— 
35,— 
70,— 
12,50 

124,— 
17,— 
27,50 
2 0 , -
18,— 

155,— 
16,— 
17,50 
20,— 
12,— 
14,— 
10,— 
12,50 
10,— 
9,— 

10,— 
6,— 
6,50 
4,— 
5,— 
4,50 
4,— 

18,— 
3 4 , -

1 2 , -

4,50 
7,— 

1 4 , -

24,— 
24,— 
15,— 

4,— 
177,— 

177,-

195,-

15,-

11,-

11,-

58,-
90,-
48,-
50,-
66,-

xx=postfns zonder plakker met gom, (xx) postfns zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven, x= ongebr met plakker, geen teken is mooi gebruikt, Nrs NVPH. Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Porto extra, echter franco 
levering vanaf Euro 150,- opdracht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

DE H O L 

Veiling Nr. 110 
wordt gehouden 

op zaterdag 27 november 2010 
te Alkmaar 

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 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

flucicüc suu/s 't SS6 CU in j a i siJUi {< fSS2 

EXTRA VEILING 620 
ma en di 6 - 7 december 2010 

POSTZEGELBOEKJE 
INHOUD: 24 VAN Io C T 
PRIJS FL 2.40 
EENIGE VERZOEKEN IN HET 
BELANG VAN H E T VERKEER 
Plakt de poJtzegeU in den RECHTER
BOVENHOEK, e» Po« Uwe »tukken 
zooveel mogelijk 'S MORGENS of in 
den vroegen \IIDDAG. » 8» e» 

POSTZEGELBOEKJE 
INHOUD: 24 VAN 2 C T 
PRUS 48 C T 
EENIGE VERZOEKEN IN HET 
BELANG VAN HET VERKEER. 
Plakt de postzegels inden RECHTER
BOVENHOEK. »Post Uwe stukken 
zooveel mogelijk 'S MORGENS of in 
den vroegen MIDDAG. 8» » » 

• Handelsvoorraad Philapost 
• Waarbij voormalige voorraad Collect Club 
• Gespecialiseerd N.O.G. 

Posthistorie waarbij Luchtpost 
• Buitenland los en verzamelingen 

o.a. Duitsland en België 
• Filatelistische bibliotheek en falsificatiecollectie 
• Dozen, accessoires en inventaris 

uquidäti^Äoonnafig^Tanaefs^^ 
(tevens voorheen PKila bv) t.b.v. Rabobank Rotterdam 

t.w.v. €3.317.490,-

mmw 'II ittujiiwjtMMUWiwwpiiw^wiMiMWIfWi'ltWMIJIlWIWW'WM'W 

NEDËRLANDSCHE POSTERIJEN. 

24 ZEGELS VAN 2t CENT. 

PRUS 49 CENT. 

NEDËRLANDSCHE POSTERUEN. 

24 ZEGELS VAN 1 ^ 2 CENT. 

PRUS 13,01. 

w w w . v d n c l i e t e n . n l 

///<?// ai i'crkMai... u ^/hd /id (fijj Vau TDUlaU 

ifsda Van Die ten Postzegelvei l ingen ^̂ jJSrî yAtd 
Kantoor, Kijk- en Veilingzalen: | | \i Yk 

Lylantse Baan 3, 2908 LG Keurmeester H. Vleeming T 053-4335500 
Capelle aan den IJssel (ZH) P. Storm van Leeuwen RT T 070-3653817 

T 010-2845560 info@vandieten.nl 
F 010-2845565 www.vandieten.nl 

file:///IIDDAG
http://www.vdnclieten.nl
mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.nl


GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 

Meer dan 200 m tafel / open 09.30 -16.00 uur 

EMMEN 
za 27 nov. 

Hotel Eden ( Giraf) 
V. Schaikweg55,7811 HN 

( bij Parkeren Oost) 

DRACHTEN 
za 11 dec. 

Fries Congrescentr. 
Oprijlaan 3, 9205 BZ 
( nabij A7, afrit 29 ) 

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

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1̂  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.com 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6413340 
KvK nr: 23083937 - e-mail: sundque$t@>planet.nl 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude : 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, Australië, 
Azoren, Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland {tevens 
gebruikt), Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal
eilanden, Färöer, Frankrijk, Groenland, Israël, Kosovo (UNMIK), 
Liechtenstein, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Oostenrijk (tevens 
gebruikt), Vaticaan, Verenigde Naties (New York, Geneve, Wenen), 
Zwitserland en blokken van West-Europa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancoHjsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

nsichtkaarten) 
MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaÜteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan beno
digdheden. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 

E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegeIhandel.nl 

Openingsrijden: woensdag 13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u. - 17-30 u. 
vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

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

4- Nederland & OR (postfris/gestempeld) 
4- Zwitserland (postfris/gestempeld) 
^ Indonesië (postfris) 
-^ Rep. Suriname (postfris) 
4^ Thema Spoorwegen (vni. postfris) 

Vraag vr i jb l i jvend onze grat is pr i js l i jst aan. 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht geen winkel 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl 

NEDERLAND 
Postzegelverkoop NIEUWE stijl De Blauwe 
Makkelijk , Vertrouwd, Goed en Gezellig 

bij u thuis 
Uw adres voor de betere Nederlandse postzegels 
Dick Janssen 0299-671547 

WWW.DEBLAUWEDUIF.COM 

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

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

\Ä?\Ä?Wo(ol©\y(2)® (?@ft[?(o](o)'Do ÖDO 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 
11 Tei. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 
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RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C. Groot Brittannië postfris 1880 t/m 2009. Januari 2010 
CO. Groot Brittannië gebruikt, ongebruikt en postfris 1840-1935 materiaal. 
S. Nieuw Zeeland postfris Juni 2010. 

OPRUrMmCSPRUSLUSTEN POSTFRIS MET GROTE KORTINGEN 
V.\\ Guernsey, Alderney, Jersey, Man & Ier land (11/10). 
M. Duitsland (West & BerUjn) (11/10). 
NOP. Polen, Roemenië, Tsjecho Slowakije (11/10). 
T. Oceanië/Pacific(6/l()) 

Prijslijsten worden op aanvraag gratis toegezonden (wel gaarne opgeven welke lijst V wilt ontvangen) 

Ik ben specialist in Nederland & O.G.D., Groot Brittannië, Australië (t/m 2006), 
Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrilia, Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfris). 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

België = 
Canada = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Nederland = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

e 1,10 per 
e 0,32 per 
€ 0,85 per 
€ 0,65 per 
€ 0,70 per 
€ 0,40 per 
€ 0,35 per 
€ 0,22 per 
€ 0,35 per 
€ 4,50 per 
€ 0,40 per 
€ 0,82 per 

100 BFR (vanaf i960) 
1 CAD. 

10 DKK. 
10 FF 

1 GBP. 
1 GBP. 
1 SER (vanaf 1996). 
1 HEL (vanaf 1977) 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SER. 
1 EURO. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 6,00 netto per boekje, (losse zegels 0,30 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommelingen. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaartd 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegeIhandel.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://WWW.DEBLAUWEDUIF.COM
mailto:boomstamps@home.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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postzegelhandel 

CRIMPEH'" 
Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
is geïnteresseerd in: 
• complete verzamelingen van elk willekeurig land, postfris, plakker en gebruikt 

betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 

2. Volksrepubliek China, in veel gevallen betalen we meer dan 50% catalogus 

3. Engeland en Britse Koloniën 

4. Scandinavië 

5. Franse Koloniën 

6. Rusland en Oost-Europa 

7. Zuid-, Midden- en Noord-Amerika 

8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 

9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 
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Uw postzegelverzameling in goede handen! 
BS«;. :. ■ 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 
LAND 1 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2007!) ^ _ 
België ^ H 
Canada ^ H 
China Rep. « ^ H 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland ^ H 
Engeland " ^ B 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland ^ ^ 
Guernsey > ^ ^ 1 
Hong Kong (vanaf 1997) i ^ H 
Hongarije (vanaf 1990) ^ ^ | 
Ierland 
Isle of Man 
Italië (nneer dan 200 Lire) 
Japan i ^ H 
Jersey W^ 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Luxemburg 
Madeira (vanaf 2007!) 
Maleisië < ^ H 
Malta ' I B 
Monaco 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen i ^ ^ l 
Oostenrijk " ^ ^ 1 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2007!) 
San Marino 
Singapore i ^ ^ l 
Spanje ' ^ ^ l 
Thailand H H 
USA ^ ^ 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

1 aankoop voor 1 
1 € periode 1 

10 Fr. €0 ,35 
lOOPtas €0,12 
1 AUD € 0,22 WMk 

■ 100 BEF €1 ,00 
i 1 CAD € 0,29 
r 1 CNY € 0,04 

geen aankoop 
10CZK €0 ,15 w,mmm 
10DKK €0,84 V H | 

H geen aankoop 
" 1 GBP € 0,65 ^ 

10FFR €0 ,64 " " " ™ ^ 
geen aankoop 

ft 1 GBP € 0,37 
■ 10HKD €0 ,48 — ^ 
P 100 HUF €0,18 v H l 

geen aankoop 
1 GBP € 0,37 , 
1000 ITL €0 ,17 WÊÊk 

| t 100 JPY €0 ,45 ^ ^ ^ 
■ 1 GBP € 0,37 

1 CHF € 0,33 
geen aankoop 
geen aankoop 

» 10MYR €0 ,50 
P geen aankoop 

10FFR €0,52 §ÊÊÊk 
1 NLG € 0,21 ^ ^ 1 
1 NZD €0,14 WÊÊk 

t 10 NOK €0 ,40 ■ ■ ™ " 
" geen aankoop 

1 PLN €0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 

fc 1 SGD € 0,21 
1 lOOPtas €0 ,23 ,„■. 
1 100 THB €0 ,80 MÊÊm 
■ 1 USD € 0,42 "  «  1 ! 

geen aankoop 
10 SEK €0 ,39 4 U É 
1 CHF € 0,40 I M I 

aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

, 
0,45 
0,50 

0,50 

^ ^ K 
0,82 

0,50 
0,47 
0,45 

0,52 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,51 

0,57 

0,45 
0,30 

0,50 
\ 

0,40 

U kunt ons bereiken maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op: 
tel: 0346  552585 of 06  43073077 / fax: 0346  552584 of 030  2892620 

of per email: info@pzhcrimpen.nl 

H 
^ 

] 
^ ■ P 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheicd om uw verzameling in commissie te geven. In dit geval leggen wij gezamenlijk 
met u een verkoopprijs vast en bieden wij uw verzameling gedurende twee maanden aan via onze internationale 
verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS 
MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

b 

^ ^ ^ ^ B ^ ^ Langegracht 42c 3601 AJ Maarssen i email: info@pzhcrimpen.nl S É 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
mailto:info@pzhcrimpen.nl
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Tel.: 030-: |443%^ (24 uurs besteliijn) 
info@fiiatelie.net - Banjk: 38.1#.81.378 / Giro: 7227081 
WWW.FIUlLT^yE.IIET - ^piflC«$fAiViP80NTHEWEB.C0iVI 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
14340 Afghanistan 1932-1964. Prijs: € 300,00 
Postfrisse collectie Afghanistan 1932-1964 (paar zegels met plakker) Bevat voornamelijk ongetand ma
teriaal waaronder ook beter zoals (Michel no's) 333 getand en ongetand (met in Michel), beide gesig
neerd J H Stolow, 367-368B, 371-3728, 373-3768, 673-680B, 685-6928 695-7028 etc Ook veel blok
ken aanwezig zowel getand als ongetand Mooie partiji 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14361 Andorra 1961-1994. Prijs: € 240,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Andorra 1961-1994 Beginnend met ongebruikt en vanaf 1980 post-
fris, inclusief port In album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14327 Australië 1913-1972. Prijs: € 125,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1972 in luxe Importa Bnstol stockboek 
Bevat o a leuk Kangaroos en postfris matenaal jaren 60 en 70 
14267 Australië. Prijs: € 120,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Australië in blanco album Bevat veel matenaal, waaronder ook veel 
doubletten en ook wat postfrisse zegels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14346 Bangladesh 1972-1985. Prijs: € 220,00 
Postfrisse en gebruikte stock Bangladesh 1972-1985 in dik stockboek Veel matenaal, waaronder ook 
blokken en dienst Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14344 Berlijn 1948-1989. Prijs: € 1.350,00 
Complete, gebruikte collectie Berlijn 1948-1989 in luxe Lindner en Safe album Veel zegels Schlegel ge
keurd o a zwartopdrukken 1948,1 en 2 Mark roodopdrukken 1948, UPU, Wagner etc Blok 1 heeft val
se stempels, daarvoor een postfns blok 1 als compensatie (Schlegel gekeurd) 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14335 Bulgarije 1879-1920. Prijs: € 240,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie op albumbladen in map Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel 
no's) 1-5, 6-11,21-23, port 1-3,4-6, 7-9,10,12, etc Tevens wat Roemenie aanwezig (ca 1890-1955) 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14234 Bulgarije 1879-1969. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 1879-1969 op Kabe bladen in 2 albums Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 4, 5, 91-93*, 224-230*, 231-237*, 244-249', 264-268, 
273-277, luchtpost 12-14*, etc Mooie collectie, veel matenaal, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14368 Bund 1949-1988. Prijs: € 770,00 
Postfrisse collectie Bund 1949-1988, ogenschijnlijk compleet, in het begin iets wisselende kwaliteit In 2 
Safe albums Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14345 Bundespost 1949-1989. Prijs: € 1.350,00 
Postfrisse, ogenschijnlijk complete collectie Bundespost 1949-1989 in 3 Lindner albums Collectie bevat 
alle goede senes, inclusief de posthoorn sene Mooie collectie, koopje' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14322 Bundespost. Prijs: € 450,00 
Zeer uitgebreide voornamelijk gebruikte stock Bundespost in 6 dikke insteekboeken in doos Bevat voor
namelijk matenaal van de jaren 70 en 80, gigantisch aantal' 
14372 Burma dienst 1939. Prijs: € 700,00 
Stockboek met 11 postfnsse senes Burma dienst 1939 (Stanley Gibbons O 15-27) en tevens extra dou
bletten Cat waarde ruim 3100 pond = 3700 euro 
14248 DDR 1948-1990. Prijs: € 1.000,00 
Schitterende gespecialiseerde collectie postzegelboekjes met typen en ondertypen, ook veel 
Sondermarken boekjes, opgezet met cat nrs in album Veel betere en schaarse boekjes aanwezig in 
meest zeer mooie kwaliteit, in totaal meer dan 170 meest verschillende boekjes + ook kaftjes met opdruk 
'MUSTER (met berekend) Michel cat w ruim 5000 euro" Zelden aangeboden matenaal" 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14269 Denemarken 1937-1938. Prijs: € 100,00 
Stockblad met 4 bneven van Denemarken 1937-1938 met postzegels met prive opdruk filatelistenclub 
Leuke aanvulling voor verzameling' Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14271 Diverse landen. Prijs: € 175,00 
Insteekboek met betere senes van diverse landen Bevat (Yvert no's) Vaticaan 72-79,80-85**, luchtpost 
18-19** Hongarije blok 5 en 6 Servië 93-104** in blokken van 4 Angola 328-351 en diverse betere ze
gels van Portugal Hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdopwwwfilatelie.net 
14342 Duitse bezetting W.O.II Prijs: € 2.500,00 
Schitterende geheel gebruikte collectie (deels op verzoek gestempeld) met heel veel dure uitgaven wo 
bezetting Albanië compleet, Kotor Ie serie, Kurland, Laibach compleet incl port + diverse extra uitgaven 
op briefstukjes, Litouwen incl 2e sene t/m 1 roebel (gekeurd), Macedonië 1/8, Montenegro compleet incl 
nr 19 met keur Pleskau Kroatië blok 1 etc op Borek bladen Cat w voor echt gebruikt ruim 53 500 eu
ro'" Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14343 Duitse Rijk 1923-1945. Prijs: € 2.100,00 
Voornamelijk gebruikte, vrijwel complete collectie Duitse Rijk 1932-1945 in Lindner album Collectie be
vat zeer veel goed materiaal zoals (Michel no's) 378-384, 398-401, 407-409 op bnefstukjes, 423-424 
428-429, 430-434, 438 (Sudamerikafahrt, Schlegel gekeurd), blok 1 middenstuk op bnef met Ie dags-
tempel, 450-453,455,456-458 (PolarFahrt), 459-462,474-478 blok 2*, blok 3, etc Mooie collectie zeer 
hogecat waarde' Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14348 Duitse Staten. Prijs: € 1.900,00 
Meest gebruikte collectie van de diverse Staten met o a zeer uitgebreid Baden met typen en kleurnuan
ces afstempelingen, Bayern met betere zegels en stempels, Bergedorf Braunschweig, Hamburg, 
Hannover Helgoland, veel Norddeutscher postbezirk incl beter, Sachsen, T&T en Württemberg, in goed
gevuld Schaubek album Enormecatw Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14293 Duitsland 1900-1980 poststukken. Prijs: € 400,00 
Doosje met 5 kleine albums met poststukken van Duitsland 1900-1980 Veel matenaal, waaronder veel 
enkelfrankermgen en betere zegels 
14358 Duitsland Zones 1945-1949. Prijs: € 3.800,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zones van Duitsland 1945-1949 Bevat zowel West-als 
Oostzones met zeer veel beter materiaal zoals (Michel no s) Algemene Uitgiften blok 12A gebruikt (keur 
Schlegel) blok 128 gebruikt (keur Schlegel) Amerikaanse en Britse Zone i/l-IX/l** l/ll-IX/ll**, 101** dub-
beldruk, Baden blok 1A**, 1B**, Sovjet Zone blok Ixb** (met eert) 2t* (met eert) 3A** 3A (gekeurd) 
38" , 3Bbya (', gekeurd), 4*, WZd3-7** (eert Stroh), SKZd1-4** (gekeurd Stroh BPP), blok 5x** (eert), 
Hz12Bxb* (eert), blok 6** etc Fantastische collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14341 Egei'sche eilanden. Prijs: € 1.050,00 
Insteekboek met 13 complete gebruikte Ganbaldi senes met de verschillende opdrukken van de eilan
den, zoals Simi Scarpanto, Rodi, Piscopi etc Cat waarde Sassone 13x 375 euro = 4875 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14275 Engeland en koloniën brieven. Prijs: € 320,00 
Doosje met ca 115 bneven van Engeland en diverse kolomen, waaronder veel Australië en gebieden 
Voornamelijk ouder matenaal 

14295 Engelse koloniën. Prijs: € 550,00 
Drie dikke Leuchtturm insteekboeken met een gebruikte collectie/stock nieuwtjes van diverse Britse ko
lomen Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14320 Engelse koloniën. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met postfnsse nieuwtjes van diverse Engelse kolomen Bevat o a veel Gibraltar en veel se
nes met Specimen opdrukken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14233 Engelse koloniën. Prijs: € 265,00 
Voornamelijk gebruikte (maar ook wat postfns en ongebruikt) collectie Engelse kolomen in 4 kleine blan
co albumpjes Bevat o a leuk Australië, Canada, Singapore, India en staten etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14356 Filippijnen 1926-1980. Prijs: € 220,00 
Gebruikte collectie Filippijnen 1926-1980 in blanco album Goed gevulde collectie met ook wat bneven, 
FDC s blokken, ongetand matenaal etc Leuke collectie' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14254 Finland 1856-1985. Prijs: € 1.700,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte (moderne deel ook postfns) collectie Finland 1856-1985 in 
oud album Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 1, 2, 3A ,4, 5-9,10*, 28-30* en 
33-35* met opdruk specimen 46*, 54, 60, luchtpost 1* (zeppelin), etc Ook auto-pakketpost zegels aan
wezig, Karelie, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14280 Frankrijk 1937-1972. Prijs: € 1.350,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Frankrijk 1937-1972 in oud album Collectie bevat zeer 
veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 309**/* (blok van 4), 320** (blok van 10), 334** (blok van 6), 354-
355* 388-394* 398* 489-493* 580A*, 841* 867-872', 891-896*, 930-935' 945-950', 989-994* blok 
3* (Pexip), Cours d instruction 161-CI2*, 203-C11*, 140-CI4** 192-C1*, 142-CI2*, 193-C11*, 195-C11* 
etc Ook wat ongetande series aanwezig zoals1142-1145**, 1157-1160** 1166-1171** etc Rare collec
tie, hogecat waarde' Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14318 Frankrijk automaatzegels. Prijs: € 300,00 
Twee blanco Importa albums met postfnsse automaatzegels Frankrijk, waaronder veel '"OO"" drukken 
Zeer mooi' Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14282 Frankrijk. Prijs: € 770,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Frankrijk in blanco album met veel beter matenaal Collectie bevat 
o a luchtpost 1928 opdrukken (maar zonder garantie op echtheid'), veel goede ongebruikte senes uit de 
jaren 50 en beter materiaal zoals (Yvert no's) 156,231,240*, 246-248* 249-251* 270-274*, 292', 300, 
305', 339-340', 354-355', 580A", luchtpost 20" , 29, etc Tevens een stockboek met voornamelijk klas
siek matenaal Leuk kavel' Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14338 Frans Andorra 1950-1990. Prijs: € 220,00 
Ongebruikte collectie Frans Andorra 1950-1990 op albumbladen in map Tevens wat postfns matenaal en 
wat zegels van Spaans Andorra aanwezig Collectie bevat wat beter matenaal zoals (Yvert no's) Frans 
Andorra 237-238' 243-244* 261-262', 269-270* etc Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
14366 Franse Zone 1945-1949. Prijs: € 965,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse Zone 1945-1949 in luxe Lindner album Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Michel nos) Algemene uitgiften 1-13, Baden 28-37, 38-41A*, 42-45A', 46', 46, 
47-49', 47-49, 50-52', 50-52, blok 1A*, 18* 2* Rheinland-Pfalz 30-31 32-41', 32-41 42-45A (keur 
Schlegel), 46-48, blok 1', Württemberg 28-37, 38-39 (keur Schlegel), 40-43A', 40-43 (keur Schlegel), 
47-48 (keur Schlegel), blok 1 * etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14351 Goldcoast 1875-1953. Prijs: € 160,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Goldcoast 1875-1953 in stockboek Collectie bevat ca 140 ze
gels, waaronder leuk klassiek, iets doubletten en ook betere hoge waarden 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14235 Groot Brittannië 1971-2006. Prijs: € 640,00 
Postfrisse en gebruikte dubbel verzamelde collectie Groot Brittannie 1971-2006 in 3 blanco albums 
Collectie bevat ook port, inclusief ouder materiaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14247 India 1854-2002. Prijs: € 1.200,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie India 1854-2002 in 2 blanco albums Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 2A (lOx), 3 (4x), 4 (2x), 5 (5x), 7, 8, 16, 26, 28, 49, 50, 51, 
68 69,70,71 72 95 96 125**, 126, goed dienst met o a 6,49, 50,51, 66, 73, etc Ook na onafhanke
lijkheid veel materiaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14337 Irak 1923-1970. Prijs: € 315,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Irak 1923-1970 op Scott albumbladen in map Collectie is goed gevuld 
en bevat beter matenaal zoals (Michel no's) 19-30, 59, 79-96, 97-118, 149-156*, 157-159*, 200*, 513, 
dienst 22-31, 34-44,47-54, 55 etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14349 Is raë l i 945-1970. Prijs: € 220,00 
Collectie van ca 245 brieven, FDC's en bnefkaarten van Israel 1945-1970 Leuke, goed beschreven col
lectie met ook wat lokaalpost Palestina zegels etc Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14251 Israël 1949-1991. Prijs: € 250,00 
Postfnsse collectie Israel 1949-1991 in 3 luxe Leuchtturm albums Collectie is vanaf 1960 zeer goed ge
vuld, postfns en fulltab Voor 1960 ook wat aardig matenaal zoals muntsene 1949, UPU sene 1949, 40 
jaar Tel AVIV 1950 etc 
14228 Italiaanse koloniën en Republiek 1944. Prijs: € 400,00 
Map met postfrisse complete vellen van Italiaanse kolomen en Republiek 1944 Cat waarde Sassone 
ruim 6000 euro Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14334 Italië ""Estero"" en Albanië. Prijs: € 580,00 
Kleine gebruikte collectie Italië met opdruk ""Estero"" wo no (cat Sassone) 1, 2, 3, 5-8, 9 (2x), 10,12-
14,15-17, Albanië no 1-3 Durazzo no 2 3,4 en 7, Scutan en Valona no 3, 6 en 7 Op insteekkaart in 
map Cat w Sassone 4850+ euro'" Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14364 Jamaica 1860-1992. Prijs: € 315,00 
Postfrisse ongebruikteengebruiktecollectie Jamaica 1860-1992 Met blokken In album 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
14255 Monaco 1885-1985. Prijs: € 3.050,00 
Fantastische postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1985 in Schaubek album 
Collectie bevat zeer goed klassiek matenaal zoals (Yvert nos) 8', 10' (miniem scheurtje), 16', 21 ' (2x), 
21 27-32' 3442', 46', 54-64' 119-134', 135-139', 185-194* 200-214', luchtpost 51-54*, 57*, 58*, 59*, 
60*,66,68 blokl*, 2',3A*, 3B*, port4*,4 8-10*, 27-28*, etc Verder ook ongetand matenaal, epreuves 
de luxe (o a UPU 1949) etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14276 Nederland en gebieden 1852-1940 . Prijs: € 3.200,00 
Zeer mooie postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1940 en gebieden in 3 blanco 
albums Bevat goed klassiek deel met ook op tanding verzameld materiaal Veel betere zegels aanwezig 
zoals 29 48, 80,101 104-105 131-132, 136-138", luchtpost 12-13 leuk port, dienst 1-7 (armenwet), 
etc Tevens overzee aanwezig tot 1976 met o a Nederlands Indie 1,2,63-80 (Java) 81-98 (buiten bezit), 
Curasao 74b*, 82-88* luchtpost 26-40, 41-44", 45-52**, 53-68", Sunname 58*, 59*, 115**, 117bfb**, 
137-140', 141-144', 151-156*, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
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14294 Neder land 1852-1985. Pr i js : € 220,00 
Importa album met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1985 Collectie 
bevat o a 1-3,346-349, veel nominaal materiaal en leuk telegram 

Compleet gefotografeerd op wvm.filatelie.net 
14291 Neder land 1852-1999. Pr i js : € 4.750,00 
Vrijwel complete, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nededand 1852-1999 in 4 Davo luxe al
bums Collectie bevat vrijwel al het goede materiaal zoals 29, 48, 61b*, 61c, 80, 101, 104*-105,1231-
132, 136-138 en ook back of the book luchtpost 12-13, roltanding compleet gebruikt (zonder no 32), 
port compleet (inclusief 67a-68b*), internering 1-2*, postbewijs gebruikt compleet brandkast ongebruikt 
compleet, dienst compleet, telegram compleet (zonder no 7) etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op wHVi.filatelie.net 
14239 Neder land 1852-2001. Pr i js : € 3.750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2001 in 3 Davo albums Collectie is zeer 
goed gevuld en begint met goed klassiek deel, gespecialiseerd op tanding, waaronder ook bijzonder ma
teriaal zoals 19J+H (eert), 26F, 1211 (eert), plaatfouten en verder natuurlijk zeer veel beter matenaal zo
als 29, 49, 104-105, 131-132, 136-138*, 323-324**, 325-326**, 327-331**, 346-349, 350-355**, 402-
403b*, luchtpost 12-13, roltanding vrijwel compleet, port zeer uitgebreid op type verzameld, dienst com
pleet, internering 1-2*, postbewijs compleet etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op vmw.filatelie.net 
14286 Neder land 1950-1970. Pr i js : € 400,00 
Schoenendoosje met ca 250 prentbnefkaarten van Nederland 1950-1970 met diverse langstempels 
Leuk ongewoon matenaal' 
14305 Neder land 1ste emiss ie . Pr i js : € 6.650,00 
Fantastische collectie Nederland 1ste emissie halfrond franco met veel betere ex (98 stuks), wo 
Doesborgh B op no 3, Bergen op Zoom op paartje no 2, Monnikendam op no 1, Wormerveer op no 1, 
Venio B op no 2 en 3 In insteekboek Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14319 Neder land br ieven. Pr i js : € 200,00 
Album met 129 brieven van voornamelijk Nederland (iets overzee en buitenland) Leuk assortiment met 
oa mengfrankenng 1872en 1876 Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14297 Neder land en geb ieden br ieven. Pr i js : € 950,00 
Doosje met honderden oude bneven en briefkaarten van Nederland en gebieden, waaronder veel 
Nederlands Indie Veel apart materiaal, leuke stempels, bestemmingen etc 
14317 Neder land eo-f i latel ie. Pr i js : € 200,00 
Album met 69 eo-brieven van Nederland Leuk geheel met ook een bnef met sporen van een 3-stuiver 
stempel (') Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14296 Neder land FDC's ja ren 50. Pr i js : € 250,00 
Doosje met beschreven FDC's van Nederland van de jaren 50 Voornamelijk pracht exemplaren, cat 
waarde ca 1250 euro 
14316 Neder land f iscaal . Pr i js : € 450,00 
Map met ca 800 stempelafdrukken van diverse gemeenten van Nederland, gesorteerd per provincie 
Ook wat stempels van Kamers van koophandel Ongewoon kavel 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14288 Neder land luch tpos tbr ieven. Pr i js : € 880,00 
Zeer leuke kleine tentoonstellingscollectie van ca 40 luchtpostbneven van Nederland en ook enkele bui
tenlandse brieven Periode ca 1930-1940 met veel bijzondere bestemmingen en stempels 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14287 Neder land pos ts tukken . Pr i js : € 485,00 
Album met een kleine verzameling poststukken van Nederland (54 stuks) waaronder een 3-stuiverstuk 
uit Dordrecht en leuke langstempels, o a Kralingsche V 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14310 Neder land punts tempels . Pr i js : € 375,00 
Map met stockbladen met een collectie puntstempels van Nederland, opgezet per provincie Bevat 481 
zegels en 1 brief Leuke samenstelling met ook veel verschillende zegels 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14303 Neder land rolzegels. Pr i js : € 2.100,00 
Insteekboek met een GESTEMPELDE verzameling rolzegels van Nederland Bevat uitsluitend langlo
pende zegels in strippen van 6 Cal waarde voor postfris is 6600 euro (gebruikt onbekend) Nog nooit zo 
gezien, absoluut eenmalig objecfi Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14285 Neder land s tadspost . Pr i js ' € 300,00 
Doos met ca 785 gelopen bnefstukken van diverse stadsposten in Nederland Leuke samenstelling 
14264 Neder land k le in ronds Zu id Klol land. Pr i js : € 1.700,00 
Collectie kleinrondstempels Zuid Holland, ca 82 poststukken en 27 zegels, wo Abbenbroek 1894 op no 
35, Benthuizen 1899 op no 33,'s-Gravendeel 1897 op no 35,'s-Gravendeel 1903 op no 51,Goudnaan 
1904 op no 51, Rijnsaterwoude1907opno 51, Nieuwehoorn 1898 op no 31, Heerjansdam 1903 op no 
51, Oostvoorne 1895 op no 37, en verder o a IJsselmonde, Heinenoord, Katendrecht, Lisse, 
Kralingsche Veer, Hoog Blokland eva In nngband 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14302 Neder lands Indië 1864-1948. Pr i js : € 770,00 
Ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Davo cnstal al
bum Collectie bevat veel matenaal, waaronder ook beter zoals 1(*), 1, 2, 30, 37, 61*, 80*, 80, 97*. 98, 
135-137*, 160-166, brandkast 1-7*, dienst 7, etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea aanwezig 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14262 Neder lands Indië br ie fkaar ten. Pr i js : € 430,00 
Collectie van 57 postwaardestukken van Nederlands Indie met verschillende kleinrondstempels Leuke 
collectie met veel verschillende kaarten en betere stempels 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14261 Neder lands Indië. Pr i js : € 240,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Nederlands Indie met ook wat matenaal van Indonesië en wat 
Japanse bezetting Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14268 Nieuw Zeeland 1898-2004. Pr i js : € 550,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1898-2004 in 2 blanco albums Collectie bevat beter ma
teriaal zoals (Yvert no's) 169-174, 186, 187, 190, 191,192, 193-206, 207-209, luchtpost 1, 3, en leuk 
dienst Tevens veel postfrisse blokken aanwezig, waaronder ook Health blokken 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 

14375 Pakis tan 1947-1982. Pr i js : € 770,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Pakistan 1947-1982 in blanco album Collectie is gedeelte
lijk dubbel verzameld en bevat ook Bahawalpur, dienstzegels, bneven en briefkaarten etc Veel beter ma
tenaal zoals (Michel no's) 1-19* (opdrukserie 1947), 14** met kopstaande opdruk (met in Michel), 24-
43**/*, 47-54*, 65-71*, dienst 11-14*, 28-32', 33-35*, 36-45*, Bahawalpur 2-15**, dienst 1-6*, 7-9, etc 
Tevens stockboek uitpuilend met doubletten Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14371 Palest ina 1922-1945. Pr i js : € 500,00 
Stempelcollectie Palestina 1922-1945, gesorteerd op plaatsnaam, ook op bneven en briefstukjes Met 
catalogus (Palestine Mandate Postmarks) In 2 zelfgemaakte albums 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14365 Palest ina/ Israël . Pr i js : € 220,00 
Postfrisse en gebruikte collectie van 205 aerogrammen Palestina en Israel In multoband 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14360 Paraguay 1870-1993. Pr i js : € 1.050,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Paraguay 1870-1993 in 2 blanco albums Collectie is zeer 
goed gevuld met veel leuk klassiek materiaal, veel blokken, waaronder ook met officiële uitgiften, onge-
tsndö Z6Q6lS Gtc 
14298 Perzië, Turki je, Oos ten r i j ks Levant . Pr i js : € 300,00 
Twee kleine stockboeken met voornamelijk gebruikt klassiek matenaal van Perzie Tevens wat oud 
Turkije en Oostenrijks Levant Leuk uitzoekkavel Compleet gefotografeerd op www.fllateiie.net 
14230 Polen 1918-2000. Pr i js : € 385,00 
Goed gevulde, gebruikte collectie Polen 1918-2000 in 4 Davo albums Mooie collectie met zeer veel ma
teriaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14306 Postzegelboek jes Dui tse Ri jk. Pr i js : € 2.500,00 
Map met 28 postzegelboekjes Duitse Rijk in mooie kwaliteit Bevat betere boekjes zoals (Michel no's) 
14 IA, 14 2A, 15A (2x), 31, 32 3, 37 1, 37 2,40 4, etc Cat waarde 8480 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14373 Sierra Leone 1859-1977. Pr i js : € 770,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Sierra Leone 1859-1977 in insteekboek Collectie is veelal 
dubbel verzameld en bevat zowel goed klassiek matenaal vanaf no 1 als de eerste zelfklevende zegels, 
zowel postfris als gebruikt Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14363 Sovjet Zone 1945-1948. Pr i js : € 3.800,00 
Prachtige postfrisse, ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Sovjet Zone 1945-1948 in luxe 
Safe album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) Thunngen blok 1 x** (gekeurd), 1x, 
2t, 2x, 3B**, 3B, 4**, 4, West Sachsen 150-155X**, blok 5X**, 5X, 5Y Bezirk 27 opdrukken (zonder 179) in 
"blokken van4etc etc Cat waardeca 21900euro Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14367 Sovjet Zone 1945-1949. Pr i js : € 2.300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sovjet Zone 1945-1949 in blanco album Collectie bevat veel beter 
matenaal zoals (Michel no's) 41* (poschta), 43C*, 42-50D*, 42-50E* (46 ontbreekt), 42-50G*, 150-155X*, blok 
2', 3A*, 3B*, 3a, 3B, 4**, 5X*, 5Y*, 6*, SZd7BY**, SZd8BY**, Finsten^alde blok 1*, Meissen blok 1', Rosswein 1*, 
2*, etc Zeer leuke collectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14265 Stempels Rot te rdam. Pr i js : € 235,00 
Album met ca 60 enveloppen en kaarten met diverse stempels Rotterdam Periode ca 1940-1995 met 
veel filatelistische enveloppen en stempels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14258 Strai ts Set t lements 1850-1900. Pr i js : € 850,00 
Ongebruikte en gebruikte partij Straits Settlements 1850-1900 op stockbladen in map Bevat veel leuk 
materiaal, waaronder kopstaand watermerk en veel hogere waarden Cat waarde 4 a 5 duizend pond 

Compleet gefotografeerd op www.filateUe.net 
14353 Thai land 1883-1993. Pr i js : € 3.800,00 
Prachtige postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Thailand 1883-1993 in 2 dikke insteekboeken 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal met ook veel doubletten zoals (Michel no's) 1-5*, 1-5, 6V', 7-
14,61,73-79,152-157* (Ie padvinderserie), 152-157,176-182* (2x) (3e padvindersene), 191-196 (2x), 
199-213 (2x), 302-304**, 371*, 373*, 374**, 411-427** (A422 gebruikt), 485-492**, 493-500**, etc 
Prachtige partij, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14326 Ts jecho-Slowaki je 1918-1960. Pr i js : € 175,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1960 in luxe Importa Bnstol insteekboek 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 121*, 143-151*, 188-191*, 209-212*, 1228', 263-
266* 277-280* luchtpost 7-9' etc Hoge cal waarde 
14357 Turki je 1863-1943. Pr i js : € 2.850,00 
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1943 in Kabe album Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-4,10,18, 35, 50,100-107,108-113 (113 gekeurd), 124-
129', 229-245 (245 gerepareerd), 246-250', 259-260, 1915 6-stralige ster opdruk vrijwel compleet 
(Michel 261-329), 1916 5-stralige ster opdruk vrijwel compleet (Michel 358-475), 1917 Kever opdruk 
(485-621) vrijwel compleet ongebruikt, 640-651A*, 767-778, 857-867*/o, 868-881 (879 ontbreekt), 913-
934* (931 gebruikt en 932 ontbreekt), 1019-1028*, 1090-1093*, port 1-4, 5-9*, 11-15, 31-32, etc Cat 
waardeca 20000euro Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14308 Verenigde Nat ies. Pr i js : € 100,00 
Gebruikte collectie Verenigde Naties tot 1999 in stockboek Collectie bevat New York (inclusief blok 1) 
en Geneve Veel zegels en blokken, koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14359 Were ld 1860-1920. Pr i js : € 1.800,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Wereld 1860-1920 in blanco album Collectie bevat veel matenaal 
waaronder goed Britse kolomen en oud Italiaanse Staten Zeer leuk uitzoekkavel met leuke zegels 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14315 Were ld A-Z. Pr i js : € 375,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie wereld A-Z in twee blanco albums Collectie bevat o.a. goed 
Duitsland, Oost-Europa, Engelse kolomen, Azie (waaronder China) etc 
14257 Zweden 1855-1985. Pr i js : € 1.700,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Zweden 1855-1985, o a (volgens cat Yvert) no 2, 4 ( 2x), 6 t/m 11, 
6a, 12, 14, 15,16 t/m 26, 19A, opdrukken Landstormen 1917 en 1919, no 50, 163A t/m 177, 178 t/m 
192,206 t/m 210, dienst, luchtpost, belasting, vanaties dienst, combinaties postzegelboekjes, postzegel
boekjes en blokjes In album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14266 Zwi tse r land luch tpos tb r ieven . Pr i js : € 300,00 
Album met 47 luchtpost bneven van Zwitserland 1926-1958 Leuke kleine collectie met veel verschillen
de bestemmingen en leuke frankenngen en stempels Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 

O n z e o p e n i n g s t i j d e n : d i n s d a g t o t e n m e t z a t e r d a g v a n 1 0 . 0 0 t o t 1 8 . 0 0 u u r 
SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

Vul nu d e bon in e n o n t v a n g e e n j aa r lang kos te loos o n z e prijsli jst 

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, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN: "AL RUIM 45 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND 1e dag enveloppen E62/E330 100% compleet (excl El 29a) onbe
schreven 312 stuks cat w '06 € 1 076,65 plus vele, vele met getelde meelopers 
Nu € 125,-

2) NEDERLAND 1872/ca 1980 vuat een heerlijke collectie om uit te zoekeni Vele 
complete postfnsse series, incl 50-er jaren, mooi klassiek' njp en groen" ook 
Overzee en buitenland (cat w ruim € 6 000,-) € 200,-

3) NEDERLAND rolzegels & roltanding verz € 400,-
4) NEDERLAND plaatfoutencollectie € 480,-
5) NEDERLAND puntstempels mooie verz € 550,-
6) NEDERLAND klassiek 1852/ca 1910 partij in aantallen, incl klem- en grootrond-

stempels enz , enz , met zwaartepunt op emissie bondkraag, incl schaarse en 
ongebruikelijke stempels (duizenden zegels, gemengde kwaliteit) cat w ruim 
€ 1 0 000,- Nu € 675,-

7) NEDERLAND 1940/1969 (xx) in luxe Davo-Ctinstal album postzegels postfns 
compl uitgez 534/537 (635 postzegels, 2 Legioenblokken) 
cat w 2011 € 3 258,90 € 685,-

8) NEDERLAND periode 2001 t/m 2008 (xx) postfns in 2 luxe Davo-Chnstal albums 
postz , b l , velletjes, postz b , postk pr € 906,46 Nu € 700,-

9) NEDERLAND postzegelboekjes nrs 1 t/m 81 1964 t/m 2003 100% compleet in 2 
luxe Davo-Chnstal albums vanzelfsprekend incl alle schaarse uit de 6 en 9 sene 
cat w € 2 070,80,130boekjes € 750,-

10) NEDERLAND postwaardestukken enz van ca 1872, zowel xx als O ook lucht-
postbladen, form , perifere filatelie, verhuiskrtn enz Partij/coll incl vele zeldzame 
stukken, ook klassiek, zeer gevaneerd Belangrijke prachtkoop (ruim 1100 stuks)i 

€ 7 5 0 -
11) NEDERLAND postzegelmapjes 1982 t/m 2008 nrs 1 tot en met 387 in 15 Importa-

albums (cat w 2011 € 1 987,55,436 mapjes plus vele met getelde specialiteiten, 
meelopers enz , enz) Nu € 750,-

12) NEDERLAND 1852/ca 2000 dit is HEEL ZEKER de mooiste partij die momen
teel aan de markt is, uitzoekplezier in de overtreffende trap collecties, albums, 
insteekboeken, verz , restanten, incl vele vele complete postfnsse/ongest series, 
hoge waarden, supergezellige ramsch-partij, ook Overzee, buitenland, vele, vele 
complete vooroorlogse romantische zegels en senes, hoge waarden etc , etc incl 
134/135 229/231,240/243,257/260,278 346/349 (2x) enz , enz (cat w ruim euro 
25 000,-) Nu € 7 5 0 -

13) NEDERLAND penode 1899/1939 (xx) luxe postfns zonder plakker verz in com
plete series (cat w 2011 € 2 682,-) € 800,-

14) NEDERLAND 1852/ca 1980 (O) verz incl doubletten in 4 dikke insteekboeken, in
clusief fantastisch klassiek (cat w € 20 400,-) spotkoopje, belangrijke prachtkoopi 
Nu € 950,-

15) NEDERLAND firmaperforaties ook buitenland € 1 000 -
16) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 (O/xx/x) grote, belangrijke zeer veelzijdige 

collectie/partij incl topmatenaal ook wat Overzee en buitenland Over 't algemeen 
IS de kwaliteit bijzonder goed te noemen, gemiddelde afval met meer dan 5% 
(cat w ruim boven de € 50 000,-, zeer geschikt voor handel, wederverkoop, speci
alist (o a vele goede kl rondstempelsi) etc , etc Prachtkoop' € 2 500,-

17) NEDERLAND 1852/2007 een beleggingspartij/collectie die wij integraal te koop 
aanbieden waann o a automaatboekjes incl veel goede teksten uit de 6 en 9 
serie, verder jaarsets, post boekjes engros, ook belangrijk gestempeld etc , etc 
(cat w € 50 795,-, op aanvraag specificatie-lijst aanwezig Niet te geloven, spot
koopje' € 3 200,-

18) NEDERLAND 1976/2007 grote handelaren-voorraad jaarsets, PTT-mapjes enz 
in grote aantallen waarvan de aanschafwaarde ruim € 18 000,- bedroeg, zeer 
geschikt voor handel of om goedkoop te frankeren Niet te geloven, nu in de voor-
deelaanbieding € 4 800,-

19) NEDERLAND (x/xx) periode 1852/1960 grote handelarenpartij/verzameling onge
stempeld matenaal veelal in complete series, in doorsnee in goede kwaliteit, echter 
ook wel series met dubieuze resp valse gom etc ook Overzee en buitenland 
Belangrijke prachtkoop, zeer geschikt voor rondzending en/of (beurs-)handelaar 
etc , etc Gat w ruim € 70 000,- € 4 850,-

20) NEDERLAND 1852/ca 1900 coli /partij om uit te zoeken met zwaartepunt op mooi 
leesbaar oud stempelmatenaal zoals punt, kl rond etc , etc Belangrijke, hoogst 
interessante prachtkoop' € 5 000,-

21) NEDERLAND 1852/ca 1970 voorraad "collecties, verz en partijen" incl talloze 
topnrs (ook in aantallen) zoals nr 80,101, Lpl 2/13 enz , enz (ruim 200 albums, 
insteekboeken enz , enz) Nu € 70 000 -

22) INDONESIË 1945/ca 2005 coli incl doubletten in 10 mooi opgezette albums incl 
talloze goede postfr senes en blokken (cat w ruim € 10 000,-) 
Prachtkoop' Nu € 680,-

23) NED.NW.GUINEA 1949/1962 grote avonturenpartij om uit te zoeken incl bneven, 
kaarten etc Smikkelen en smullen voor specialist, grote doos vol collecties, restan
ten etc etc € 360,-

24) NED.NW.GUINEA grote speciaal-coll incl talloze cunositeiten enz , 
enz € 1 000,-

25) AFRIKAANSE LANDEN Nrd , Zd , Oost, West incl Libena, Ethiopië, Madagascar, 
Algerije Gabon, Gamereen enz , enz € 220,-

26) ALBANIË grote, belangrijke verzameling € 325,-
27) ARABISCHE WERELD in 2 uitpuilende koffers, veel motief, ook klassiek 

Belangrijke prachtkoop € 350,-
28) ARGENTINIË o a klassiek, belangrijke grote partij € 500,-
29) BELGIË wat een leuke partij om uit te zoekeni Klassiek, blokken, talloze complete 

senes, zeer veelzijdig en interessant prachtkoop' € 250 -
30) BELGIË 1849/ca 1980 belangrijke verz /partij om uit te zoeken incl mooi klassiek 

en vele vele postfnsse senes, blokken enz, enz Koffer vol dozen, collecties, zak
jes waarin veel opwindend filatelistisch matenaal, vele topstukken, oorspronkelijk 
in delen uitgeprijsd voor totaal al aan de U\GE kant € 18 720,- Nu het geheel in de 
voordeelaanbieding, met te geloven, zoveel moois' € 2 550,-

31) BELGISCH CONGO collectie/partij incl mooi klassiek € 220,-
32) BELG.KOL.&GEB enz mcl klassiek grote partij om uit te zoeken € 650,-
33) BOSNIË collectie € 140,-
34) BRAZILIË grote partij/verz incl veel klassiek in aantallen € 2 000,-
35) BULGARIJE 1879/ca 2000 verz /partij vrijwel compleet met vele, vele extra's incl 

klassiek en grote handelaren-stock € 2 500,-
36) CUBA grote, belangrijke collectie incl klassiek € 1250,-
37) DUITSLAND penode ca 1860/2000 in de ruimste zin des woords incl gebieden, 

kolomen enz , enz mooi, klassiek, prachtpartij om uit te zoeken € 125,-
38) DUITSLAND ca 1850/2005 'n droom van een partij/verz , koffer vol matenaal, ook 

veel klassiek, vol avontuur, veelzijdig geschikt voor vele doeleinden, ook talloze 
complete postfnsse senes en topstukken Fundgrube, cat w ruim € 6 000,-
Nu € 200,-

39) DUITSLAND postwaardestukken grote verz € 250,-

40) DUITSLAND (West - Bundespost) 1948/1987 (O) mooie verz luxe gestempeld 
incl vele toppertjes o a 1949 HDM, 1950 Bach, 1951 700 jr Lubeck-kerkramen, 
1950 HDM etc , etc Belangrijke, prachtige verzameling voor 
'n vnendenprijsje € 350,-

41) DUITSE RIJK 1872/1945 (overw O) uitgebr verz , op weinig na bijna complete 
verz (ca 2000 zegels, 7 blokken) € 1 000,-

42) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) 1872/2004 onvoorstelbaar grote, veel
zijdige handelaren stock incl vele goede collecties en luxe topsenes, zeer geschikt 
voor handel/rondzendverkeer etc Ook vele postfnsse jaargangen etc , etc Over 
't algemeen is de kwaliteit zeer goed te noemen Door de hele partij lopen ook wat 
andere landen (cat w ruim € 38 000,- plus-plus) Nu € 2 500,-

43) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) verzameling in ruim 50 mappen/al-
bums/insteekboeken incl talloze topstukken Gat w HEEL ZEKER ruim 
€ 250 000,- Topobject' "Once in a lifetime" € 18 000,-

44) EGYPTE verzameling € 125,-
45) ENGELAND ca 1870/2002 gigantisch grote partij om uit te zoeken waann naast 

veel algemeen massagoed ook vele complete postfnsse series, autom boekjes 
etc , etc Zeer veelzijdige en interessante koop € 155,-

46) ETHIOPIË ca 1900/2000 partij/coll zeer gevaneerd € 150,-
47) FRANKRIJK grote collecties voorraad € 3 500,-
48) FRANSE KOL & geb topverzameling € 325,-
49) HANDBOEKEN, speciaal-catalogi enz , enz grote, belangrijke filatelistische 

bibliotheek incl talloze gezochte zeldzaamheden zoals proeven-boeken Bilig's 
handboeken stempels Wereld ook over Cinderella's, postw stukken uitsluitend 
"zeer interessante boeken" (ruim 400 titels, antiquansch per-stuk-geprijsd ruim 
€ 8 600,- Nu mijn hele bibliotheek voor 'n klem vnenden-prijsje m de voordeel-
aanbieding € 1 400,-

50) HONGARIJE grote partij om uit te zoeken waann veel avontuur mcl vele complete 
series en heel mooi en bijzonder klassiek € 300,-

51) ISRAEL 1948/2000 leuke prachtpartij om uit te zoeken veelzijdig mcl oud en 
ouder met Tap enz ENORME cat waarde m uitpuilende koffer € 425,-

52) ITALIË "fundgrube", uitpuilende koffer met prachtig matenaal zowel postfns als ge
stempeld mcl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete senes en 
mooi klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst 
interessant' € 2 000,-

53) JOEGOSLAVIË fantastische partij/coll 'om uit te zoeken" mcl talloze blok
ken, complete postfnsse senes, ook veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal 
Prachtkoopi € 350,-

54) JOEGOSLAVIË "fundgrube" uitpuilende koffer met prachtig matenaal zowel post
fns als gestempeld mcl veel topmatenaal cunositeiten, velletjes, blokken en vele 
zeldzaamheden mcl talloze complete series en mooi klassiek om uit te zoeken 
Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessant' € 1 000,-

55) LIECHTENSTEIN partij/coll Koopje' € 150,-
56) MADAGASCAR (en Rep Malgache) periode ca 1900/1980 € 375,-
57) MONACO 1885-ca 2000 € 425 -
58) OOSTENRIJK ca 1850/2000 gigantische collectie/partij waarin veel 

topmatenaal € 2 550,-
59) PORTUGAL (0/xx/x) gigantische grote, veelzijdige partij/collectie om uit te zoe

ken mcl klassiek, postgesch , rariteiten en talloze complete postfnsse senes 
Belangrijke prachtkoopi € 2 300,-

60) REUNION prachtcollectie mcl doubl € 700,-
61) RUSLAND SRuss Geb enz penode ca 1880/2000 enorme partij/coll om uit te 

zoeken, zowel klassiek, vellen, veldelen, blokken, talloze complete series postfns, 
ook Ijzersterk 20er-, 306r- en 40er- en 50er jaren enz (twee uitpuilende koffers 
met zakjes, dozen albums/collecties insteekb enz enz Belangrijke prachtkoop 
ENORM hoge cat waarde, méér dan 25 000 postzegels) per onderdeel REDELIJK 
geprijsd voor ruim € 9 000,- Nu m de voordeelaanbieding € 1 800,-

62) RUSS.GEBIEDEN, zowel klassiek als modern matenaal, zeer veelzijdig en interes
sant Prachtkoop' € 1 255,-

63) SPAANSE Kol.&Geb., klassiek, modern (mcl het plaatjes-achtige matenaal, vele 
complete series pfr, motieven € 300,-

64) TURKIJE grote, gezellige avonturen-snuffel-uitzoekpartij waar qua franje en sjeu-
igheid erg veel aanzit incl zeldzaam/exclusief matenaal, ranteiten/foutdrukken/ 
klassiek etc , etc Belangrijke prachtkoop' € 480,-

65) VERENIGD EUROPA FDG's 1956-heden een onvoorstelbaar grote, gespeciali
seerde uitgebreide collectie mcl vele (zeldzame, hooggenoteerde) blokken, vel
letjes e d (ruim 3 000 eerste dag enveloppen, onbeschreven) Nu € 2 000,-

66) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantische avonturenpartij, zeer veelzijdig waann 
o a veel oud, postgesch , bneven kaarten, precancels etc € 440,-

67) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantisch leuke, gezellige partij mcl klassiek om uit 
te zoeken' Zeer veelzijdige en hoogst interessante prachtkoop' € 500 -

68) VER.STATEN VAN AMERIKA twee koffers vol met matenaal "rijp en groen' erg 
leuk om uit te zoeken, ten dele m albums/msteekboeken etc , etc Belangrijke 
prachtkoop' € 3 5 0 0 -

69) ZUID AFRIKA en gebieden partij om uit te zoeken € 175,-
70) ZUID AFRIKA en gebieden mcl klassiek/oud matenaal grote collectie/partij om uit 

te zoeken, zeer veelzijdig en interessant' € 500,-
71) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 coli /partij, veelzijdig en zeer interes

sant € 250,-
72) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 koffer vol fantastisch filatelis-

tisch matenaal, een ware hoorn des overvloeds van fantastisch mooi klassiek 
Belangrijke prachtkoop' € 5 500,-

73) ZWEDEN ca 1858/ca 2000 zeer interessante en veelzijdige avonturenpartij waarin 
veel prachtig matenaal Niet te geloven, héél mooi spotkoopjei € 550,-

74) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen" waann veel 
pnma matenaal "Fundgrube"i (oorspronkelijk al REDELIJK geprijsd voor ca 
€ 4 500,- spotkoopje) € 700,-

75) ZWITSERLAND ca 1860/2005 belangrijke collectie/partij m 2 uitpuilende koffers, 
een ware "hoorn des oven/loeds" normale verk w in delen per onderdeel ruim 
€ 20 000,- Nu het geheel voor een heel klem prijsje "m de voordeelaanbieding" al 
blijft het natuurlijk wel een belangrijk bedrag € 2 500,-

76) ZWITSERLAND grote voorraad collecties € 15 500,-
77) GEHELE WERELD grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken, gevaneerd, mcl 

vele exotische landen (o a ruim 150 insteekboeken, albums etc en vele tiendui
zenden zegels restanten zakjes, doosjes mcl ook mooi klassiek) € 700,-

78) GEHELE WERELD, old-timers € 1 250,-
79) GEHELE WERELD ca 1850-2005 collectie, mcl mooi klassiek, talloze complete 

postfnsse senes, exotische ongebruikelijke gebieden Fr Eng , It Sp Kol in Afrika, 
Zd Amenka, Az.\e, motieven enz en veel los dat nog moet worden uitgezocht, op
gezet mcl topmatenaal (ruim 200 albums, dozen, insteekboeken vol/halfvol, leeg 
mcl luxe, goed gevulde Davo-Chnstal albums, totaal ruim 200 000 postzegels. 



enorme cat waarde)' Per onderdeel oorspronkelijk uitgeprijsd € 35 000 , cat w 
hier natuurlijk een veelvoud van € 4 500,

80) GEHELE WERELD ca 1845/2005 parti|/verzameling in insteekboeken, ook mooi 
Nederland, Duitsland, China inclusief talloze complete postfnsse senes, de essen

tie in ruim 500 insteekboeken plus veel abonnementen en matenaal in dozen, zak

jes enz dat nog moet worden opgezet en uitgezocht Spotkoopjei' {ruim 300 000 
zegels"!) Nu € 1 0 000,

81) GEHELE WERELD ca 1845/1980 grote, belangrijke voorraad verzamelingen, 
vele landen ijzersterk vertegenwoordigd met vaak de zeer grote topstukken zoals 
Nederland met de 80 en 101, Oostenrijk met Wipablok 1933 en de Renner

blokken enz , enz in ruim 200 albums, insteekboeken enz , enz In de voordeelaan

bieding, in delen uitgeprijsd voor ca € 300 000, Nu € 75 000 

82) thema's motieven (Wereld) opruimingspartij zeer grote en kleinere pakketten sa

menstellingen zoals 1000 versch ruimtevaart 1000 dieren enz , enz ook vlaggen, 
schaken, schilderijen, sport, militair, vogels Ook vele complete senes, blokken 
Verkoopwaarde per pakket los in alle redelijkheid € 3 500  {tienduizenden en 
tienduizenden zegels) Spotkoopje' Nu € 350,

83) thema PADVINDERIJ verz om uit te zoeken incl poststukken, pr briefkaarten incl 
zeer oud materiaal, ook div exclusief resp zeldzaam, zeer mooie veelzijdige 
prachtkoopi € 257,50 

84) thema RUIMTEVAART cosmos, wetenschap. Curie, Da Vinci, Copernicus etc 
verz van ca 2200 postzegels incl blokken € 70,

85) thema RUIMTEVAART postzegels, blokken, velletjes, onvoorstelbaar grote partij/ 
coli ruim 10 000 postzegels € 295,

86) thema SCHEEPSPOST, schepen coli Postz , bneven, kaarten, FDC's, ephe

mera, postzegels enz incl klassiek {ruim 2500 stuks) € 500,

87) thema VLIEGTUIGEN ca 3000 postzegels € 150,

88) thema VLIEGTUIGEN {in de ruimste zin, burgerluchtvaart, Concorde, militair, 
helicopters enz , enz , totaal ruim ca 12 500 postzegels!) € 650,

89) thema ZEPPELIN incl brieven, kaarten met en zonder postzegel, ook afbeeldin

gen fantasie etc alle tijden incl 30er jaren incl topstukken! € 1250,

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

90) AANDELEN (Oude) en obligaties bijzonder leuke collectie, zeer gevaneerd waann 
diverse prachtige decoratieve stukken (ruim 100 stuks, prachtkoop!) € 100 

91) AANDELEN (Oude) vanaf ca 850 verz incl doubletten incl talloze decoratieve 
en spectaculaire schoonheden, ook USA Conf States enz , enz (4570 stuks) 
Spotkoopje 1 € 3 500,

92) AANDELEN (Oude) mooie verzameling/partij inclusief doubletten, talloze zeer 
decoratieve topstukken zowel Nederland als buitenland engros (ruim 15 000 stuks 
 vijftienduizend!  incl klassiek USA, Nederland, Spanje etc , etc) Belangrijke 
prachtkoop! €15 000,

93) AANTEKENSTROOKJES Nederland los en op bnef/kaart, ook mol vele doublet

ten en massagoed (ruim 35 000 strookjes) € 175,

94) AANTEKENSTROOKJES {oven« Nederland) grote partij om uit te zoeken waann 
naast veel eenzijdig massagoed ook veel schaars en bijzonder matenaal, ook velen 
op gelopen poststukken incl vooroorlogs! (ruim 60 000 strookjesn) 
Prachtkoop! € 500,

95) ANSICHTKAARTEN (= prentbnefkaarten) etc thema "honden" mooie veelzijdige 
verzameling incl fotomatenaal, fantasie hondenbelastingpenningen, afbeeldingen 
op collectorsItems etc , etc incl veel prachtig klassiek matenaal 
Prachtkoop! € 230,

96) ANSICHTKAARTEN, foto's vorstenhuizen Nederland, België, Luxemburg 
enz enz € 245 

97) ANSICHTKAARTEN enz partij om uit te zoeken "rijp en groen", zowel modern 
als oud incl topografie (prov Zeelandi), fantasie, vele aantrekkelijke thema's {ruim 
8 500 stuks) Interessante prachtkoop! € 395,

98) ANSICHTKAARTEN ook oude kauwgomplaatjes, foto's, afbeeldingen enz , enz 
filmsterren artiesten, popgroepen incl mooi klassiek, 30er, 40eren 50er jaren 
zoals Greta Garbo Marlene Dietnch, Shirley Temple, Dons Day, Esther Williams 
enz , enz {ruim 3 000 kaarten) Fantastische verzameling! € 650,

99) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) collectie/partij om uit te zoeken overw 
Nederland topografie incl vele stads en dorpsgezichten incl interessant stem

pelmatenaal en vele topstukken {ruim 8 000 stuks waarvan minstens 3 000 stuks 
oudere zwart/wit, zeer geschikt voor handel, wederverkoop, veilinghouder etc , 
etc Prachtkoop! € 1 000 

100) ANSICHTKAARTEN vanaf ca 1899 grote, seneuze topcollectie kerken, gemeen

tehuizen en dorpsgezichten van Nederland inclusief talloze kleine en kleinere 
dorpen, zowel zw/w als kleur, ten dele alfabetisch in albums opgezet, inclusief vele 
zeldzaamheden, ook van "over de grenzen" (ruim 10 000 kaarten, incl litho en 
fotokaarten) € 1 550,

101) BANKBILJETTEN {= papiergeld) Gehele Wereld penode ca 1900/1990 verzameling 
incl schaarse en betere biljetten incl ook doubletten van vele landen € 200,

102) BANKBILJETTEN Gehele Wereld periode ca 1910/2000 mooie verzameling meest 
zeldzamere & betere biljetten ook geschikt voor de meer gevorderde verzamelaar 
Prachtkoop! € 250,

103) BANKBILJETTEN Gehele Wereld vanaf ca 1938 partij/coll rijp en groen, om uit 
te zoeken, veelal unc en mcl betere biljetten, ook Nederland, Overzee (ruim 2 000 
stuks) € 375,

104) BANKBILJETTEN Gehele Wereld penode ca 1910/2000 collectie/partij om uit te 
zoeken, diverse kwaliteiten, veel unc, doubletten, exotische landen, motieven, ook 
zeldz bil j , toppertjes enz , enz Geschikt voor vele, vele doeleinden zoals handel, 
wederverkoop pnma winstmogelijkheden (ruim 4 000 biljetten, ten dele opgezet in 
speciale albums) Nu € 950,

105) BANKBILJETTEN Duitsland Noodgeid enz incl ook wat Oostenrijk Collectie incl 
vele ongebruikelijke en zeldzame stukken, ranteiten enz 
(ruim 3 000 stuks) € 2 150,

106) BANKBILJETTEN Nederland mooie verzameling incl doubletten € 5 000,

107) BANKBILJETTEN Nederland ca 1914/1990 belangrijke, verregaand complete 
verzameling incl veel topmatenaal, ook doubletten, gemengde kwaliteiten, veel 
goede biljetten unc, p en zf Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop, beleg

gingsobject van de 1 e orde! € 1 2 500 
108) CHURCHILL, Kennedy etc gigantische verzameling zeer veelzijdig waann ook 

vele cunositeiten en zeldzaamheden Belangrijke prachtkoop! € 210,

109) ESPERANTO bijzondere verz ansichtkaarten, etiketten, stempels, 
cunosa etc € 200,

110) GAS EN ELECTRAPENNINGEN (oude) mooie collectie van dit geweldig inte

ressante verzamelgebied incl oude ansichtkaarten van gasfabneken (ruim 700 
penningen incl ook veel massagoed  dat thans ook heel schaars aan het worden 
IS  cat w ruim € 5 000, (Kooy) Koopje! € 425,

111) GEHELE WERELD stadsposten, fiscaalzegels sluitzegels, Cinderella's, perifere 
filatelie, pnvepost, hennnenngszegels, spoor en treinzegels, m a w alles dat met 
in een standaardcatalogus staat in de ruimste zin des woords (ruim 8 000 zegels, 
vele motieven penode 1880/1970) Fundgrube! Belangrijke, veelzijdige, hoogst 
interessante koop, véél ongebruikelijk en zeldzaam materiaal Koopje! € 850,

112) JUDAICA vanaf ca 1900 veelzijdige, uitgebr coli ansichtkaarten, postzegels enz , 
enz incl klassiek, postzegels, synagogen {ruim 1 500 postzegels en honderden, 
honderden (oude) ansichtkaarten incl vele topstukken) € 600,

113) KON.HUIS NEDERLAND en buitenland (ansichtkaarten etc) prachtige verza

meling waarin veel prachtig klassiek matenaal, zeer veelzijdig en ongebruikelijk 
geheel, fantastisch om uit te zoeken' Topobject waann veel klassiek matenaal van 
grote schoonheid! € 200,

114) LUCIFERSMERKEN enz mooie, veelzijdige verzameling incl klassieke 125,

115) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc twee enorm grote dozen met onuitge

zocht matenaal, zeer interessant en veelzijdig incl prachtig en spectaculair klas

siek Vele duizenden en duizenden stuks, vele, vele avonden uitzoeken, avonturen 
en gemeten! € 200,

116) LUCIFERSETIKETTEN en merken etc grote coli incl klassiek 
topmatenaal € 2 500 

117) MILITARIA collectie waarin o a 1 e en 2e wereldoorlog, censuur, fotomatenaal 
prentbnefkaarten, curiositeiten postgeschiedenis, propagandamateriaal etc , etc 
zeer veelzijdig en interessant! € 315,

118) MOLENS Nederland grote belangrijke verzameling zeer gevaneerd overo/egend 
op oude en zeer oude ansichtkaarten incl vele klassieke zeldzaamheden o a ook 
watermolenverzameling {belangrijke prachtkoop!) € 850,

119) MUNTEN etc betaalen reclamepenningen etc (overw Nederland) gezellige, 
grote onuitgezochte verz /partij van dit fascinerende verzamelgebied gaspenmn

gen boordgeld, automatiek en telefoonpenningen etc , etc {zeer gevaneerd ruim 
2 000 penningen w i talloze hooggenoteerde topstukken incl zilver, cat w resp 
aanschafw ruim € 6 000,) Nu € 400,

120) MUNTEN/penningen/postzegels etc Gehele Wereld en z g "numismatische Ie 
dagomslagen" enorm grote coli /partij merendeels in de sfeer van de z g Franklin

Mintuitgaven, penningen veelal massief zilver van een hoog gehalte. Wereld 
Natuur Fonds Jaar voor het Kind etc , etc (oorspronkelijke uitgifte/abonnements

waarde HEEL ZEKER ruim € 10 000,, nu gaat alles voor een kleimgheidje de deur 
uit) € 700,

121) MUNTEN Nederland penode ca 1850/2000 waann vele mooie oude zeldzame 
stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer ge

schikt voor handel ruil, opzet/aanvulling collectie, veilinghouder etc Spotkoopje! 
Belangrijke prachtkoop! € 3 000,

122) MUNTEN Nederland 1800/ca 1980 grote, belangrijke verzameling/handelaren

voorraad incl talloze zeldzaamheden € 10 000,

123) MUNTEN periode 1750/2005 belangrijke verz Nederland en buitenland incl veel 
zilver in ruim 40 draagtassen, ook doubletten talloze topstukken, 
ook goud €15 750,

124) PLAATJESALBUMS uitgegeven door Nederlandse bedrijven collectie incl vele 
zeldzame en betere albums, sommige ook incompleet, ook vele losse plaatjes, 
bijna uitsluitend interessante motieven Periode ca 1900/1960 (ruim 100 albums 
waarin vele zeldzaamhedeni) € 850,

125) RODE KRUIS veelz verz incl doubletten, mooi klassiek, postz , poststukken, 
stempels, sluitzegels, ansichtkaarten, memorablia enz, enz, enz Hoogst interes

sante prachtkoop! € 250,

126) ROTARY verzameling € 200,

127) RUIMTEVAART grote, omvangrijke coli incl veel zeer zeldzaam en ongebruikelijk 
matenaal ook histonsch met Da Vinci, Copernicus, Einstein enz enz € 285,

128) RIJWIELBELASTINGPLAATJES20eren 30er jaren fantastische coli incl 
doubletten, vananten, met en zonder ponsgat {= voor werkelozen) etc , zeer ge

vaneerd, schitterende artdeco ontwerpen geslagen bij Rijksmunt ENORM hoge 
cat w 1(130 stuks) € 2 5 0 

129) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% compleet plus vele extra's 
zoals met ponsgat (= voor werkelozen) € 850,

130) SCHAKEN uitgebr coli incl mooi klassiek ansichtkaarten, bneven, stempels, 
poststukken, Cinderella's enz , enz (ook postz met meegeteld in aantal) Curiosa, 
veel ongebruikelijk, zeldzaam matenaal (ruim 600 stuks) € 600,

131) SIGARENBANDJES enz mooie, veelzijdige prachtkoop, zeer gevaneerd, motie

ven enz , enz € 125,

132) SIGARENBANDJES, kistetiketten enz € 250,

133) SIGARENBANDJES kistetiketten enz , enz grote, belangrijke coli "rijp en groen" 
incl klassiek € 485,

134) SPELDJES grote, belangrijke, veelzijdige verzameling mol vele aantrekkelijke 
motieven overa/ 50er en 60er jaren € 200,

135) SUIKERZAKJES penode ca 1950/1980 zeer interessante en gevaneerde/veel

zijdige verzameling oven«; Nederland Duizenden en duizenden stuks, een auto 
vol matenaal, kan in overleg gehaald/gebracht worden, gratis bezorging door heel 
Nederland € 550,

136) VRIJMETSELARIJ veelzijdige prachtcollectie incl veel zeldzaam en ongebruike

lijk materiaal € 250,

137) WATERTORENS NEDERLAND unieke verzameling op oude en zeer oude an

sichtkaarten etc penode vanaf ca 1900, incl vele klassieke zeldzaamheden, ook 
vele interessante extra's thema dnnkwaterwinning en "water, het wonder uit de 
kraan" Belangrijke prachtkoop! € 300,

138) WIJN verz incl etiketten enz , enz klassiek € 200,

139) Opruimingspartij voor beurshandelaar, collecties aandelen, bidprentjes postz 
ansichtkaarten munten, penningen, alb /insteekb vol/halfvol/leeg bijz verz Per 
onderdeel laag gepr € 38 000, alles in een koop nu € 2 500,

Bij vooruitbetaling boven de € 450,  3% korting, boven de € 2250, 5% 
Levertijd alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a u b uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch 
INGgironr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABNAMRO Bankrek.nr: 54.01.81.307 

Telefoon 
0 2 0  6 2 6 32 4 3 

Email ■ NZ Voorburgwal 3 0 0 
wiIlemtieman@yahoo.com H 1 0 1 2 RT Amsterdam 

mailto:wiIlemtieman@yahoo.com


Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact heeft opgenomen, verkopen Is geen kunst, 

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

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

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

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

Dit is 50% meer als 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. 

mailto:info@pzhzeist.nl
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Rolt. 51 A XX Cert. 
€ 350,

Rolt. 53 C 
€ 350,

mmmmum 

m \.^z^— 1 €75,

468 XX 
€ 150,

Dienst 17AF Cert. 
€ 375,

Aanbieding plaatfouten 
Nederland 

78p X 
92pm XX 
97pm X 
136pm XX 
137pm XX 
166pml XX 
166pm4 X 
168pm4 X 
168pm5 XX 
245pl XX 
236a pm x 
626pxx 
650pm XX 
699p XX 
869pm XX 
881 pm XX 
883pm XX 
888pml vel 

400,
60,

100,
100,
100,
30,
17,50 
32,50 
50,

100,
65,
35,
30,
20,
5,

10,
5,

XX 30,

Postfrisse serie portzegels 
80101 voor 25,1 

Postfrisse AMPHILEX velletjes 
1967 voor 35,1 

XX = postfris 
X = ongebruikt 
cert.= certificaat 

Postpakketverrekenzegels 
gestempeld 12 
voor 25,1 

Dienstzegels gestempeld 

18 140,
915 25,
1619 17,50 
2024 2,50 
2526 7,50 
2732 1,75 
3340 4,50 
4143 0,50 
4458 6,50 

Luchtpostzegels postris 

13 167,50 
45 1,
68 48,
9 57,50 
10 1,
11 0,25 
1213 325,
14 1,
15 0,25 
16 0,50 

D.V. 28 en 29 December zijn wij aanwezig op de 
eindejaarsbeurs te Borneveld. 

Wij nemen voor U een groot gedeelte van onze 
uitgebreide voorraad Nederlo 

Wilt U ervan 
VRIJBUJVENC 

of mail naar 

/erzekerd zijn dat 
1 meenemen, be 

nd en Overzee mee. 

wij ook voor U iets 
1 onsdanllll 

0347 320 943 
postzegeltiandeldentiertog@kliksaf6.nl 

WELK OM !!! 

Bestellingen zenden naar: 
Postzegelhandel 
KAREL DEN HERTOG 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tei. 0347372908 of 0347320943 
Fox 0347371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35,— worden franco 
toegezonden. Verzending gesctiiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42.69.335. 
Ons bekende kianten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open op 
donderdag 9.00 12.30 
en van 13.3018.00. (f(^ 
Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen van tevoren. 

EMAIL: postzegelhandeldenhertogOkliksafe.nl zetfouten voorbetiouden. 

mailto:postzegeltiandeldentiertog@kliksaf6.nl


Si^iraifii E 
'HERTOGPOST' EN 'NOTITIES' WINNEN 
FIUTEUE VERENIGINGSBUDPRIJZEN 2009 

De jaarlijks toegekende 
Verenigingsbladprij-
zen van het maandblad 
Filatelie gaan dit jaar naar 
Hertogpost (algemeen 
verenigingsblad, uitgege
ven door de 's Hertogen-
bossche Filatelisten Ver
eniging) en naar Notities 
(blad van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie). 
De prijzen werden op 
zaterdag i6 oktober 2010 
uitgereikt door Cees van 
Balen Blanken, voorzitter 
van de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie, de uitgever van 
het maandblad Filatelie, 
dat de toekenning van de 
Verenigingsbladprijzen 
organiseert. 
De genoemde bladen 

voldeden naar het oordeel 
van de jury, bestaande 
uit Harry Trip, René Hil-
lesum (voorzitter) en Kees 
van Nugteren, het beste 
aan de eisen die aan een 
eigentijds verenigings
orgaan mogen worden 
gesteld. 
Behalve de Filatelie Ver
enigingsbladprijzen (be
staande uit twee cheques 
van € 250 elk) werden ook 
nog twee extra prijzen 
uitgereikt. 
De prijs voor de beste 
auteur van een vereni
gingsblad ging naar Otto 
Koene, schrijver van de 
bijdrage 'Machinestem
pels: vloek of zegen voor 
de filatelie?' in het blad 
De Postzak (nummer 206, 

juni 20og) van de Neder
landse vereniging voor 
Poststukken & Poststem
pelverzamelaars. 
De prijs voor de beste 
chroniqueur van een 
artikelenreeks werd toe
gekend aan John Beenen, 
voor zijn bijdragen "De 
randen van de ruimte
vaart" uit de Nieuwsbrief 
van de Ruimtevaart Filate
lie Club Nederland. 
De extra prijzen worden 
ter beschikking gesteld 
door TNT Post in Den 
Haag en Uitgeverij Davo 
in Deventer. 

Uitgebreide informatie 
over de toekenning van de 
Filatelie Verenigingsblad-
prijzen is te vinden in het 
Juryrapport, dat u kunt 
downloaden via de web
site vwvw.defilatelie.nl. 

LEVANTBOEK GEPRESENTEERD 

Bondsbibliothecaresse 
Marijke van der Meer 
viel tijdens de Postex de 
eer te beurt het eerste 
exemplaar van het boek 
over de Levant te mogen 
ontvangen. De studie
groep Levant kon bij 

° monde van voorzitter 

Jan Mascini mededelen, 
dat de complete oplage 
van honderd exemplaren 
binnen drie weken was 
uitverkocht. Overwogen 
wordt het boek in her
druk te brengen en een 
Engelstalige editie uit te 
brengen. 

CD-ROM 2009: 
ADRES MAILEN! 

Onze penningmeester 
Jan van de Kasteele 
heeft een aantal beta
lingen binnen gekre
gen voor de CD-ROM 
Jaargang 2009, waarbij 
men vergeten was hun 
postadres te vermel
den. Hij verzoekt dan 
ook alle lezers nog 
eens nadrukkelijk hun 
postadres te vermelden 
bij bestelling van de 
CD-ROM. 
Degenen die al enige 
tijd geleden betaald 
hebben, maar nog niets 
hebben ontvangen, 
moeten hun naam en 
adres nog eens naar de 
redactie mailen opdat 
hij de toezending kan 
verzorgen. 

EKPVWINT 
EUROPHIU BEKER 

Nadat de Eerste Kerk-
raadse Philatelisten 
Vereniging al in 2003 de 
Wisselbeker Europhila 
had gewonnen, is het 
dit jaar in Hagerstein 
(Stockholm) Zweden, 
weer gelukt om Europees 
clubkampioen te worden. 
Met de verzamelingen van 
Wolfgang Andrée en Al 
BruU respectievelijk met 
"Karl May - Sein Leben, 
Streben und Schaffen" en 
"Karnaval endarvt" heeft 
de verenging 170 punten 
gehaald. Beide winnaars 
waren goed voor 85 
punten. 
Een afvaardiging van de 
vereniging uit Maasme-
chelen met name Frans 
Wouters hadden de 
verzameling naar Zweden 
meegenomen. 
Tijdens de beurs op 
10.10.2010 in Kliniek 
Mondriaan Heerlen 
werden de beide heren 
gehuldigd. 
De vereniging mocht de 

Jean Monet -plaquette in 
ontvangst nemen. 
Bij de Europhila-com-
petitie gelden niet de 
individuele punten van de 
inzender, maar de beste 
twee inzendingen van een 
vereniging. 
Het Palmares was:i Kerk-
rade Nederland met 170 
punten; 2 AP Wattrelos 
Frankrijk met 153 punten; 
2 SFU Stockholm Zwe
den met 153 punten; 4 't 
Fakteurke Klimmen Ne
derland met 150 punten; 
5 Orval Maasmechelen, 
België met 145 punten; 
6 C.PH.I.E.L. Luxembur, 
Luxemburg met 142 pun
ten; 7 Vaasa Finland met 
135 punten; 8 Hertsön 
Zweden met 128 punten; 
9 Lovor Kosir, Banja Luka 
Slovenië met 127 punten 
en 10 De Postiljon België 
met 122 punten. 

ERVEN BEIJEN ONTVANGEN 

Studiegroep VN-VE ont
ving tijdens de Postex de 
nabestaanden van wijlen 
oud-minister Jan Willem 
Beijen. Ter ere van hem is 
een speciaal postzegelvel

letje en eerstedagenvelop 
uitgebracht, dat zeer goed 
is ontvangen. De partijloze 
Beijen geldt als een van de 
stichters van de Europese 
Unie eind vijftiger jaren. 

http://vwvw.defilatelie.nl
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In navolging van de be
stuurlijke veranderingen 
op de Nederlandse Antil
len vanaf 10 oktober. Deze 
zullen uitsluitend worden 
verkocht in velletjes van 
20 dezelfde zegels met af
beeldingen van de nieuwe 
wapens in het midden op 
aparte zegels. 

Ook zullen er eerstedag-
enveloppen, postzegel
mapjes en postzegelboek

jes worden uitgegeven. 
Alle FDC's en mapjes 
zullen beginnen met de 
nieuwe nummeringen -
"ooi". 
De uitgiften werden 
ontworpen door Studio 
Labranda en gedrukt door 
Austrian State Printers. 
Hierbij de nieuwe uit
giften van Curagao, Sint 
Maarten en de BES-eilan-
den Bonaire, St. Eustatius 
en Saba. 
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DIRECTEUR KINDERPOSTZEGELS OP POSTEX 

Op de afgelopen Postex 
hield de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie zijn feestelij
ke ledenvergadering om te 
vieren, dat het tweede deel 
van het Handboek voor 
het Kind, deel prentbrief-

kaarten, was verschenen. 
Daarnaast verschenen van 
het eerste deel de aanvul
ling en prijslijsten van de 
Kinderbedankkaarten. Di
recteur Ilja van Haaren van 
de Stichting Kinderpost
zegels Nederland (SKN) 
kreeg uit handen van de 
samenstelster Hilde Ver
beek het eerste exemplaar 
van het 250 pagina's dikke 
boek uitgereikt. 
Hierna hield Ilja een 
boeiende lezing over het 
werk van de stichting en 
het motto van de Kinder
postzegels 2010: "laat 
kinderen leren." 
De SKN was er weer in 
geslaagd om 5.600, ofwel 
70% van alle basisscholen 
mee te laten doen aan de 
jaarlijkse postzegelactie 

VELLETJE AUDREY HEPBURN: VIER TON 

Een postzegelvelletje 
van Audrey Hepburn 
heeft ruim € 430.000 
opgebracht bij een vei
ling in Berlijn. Op de 
Duitse zegels staat de 
actrice afgebeeld met 
een sigaret tussen haar 
lippen. Hepburn's zoon 
Sean Ferrer weigerde de 
rechten te verlenen om de 

zegels uit te geven. Drie 
postzegelvellen bleven 
gespaard. Ferrer besloot 
zijn exemplaar te veilen 
voor het Audrey Hepburn 
Kinderfonds en Unicef. 

en zo'n twee miljoen 
bestellingen op te halen 
voor postzegels en prent-
briefkaarten. In 2009 had 
dit € 9,6 miljoen opgele
verd voor de SKN die zijn 
middelen in belangrijke 
mate nog aanvult met bij
dragen van donateurs of 
andere giften, waardoor 
de stichting € 14,5 miljoen 
in totaal ontving. 

STOP AIDS NOW! ZEGELS VAN PIET PARIS 

Drie verschillende postze
gels ontwierp mode-illu
strator Piet Paris voor de 
stichting Stop AIDS Now!, 
uitgegeven door TNT Post. 
Paris ziet het ontwerpen 
van postzegels als een re
tro-activiteit: "Momenteel 
is er een grote hang naar 

het verleden. Je merkt dat 
men meer waarde hecht 
aan een handgeschreven 
kaart of brief in plaats van 
eenmailtjeofsms." 

De zegels zijn verkrijgbaar 
via alle regulier verkoop
punten van TNT Post. 



SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: info(ó)galeoptix.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

Maak kans 
op een jaar lang 

gratis bioscoopbezoek! 
^ Bij aankoop * ^ 
van de film postzegel. 

m GEHEIM; MGOEKLAHOS 
n i M FESTIVAL d j ® ® ® post 

FIIMZEGEL 

Op 29 september ver
scheen een „postzegel" 
met als frankeeraandui-
ding "5" (ofwel 5X 0.44 
= 2.20) van een i minuut 
durende filmpje met in 
de hoofdrol Carice van 
Houten en een vinger die 
richting haar mond ging. 
De molen op de achter
grond draait niet! 
Voor dit hebbedingetje 
is gebruik gemaakt van 

726 

een verder gevorderde 
versie van de lenticulaire 
techniek zoals die ook 4 
jaar geleden is gebruikt 
voor de zegels met de 
schaatskampioen Ard 
Schenk en Yvonne van 
Gennip. Toen was er een 
Nieuw- Zeelands bedrijf 
voor nodig. Dit keer het 
Amerikaanse bedrijf IGH 
Solutions; het aantal 
beeldjes wat kon worden 

vastgelegd is nu 30! 
Het zegel is netjes verpakt 
in een dubbelgevouwen 
kaart en oogt als een 
toneel met de vertoonde 
film. Gezien de dubbelge
vouwen kaart zou je zelfs 
van een postzegelboekje 
kunnen spreken.... 
Net als bij de eerder 
verschenen Boekenweek 
gadget kun je je afvragen 
wat dit soort dingen nog 

met postzegels van doen 
hebben. Het gaat meer 
om het promoten van 
het filmbezoek dan om 
de zegel ook echt te gaan 
gebruiken. 
De presentatiemap is € i 
duurder en heeft slechts 
de voorkant van het 
„boekje"! Geen kans op 
een prijs.... 

DE 50-PLUS BEURS EN 
DE FILATELIE 

Medio september werd in 
Utrecht 5 dagen lang de 
50-plus beurs gehouden. 
Wat moet een niet-50-
plusser op zo'n beurs? 
Nog even afgezien van 
het feit dat praktisch alle 
postzegelverzamelaars 
langzamerhand 50-plus-
ser zijn! 
Net als enkele jaren terug 
in ' s-Hertogenbosch bij 
de Stamp Passion stond 
de Collect Club er met 
een Oki-printer, waarmee 
persoonlijke postzegels 
konden worden gemaakt. 
Of aan de hand van zelf 
meegebracht digitaal 
beeldmateriaal dan wel 
door ter plekke op de 
digitale foto te gaan! 
Toen was er een Oki 
C5700 aanwezig 
waarmee nog al wat 
papiertoevoer problemen 
waren, dit keer was het 
een Oki C3200, waarbij 
de print niet goed op het 
zegelpaper bleef zitten, 
los van de toevoerpro
blemen. Het duurde dan 
ook even, voordat de 
gewenste zegelblokken 
vervaardigd waren. 
Het „raster" is - net als 

bij de Stamp Passion -
afwijkend van dat wat we 
kennen van de leveringen 
door Lijnco en evenzeer 
van dat wat er mogelijk 
is in de Postwinkels in 
Nijmegen, Rotterdam en 
Den Haag. 
Voor de specialist van 
Nederland was een 
bezoek aan de 50-plus 
beurs dus een must! 

Tiriavan brlivinbulpoit* 
Bmnenltnd tOA4 
Eurapi fVfcH-t/ €077 
BulMnEuropJ-Prtorlty € a « 

NEDERLAND NEDERLAND 

DE NIEUWE ' 2 ' ZEGEL 
MET INCOMPLETE ^ 
TANDING ^ 

Hadden we nog net vóór 
I juli kunnen constateren 
dat de hangblolqes van 5X 
van de 88c Kon. Beatrix 
geperforeerd waren bij 
drukkerij Walsall Security 
Printer met een ander 
slit-plaatje waarbij een 
zogenaamde „rechte bui-
tenslit" was gebruikt. En 
waarbij de zegel in de lin
kerbovenhoek niet geheel 
was geslit. Kennelijk is 
deze slit-plaat nog steeds 
goed genoeg bevonden 
om ook de opvolger van 
de 88c te slitten. We 
vinden dit verschijnsel 
immers ook bij de „2" 
zegel in hangblok! 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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DE EMISSIES IN 
NOVEMBER 2010 

Het gaat om de volgende 
emissies van 8 novem
ber: 

 De Vlaamse 
primitieven 

 Kerst en Nieuwjaar 

Op het moment van in
leveren van de kopij was 
er geen druktechnische 
informatie van de kant 
van De Post aanwezig. 
Alles dus onder voorbe
houd. 
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DE VUUMSE PRIMITIEVEN 

Op 8 november 2010 ver
scheen een blok met twee 
zegels van 3 (Europa) 
(= € 3) met twee verschil
lende afbeeldingen van 
werken van Rogier van 
der Weyden  Moeder met 
Kind en Jean Froimont. 
Op de achtergrond van de 
zegels een fragment uit 
het linksboven zijpaneel 
van Het Laatste Avond
maal van Dirk Bouts. 
Ontwerp en samenstel
ling MVTM [=Miriam Voz 
en Thierry Martin]. 
De zegels zijn mogelijk 

gedrukt op de offsetpers 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3  40.20x27.66mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert. 
Aan boven en onderzij
den geheel doorlopend, 
links en recht met een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode op de 
links onderaan het blok. 

Rogier van der Weyden, 
geboren als Roger de 

J J INTERNATIONAL 1^ f [ l ] INTERNATIONAL i 

Difk Bouts La Cène (détail volei) 
Het Laatsie Avondmaal (detait zijluik) 

Louvatn/Leuven 

la Pasture in Doornik 
(Tournai) 1399/1400 en 
gestorven 18 juni 1464. 
Pas toen hij in 1435 in 
Brussel ging wonen nam 
hij de daar gangbare 
Vlaamse naam aan. 

Het tweeluik uit zijn 
laatste levensjaar met Jean 
de Froimont, linkerdeel: 
'Moeder en kind' in: 
Caen, Musée des Beaux
Arts, en rechterdeel 
in Brussel, Koninklijk 
Museum van Schone 
Kunsten, luiken elk ca. 51 
X33 cm. 
Dirk Bouts, geboren 
in Haarlem ca. 1410 en 
gestorven in Leuven op 6 
mei 1475. 

KERST EN NIEUWJAAR 

Op 8 november 2010 ver
schenen twee hangblok
ken met tien zelfklevende 
zegels van (i) (= € 0.69) 
met de Kerstman op z'n 
arrenslee met rendieren 
naar links rijden resp. met 
tien zelfklevende zegels 
van (i Wereld) (= € 1.15) 
naar rechts rijdend. De 
zegels zijn ontworpen 
door J.P. Lorand. 
De hangblokken kosten 
€5.90 resp. €10.50 en 
worden slechts als geheel 
 en bloc  verkocht. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk aan de rol 
op één van de Goebel ro
tatiepersen van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 

727 
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GROEN 
REPTIEL 
Ken je dit dier? Het is een 
lappenkameleon. Het dier 
is meestal groen, maar hij 
kan ook andere kleuren 
krijgen. Zo weet hij zich 
aan te passen aan zijn 
omgeving. Daardoor is 
hij soms moeilijk te zien. 
De lappenkameleon heeft 
een lange tong, waarmee 
hij insecten kan vangen. 
Hij heefteen keelzakdie 
hij kan opblazen. Andere 
dieren kunnen daarmee 
bang gemaakt worden. 
De lappenkameleon komt 
m grote delen van Afrika 
voor. 

ADRESWIJZICINCEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers.v 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  4 0 39 52 
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LET OP JE HART 
Wie gezond leeft, heeft 
minder kans op nare 
ziekten. Het is belang
rijk om je hart in goede 
gezondheid te houden. 
Op zegels van Maleisië 
is te zien wat je allemaal 
kunt doen om dat te te 
bereiken. Veel bewegen is 
belangrijk om stress kwijt 
te raken. Niet roken helpt 
bij het gezond houden 
van je hart en ook gevari
eerde voeding is verstan
dig. Verder kan het geen 

kwaad om je de conditie 
van je hart af en toe eens 
te laten controleren in 
het ziekenhuis. Zo zie je: 
eigenlijk is het niet eens 
zo moeilijk om je hart 
een handje te helpen! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 

bronvermelding. 

SUPERSNEL ZEILSCHIP 
Sark bouwen. Daarmee 
werd thee uit China naar 
Engeland gebracht. Het 
schip was heel snel. 
De Cutty Sark kon wel 
een snelheid van 31 
kilometer per uur halen. 
Daarmee was ze zelfs 
sneller dan de stoom
schepen uit die t i jd. De 
Cutty Sark bleef tot en 
met 1952 in de vaart. Ze 
kreeg een vast plekje in 
Londen waar je haar kon 
bewonderen. Een paar 
jaar geleden ging er iets 
mis. 
Bij een restauratie van 
het schip brak er brand 
uit. Gelukkig bleef de 
schade beperkt, maar 
de restauratie liep wel 
vertraging op. Hopelijk 
kun je de Cutty Sark 
binnenkort weer gewoon 
bezoeken. 
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Ben je afgelopen zomer 
nog naar Sail geweest? 
MOOI, hè? Al die 
schepen met hun grote 
zeilen zagen er prachtig 
uit. In de 19e eeuw wa
ren de grote zeilschepen 
nog belangrijk voor het 
vervoer op zee. 
De Engelse reder 
Thompson liet de Cutty 

SPANNING UIT ZWEDEN 
Hou je er ook van om 
een spannend boek te 
lezen? Nou, dan heb 
je misschien wel eens 
een boek van een van 
deze Zweedse schrijvers 
gelezen. De Zweedse 
post gaf een serie uit met 
portretten van Zweedse 
misdaadauteurs. Het 

leuke van de serie is dat 
het niet bij de portretten 
blijft. Er zijn ook illu
straties opgenomen van 
dingen die bij misdaad
verhalen horen. Zo kom 
je het onvermijdelijke 
lijk tegen, maar ook een 
politiewagen, een pistool 
en een vingerafdruk. 

ZWITSERSE HORLOGES 
Zwitserland staat bekend 
om zijn horloges van 
goede kwaliteit. Dat is 
al een paar eeuwen het 
geval. Het is dan ook niet 
zo vreemd dat de Zwit
sers erg trots zijn op hun 
horloges. In La Chauz
deFonds is een speciaal 
museum waar de mooi

ste en beste exemplaren 
worden tentoongesteld. 
De Zwitserse post gaf in 
2005 twee zegels uit om 
ons nog eens te wijzen 
op het Zwitserse preci
siewerk. Op de ene zegel 
is een oud zakhorloge te 
zien op de andere zie je 
moderne polshorloges. 
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^et J^inderfonds van de '^erenigde 
^JYnties is opgericht omdat er 
vroeger veel te weinig aandacht 

was voor de omstandigheden van de 
kinderen, ^ a n moet je dus denken 
nan kinderen in moeilijke situaties. 

£ n niet jij, als je ruxie met je 
broertje hebt over je ^ > 5 ' 

^ o k heel 
moeilijk 

natuurlijk/ maar 
dat bedoel ik 
hier niet.... 
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De Unesco 
De Unesco heeft dus 
een apart fonds voor 
kinderen. Zie je het 
logo? Ook op die 
vorige postzegel zag je 
het. Unicef wil dat de 
Rechten van het Kind 
in alle landen geldig 
zijn. Ken jij de rechten 
van het Kind? je hebt 
recht op een eigen 
huis, op onderwijs, op 
verzorging, om op te 
groeien bij je ou

ders, recht op gelijke 
kansen, op een eigen 
mening, op bescher

ming tegen geweld, op 
vrede , op een eigen 
cultuur en het recht op 
voedsel. 

Recht om op te 
groeien bij je ouders 
Het lijkt zo logisch, 
maar dat is het niet 
altijd. Soms zijn er 

problemen met ouders 
en dan mogen de 
kinderen naar een 
pleeggezin gaan waar 
ze veilig en zonder 
problemen kunnen 
opgroeien. Gelukkig 
bestaat dat. 

•*wrrr«55^m«*' 

Familie schafft Zukunft 

Waarom is onderwijs 
nou zo belangrijk? 
Als je niet kan lezen, 
rekenen of schrijven 
kan je wel lekker spe

len. Geen probleem, 
zou je denken. Toch 
komt er een moment 
dat je voor jezelf moet 
gaan zorgen. Kan je 
iets kopen op de markt 
als je niet weet hoeveel 
je geld waard is? Kan 
je iets verkopen als 
je niet weet wat de 
prijzen zijn? Kan je 
een huis betalen als je 
de koopakte niet kan 
lezen? Mensen die dat 
niet geleerd hebben, 
blijven dom en arm. 

Dat wil niemand. Ook ' 
jij niet, dus hup! Naar 
school! 

Verzorging 
Op het platteland van 
China is hulp verte 
zoeken als je wat over

komt. Volwassenen 
kunnen nog wel snel 
op de bus springen 
naar de stad, maar 
met kinderen is dat 
iets anders. Daarom is 
het zo fijn dat orga

nisaties als het Rode 
Kruis speciaal voor 
kinderen dokters in 
dienst hebben, zoals je 
hier ziet. 

Kinderzegels 
Veel landen geven 
zegels uit met het 
opschrift "Voor het 
Kind". Nederland ook. 
Je ziet dat er meer 
dan gewoon voor een 
zegel betaald moet 
worden. Dat extra geld 
gaat niet naarde post, 
maar naar organisaties 
voor kinderen. 
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Wilt u nog Kinderpost

zegels kopen? 
Misschien ga jij in 
groep 7 ook wel 
langs de deur met je 
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envelop? je verkoopt 
kerstkaarten en kinder

zegels voor het goede 
doel. leder jaar is dat 
wat anders en er doen 
heel veel mensen mee. 
Bijna iedereen koopt 
wel wat. 
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je eigen cultuur 
j i j keek vroeger ook 
vast naar Sesam

straat. Dat hoort bij je 
opvoeding. In Indo

nesië willen ze graag 
dat kinderen leren 
muziek te maken. Dit 
is de angklung, een 
muziekinstrument van 
bamboe. Als je in In

donesië bent, zie je en 
hoor je dit instrument 
heel vaak. 
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Een koningskind 
Ook koningen heb

ben kinderen die op 

postzegels te zien 
zijn. Deze prinses is 
pasgeleden getrouwd. 
Ze heet Victoria en 
als haarvader stopt, 
wordt zij de nieuwe 
koningin. Daarvoor 
hebben ze in Zweden 
wel eerst even de wet 
moeten veranderen, 
want vroeger mochten 
alleen jongetjes de 
troon overnemen. 

Een mooi onderwerp 
voor jou 
Misschien heb je het 
nog niet door, maar 
dit is dus helemaal 
een onderwerp voor 
jou en over jou. Wat 
je nu gaat doen is het 
volgende. Je zoekt alle

maal zegels bij elkaar 
die over jezelf gaan, 
over je geschiede

nis, over je toekomst, 
over je dromen en 
over je grote wensen. 
Dan maak je daar een 
verzameling van en 
als je alles bij elkaar 
hebt, zet je het op een 
albumblad. En nou 
niet zeuren dat het te 
lastig is, want het gaat 
over JOU! 

Succes er mee! 
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Ceen postzegels 
Denk er wel om dat deze locals 
(plaatselijke zegels) geen post
zegels zijn. Meestal duiden we 
deze drukwerkjes aan als vignet
ten. Op sommige eilanden, 
zoals Lundy en Herrn worden 
de vignetten gebruikt voor de 
betaling van de kosten voor het 
vervoer van de brieven per schip 
van het eiland naar het dichtst
bijzijnde officiële postkantoor. 
Zo kun je brieven aantreffen met 
op de voorkant Engelse postze
gels en op de achterzijde zegels 
van Herrn Island of Lundy. 
Met een beetje goede wil, zou 
je dergelijke afgestempelde vig
netten op brief wel postzegels 
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Wil je eens iets apartsgaan verzamelen? 
Dan moet je je eens gaan verdiepen in 

British Locals. Ik zal je eerst eens vertellen 
wat dat zijn. Dat zijn zegels uitgegeven door 

eilandjes voor de Britse kusten, heel vaak de 
Schotse kust. Wil je namen ? Daar komen 

ze: Lundy, Herm Island, Isle ofjethou. 
Calf of Man, Sanda Island, Isle ofPabay, 

Stroma, Isle ofSoay, Isle ofSkye en er zijn 
er nog meer. Vaak gaat het om onbewoonde 

eilandjes. In de zomermaanden komen er 
wel eens natuurliefhebbers om de dieren

en plantenwereld daar te bekijken. 
Vooral in de periode 1960 tot 1980 gaf men 

voor deze eilandjes tientallen zegels, blokjes 
en zegel boekjes uit. 

mrohVAfseipn 
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kunnen noemen, maar laten ze 
het maar niet horen bij de Britse 
Posterijen. Alleen de door hen 
uitgegeven zegels voorzien van 
het portret van de Koningin zijn 
echte postzegels, 't Is maar dat 
je het weet! 

Mooi 
Die British locals zijn dikwijls 
prachtig uitgevoerd. Je vindt er 
op afgebeeld : mooie plekjes op 
de eilanden, planten en dieren 
(vooral veel vogels), schepen 
en gebeurtenissen uit de Britse 
geschiedenis. Ook gaf men in 
de zestiger jaren van de vorige 
eeuw veel Europazegels uit. 

Vogel 
Als je de vignetten van Lundy 
bekijkt, lees je daar bijvoorbeeld 
de waardeaanduiding 4 puffin. 
Op dat eiland noemen ze 4 
pence 4 puffin. Nu betekent het 
woord puffin papegaaiduiker, 

dat Is een vogel die daar veel 
voorkomt. Vroeger werd jacht 
gemaakt op deze vogels. Voor 
het vangen en slachten van zo'n 
papegaaiduiker rekende een 
Lundyer 1 penny of 1 puffin. 
Wanneer je besluit om die Britse 
plaatselijke zegels te gaan ver
zamelen, moetje een catalogus 
van dit verzamelgebied zien te 
krijgen. Bij Britse handelaren 
wil dat, bijvoorbeeld via internet 
nog wel eens lukken. 

Zoeken 
Indien je over die Britse eiland

jes, met een zegelgeschiedenis 
het een en ander wil weten kun 
je In de zoekmachine van je 
computer gewoon de naam van 
zo'n eilandje intikken. 
Probeer het maar eens met "lun
dy" en je bent een avondje zoet. 
Ik noem ook nog enkele web
sites waar je soms deze zegels 
kunt bekijken: www.lundyisland. 
co.uk, www.herm_island.com, 
www.pabay.org of www.sark.info. 
Succes met je zoekwerk! 

Daan Koelewijn 

• :\ ».i>'■<"'■'•■• 

Vorig jaar nam Daan Koelewijn afscheid van De Posthoorn. Omdat 
we nog een paar artikelen in voorraad hadden hebhen jullie ook dit 
jaar nog bijdragen van zijn hand kunnen lezen. De map is inmid
dels leeg. Voortaan zullen jullie Daans Fila(w)aardigheden moeten 
missen. Wij willen Daan nogmaals heel hartelijk danken voor al die 
mooie artikelen die hij voor ons heeft geschreven! 

http://www.lundyisland
http://co.uk
http://www.herm_island.com
http://www.pabay.org
http://www.sark.info
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ANTWOORDEN PUZZEL JUNI 2010 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van juni 
2010: 
1.1935 en 1939; 2. the Donkey Sanctuary; 
3. klapekster; 4 vijf; 5. Boris; 6. omdat de briefkaart 
naar het buitenland ging. 

Na loting heeft Pim 
Nouwens uit Hilversum 
een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL NOVEMBER 2010 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Wat is het thema van de Filamarathon? 
2. Hoe heet de Engelse reder die de Cutty Sark liet 

bouwen? 
3. In welke plaats vinden we een horlogemuseum? 
4. Wat is de Nederlandse naam voor een "puffin"? 
5. Wat is de UNESCO? 
6. Welk instrument hoor je in Indonesië heel vaak? 

Stuur je antwoorden voor 1 januari 2011 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Vergeet nietje naam, 
adres en PUZZEL NOVEMBER te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met 
geldige postzegels! 

an 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

*^tampKids Club. 

r.stampkids.org 

FILAMARATHON 2012 
Ja, je hebt het goed gelezen: er staat 
2012. Volgend jaar is er namelijk geen 
Dag van de Jeugdfllatelie. Daarom slaat 
ook de Filamarathon een jaartje over. 
Nu heb je dus extra de tijd om aan de 
opdrachten te werken. Het thema is 
deze keer "vakantie". Jij doet toch ook 
mee?! 

Maak een kleine verzameling van 6-12 
albumbladen op A4-formaat volgens 
zes opdrachten over het thema. Die 
verzameling stel je tentoon in de 
categorie "FilaMarathon". 

Zowel junioren als jeugdleiders mogen 
meedoen. Dit zijn de opdrachten: 
1. 
Laat op 1 of 2 bladzijden iets zien van 
de dingen die jij graag doet tijdens je 
vakantie, bijv. kamperen, zwemmen, 
wandelen, bergbeklimmen, enz. 
2. 
Maak 1 of 2 bladzijden met de dingen 
die je meeneemt, bijv. rugzak, koffer, 
kleding, spelletjes, enz. 

3. 
Maak 1 of 2 bladzijden met bijv. 
auto's, fietsen, autobussen, treinen, 
vliegtuigen, enz. 
4. 
Maak 1 of 2 bladzijden met bijv. het 
strand, het bos, de boerderij, de 
dierentuin, een dorp of een stad, enz. 
5. 
Maak 1 of 2 bladzijden over bijv. 
Nederland, België, Frankrijk, Spanje, 
Zwitserland, enz. 
En laat wat zien van de 
vakantiemogelijkheden die daar zijn, 
zoals bergen, zee, steden, platteland, 
enz. 
6. 
Maak 1 of 2 bladzijden met bijv. de 
plaats of het land en vertel en laat op 
postzegels zien wat je daar allemaal 
hebt gedaan, enz. 
Tip: gebruik zoveel mogelijk 
filatelistische elementen. Veel succes! 

WIST]E DAT... 
...een zeester geen 
hersens heeft? Een 
zeester zit eigenlijk heel 
eenvoudig in elkaar; een 
romp met (meestal) 5 
armen, geen kop, geen 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 

ogen, neus of oren. Aan 
de onderkant van het 
lichaam zit een mond die 
meteen naar de maag 
gaat en aan de bovenkant 
een poepgat. De armen 
hebben zuignappen 
waarmee het dier zijn 
prooi kan pakken. Ook 
kan hij zich vastzuigen 
aan rotswanden, dijken 
en havenmuren. De zee
ster leeft van zowat alles 
wat hij onder zijn armen 
voelt, als het maar eet
baar is: plantjes, slakken. 

mossels, oesters en ook 
zwevend plankton. 
Er zijn wel 1800 verschil
lende soorten zeesterren, 
in alle mogelijke kleuren, 
meestal rood, oranje of 
geel, maar ze zijn er ook 
in het groen en blauw. 
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GESCHIEDENIS 
NEDERLANDSE MAXIMA
FILIE (Hl) 

Eind 2008 zijn in deze 
rubriek twee artikelen 
verschenen over liet 
begin van de Nederlandse 
maximafilie. In het okto
ber en novembernum
mer zijn toen drie mensen 
genoemd die hiervoor 
gezorgd hebben. Dit 
zijn dhr. Zilver (30/40er 
jaren) en dhr. Knaapen 
(50er jaren). Thans 
weten we veel meer van 
de derde genoemde, G.F. 
(Frits) Fischer die actief 
was van 1957 tot eind 
jaren 70. Onlangs is er 
veel beeldmateriaal over 
zijn activiteiten verkregen 
van zijn weduwe, Mevr. 
Elly FischerAppel. In 
twee fotoboeken (afb. 
i) zijn de activiteiten 
van Frits redelijk goed 
gedocumenteerd met 
foto's, krantenknipsels, 
berichten en oorkondes, 
naast het bestaande grote 
aantal maximumkaarten 
die zijn naam of stempel 
dragen. 

Hij zit op foto (2) voor 
zijn collectie op een 
verzamelaarbeurs. Op 
foto (3) zien we hem in 
i960 voor zijn thema
tisch verzamelingen 
muziek en rode kruis. Hij 
exposeerde nauwelijks op 
Nederlandse postzegel
tentoonstellingen, waar 
maximafilie indertijd niet 
gewaardeerd werd. Hij 
was actief op algemene 
verzamelaarbeurzen, 
waar hij zelfgemaakte of 
geruilde maximumkaar
ten aan de man bracht. 
Vaker exposeerde hij op 
buitenlandse postzegel
tentoonstellingen, waar 
hij hoge punten kreeg 
voor zijn eigen realisa
ties. Hij correspondeerde 
actief met alle vooraan
staande maximafilisten 
in het buitenland. Er was 
een bericht in de filatelis
tische pers dat hij naar de 
tentoonstelling Euromax 
1974 zou gaan, maar daar 
is het niet van gekomen. 
Daardoor hoort hij net 
niet bij de groep van 14 
'founding fathers' die in 
Boekarest op 6 oktober 
1974 het Internationaal 
Statuut van de Maxima
filie ondertekenden, dat 

in 197g door de FIP werd 
overgenomen. 

Thans is er een beter 
beeld verkregen van de 
maximumkaarten die het 
werk zijn van Frits 
Fischer. Soms is zijn 
naam vermeld als directe 
uitgever (eind jaren vijf
tig) en soms tezamen met 
het internationale samen
werkingsverband van de 
maximafilie, Unimax, zie 
(4a). Een van de vroegste 
en zeer geslaagde kaarten 
is de serie kinderpostze
gels van 1958, zie kaart 
(4) van het stelüopen, 
waar op de achterkant 
(4b) zijn naam en adres 
volledig vermeld staan. 
Andere kaarten vermel
den zijn naam als (mede) 
uitgever, of zijn te herken
nen aan een nummer
systeem met het jaartal 
en een volgnummer. Dit 
betreffen dan zwartwit 
fotokaarten van een goede 
kwaliteit. Hij gebruikte 
zelfs zijn oproep voor 
de Volkstelling van 1971 
voor een maximumkaart 
(5), op de achterkant 
(5a) staat het nummer 
171. Voorbeeld uit het 
jaar 196g is kaart (6) van 
Koningin Juliana die aan 
de achterzijde het num
mer 1269 draagt. Een van 
de laatste kaarten die naar 
Frits Fischer als medepro
ducent wijst, is die van de 
Romeinse gezichthelm 
(7) uit 1977 met het num
mer 477. 

De tachtiger jaren laten 
een duidelijk minder 
productieve Frits Fischer 
zien, wat voornamelijk 
veroorzaakt is door een 
afnemende gezondheid 
als hartpatiënt, zo vertel
de Mevr. Fischer. Hij over
leed in 1998 op 74jarige 
leeftijd. Het eerste deel 
van zijn collectie Neder
landse maximumkaarten 
(bijv. afb. 8, Dordrecht en 
9, Amsterdam) is onlangs 
geveild op de verenigings
veiling van de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie. Hierdoor is 
zijn collectie voor Neder
land behouden en bij vele 
tevreden maximafilisten 
terechtgekomen. 

iGli »■«00 rau. 
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G. f. FISCHEH 
MaximumcErds 

Cartes maximum 
Miximumkarten . 
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MARY POPPINS START 
KINDERZEGEUCTIE 

Na een spectaculaire 
entree op Centraal Station 
Den Haag bestelde Noortje 
Herlaar als Mary Poppins 
dinsdag 28 september de 
eerste kinderpostzegels 
en kaarten van 2010 bij de 
iijarige Nikita. Daarmee 
gaf ze het officiële startsein 
voor de Kinderpostzegelac
tie 2010. Vanaf woensdag 
2g september gaan meer 
dan 200.000 kinderen 
uit groep 7 en 8 van ruim 
5.500 basisscholen op pad 
om kinderpostzegels en 
kaarten te verkopen. Met 

de verkoop zetten zij zich 
in om andere kinderen te 
laten leren. 
"Ieder kind verdient het 
om naar school te gaan en 
zijn talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Net zo
als ik mijn talent heb ont
dekt." zegt Noortje Herlaar 
die Mary Poppins speelt in 
de gelijknamige musical. 
"Met de opbrengst van de 
Kinderpostzegelactie kan 

Stichting Kinderpostze
gels Nederland nóg meer 
kwetsbare kinderen in 
Nederland en daarbuiten 
laten leren. Ik ben blij 
dat zoveel kinderen zich 
daarvoor willen inspan
nen. Ik hoop dat iedereen 
de komende dagen bij de 
kinderen aan de deur kin
derpostzegels en kaarten 
bestek." 

PRESTIGEBOEKJE NR. 3 1 : 
DAG VAN DE 
POSTZEGEL 2 0 1 0 

Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 2010 
kwam onlangs het tweede 
Prestigeboekje over de 
geschiedenis van de Ne
derlandse postzegel uit. 
In het Prestigeboekje vindt 

u meer uitgebreide infor
matie over het onderwerp. 

GEEN STAATSBEZOEK: WEL VELLETJE 

Ondanks het feit, dat de 
Indonesische president 
Yudojono te elfder ure 
zijn staatsbezoek aan 
Nederland heeft uitge
steld heeft TNT Post toch 

het gelegenheidsvelletje 
Indonessië  Belanda 
(Nederland) uitgebracht. 
Op het velletje met vijf 
verschillende postzegels 
staan typisch lokale plant 

en diersoorten, alsmede 
traditionele Balinese 
trouwkleding. De fran
keerwaarde is ' i ' . 
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STOP AIDS NOW! 

Postzegelvel van tien 
postzegels, waarvan zes 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

UITGIFTEPROGRAMMA TWEEDE HELFT 2 0 1 0 : 

9 november 2010 
Kinderpostzegels 2010: 
postzegelvel met 6 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

23 november 2010 
Decemberzegels 2010: 

postzegelvel met 20 
postzegels, waarvan 10 
verschillende postzegels 
(zelfklevend) 
Persoonlijke December
zegels 2010: postzegelvel 
met 10 gelijke postzegels 
(gegomd) 

UITGIFTEPROGRAMMA EERSTE HALFJAAR 2 0 1 1 

10 januari 
Persoonlijke Postzegels 
2011: SintJanskathedraal 
'sHertogenbosch, post
zegelvel met tien dezelfde 
postzegels (zelfklevend) 
Mooi Nederland 2011  Al
mere*: postzegelvel met 
vijf dezelfde postzegels 
(gegomd) 
Mooi Nederland 2011 
 Eindhoven*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels 
31 januari 
Persoonlijke Postzegels 
2011: Nederpop: postze
gelvel met tien dezelfde 
postzegels (gegomd) 
28 maart 
375 jaar Universiteit van 
Utrecht: postzegelvel met 
tien verschillende postze
gels (gegomd) 
Stad van Nederland: 
postzegelvel met twaalf 
postzegels, waarvan elf 
verschillende postzegels 
(gegomd) 
II april 
Mooi Nederland 2011 
Breda*: postzegelvel met 
vijf dezelfde postzegels 
(gegomd) 
Mooi Nederland 2011 
Apeldoorn*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (gegomd) 

18 april i | Ä 
Da's toch een kaart lffi | 
waard! 2011: postzegelvel 
met drie dezelfde postze
gels (gegomd) 
2 mei 
Jubileumpostzegels 2011: 
postzegelvel met tien 
postzegels, waarvan vijf 
verschillende postzegels 
(gegomd) 
23 mei 
Unicef 65 jaar: postzegel
vel met tien verschillende 
postzegels (gegomd) 
Mooi Nederland 2011 
Enschede*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (gegomd) 
Mooi Nederland 2011 
verzamelvel**: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 
27 juni 
100 jaar Nederlandse Ver
eniging voor Microbiolo
gie: postzegelvel met tien 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

*) Allesn verkrijgbaar in 
genoemde plaatsen. 
**) Alleen het uerzameluel is 
opgenomen in dejaarcollectie 
Nederlandse Postzegels zon 

Onder uoorbehoud uan 
uiijzigingen, druk en schrijf
fouten. 



O^BF 
BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan II, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: www knbf n[ 
E-mail bondsbut€£iu@knbfnl 

Schriftelijke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
VTJM Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail cocne93g@planrt nl 

Secretaris: 
A G. van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030-6375200 

Penningmeester; 
S Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail mtflatden36@gmail com 

Verenigingszalten: 
Vice-voorzitter B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail- benmol^izmove n! 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon* 033-4806816 
E-mail walraven exquisCDcasema nl 

Algemene Zaken en Projecten 
P L M Teurlmgs 
Telefoon 073-6567680 
email pteurlinästffifiome nl 

Filatelistisclie Vorming 
en Jeugdzaken: 
S] Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail sbanf|ma@KS4üll nl 

Communicatie: 
J R, Luinge 
Telefoon 0162-517101 
email jrluin^e^euronet nl 

Coördinator )uryzaken: 
A Haan 
DirkZweepstraat5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
email albert fiaan^home nl 

Webmaster KNBF-site 
(iDuiij; knbf nl) 
J Boon 
E-mail ujebmastEr{g)icnb/nl 

Audiovisueel Centrum (AVO 
Secrrtans 
J J M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissons 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail e kniK«3)planet nl 

Bondsbibliotlieek 
Bibliothecans 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 030-2205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotlieelf^knbfnl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F C W. van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aandesecretarisvande 
Bondskeuringsdienst: 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-raail bondskeurinflsdienst@)plünet nl 

Serviceafdeling 
Informaüe over de Serviceafdeling 
wordtverstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV-bijzondere activiteiten 

Verzekeringen 
Informaüe bij het Bondsbureau 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

OVERZICHT GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
Bijgewerkt september 2010 

Zoals gebruikelijk publi
ceren wij regelmatig een 
geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve 
gespecialiseerde verenigin
gen en studiegroepen. Het 
overzicht is door de Bond 
samengesteld. Informa
tie over de bij de Bond 
aangesloten verenigingen 
(en over de mogelijkhe
den tot aansluiting bij de 
Bond) zijn verkrijgbaar bij 
het Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
tel. 030-2894290, fax: 030-
2800128). 

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

= eenmalig inschrijfgeld 
ofinschrijfkosten) 

5. e-mail en eventueel 
website 

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

AL BARID - Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld 
I. Filatelie "Islamitische 

Wereld" in Zuidwest Azié 
en Noordoost Afrika. 

1. Ruil en vergaderbij
eenkomsten, veiling, 
studies, voordrachten, 
bibliotheek (publicaties 
inhetbladAl-Barid). 

3. S.J. Breunesse, 
Utrechtsestraatweg 20, 
3445 AR Woerden, 
tel. 0348-481070. 

4. €20,00 
5. e-mail; 

sytskebreunesse@hot-
mail.com, 
website: 
www.al-barid.com 

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

denis Baltische landen. 
2. Vergader- en ruilbij-

eenkomsten, lezingen, 
veiling, bibliotheek, 
publicatie 
verenigingsblad. 

3. H.W.A. Pijpers, 
Nederlandlaan 42, 
2711 JAR Zoetermeer, 
tel. 06-53171208. 

4. € 20,00 
5. e-mail: 

hans.pijpers(3)hccnet.nl 
website: 
www.hetbaltischege-
bied.nl 

Studiegroep China Filatelie 
I. China, Japan, Taiwan, 

Tibet en gebieden. 

2. Publicatie verenigings
blad China Filatelie, 
publicatie deel China 
Handboek, verenigings
bibliotheek, ledenverga
deringen, rondzendingen 
en veilingen. 

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

4. €18,15 
5. e-mail: 

miepronde(a)kpnplanet. 
nl, 
website: 
www.chinafilatelie.nl 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat in de Michel-

catalogus Deutschland 
Spezial staat. 

2. Veiling, rondzending, 
lezingen, publicatie 
Deutsche Post, bijeen
komsten. 

3. A. Hulkenberg, 
Vivaldiweg 68, 
3752 HC Bunschoten, 
tel. 0332983261. 

4. €15,00 
5. e-mail: 

ryan.boons@home.nl, 
website; 
www.geocities.com/ 
fvduitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1. Frankrijk en overzeese 

gebieden, Andorra, Mo
naco, voormalige Franse 
koloniën. 

2. Bijeenkomsten, veilin
gen, lezingen, rond
zendingen, voordelige 
abonnementen op Franse 
filatelistische tijdschrif
ten. 

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

4. €19,00 (i.g. €3,50) 
5. e-mail: 

p.zwaag(a)hccnet.nl, 
website: 
www.cfv-marianne.nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1. Verzamelgebied Grieken

land en Cyprus. 
2. 4 X per jaar bijeenkomst in 

Ede-Gelderland met dia
lezing en eigen veiling; 
4 X per jaar het bulletin 
Hermes gedeeltelijk in 
kleur; eigen bibliotheek 
en rondzenddienst. 

3. J.R. Blijleven, 
Westerhof 2, 
2987 XS Ridderkerk, 
tel. 0180415789. 

4. Verenigingsjaar loopt van 
I september tot 31 augus

tus. Vanaf I september 
2009: 
€ 26,00 voor in Nederland 
woonachtige leden en 
€ 31,00 voor in het buiten
land woonachtige leden. 

5. e-mail: 
info(p)pv-griekenland.nl, 
website; 
www.pv-griekenland.nl 
in Nederlands en Engels. 

Studiegroep Britannia 
1. GrootBrittannië en het 

(voormalige) Gemene
best, Ierland. 

2. Bijeenkomsten met 
veilingen, eigen bulletin, 
rondzendverkeer (Groot
Brittannië, Wildings/Ma-
chins. Kanaaleilanden en 
Ierland, Gemenebest en 
poststukken), biblio
theek, leestafel. 

3.P.R. deRooij,Verl. 
Horstlaan 4, 3971 MP 
Driebergen, 
tel. 0343-415824. 

4. € 18,00 
5. e-mail: 

p.r.derooijcpplanet.nl 
website: 
www.sgbritannia.nl 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 

Marino, Vaticaanstad. 
2. Ruil- en regionale 

vergaderbijeenkomsten, 
veilingen, publicatie van 
verenigingsblad (6 x per 
jaar), rondzendingen. 

3. L.H. van den Brun, 
Van Kinsbergenstraat 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel. 070-3460328. 

4. €12,00 per jaar 
5. e-mail: 

filitalia(3)wanadoo.nl, 
website: www.filitalia.nl 

Postzegelkring 
LatijnsAmerika 
1. Alle LaüjnsAmerikaanse 

gebieden en nevengebie-
den. 

2. Bijeenkomsten 
(4 p.j.), interactieve 
website,eigen perio
diek Correio (2xp.j.), 
publicaties, clubveilin-
gen, literatuurservice, 
vertaalassistentie. 

3. G.A.M. Reijnen, 
Leeuwstraat II, 
6531 RA Nijmegen, 
tel. 024-3567491. 

4. €22,00 
5. e-mail: 

g. reyneni@chello. nl 
website: www.laca.nl 

Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
van het Vorstendom Liech
tenstein (NVPVL) 

i. Postzegels en postwaar-
destukken van Liechten
stein. 

2. Bijeenkomsten (2X per 
jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, 
mededelingenblad (4 x 
per jaar). 

3.J.H.J. Heere, 
Sara Burgerharterf 16, 
2907 BG 
Capelle a/d IJssel 
tel.nr. 0341417557 

4. € 20,00 
5. e-mail: 

hheere(3)tiscali.nl, 
website: www.nvpvl.nl 

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep 
OostEuropa' 
1. Postzegels, poststukken 

en postgeschiedenis van 
OostEuropese landen en 
gebieden. 

2. Bijeenkomsten (4 x per 
jaar), blad OostEuropa 
Filatelie, veiling, nieuw-
qesdienst, rondzendin
gen. 

3. A. Welvaart, 
Boomstede 424, 
3608 BE Maarssen, 
tel. 0346572593. 

4. €25,00 
5. e-mail; 

secr-fcoe(3)ziggo.nl 
website; www.fcoe.nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
1. Alle Scandinavische 

landen (Zweden, Noor
wegen, Denemarken en, 
Deens West Indië, Fin
land, Groenland, IJsland, 
Fjeroer, Aland). 

2. Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, 
rondzendverkeer, cata
logi. 

3. F.C.J.K. Hertel, 
Urkwal 74,1324 HR 
Almere, 
tel. 036-5344650. 

4. €27,50 ; Europa 
€ 27,50; buiten Europa 
€32,50. 

5. e-mail: 
fhertel(ó)kpnmail.nl, 
website; 
www.nfvskandinavie.nl 

Contactgroep 
SpanjePortugal 
1. Spanje, Portugal en 

koloniën. 
2. Bijeenkomsten, veilin

gen, verenigingsblad 
"Iberia". 

3. H. Veen, Tweede 
Stationsstraat 258, 2718 
AC Zoetermeer, 
tel. 079-3611910. 

4. € 25,00 per 1-1-2008 
5. e-mail: 

mailto:sytskebreunesse@hotmail.com
mailto:sytskebreunesse@hotmail.com
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http://www.hetbaltischegebied.nl
http://www.chinafilatelie.nl
mailto:ryan.boons@home.nl
http://www.geocities.com/
http://www.cfv-marianne.nl
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http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.laca.nl
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ksp-iberia(g)planet.nl, 
website; 
www.ksp-iberia.nl 

Vereniging voor 
TsjechoslowakijeFilatelie 
1. Tsjechoslowakije en 

voorlopers, Bohemen 
& Moravië, Tsjechië en 
Slowakije, Karpaten, 
Oekraïne. 

2. Bijeenkomsten, vereni
gingsblad, nieuwtjes-
dienst. 

3. J.E.M. Bisschops, 
Boerderijenboulevard 36, 
3829 DN 
Hooglanderveen, 
tel. 033-7852535. 

4. €15,00 
5. e-mail: 

cs-filatelie@home.nl, 
website: 
vvwTv.cs-filatelie.nl 

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

USA & Gebieden. 
2. 7 Landelijke bijeen

komsten met veilingen, 
USCAPost, Verenigings
bibliotheek, nieuwtjes-
dienst, rondzenddienst. 

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

4. € 23,50, automatische 
incasso € 21,50. Buiten
landse leden acceptgiro 
€27,50. 

5. e- mail: 
porfier@hotmail.com, 
website: www.usca.nl 

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

rondzending, biblio
theek, nieuwsbrief Bar-
telomeu Dias, nieuwtjes-
dienst. 

3. P. Mulder, Ruimzicht 
304,1068 CZ 
Amsterdam, 
tel.nr. 020 6197689 

4. € 20,00 
5. e-mail: 

ppmulder@planet. nl 

Studiegroep ZWP 
1. De (voormalige) 

Nederlandse overzeese 
gebiedsdelen voor 
"Tropisch" Nederland en 
Australasia. 

2. Bijeenkomsten met 
veilingen, jaarlijkse 
clubtentoonstelling, 
verenigingsblad. 

3. J.A. Dijkstra, 
Dolderstraat 74, 
6706 JG Wageningen, 
tel. 0317417490. 

4. € 25,00 (buitenlandse 
leden € 30,00) 

5. e-mail: 
j.dijkstra5o(a)chello.nl, 
website: 
www.studiegroep-zwp. 
nien 

www.zwp-lbstudie.nl 

Studiegroep Zwitserland 
1. Zwitserland. 
2. Bijeenkomsten, le

zingen, rondzending, 
veilingen, blad Jungfrau-
post. 

3. M.N. Dijkhuizen, 
Maskerbloemstraat 26, 
3452 BA Vleuten, 
tel. 030-6776434. 

4. € 65,50 incl. Schweitzer 
Briefmarken Zeitung 
(SBZ);€ 21,00 zonder 
SBZ. 

5. e-mail: 
mdijkhuizen(p)shv nl 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
1. Thematische filatelie. 
2. Blad Thema (5X per jaar), 

contactdagen, rond-
zendingen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, 
vertaalservice, tentoon
stellingen, regiogroepen. 

3. J.C. van Duin, 
Berglusdaan 84, 
3054 BK Rotterdam, 
tel. 0104610573. 

4. €33,00 
5. e-mail: 

jc.vduin(a)hccnet.nl, 
website: 
www.nvtf nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en 

Verenigd Europa. 
2. Bijeenkomsten, schrif

telijke veiling, blad 
'Grenzenloos'. 

3. J.M. Snellenberg, 
Porfier 9, 3831VL 
Leusden, 
tel. 033-4943567. 

4. €25,00 
5. e-mail: 

porfier(ó)hotmail.nl 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
1. Is een oecumenische 

thematische vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels, poststempels 
en poststukken waarvan 
de thema's direct of indi
rect verband houden met 
Bijbel en Christendom. 

2. 4 X ledenbijeenkomsten, 
filatelistische literatuur 
m.b.t. bijbel en christen
dom, nieuwtjes 6 x per 
jaar verenigingsblad en 
diverse studiegroepen. 

3. J.C. Vonk, Bellamystraat 
13,253310 
Den Haag, 
tel. 070-3212728. 

4. € 23,00 (Ned.), € 29,50 
(buitenland) i.g. € 3,75. 

5. e-mail: 
vonk.jc(tt)online.nl 

website: 
www.gabrielfila.nl 

Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
1. De diverse verzamel-

gebieden omtrent de 
kinderpostzegelactie 
en kinderpostzegels en 
maximafilie. 

2. Ledenbijeenkomsten 
(2 X per jaar), vereni
gingsblad (4 X per jaar), 
(schriftelijke) veilingen, 
tentoonstellingen. 

3. P.M. Klaassen, Gaard 3, 
6641WN Beuningen, tel. 
024-6771262 

4. €17,50 (i.g. €1,25) 
5. e-mail; 

p.klaassen5@hetnet.nl 

Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
1. Historische, technische 

en wetenschappelijke 
aspecten van ruimtevaart 
en kosmos. 

2. Kwartaaltijdschrift "De 
Nieuwsbrief", ruilda-
gen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen 
en tentoonstellingen, 
mini tentoonstellingen, 
verzorging ruimtevaart
covers en veilingen. 

3. A.P.H.M. Jacobs, p/a 
Lupine 30, 2211MJ 
Noordwijkerhout, 
tel. 030-6562972. 

4. € 20,00 Nederland (i.g. 
€4,50), €25,00 buiten 
Nederland (i.g. € 4,50), 
Jeugd tot 18 jaar € 10,00 

5. e-mail: 
aolckers@casema.nl 

Filatelistische Motiefgroep 
"Papier en Druk" Nld. 
1. Papier en Druk, grond-

stoflFen en papiervervaar-
diging, vormvervaardi-
ging, druktechnieken, 
drukpersen en andere 
machines, geschiedenis 
van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d. 

2. Twee bijeenkomsten per 
jaar, uitgave van " Druk 
Doende", stands op 
grafische vakbeurzen en 
tentoonstellingen. 

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

4.625,00 
5. e-mail: 

trudiedemoedvh@ 
hetnet.nl 

Maconnieke Filatelistische 
Studiegroep "De Getande 
Rand" 
1. Vrijmetselarij op post

zegels in de wereld en 
vrijmetselarij op FDC's. 

2. Bijeenkomsten op wis
selende data, 2 tot 3 keer 
per jaar, eigen orgaan 
'De Verlichte Loep'. 

3. J. van Nooijen, Maarland 
Noordzijde 46, 3231 CG 
Brielle, 
tel. 0181-479770 

4. €18,00 
5. e-mail: 

j.v.nooijen@compaqnet. 
nl 

Perfin Club Nederland 
1. Perfins 
2. Eigen verenigingsblad, 

veiling, bibliotheek, 
rondzending en 4 ruil-
vergaderbijeenkomsten 
per jaar. 

3. Mw. J.A. Birnie-de Gel
der, Klipper 84, 
3263 NB 
Oud-Beijerland, 
tel. 0186-614522. 

4. € 11,00 (buitenland 
€15,00). 

5. website: 
www.perfinclub.nl 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
1. Poststukken, postale 

afstempelingen en ove
rige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis. 

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

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

4. € 40,00 Euro per jaar, 
geen i.g. 

5. e-mail: 
secretariaat@po-en-po. 
com, 
website: 
www.po-en-po.nl 

Contact en studiegroep ie 
emissie Nederland 1S52 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de 

eerste emissie, bijeen
komsten 3 X per jaar. 

3. J.W. Kok, Sledemen-
nerstraat 11, 9718 BW 
Groningen, 
tel. 0503115453. 

4. €25,00 Euro 
(i.g. €25,00). 

5. e-mail: 
j.w.kok@med.umcg.nl 

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

ling, eerste vluchten e.d) 
luchtpostcatalogus. 

2. Regiobijeenkomsten 
in Kudelstaart (bij 
Aalsmeer), Hilversum, 
Eindhoven, Vlissingen, 
(schriftelijke) veilin
gen; jaarlijkse Dag van 
de Aerofilatelie met 
tentoonstelling. Nieuw-
tjesdienst voor eerste en 
speciale vluchten met 
bijzonder poststempel, 
rondzenddienst, publi
catie De AeroPhilatelist 
(4 X per jaar) en diverse 
naslagwerken. 

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

4. € 22,00 (Nederland); 
overige landen buiten 
Nederland €27,50 

5. e-mail: 
w.vanderhelm@vetera-
nen.nl 
website: 
www.de-vliegende-hol-
lander.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbe

zorging (Stadspost) in 
Nederland. 

2. Informatievergaring en 
uitwisseling over Neder
landse Stadspostdien
sten, Stadspostzegels 
en - stempels. Bijeen
komsten in Apeldoorn 
(4 X per jaar), drie
maandelijkse periodiek, 
Catalogus (losbladig) en 
Nieuwtjesdienst. 

3. wnd.secr. J.M.G.H. 
Boon, Bosweg 41, 
6163 AM Geleen. 

4. € 15,00 

Filatelistenvereniging 
Dai Nippon 
1. Nederlandsindië onder 

Japanse bezetting en 
onder het bewind van 
de Republiek Indonesië 
voor de soevereiniteits
overdracht. 

2. Gegevensuitwisseling, 
catalogi, blad, publi
caties, rondzending, 
veiling, vergadering. 

3. L.B. Vosse, Vinkenbaan 
3,1851TB Heiloo, 
tel. 0725332293, 
fax; 0725339936. 

4. € 25,00 Euro 
5. e.mail: 

leo.vosse@planet.nl, 
website: 
www.dainippon.nl 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverza-
melaars 
1. Aantekenstrookjes, van 

Nederland en andere lan
den. 

2. Beurzen, eigen blad, 
schrifi;elijke veilingen, 
uitgifte kantorenlijst. 

3. L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 
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28ii TT Reeuwijk, 
tel. 0182395103. 

4. € 10,00 

Studiegroep Velrand-bij-
zonderheden 
(Plaat- en Etsingnummers) 
1. Plaat/etsingnummers, 

knippen/ponsen, druk-
kerstekens, paskruizen, 
registerblokken en 
perforaties. 

2. Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veilingen. Publica
ties Randverschijnsele-
nen Handboek Plaat- en 
Etsingnummers. 

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

4. € 18,00 
5. e-mail: 

secretaris@etsingnum-
mers.nl, 
website: 
www.etsingnummers. nl 

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

Nederlandse postzegels 
(+o.r.) 

2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen. 

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

4. €20,00 (€2,5oi.g.). 
5. e-mail: 

joop.van.biezen@freeler. 
nl 

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

orgaan, veilingen 
3. O.C.G.vanderVliet, 

Slodaan 117, 7006 HC 
Doetinchem, 
tel. 0314-345459. 

4. € 25,00 (Nederland en 
Europa); € 29,00 overig 
(€5,ooi.g.). 

5. e-mail: 
vliet307@planet.nl, 
website: wviw.nvfF.nl 

Nederlandse Academie 
voor Filatelie 
1. Gespecialiseerd postge-

schiedenis, traditioneel, 
thematisch, postwaar-
destukken, maximafilie, 
aerofilatelie, astrofila-
telie, fiscale filatelie en 
literatuur. 

2. Vier bijeenkomsten 
per jaar, uitwisseling 
gegevens, eigen orgaan: 
Notities 

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

4. Lidmaatschap uitslui
tend op uitnodiging. 

5. e-mail: 
ruudverberne(tt)gmail. 
com, 
website: 
www.nedacfil.info 

Voor de derde keer orga
niseert de Globe afd. "de 
Vierstroom" het Jo Tous-
saint toernooi tijdens haar 
Hogeschool Filatelieda-
gen. Beide activiteiten 
vinden plaats in Velp bij 
Arnhem in de Hogeschool 
Van Hall Larenstein. 
Op zaterdag 5 maart 2011 
staan de lezingen "Alge
mene Filatelie" gepland 
en op zondag 6 maart 
2011 die van de "Themati
sche Filatelie". 
De deelnemer moet lid 
zijn van een bij de Bond 
aangesloten vereniging. 
De deelnemer vertelt zijn/ 
haar verhaal en laat met 
dia's of met een projector/ 
beamer belangrijke stuk
ken bij zijn/haar verhaal 
aan de aanwezigen zien. 
De organisatie zorgt voor 
de benodigde apparatuur. 
Aan de deelname aan het 
toernooi zijn geen kosten 
verbonden. 
De deelnemer kan voor 
het maken van de dia's 
gebruikmaken van de 
faciliteiten van het Audio
visueel Centrum (AVC) 
van de Bond. De aanvraag 
moet dan wel tijdig bij 
de secretaris van het AVC 
gedaan worden. 
Van de deelnemer wordt 
verwacht, dat hij/zij een 
presentatie (+ 20 minu
ten) van zijn/haar thema 
of verzameling geeft. Aan 
de diverse onderdelen van 
de presentatie worden 
door een jury punten 
toegekend. De deelnemer 
met het hoogste aantal 
punten is winnaar van het 
betreffende onderdeel. 

Op de website van de 
Bond {www knbf.nl) staat 
onder het kopje VADE
MECUM: 101.04 Beker
toernooi het gehanteerde 
reglement. Dit is de ideale 
gelegenheid om via een 
presentatie uw kennis en 
wetenswaardigheden over 
te dragen aan belangstel
lenden. Altijd is er wel 
iemand die met uw gege
vens weer verder kan gaan 
met zijn of haar verzame

ling. Wij zorgen ervoor 
dat er enkele kaders 
opgesteld staan, waar U 
wat van uw verzameling 
in kan plaatsen om na de 
lezing met belangstellen
den nog wat na te praten. 
Wij zouden het zeer op 
prijs stellen, als er enkele 
deelnemers zijn die wil
len meedoen met een 
lezing over 'Thematische 
Filatelie'. 
Als u belangstelling heeft 

om deel te nemen, neemt 
u dan in ieder geval vóór 
I januari 2011 contact 
op met C. Ursem, tel: 
026-3613906, per email 
c.ursem@chdlo.nl of met 
R.M. ten Hoedt, tel: 
026-3230947, per email 
r.tenliocdtoi(3)upcmail.nl. 
Zij kunnen u nader infor
meren en het reglement 
toesturen. Voeg de daad 
bij het woord en meldt 
uaan! 

PHILALUX 2011 GAAT NIET DOOR 

De van 28 april t/m i 
mei 2011 in Luxemburg 
te houden FEPA-ten-
toonstelling "Philalux 
2011" gaat wegens het 
terugtrekken van de 
sponsor niet door, aldus 
een mededeling van het 
organisatiecomité en P&T 
Luxembourg. 

PHILALUX 
O / ^ "1 '1 LUXEMBOURG 

Z U I I 28/04-01/05 
EXPOSITION PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE 

Portugal 

Van I tot en met 10 oktober 
2010 vond in hal i van de 
International Fair 'FIL' te 
Lissabon de derde interna
tionale postzegeltentoon
stelling in Portugal plaats: 
Portugal 2010. De vier 
Nederlandse deelnemers 
hebben mooie resulta
ten behaald. De hoogste 
bekroning was voor Hans 
van Dooremalen met zijn 
inzending 'USA Postal 

Cards 1873-1913' in de 
klasse Postwaardestuk-
ken. De inzending werd 
gewaardeerd met 97 
punten (groot goud) en 
een ereprijs. De hoogste 
bekroning in deze klasse! 
De inzending in de klasse 
postgeschiedenis 'Postal 
rates and frankings of Slo
venia, Croatia and Bosnia-
Herzegovina 1918-1921 van 
Henk Buitenkamp kreeg 
90 punten, goed voor 
goud en een ereprijs. In de 
thematische klasse werd 
de inzending 'Mother 
Earth... all dynamics' van 
Pieter Struik bekroond met 
eveneens 90 punten. Ver

der deed in de thematische 
klasse Zegert van Duijn 
mee met zijn inzending 
'Europe, a community in 
process from a Roman 
past to a Europe future'. 
Deze inzending werd ge
waardeerd met 86 punten, 
groot verguld zilver. 
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n LeucÊüiurm 
LCD Macrocam 7 tot 108 X vergroting 

€ 169,90 

Met microscoop, loep en camera functie 
• Digitale microscoop met 7 tot 108 x vergroting. 
• Het geïntegreerde LCD kleuren scherm biedt scherp hoge resolutie beeld. 
• Vier LED lampjes. 
• Interne Flash memory voor ong. 60 afbeeldingen. 
• Afbeeldingen kunnen makkelijk naar uw pc of labtop worden verzonden 

via de USB poort. 
• Bijgeleverd: Magnicam, Mini USB kabel, adapter, oplaadkabel, 

3 X AAA NiMH batterijen, 
software CD en instructies 

Bestelnr 338 926 

Evenals vele andere nieuwe 
producten, zoals: 
• Insteekboeken met individuele bedrukking 
• Ringbanden met tekstvenster 
• Luxueuze insteekboeken met gouden hoeken 
• Digitale USB-microscoop • Diverse loepen 
...bij uw vakhandel of op 
vwvw.leuchlturm.com 

LEUCHHURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG • Postfach 13 40 • D-21495 Geesthacht 
Telefon +49 (O) 41 5 2 / 8 0 1 - 0 • Fax +49 (O) 41 5 2 / 8 0 1 - 2 2 2 • E-Mail: service@teuchtturm.com • vt^ww.leuchtturm.com 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDCs, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse. En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

737 

http://vwvw.leuchlturm.com
mailto:service@teuchtturm.com


€
SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

BELGIË: VROEGER EN NU 

Afbeeldingen van twee 
van de elf briefkaarten 
uit de reeks 'Vroeger en 
Nu' van 20 september 
2010: 'Bilzen  Statielaan' 
(kaartnummer a2010) en 
'Watou  Het Postkantoor 
en de Vijfhoekstraat' 
(kaartnummer k2010). 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
De Australische 'Girl 
Guides', vrouwelijke pad
vinders of scouts, vieren 
dit jaar hun eeuwfeest. 
Voor die gelegenheid 
werd op 31 augustus 2010 
een voorgefrankeerde 
envelop uitgegeven met 
in het zegelbeeld (port 
betaald) het embleem van 
de Organisatie. Hetzelfde 
embleem staat ook links 
op de envelop afgebeeld. 

Zoals gebruikelijk bij Au
stralische enveloppen, is 
op de achterzijde een tekst 
opgenomen over de aan
leiding van de uitgifte. 3 

China (Taiwan) 
De afbeeldingen in de 
persberichten van de 
Taiwanese Post zijn 
zelden bruikbaar voor 
deze rubriek, dus ik kan 
het volgende postwaar
destuk niet tonen. Maar 
vermeldenswaarde is het 
zeker: een briefkaart ter 
gelegenheid van Lera
rendag, uitgegeven op i 
september 2010. 
Het zegelbeeld (NT$ 
2,50) van de kaart is 
ontleend aan de postze
gel 'Klavertje Vier' uit de 
postzegelemissie 'Happy 
Times'. De Nederlandse 
leerkrachten moeten 
waarschijnlijk nog lang 
wachten op een dergelijk 
eerbetoon! I 

Duitsland 
Ter gelegenheid van het 
8oojarige bestaan van 
de Godesburg werd een 
Plusbriefenvelop uitge
geven met zegelbeeld 
€ 0,55 'Oberes Mittel
rheintal, UNESCO
Werelderfgoed'. Op de 
linkerzijde van de envelop 
staan enkele afbeeldingen 
plus een uitgebreide tekst 
over de Godesburg. De 
burcht is in 1210 gebouwd 
op een uitgedoofde 
vulkaan in de buurt van 
Bad Godesberg aan de 
Rijn. De ruïne was al in 
de tijd van de Romantiek 
een geliefde toeristische 
attractie. 4 

Drie Plusbriefenveloppen 
met filatelisüsche aanlei
dingen: 
m e Duitse Filatelistendag 
in Suhl/Thüringen, 1012 
september 2010. Zegel
beeld € 0,55 'Dag van de 

Postzegel 2010', metals 
motief een affiche van de 
'Kaiserlich Deutsche Post 
nach HelgolandNorder
neySylt' uit i8go. Links 
op de envelop ziet men het 
Congrescentrum van Suhl 
plus het embleem van de 
manifestatie 5 
Postzegeltentoonstelling 
DuitslandPolen In Frank
fort am Oder, 2426 sep
tember 2010. Zegelbeeld 
€0,55 'Twintig jaar Duitse 
Eenheid', met als motief 
het Reichstaggebouw. 
Links op de envelop ziet 
men een oude afbeelding 
van het Raadhuis van 
Frankfort en emblemen van 
onder meer de Duitse Bond 
van Filatelisten 6 
15e Beurs 'Modelbouw, 
Hobby en Spel' in Leipzig, 
13 oktober 2010. Zegel
beeld € 0,55 'Mens erger 
je niet', een spel dat ook 
in Duitsland bekend is. De 
linkerzijde van de envelop 
toont het affiche van de 
beurs en enkele postze
gels. 7 

Frankrijk 
Een bijzonder zegelbeeld 
is te vinden op een serie 
van vier enveloppen met 

als thema 'De opwarming 
van de aarde'. Het zegel
beeld is een zogeheten 
'IDtimbre' (de Franse 
Persoonlijke Postzegel) 
met het portret van 
Maud Fontenoy. Maud 
Fontenoy is bekend als 
langeafstandszeilster en 
als de eerste vrouw die 
de Atlantische Oceaan 
is overgestoken met een 
roeiboot (!). Zij is een 
fervent milieuactiviste. 
De enveloppen zijn geïl
lustreerd met humoristi
sche tekeningen over de 
gevolgen van het stijgen 
van de zeespiegel. 8 

Het zegelbeeld 'Wallace
fontein' komt voor op een 
serie van vijf prêtaposter
enveloppen met foto's van 
toeristische attracties, zo
als de ChampsElysees in 
Parijs. Wallacefonteinen 
zijn gietijzeren fonteinen 
die in Parijs geplaatst 
werden na de FransDuitse 
oorlog van 18701871. Ze 
danken hun naam aan Sir 
Richard Wallace, die de 
fonteinen zelfontworpen 
had en ze aan de stad 
schonk in het kader van de 
wederopbouw. 9 
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Hongarije 
Het Hongaarse dorp 
Kercaszomor heeft als 
eretitel 'Het moedigste 
dorp'. Dat staat in het 
Hongaars en in het Latijn 
te lezen op de beeldzijde 
van een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart met 
uitgiftedatum 30 juli 
2010. In het zegelbeeld 
(80 forint) is een bronzen 
kerkklok te zien. loa, b 

Italië 
Op I september werd 
een voorgefrankeerde 
envelop uitgegeven met 
het zegelbeeld € 0,60 
'Italiaanse Post'. Zoals 
gebruikelijk bij Italiaanse 
postwaardestukken, is 
om het zegelbeeld een 
fosforkader aangebracht. 
Het formaat van de 
envelop is C6 (114 x 162 
mm). De voorzijde is niet 
voorzien van belijning of 
belettering; op de achter
zijde staat linksonder een 
barcode. De binnendruk 
bevat de meermaals tekst 
'Posteitaliane' op een 
donkerblauwe onder
grond, iia, b 
Het zegelbeeld 'Italiaanse 
Post' werd eerder ge-

i i a 

bruikt in juli 2009, op een 
briefkaart van eveneens 
€0,60. 

Portugal 
In Afghanistan hebben de 
afgelopen jaren militairen 
uit allerlei landen meege
werkt aan vredemissies. 
Ook Portugese comman
do's hebben (sinds 2005) 
hun bijdrage geleverd, zo
als te zien is op een brief
kaart die uitgegeven werd 
op ig augustus 2010. Het 
zegelbeeld (port betaald) 
toont de rode baret van 
de commando's en op de 
linkerzijde van de kaart is 
een opname te zien van 
vier commando's en een 
gevechtswagen in een 
Afghaanse landschap. 12 

Paus Benedictus XVI 
bracht afgelopen zomer 
een bezoek aan de be
devaartsplaats Fatima in 
Portugal. Op ig augustus 
werd een envelop uitgege
ven ter herdenking van dit 
bezoek. Het zegelbeeld 
(port betaald) toont een 
foto van de Paus. In de 
linkerbenedenhoek van 
de envelop is een over
zichtstekening te zien van 

de gebouwen en terrei
nen rond de basiliek van 
Fatima. 13 

Tsjechië 
Tot de grootste kunste
naars van de Art Nouveau 
behoort ongetwijfeld Al-
fons Mucha (1860-1939), 
die geboren werd in wat 
tegenwoordig Tsjechië 
heet. Zijn grootste triom
fen vierde hij in Parijs, 
waar hij onder meer het 
bekende affiche van actri
ce Sara Bernhardt maakte. 
In 1919 ontwierp hij voor 
de nieuw ontstane staat 
Tsjecho-Slowakije de 
allereerste postzegels. Ter 
gelegenheid van de 150e 
geboortedag van Mucha 
hebben de Tsjechische 
Posterijen op 23 juni 2010 
twee voorgefrankeerde 
briefkaarten uitgegeven: 
een kaart met in het 
zegelbeeld een fragment 
van 'Salon de Cent, 20e 
expositie' plus de tarief
aanduiding 'E' (brieven 
tot 20 gr. binnen Europa) 
en op de beeldzijde een 
fragment van 'Morgen
ster' 14a, b een kaart met 
in het zegelbeeld een 
fragment van 'Primula' 

plus de tariefaanduiding 
'Z' (brieven tot 20 gr. 
buiten Europa) en op de 
beeldzijde een fragment 
van 'Sara Bernhardt'. 
15a, b 
Op de uitgiftedatum was 
tarief'E' gelijk aan 17 kr. 
en tarief'Z' aan 18 kr. De 
verkoopprijs van de kaar
ten was 2 kronen hoger 
dan de frankeerwaarde. 

Op dezelfde datum ver
scheen een briefkaart ter 
gelegenheid van het De
cennium van de integratie 
van de Roma (2005-2010), 
waarin twaalf Europese 
landen zich inzetten voor 
de verbetering van de le
vensomstandigheden van 
deze groep. Het zegel
beeld (tarief'A', binnen
land) toont een portret 
van Roma-voorvechtster 
Milena Hübschamnnova, 
de illustratie links op de 
kaart stelt een woonwa
gen voor die gedragen 
wordt door duiven. 16 

Het 60-jarige bestaan van 

17 

POFIS, een organisatie die 
onder meer de Tsjechi
sche en Slowaakse post-
zegelcatalogi uitgeeft, 
werd op i juni herdacht 
met de uitgifte van een 
briefkaart. 17 

Op 23 juni werd voor de 
17e keer een reeks geïl
lustreerde briefkaarten 
(8 stuks) uitgegeven met 
als thema monumentale 
kerken in Tsjechië. 

In het striptijdschrift 
'Klavertje Vier', dat al 
meer dan veertig jaar 
bestaat, worden de 
avonturen van vier kleine 
dieren afgedrukt. Een van 
hen is het hondje Fifinka, 
dat het onderwerp werd 
van de eerste Tsjechische 
postzegel met tariefaan
duiding 'A'. Als zegel
beeld treffen we deze aan 
op twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
als hoofdpersoon Fifinka 
(uitgiftedatum 26 mei) 
i8a, b en Pinda (i septem
ber 2010). 19 

' ' ^ " j 1950 
-M 201Ö 

II«
 

s 
1̂

 

Jg 

a«KA*W«UKA 

III 

•'»BgW«WW«W»ffM vimmwmmmmmivmßmmm 



E3^ SAMENSTELLING: 
WALTER M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Nederland 
Decemberze^els uoor € 0.4975 
Op 23 november verschij
nen de decemberzegels. 
In velletjes van 20 stuks. 
Prijs per stuk is €0.34 
in plaats van het nor
male tarief van € 0.44. Dit 
voordeel bij het versturen 
van ons jaarlijkse vrachtje 
wenskaarten genieten we 
al vele jaren. 
Dit jaar zijn de december
zegels, net als in 2004, 
ook in een prestigeboekje 
verkrijgbaar: nummer 
32 in de reguliere serie 
prestigeboekjes. Het 
boekje bevat twintig van 
deze zegels en kost - zoals 
steeds - € g.95. Korting 
met een toeslag dus 
eigenlijk. Waarbij TNT 
graag aantekent datje 
ook kunt redeneren, dat 
dit boekje goedkoper is 
dan normaal: normaal € 
4.40 frankeerwaarde, nu € 
6.80. Dus toch korting!? 
De boekjesverzamelaar 
heeft de hogere prijs van 
de prestigeboekjes mok
kend geaccepteerd.Je 
krijgt overigens ook wel 
wat extra. In dit boekje 
vinden we een mooi ver
haal over het gebruik en 
het uiterlijk van de kerst
en nieuwjaarskaarten in 
de loop van de jaren. 

Lang weekend 
Australië wordt wel eens 
het land van het lange 
weekend genoemd. Daar 
staat overigens wel 
tegenover dat ze meer 
uren maken (momenteel 
40 uur per week), minder 
vakantie en minder 
feestdagen hebben. Een 
serie op 22 september ver
schenen postzegels laat 
zien hoe men er de lange 
weekeinden in de tweede 
helft van de twintigste 
eeuw doorbracht. 
Er zijn twee boekjes 
met zwemmende, zon
nebadende, vissende, 
kamperende, surfende en 
sneeuwpret belevende Au
straliers verkrijgbaar: het 
ene met tien zegels van 
60c en een prestigeboekje 
van $ 13.95. 

Bescherm de dieren 
Oktober is in Australië de 
Maand van de Postzegel. 
Deze viel dit jaar samen 
met de maand waarin het 
beschermen van bedreigde 
dieren extra aandacht 
kreeg. Het is dus niet toe
vallig dat de op 5 oktober 
verschenen postzegelserie 
afbeeldingen van bedreig
de dieren bevat: wom
bat (buideldier), grijze 
reuzenkangoeroe, koala. 

Decemberzegels m een prestigeboekje 

o- Australië 
^ JWonumentvoor^euallenen 
= Op 8 september gaf de 
^ post in Australië een 
S postzegel van 60c uit ter 
^ herdenking van gesneu-
^ velde dienstplichtigen. 
2 Het monument werd op 
^ 8 september in Canberra 

_ . . onthuld. De zegel is ook 
/ 4 0 P "̂" "̂ '̂ ii verkrijgbaar in 

een postzegelboekje. Zo
als in dit land gebruikelijk 
is dit soort boekjes ook 
verkrijgbaar in super
boekjes van twintig stuks. 

vliegende vos, boeboekuil 
(alle 6oc) en de Ringstaart 
Opossum ($ 1.20). In 
een tien zegels bevattend 
boekje zijn de 60-centze-
gels verkrijgbaar. 

Australische ijsuo^els 
Na de zangvogels in 2009 
zijn dit jaar de ijsvogels 
aan de beurt. Vier soorten 
zijn te bewonderen op een 
op 26 oktober versche
nen serie postzegels. 
Eén ervan, de 60c met de 
roodrug ijsvogel, is ook 
per tien in een postzegel
boekje verkrijgbaar. 

boekje van China met vier 
zegels van 120 yuan. 

De herder en het hemelse meisje 

Denemarken 
Dan Turell 
Van de op 25 augustus 
verschenen postzegels 
met 'Grote Denen' is de 
waarde van 5.50 kr ook in 

De roodrug ijsuô el komt alleen in Australië uoor 

Canada 
Kerstballen 
Glazen kerstballen in 
diverse uitvoeringen zijn 
te vinden op drie van de 
op I november in Canada 
verschenen kerstboekjes. 
Het gaat om de volgende 
waarden: twaalf maal P (= 
57c, voor binnenlandse 
post), zesmaal $ i.oo 
(post naar U.S.A.) en 
zesmaal $ 1.70 (lucht
post internationaal). Een 
traditioneel plaatje van 
Maria met het Kind vormt 
de inhoud van een vierde 
boekje met twaalf maal P. 
De afbeelding is naar een 
beeld de Italiaans/Cana
dese kunstenaar Antonio 
Caruso. 

China 
De herder en het hemelse 
meisje 
De Chinese post haalt re
gelmatig oude mythen en 
legenden van stal om de 
postzegels te voorzien van 
een zoetsappig verhaaltje 
met een happy end. Ook 
nu weer. Op 16 augustus 
verscheen een serie post
zegels, waarin het verhaal 
verteld wordt van de 
eenzame jonge herder die 
door een sprekende koe 
in contact wordt gebracht 
met een hemels meisje. 
Dat resulteert dan weer 
in het 41e (sinds 1980) 

Het Australische boekje mettujeemoal de uijf bedreigde diersoorten 

een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat twaalfmaal de 
zegel met een portret van 
de dichter (en redenaar, 
misdaadschrijver, essay
ist) Dan Turell (1946-
1993)-

Store 
danskere 

Het hoedje hoorde bij Dan Tiirell 

Wintersprookjes 
De vier postzegels met 
sprookjeszegels zijn 
het resultaat van noeste 
samenwerking tussen de 
grafisch ontwerpster Ma
ria Bramsen en de schrijf
ster Camilla Hubbe. Het 
is een sprookje in vier 
beelden geworden. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Ze bevat
ten twaalfmaal 5.50 kr 
en twaalfmaal 6.50 kr. 
Verschijningsdatum was 
26 oktober. 

Ook m boekjes uerkriĵ baar 

Faeröer 
Kerstboekje 
De twee, inmiddels al op 
20 september verschenen, 
kerstzegels verbeelden 
klassieke kerstliedjes 
van de Faeroer. Er zijn 
er nogal wat en ook de 
komende drie jaar zijn 

ervoor gereserveerd. Ze 
zijn ook in een boelcje 
verkrijgbaar met viermaal 
6.00 en viermaal 10 kr. 

De beide kcrstzegels van de 
Faeroer. 

Groenland 
Kerstboekje 
De ontwerper van de twee 
kerstzegels van Groen
land nam zijn jeugdherin
neringen als uitgangs
punt. Vooral de tijd vóór 
kerst beleven kinderen 
vaak heel intensief Hij 
heeft geprobeerd dat op 
de zegels over te brengen. 
De kerstzegels zijn alleen 
in boekjes verkrijgbaar. 
Deze bevatten zesmaal 
de twee zegels van 7.00 
en 8.00 kr. Uitgiftedatum 
was 18 oktober. 

Guernsey 
Sport: Gemenebestspelen 
Dit jaar vonden de Geme
nebestspelen van 3 tot en 
met 14 oktober plaats in 
New Delhi. Ook atleten 
uit Guernsey namen eraan 
deel. Een zes waarden 
tellende sportserie 
verscheen enkele weken 
eerder op 23 september. 
Afgebeeld zijn de sporten 
tennis (36p), lawn balls 
(een soort jeu de boulles, 
45p), schieten (48p). 
aquatics (50p), atietiek 
(58p) en wielrennen 
(8op). Vier van elk zijn 
ook te vinden in een £ 
12.68 kostend prestige
boekje. 

Voorzijde uan het prestigeboekje 
uan Guernsey. 

IJsland 
Kerstboekje 
De twee kerstzegels van 
IJsland verschenen inmid
dels op 4 november. Ze 
hebben de vermelding 
'50g', hetgeen momenteel 
staat voor 75 kr. Afge
beeld is de adventskrans 
met de sneeuwgors, een 
echte IJslandse wintervo-
gel. De beide zegels zijn 
ook in een boekje van tien 
stuks verkrijgbaar. Er zijn 
50.000 boekjes vervaar
digd. 



zegels die ook in boekjes 
verkrijgbaar zijn: exem
plaren met tien van elk en 
met twintig van elk. 

r flPOC/1AB/lb 

Het IJslandse Icerstboelge 

Israël 
Wmsenboekje 
Israel kwam op 25 au
gustus met een wensen-
boekje. Het bevat twaalf 
zegels voor bmnenlandse 
post. Ze zijn zonder 
waardeaanduiding, maar 
de prijs ervan is momen
teel 1.70 n. Er zitten twee 
verschillende zegels in: 
zesmaal Happy Holidays 
en zesmaal With Compli
ments. 
Van de onlangs versehe
nen herdruk van het 
fruitboekje zijn - gelet op 
de plaats van het serie-
nummer - twee varianten 
bekend: die met het 
serienummer rechtson
der (normaal) en midden 
boven. 

Montenegro 
Toerisme 
Net als vorig jaar kwam de 
post van Montenegro ook 
dit jaar (24 mei) weer met 
een boekje met toeristen
zegels. Het boekje bevat 
een velletje met vier ze
gels: € 0.25, € 0.50, € 0.60 
en € i.oo. Er zijn 20.000 
boekjes vervaardigd. 

1 1 0 Sn POCCH» 

Hrt wapen van Vladaostok zoali 
het ook op de zegel van 10 50 R 

voorkomt 

Singapore 
Flora en Fauna 
Al enkele jaren loopt 
in Singapore een serie 
permanente zegels met 
afbeeldingen van in
heemse flora en fauna. Op 
23 juni werd er een zegel 
aan toegevoegd met een 
afbeelding van de Dillenia 
Suffriticosa. 

Op de kajt staat de Dillennia ook 
o_6ebccld, samen met de Chinese 

uiieleiuaal 

Tien van deze zegels (ist 
local = 24c) zijn ook ver
krijgbaar in een postze
gelboekje. 

20.10 
CRNAGORA b' ï lK-^'A MONTENEGRO 

T é ^ . Z ^ ^ W I C3 ^ ° f c . « V l 
20.10 

CRNAGORA kl lIJj:̂  A MONTENEGRO 

Het velletje uit het Montenegrijnse postzegelbockje 

Rusland 
Stadswapens 
Op 27 augustus verscheen 
in Rusland een tweetal 
nieuwe zegels met stads
wapens: een zegel van 
7.70 R met het wapen van 
Yroslavl en één van 10.50 
R van Vladivostok. 
Het betreft permanente 

Linksonder op de zegels 
staat '2010 A'vermeld. 
Intussen is er ook al een 
herdruk met '2010B' 
uitgegeven. 

Turks Cyprus 
Europa 2010 
Het was al weer ruim 20 
jaar geleden dat Turks 

Cyprus met een boekje op 
de proppen kwam. Eerder 
verschenen twee boekjes 
met Europa zegels: in 
1987 en igSg. Op 28 mei 
van dit jaar l<wam num
mer 3. Alweer Europa. 
Afgebeeld zijn kinderte
keningen, het resultaat 
van een wedstrijd voor 
scholieren in het basison
derwijs. 
Het velletje bevat twee
maal de beide zegels, elk 
van 80 kurus. Er zijn 5000 
boekjes vervaardigd. 

Het uellctje m het boekje is ook los 
verkrijgbaar 

Vaticaanstad 
Geen zegels in een boekje, 
maar een boekje in een zegel 
Net als Nederland eerder 
dit jaar, kwam de post van 
Vaticaanstad op 20 sep
tember met een postzegel 
die een heus boekje bevat. 
De aanleiding tot de 
uitgifte was de herope
ning van de Vaticaanse 
bibliotheek. Het boekje 
bevat zes blaadjes met 
afbeeldingen van objecten 
uit de zogenaamde Vrije 
Kunst. De zegel heeft een 
waarde van € 3.90 en is 
- u raadt het al - vervaar
digd door Joh. Enschede. 
De oplage is nogal royaal: 
110.00 stuks. 

Verenigde Staten 
Kerstzegels ƒoreuer' 
De Amerikaanse zegels 
voor de post met kerst en 
Nieuwjaar verschenen al 
op 21 oktober. Voor het 
eerst hebben deze zegels 
een 'forever' geldigheid 
voor het brieftarief (nu 
nog 44c, gaat vermoede
lijk in januari omhoog). 
De eeuwigheidswaarde 
blijft niet beperkt tot de 
waarde: ook de afge
beelde ceder, dennen-
en sparrentakken zijn 
evergreen. 

Twee boekjes vergezel
len de uitgifte: eenmaal 
met twintig zegels en een 
ATM-boekje met achttien 
stuks. 

ventieprojecten wat aan 
te doen. Met een serie van 
vier postzegels, uitgege
ven op 4 november, geeft 
ze daar bekendheid aan. 

Ponderosa den, ceder, zilverspar en blauuje spar. 

Zuid-Afrika 
Kraalwerk 
Hoewel Van Dale de 
term niet noemt, kan 
ik geen andere naam 
bedenken voor de met 
name in Zuidelijk Afrika 
populaire kunstvorm met 
allerlei soorten kralen. 
Soms als decoratie, maar 
ook als object op zich. 
Zuid-Afrika kwam op 27 
oktober met een nieuwe 
permanente serie (de 
achtste) met afbeeldin
gen van kunstwerken, 
halssnoeren, armbanden, 
attributen bij kleding... 
Bij de serie postzegels 
horen maar liefst zes 
boekjes: 
Boekje met lox standaard
tarief (R 24.00), 
Boekje met loox stan
daardtarief (R 240.00), 
Boekje met lox tarief B4, 
grootformaat post, 
(R 60.00), 
Boekje met 50X tarief B4, 
grootformaat post, 
(R300.00), 
Boekje met lox tarief B5, 
medium formaat, 
(R48.00), 
Boekje met t5ox tarief B5, 
medium formaat, 
(R 120.00). 

Zwitserland 
Projuuentute 2010 
Jeugdigen zijn tegen
woordig belangrijke 
consumenten. Denk aan 
elektronica, merkkle
ding... Niet zelden komen 
kinderen en jongeren 
daardoor in de financiële 
problemen. De Zwitserse 
stichting Pro Juventute 
probeert daar met pre-

Het spaarvarken staat 
centraal op de zegels. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. De inhoud 
ervan bestaat dan uit zes
maal 85-1-40C en ioo-t-50c. 
Verkoopprijs is 17 Fr. 

Het Zujitserse Pro Juventute 
boekje. 

www.twitter.com/stamp-
booklet 
Ook filatelisten gaan met 
de tijd mee. Niks vergane 
glorie of bestoft imago, 
ook wij maken graag 
gebruik van eigentijdse 
communicatiemogelijk
heden. Zo is de website 
van dit blad vyww.defilate-
ÜÊjll zeer aan te bevelen 
voor nog meer wetens
waardigheden. Heel 
interessant is ook het al 
enkele jaren bestaande 
www.postzegelblog.nl 
met veel interessante be
richten, artikelen en soms 
pittige discussies. 
En het twitteren? Uw 
redacteur probeert in 
kleine tweets (maximaal 
140 tekens) het wereld
wijde boekjesnieuws te 
signaleren. Vaak ook met 
eenafbeelding. Eenvou-
dig aan te melden en te Ja j 
volgen. 

http://www.twitter.com/stampbooklet
http://www.twitter.com/stampbooklet
http://www.postzegelblog.nl


George V and the GPO 
In mei stond heel filatelis-
tisch Londen in het teken 
van George V, die precies 
100 jaar geleden op de 
troon was gekomen. Als 
onderdeel hiervan is het 
boek "George V and the 
G.P.0. (general post office) 
/stamps, conflict and 
creativity" van Douglas N. 
Muir verschenen. Het boek 
verhaalt over de rol van post 
en postzegels tijdens de 
regering van George V. 
Dit is een prachtig gegeven 
voor een boek over filatelie. 
Een belangrijk aspect hier
bij is uiteraard de filatelist 
George V. Hij was een 
groot verzamelaar, met een 
vrijwel complete collectie 
Engeland en koloniën. 
Ieder ontwerp en iedere 
proef die hij ontving van 
de verschillende postad-
ministraties, ging retour 
vergezeld van een verzoek 
om de proeven retour te 
sturen. Ook drukte hij 
een behoorlijk stempel 
op het uitgiftebeleid van 
met name het moederland 
zelf. Zo heeft hij ooit de 
uitspraak gedaan, dat het 
Engelse uitgiftebeleid nooit 
zou mogen gaan lijken op 
dat van bijvoorbeeld San 
Marino, al vroeg een land 
met veel gelegenheidsze-
gels. Het boek toont veel 
materiaal uit de Koninklijke 
collectie, veelal unikaten 
die dankzij de verzameldrift 
van de koning bewaard zijn 
gebleven. Hierbij veel niet-
aangenomen ontwerpen. 
Het boek besteedt veel aan
dacht aan de eerste emissie 
frankeerzegels van George 

V. Dit was een emissie met 
aanloopproblemen: de 
'postmaster general' had 
besloten om geen gebruik 
meer te maken van de 
diensten van de dure maar 
zeer ervaren firma De La 
Rue, maar in plaats daarvan 
een tender uit te geven en 
te kiezen voor de goed
koopste optie. Daarnaast 
was er veel heen en weer 
schuiven tussen ontwerpers 
en ontwerpen. Uiteinde
lijk was het resultaat een 
tweetal matig gedrukte 
en sterk vertraagde zegels 
waarop de koning meer 
op een gorilla leek dan op 
een monarch. Later werd 
een en ander rechtgezet, en 
werd de koning meer eer 
gedaan met als hoogtepunt 
de hoge waarden met het 
seahorse ontwerp. Maar dit 
hoofdstuk biedt meer: tus
sen de bedrijven door wordt 
haarfijn uitgelegd hoe de 
verschillende druktechnie
ken uit die tijd werken en 
hoe men komt van ontwerp 
tot drukplaat. 
Toch is dit niet het enige. 
De periode van igio tot 
1935 was er een van vele 
ontwikkelingen op postaal 
gebied. Zo werd in de eerste 
wereldoorlog voor het eerst 
op grote schaal veldpost 
en postcensuur toegepast, 
waren er ontwikkelingen 
als rolzegels en interna
tionale antwoordcoupons, 
en kwam de luchtpost tot 
bloei. Verder een heel fraai 
hoofdstuk over de GPO 
film unit, een afdehng die 
promotiefilms maakte voor 
de posterijen en die op het 
gebied van film en animatie 
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kan worden beschouwd als 
een belangrijke pionier. 
Dit boek is een aanrader. 
De informatie is zeer boei
end opgeschreven en leest 
als het ware als een roman. 
Het is rijkelijk geïllustreerd 
met fraai materiaal uit 
zowel de Koninklijke verza
meling als de archieven van 
de GPO. Door de duidelijke 
verhandelingen over druk
technieken en geschiede
nis is het boek ook voor 
de algemene verzamelaar 
een aanrader. Het is voor 
£ 19.95 te bestellen op de 
website www.postalheri-
tage.org.uk. 

Die Briefmarken 
des Dritten Reiches 
Net als George V had ook 
Adolf Hider veel invloed op 
de postzegeluitgiften van 
zijn land. (De vergelijking 
tussen de heren houdt 
uiteraard verder op, Hitler 
was ook geen begeesterd 
postzegelverzamelaar) De 
redenen hiervoor liggen 
voor de hand. Niet alleen 
heeft de bezettingsdrift 
van het derde rijk geleid 
tot talloze uitgift:en voor 
de onder de voet gelopen 
gebieden, de nationaal 
socialisten wisten ook maar 
al te goed de propagandis
tische waarde van zegels 
en postwaardestukken in 
te schatten. Deze beide 
facetten worden uitgebreid 
getoond in de twee boeken 
"Die Briefmarken des 
Dritten Reiches" van Horst 
Schauert. Het betreft twee 
zogenaamde salonta-
felboeken (A4-formaat, 
fiill colour, hard cover, 
weinig tekst en veel fotos) 
die in 2009 en 2010 zijn 
verschenen bij de uitgeverij 
Bonus en die in de betere 
boekhandel in Duitsland 
(en ook op internet) voor 
rond € 50 verkrijgbaar 
zijn. Uitgeverij Bonus is 
gespecialiseerd in kleurige 
boeken die het Duitsland in 
de jaren 1933-45 tonen. 
Wie denkt een boek voor de 
specialistische verzamelaar 
in handen te hebben zit 
er naast. De filatelistische 
informatie beperkt zich 
tot de zaken die de Michel 
catalogus ook vermeld. 
Het gaat hier dan ook met 
name om een thematische 
beschrijving. Elke zegel 
van het derde rijk wordt 
vergroot afgebeeld en 
geplaatst op een pagina 
met een kleurige foto rond 
het thema. Dit betekent 
dus veel nazi-kopstukken, 
groteske architectuur, mili
tairen en Germaanse kunst. 
De tekst geeft een beschrij
ving van het afgebeelde 
thema. Wat opvalt is dat in 

principe iedere uitgifte een 
duidelijke (en soms meer 
verborgen) band heefi: met 
het regime. Dit begint al in 
1933 met thema's als Wag
ner en Friedrich der Grosse 
(keizer van het eerste rijk). 
Langzamerhand gaan de 
partijaangelegenheden en 
oorlogsscènes overheersen. 
Sportzegels tonen per defi
nitie gespierde en gezonde 
Germaanse mannen, ste
den van ingelijfde gebieden 
(zoals Praag, Graz en 
Wenen) verschijnen tussen 
de toeslagseries. 
Tot zover lijkt het boek 
redelijk normaal. Echter, 
zodra men daadwerkelijk 
besluit een en ander te 
lezen proeft men een toon 
die niet helemaal prettig 
aanvoelt. Men gaat twij
felen of de schrijver toch 
niet enige bewondering 
heeft voor de prestaties 
van het regime (dat is op 
economisch en cultureel 
vlak uiteraard) en mevrouw 
Muller vroeg me op een 
bepaald moment ook met 
klem om dat ding niet meer 
in haar buurt te lezen. 
Niettemin is de grafische 
uitvoering schitterend, 
en is het een compleet 
overzicht van de thema's in 
de derde rijk filatelie. Zaken 
als de bruine Band, alleriei 
partijinstituten en de Win
terhilfe worden duidelijk 
uitgelegd. 

Band i begint met een 
redelijk algemeen stuk 
over de post in Duitsland 
(Thurn und Taxis, Heinrich 
von Stephan, etc.), wat 
eigenlijk al in veel andere 
boeken is verteld. Daarna 
volgt chronologisch een 
overzicht met de zegels tot 
en met 1943. De binnenkaft 

toont een aantal postwaar
destukken. Helaas wordt 
hier verder in het boek niet 
op ingegaan. Band 2 geeft 
een boeiende inleiding 
over het functioneren van 
de post in het derde rijk en 
gaat verder in 1944. Daarna 
gaat men verder met Dan
zig vanaf 1934. Een aparte 
keuze die samenhangt met 
het feit dat de nazi's in 1933 
ook in Danzig de macht 
overnemen. Daarna volgen 
de bezettingsgebieden. 
Hierbij blijkt dat de vol
ledigheid wordt losgelaten. 
Bij Bohemen en Moravië en 
het General Gouvernement 
worden de opdrukuitgif-
ten overgeslagen, en bij 
gebieden als Servië wordt 
er willekeurig een uitgifte 
geselecteerd. Wel goed 
vertegenwoordigd zijn de 
vignetten voor het Deense, 
Vlaamse, Waalse en Franse 
legioen. Als toegift volgt 
een hoofdstuk met uitgifi:en 
uit andere landen met als 
thema het derde rijk. Hier 
duiken ook de Nederlandse 
legioenzegels op naast 
uitgiften van Kroatië en 
Hongarije. De Nederlandse 
en Belgische winterhul-
puitgiften ontbreken echter 
weer. 

Samenvattend kan worden 
gesteld dat deze boeken 
meer geschreven zijn voor 
liefhebbers van geschiede
nis dan voor filatelisten. De 
informatie is een bepaalde 
richting uitgeschreven, en 
het ontbreken van delen 
van de bezettingsuitgiften 
maakt het boek onvolledig. 
Het niet opnemen van de 
postwaardestukken is een 
gemiste kans. 

Edwin Muller 

http://www.postalheritage.org.uk
http://www.postalheritage.org.uk


De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fjlatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 1047311 LP Apeldoorn 
Tel.(055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijla geopend van 9.3017.30 uur, 
maandag gesloten. 

76e Capefse postzefelbeurs 
Zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele tiandelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuivertioek" met tionderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den Ijssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A). Elsiioff) 

IJ (Fl LATELI STENVER ENIG ING)* 
SSEL & LEKSTREEK' 

EXCITING RARE 
& UNUSUAL 

GB & WORLD STAMPS 
AT SANDAFAYRE 

De volgende beurs is op 26 en 27 februari 2011 
A wonderful offering of very 
fine quality GB lots with 
single stamps, groups 
and collections. 

Unusual and Exciting 
T,ebanon & Syrin 
An exceptional collection with many 
rarities featuring Essays and Varieties. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzanielingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN [MEREN POSTFRIS HELE Vv'ERELD. 
GRAAG UW AAANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegelen Muntenhandel * * D e O I o b e * ' 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Postbank 908176 

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, § 
6950 AA Dieren ^ 
Tel 0313419041 
Fax 0313413295 
email pzhronh@bart nl 

These are just two of the many superb collections to be offered 
in our November 2010 sales. Whatever you collect you'll find 

something of interest in the thousands of overseas and 
Commonwealth collections, cartons, classics, postal history, 
specialized, unique and unusual lots from around the world. 

• Weekly Online & ( 
. Lots from £15 to £15.000 • 1 antee 

Go to wwwjandalay iexom for our online sales and to sign up to our exclusive 
speaalist collectors register or send the coupon for a FREE catalogue 

THE WORLDS MOST EXCITING STAMP SALES 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WAI6 8DX, UK 
Tel ^44 (0)1565 653214 Fax 444(0)1565 651637 _ D 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name: 

Address: 

Email: 

My collecting interests are: 

(NL) 

i^^mi^:fiV4i\:r COLLECTORS REGISTER 
• See lots that only match your Interests 

• No lonwanted catalogi " " " "   • 

•Just email your details to ■ f@saiidafayie£otn 

http://www.scandinavianstamps.nl


STEMPELVERYALSING 
Het lumineuze idee van de heer L 

O T T O K O E N E , V L I S S I N G E N 

Het tw^eede exemplaar is in 1905 
teruggestuurd aan een verzame
laar in Den Haag die welw/illend 
twee exemplaren had afgestaan 
aan de Posterijen en Telegrafie 
(zo heette TNT in die dagen). 
Een hiervan was bestemd voor 
Joh. Enschede & Zonen om 
de echtheid van de gebruikte 
postzegels te onderzoeken. Het 
andere bevindt zich mogelijk 
nog steeds in een lang geleden 
gearchiveerd dossier van de 
rechtbank van Breda, (noot 2) 
Het zou leuk zijn wanneer 
behalve het exemplaar van de 
vijf gulden zegel in de Collectie 
Waller ook nog andere exempla
ren boven water komen, die zich 
nu nog in collecties bevinden 
van mogelijk niets vermoedende 
verzamelaars. 

De Stem pel vervalsing 
Behalve de hieronder getoonde 
afdruk van het nagemaakte 
stempel, staat hiervan ook een 
afbeelding in Het Postzegelblad 
van de Haagse Filatelistische 
Vereniging van november 1905. 
De afdruk van het vervalste stem
pel laat zich op de afdruk in het 
Postzegelblad beter herkennen 
dan de afdruk op de postzegel, al 
is deze laatste als gravure en uit 

Al ruim honderd jaar zijn  naar alle waarschijn

lijkheid  tientallen exemplaren van de 5 gulden 

wijnrood van Koningin Wilhelmina (NVPH 79) in 

handen van postzegelverzamelaars met daarop een 

vervalste afdruk van een machinestempel. Van maar 

drie exemplaren is bekend aan wie ze toebehoren, 

of waar deze mogelijk kunnen zijn. Het hier afge

beelde exemplaar bevindt zich in de Collectie Waller 

van het Museum voor Communicatie in Den Haag. 

(noot 7) (afb. l ) 

een oogpunt van gelijkenis met 
het vervalste stempel in hoge 
mate superieur, (afb. 2) 
Het gaat om het korte golflij
nensegment rechtsboven en 
niet het veel bredere, uit drie de
len bestaande stempel er onder. 
Deze stempelafdrukken laten 
zien dat het hier niet om het in 
die tijd gebruikelijke kleinrond of 
het grootrond datumstempel 
gaat, maar om een voor Neder
land nieuw type poststempel. 
In 1904 en 1905, jaren waarin 
het Nederlandse poststempel 

een vrijwel complete gedaante
wisseling onderging, deed de 
Posterijen en Telegrafie proeven 
met Stempelmachines van 
Canadees/Duitse en Ameri
kaanse oorsprong, de Bicker
dike machine en de Columbia 
machine. In het Jaarverslag van 
het Nederlandse Postmuseum 
van 1956 (het tegenwoordige 
Museum voor Communica
tie) wijdt J. Ciphart uitvoerig 
aandacht aan deze machines. 
(noot 3) De poststempels van 
deze vroege stempelmachines 

bestonden uit twee gedeelten: 
een rond datumstempel en toen 
nog rechts hiervan een tweede 
deel dat aanvankelijk geheel uit 
gegolfde lijnen bestond. De ma
chinestempels van deze eerste, 
snelle elektrische stempelma
chines staan afgebeeld met de 
bekende gebruiksduur zoals 
vermeld in de machinestempel 
catalogus van F.W. van der Wart 
(noot 4) (afb. 3 en 4) 
Zoals u ziet, toont de afdruk van 
het vervalste stempel (zie afb. i 
en 2) grote overeenkomst met 
het eerste segment van de rechts 
geplaatste golflijnenvlag van 
de BickerdiKe en de Columbia 
machines, (afb. 3 en 4) Recent 
onderzoek in de archieven van 
het hoofdbestuur van de PTT 
toont aan dat deze stempels 
de vervalser inderdaad tot 
voorbeeld waren, (noot 5) Het 
Bickerdike stempel was ten tijde 
van de vervalsing in februari 
1905 al een kleine zes maanden 
in gebruik en genoot daarmee 
bekendheid bij het publiek. Dit 
leidt tot de veronderstelling dat 
het golflijnenstempel van de 
Bickerdike machine de vervalser 
tot voorbeeld diende en niet een 
afdruk van het Columbia. Het 
Columbia stempel verscheen pas 

Ajb 2 De heer Bookman, die 
in dit knipsel wordt geciteerd 

was destijds een bekend post
zegelhandelaar in Tilburg Op 

zijn mededelingen in het knipsel 
wordt in de loop van dit artikel 

nader ingegaan. 
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Aß 1 De 5 gulden postzegel in de collectie Waller in het Museum 
voor Communicatie Dit is ofgedruH in Filatelie met toestemming 

van de Stichting Museum voor Communicatie in Den Haag 

De yeryalsclite electrisclie stemsel 
op de 5 M t n iiostze£els. 

—o — 

De heer M. Z. Booleman deelt in zijn 
advertentieblad «Confulentia» zijn avontuur 
met de electrisch afgestempelde 5 guldens 
zegels mede. 

Van deze werden er door hem in den 
loop van Februari 72 gekocht, welke na 
een aanbieding in dat blad, bijna alle ver
kocht werden. F.en der koopers echter 
vertrouwde den stempel niet, daar de zes 
gelovende lijnen eindig
den in een paar verticale 
rechte lijnen 

terwijl bij de normale 
stempel deze verticale 
lijnen lusschen de golf
lijnen in voorkomen. 



Afb.} Het Bickerdike 
golßijnenstempel was in 
gebruik var\ 8 augustus 
igo4 tot en met 9 mei 

1905 ' 

op poststukken in september 
1905. 
U zult zich afvragen op welke wij
ze de posterijen met dit voor hen 
ongebruikelijke en ongewenste 
voorval omgingen en ook wat de 
vervalser tot zijn daad bezielde 
en hiertoe over deed gaan. 

Verontrusting 
Het heeft enkele maanden 
genomen voor het hoofdbestuur 
van de Posterijen en Telegrafie er 
kennis van nam dat postzegel
handelaren in Den Haag en Til
burg frankeerzegels van 5 gulden 
aanboden, die uit Antwerpen en 
Brussel waren ingevoerd en sterk 
de aandacht trokken wegens de 
bijzondere wijze van afstempe
ling. Zoals wel vaker was de 

• verzamelaar hiervan al eerder op 
de hoogte. 
In mei 1905 doet er zich plotse
ling een reeks niet alledaagse, 
we mogen wel zeggen, schok
kende ontwikkelingen voor in 
het kortstondige bestaan van 
de Bickerdike stempelmachine 
in gebruik op het hoofdpost
kantoor van Den Haag. Op 9 
mei 1905 wordt het door de 
fabriek meegeleverde Bickerdike 
golflijnenstempel vervangen 
door een nieuw stempel met een 
wapenschild tussen twee heraldi
sche leeuwen, (afb. 5) jos M.A.C. 
Stroom legt in zijn artikel 'De 
Bickerdike-stempelmachine' in 
De Postzak van september 1996 
(het 50 jaar Po&Po jubileum 
nummer) een heel plausibel 
verband tussen deze stempelver-
vanging, juist bij de afloop van 
de proeftijd van negen maanden 
en de symbolisering door middel 
van het 'leeuw/tjesstempel'van 
de officiële overdracht van de 
machine. 

In de periode onmiddellijk na de 
vervanging van het golflijnen
stempel door het leeuwrtjesstem-

pel blijken er geen met de Bic
kerdike machine afgestempelde 
poststukken bekend te zijn, om 
precies te zijn tussen 14 en 24 
mei 1905. (noot 6) De in de loop 
van de maand mei in het kader 
van de vervalsing door de Pos
terijen en Telegrafie genomen 
maatregelen beoordelend, is 
het aannemelijk dat gedurende 
deze korte 'onbekende periode' 
de machine op non-actief werd 
gesteld en werd nagegaan of er 
mogelijk een relatie bestond tus
sen de in de handel gebrachte, 
suspecte postzegels met de 
vervalste afdruk en de Bickerdike 
machine op het hoofdkantoor. 
Aan de hand van een serie 
stempelafdrukken van de Bicker
dike machine (gedagtekend 24 
mei) en de Columbia machine 
(gedagtekend 25 mei) wordt dan 
vastgesteld dat hier geen sprake 
van kan zijn. fafb. 6) 
Onmiddellijk nierop, in een 
brief van 26 mei 1905 aan de 
Controleur Magazijnmeester 
van de Posterijen en Telegrafie in 
Haarlem (waarin de afdrukken 
van 24 en 25 mei als bijlagen 
zijn opgenomen) staat vermeld 
dat 'de golvende en de verticale 
lijnen niet waren verkregen door 
afdrukken van de beide stem-
pelmachines - de enige hier te 
lande welke zulke afdrukken kun
nen leveren - in beproeving ten 
postkantore te 's Cravenhage'. 
Nu deze mogelijkheid definitief 
is uitgesloten, verzoekt de heer 
C.j.C.A. Pop, de Directeur-gene
raal (noot 7) in diezelfde brief van 
26 mei aan de vertegenwoordi
ger van de Posterijen en Telegra
fie in Haarlem om de postzegel 
met het vervalste stempel voor 
te leggen aan joh. Enschedé en 
Zonen. Dit teneinde de echtheid 
van de postzegel te verifiëren, 
wat ook inderdaad het geval 
blijkt te zijn. In het antwoord van 
de firma Enschedé van 31 mei 

1905 is deze constatering vanuit 
een interessante optiek van 
bewijsvoering geformuleerd: 
'... dat na nauwkeurig onderzoek, 
noch de druk, noch het papier, 
noch de perforatie eenige afwij
king vertoonen in vergelijking 
met de echte zegels. Daar wij 
dus geen aanleiding hebben tot 
het vermoeden dat het overge
legde zegel van f5.- een valsch 
zegel zoude zijn, komen wij tot 
het besluit dat het een echt zegel 

Twee maanden na dit gerust
stellende bericht wendt de heer 
C.J.C.A. Pop zich tot de Commis
saris van Politie in Den Haag om 
uit te vinden wat er nu precies 
aan de hand is. Deze mocht 
natuurlijk niet vooruit lopen op 
het inmiddels door de Justitie 
ingestelde onderzoek. Wel kon 
de Commissaris van Politie 
oflRcieus verklaren dat het ging 
om een zekere heer L, kassier 
in Roosendaal. Deze heer L 
had 140 exemplaren van de vijf 
gulden postzegel aangeschaft 
op verschillende postkantoren. 
Hij had een Stempelfabrikant 
(die steeds stempels voor 
hem sneed) een stempel laten 
maken 'met uitsluitend gegolfde 
lijnen, waarvoor hij de fabrikant 
ten voorbeeld gaf een omslag 
waarop het bekende stempelvan 
het hoofdkantoor te 's Craven
hage was afgedrukt. Vervolgens 
had de heer L. de postzegels 
hoogstpersoonlijk afgestempeld 
en deze voor de somma van fl. 
80, doorverkocht aan postze
gelhandelaren in Tilburg en 
Antwerpen, (noot 8). 
Postzegelverzamelaars zullen 
zich misschien afvragen wat de 
heer L. er toe heeft bewogen 
juist zulke dure frankeerzegels 
met een eigengemaakt stem
pel te vernietigen in plaats van 
deze postzegels te gebruiken 

voor het betalen van de port. 
Een deel van het antwoord op 
deze vraag is dat de opbrengst 
van de gestempelde postzegels 
ten goede kwam van de missie 
in Zuid Afrika. Ook zult u zich 
mogelijk afvragen om welke aan
tallen het gaat, op welke wijze de 
door de heer L afgestempelde 
postzegels aan de man werden 
gebracht en natuurlijk ook hoe 
deze kwestie is afgelopen. 

Over hoeveel postzegels gaat 
het? 
In de loop van februari 1905 
werden 72 exemplaren van de 
oorspronkelijke door de heer 
L aangeschafte 140 postze
gels gekocht door de al eerder 
genoemde postzegelhandelaar 
M.Z. Booleman in Tilburg. Na 
aanbieding door de heer Boole
man in zijn advertentieblad met 
de vertrouwen inboezemende 
naam 'Confidentia' werden 
bijna al die zegels verkocht. Dit 
heeft de kwestie aan het rollen 
gebracht, want een van de 
kopers vertrouwde het stempel 
niet, waarop de justitie werd 
ingeschakeld. Opmerkzaam 
gemaakt op de vervalsing, aldus 
het relaas van de heer Booleman 
zelf in het al eerder genoemde 
nummer van Het Postzegelblad 
van november 1905, staakte hij 
onmiddellijke de verkoop en 
deed hij vergeefse pogingen de 
verkochte exemplaren terug te 
krijgen. Dit lukte maar met één 
exemplaar 'Curiositeitenverza
melaars bleken ook reeds in de 
weer en er wordt voor het zegel 
met vervalst stempel Fl. 2,50 
geboden, terwijl dat met echte 
afstempeling voor Fl. 1,35 wordt 
geveild!' 

De postzegelhandelaar die de 
andere helft van de in totaal 140 
postzegels in omloop bracht was 
de gerenommeerde firma Keiser 
uit de Passage in Den Haag. Of 



De Noten 
Noot 7 De heer Jan Vellekoop, redac

teur van het Handboek Postwaarden 
Nederland, was zo vnendelijk het 
bestaan van het exemplaar in de Wal

ler Collectie onder mijn aandacht te 
brengen Pieter Waller (1869 1938) 
gaf de aanzet tot de opnchting in 
1929 van het Postmuseum (thans 
Museum voor Communicatie) door 
zijn verzameling aan de Nederlandse 
Staat te schenken 
Noot 2 Deze verzamelaar (een 
gepensioneerde Majoor der Artillene) 
dreigde met 'moeilijkheden' als het 
door hem in bruikleen afgestane 
exemplaar en het exemplaar dat 
zich in een justitie dossier in Breda 
bevond met aan hem werden terug

bezorgd De brief {op poten) van de 
majoor bevindt zich in de tweede 
genoemde bundel stukken genoemd 
in Noot 5. 

Noot 3 Het artikel van J. Giphart, 
Typenraderstempels en stempelma

chines als vroege voorbeelden van 
mechanisatie, 1868 1912, is opge

nomen in het Nederlands Maand

blad Voor Philatelie, in het speciale 
Postmuseum nummer, 56e jaargang, 
meil979, pag 393404. 

alle Keiser exemplaren verkocht 
zijn is niet geheel duidelijk, maar 
indicaties dat dit niet zo zou zijn, 
ontbreken. Het laat zich dan ook 
aanzien dat van de in totaal 140 
zegels maar een gering deel m 
beslag kon worden genomen 
door de justitie en dat het meren
deel in handen van verzamelaars 
terecht is gekomen en zich nog 
steeds in zulke handen bevindt. 

Nawoord 
De heer L, een te goeder naam 

Noot 4 F.W. van der Wart, Catalogus 
Machinestempels, in de reeks 'De 
poststempels van Nederland, Po &, 
Po, 6e druk 1991 
Noot 5 Archief Hoofdbestuur 
Posterijen en Telegrafie 1893 1926 
(2.16 21) bestanddelen 28 en 31. 
Nationaal Archief Den Haag. 
Noot 6 Aanvullend onderzoek 
door Jos Stroom op zijn Bickerdike 
artikelen m De Postzak van 1996 
(NRS 184 en 185) toont aan dat in 
de door hem bestudeerde Bickerdike 
datumstempel collectie van Ton ter 
Vrugt poststukken met het leeuwtjes

stempel ontbreken tussen 14 en 24 
mei 1905. 

Noot 7G J.C A. Pop IS van 1 decem

ber 1902 tot 1 mei 1905 waarnemend 
Directeurgeneraal der Posterijen en 
Telegrafie; van 1 mei 1905 tot 3 mei 
1913 Directeurgeneraal der Poste

rijen en Telegrafie. 
Noot 8 De toelichtende verklanng van 
de Commissans van Politie maakt 
deel uit van de tweede bundel stuk

ken genoemd onder noot 5. 

en faam bekend staande man, 
die tot het namaken van de 
golflijnenstempels van de Bicker
dike en de Columbia opdracht 
had gegeven en ze vervolgens 
hoogstpersoonlijk had aange
bracht, kwam er met de schrik 
van af De heer L wist de justitie 
er van te overtuigen uit eerbare 
motieven en zonder winstoog
merk te hebben gehandeld bij 
het bedenken en de uitvoenng 
van het lumineuze idee om 140 
vijf gulden postzegels te kopen 

van het hem door een in België 
woonachtige cliënt toevertrouw
de bedrag van fl. 700,  dat deze 
aan het Rijk schuldig was. De 
cliënt gaf er de voorkeur aan 
hiertoe niet gebruik te hoeven 
maken van verzending per aan
getekende brief of per postwissel 
en wenste dat het bedrag op een 
andere manier in 's Rijks Kas 
vloeide zonder dat diens naam 
daarbij bekend werd. 
Bij navraag, zes maanden 
later, door de heer C.j.C.A. 
Pop (Directeurgeneraal) bij de 
Haagse Commissans van Politie 
bleek, dat de OflRcier van justitie 
van de rechtbank van Breda geen 
termen had gevonden om een 
rechtsvervolging in te stellen. De 
heer L mocht van geluk spreken. 
Ook al ging zijn vlieger om de 
missie in Zuid Afrika naast de 
Staat der Nederlanden een vorkje 
te laten meeprikken uiteindelijk 
niet op, het laat zich aanzien dat 
het namaken was geschied met 
het oogmerk de afdrukken met 
het nagemaakte stempel voor 
echt te doen doorgaan. 

Meldingen van postzegels met 
het in opdracht van de heer L 
nagemaakte stempel worden 
gaarne ingewacht door schrijver 
dezes. 
Gert Holstege heeft in het 
Maandblad van december 1991 
in zijn artikel 'Over pastoors, 
bontkraagzegels en valse 
stempels' reeds gewezen op het 
verrassende 'fiscale gebruik' van 
de 10 gulden bontkraagzegels in 
1910 en de 5 gulden bontkraag
zegels met het valse stempel in 
1905. Zie ook Handboek Post
stukken Nederland A9133. 

Reacties naar. 
ottokoene@kpnplanet.nl 

'^,if~t<im'ffljlt'!ii>!i^^ 11) Vi IV *U» »IVsi ■ijj'^^fip ™ ''JSÖifc, 

Aß 4 Het Haagse Columbia golßijnenstempel is alleen bekend op poststukken van 2, 4en s september 1905 

^^^^y^^^^^roege afdruk van het 'wopenstempel' is aßiomstig uit het hierboven genoemde 
artikül van Giphart in het jaarverslag van 7956 van het Postmuseum 

m 
W 

Aß 6 Een van de twee in het kader van het interne onderzoek op 24 mei gemaakte 
afdrukken van het (echte) Bickerdike machinestempel Het vergt een geoefend oog 
om te zien dat het nagemaakte stempel (zie aß i) in diverse opzichten aßvijkt van 

het echte 

mailto:ottokoene@kpnplanet.nl
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BELANGRIJKE ROEMEENSE 
VERZAMELINGEN 

W O L F G A N G M A A S E N , A I J P , FRPSL 

Prille ontwikkelingen 
De eerste meldingen over drie 
verschillende waarden van 54, 
81 en io8 Parale verschenen 
al in 1862 en 1864 in de filate-
listische pers. Ze lijken tot die 
tijd volkomen onbekend te zijn 
geweest, aangezien de eerste 
catalogus (Alfred Potiquet 1862, 
p. 34) ze niet vermeldt. Alleen 
in de catalogus van j . B. Moens, 
"Timbres Postes Illustres" uit 
1864 (p. 62) werden drie waar
den genoemd: 54, 8i en 108 Pa
rale. Maar er waren echter, met 
uitzondering van de 54 Parale, 
geen illustraties. Zowel Moens 
als verzamelaars waren zich op 
dat moment niet bewust van het 
feit dat er nog een zegel van 27 
Parale bestond, die zelfs nog niet 
werd genoemd in de Zschiesche 
&, Köder catalogus van i868 
(p. 3) of in de zesde editie van 
de Arthur Maury catalogus van 
1872! l m 888 schreef Alfred 
Moschkau in het "Handbuch fijr 
Postmarken-Sammler" dat de 
ossenkoppen van Moldavië "... 
tot de zeldzaamste postzegels in 
Europa behoren, en de 27 en 81 
Parale postzegels zijn uitzonder
lijk zeldzaam....". 
Zoals zo vaak was Moschkau's 
beoordeling helemaal juist. 
Maar op dat moment kon hij 
niet voorzien hoe deze zeld
zame postzegels in prijs zouden 
stijgen. Zo kostten goede 
exemplaren van de 81 Parale 
rond 1900 al 10,000 Goudmark, 
in die tijd de prijs van een huis 
of kleine boerderij. De auteur 
Fritz Heimbüchler schrijft in 
het "Romania" handboek: "Het 
was het tijdperk waarin grote 
verzamelaars zoals Ferrary om 

„ de slechts enkele bekende exem-
- plaren vochten. De "Rode" en 
=- "Blauwe" Mauritius waren niet 
~ veel duurder..er waren slechts 
~ enkele mensen die zich een van 
^ de kostbare postzegels uit het 
o afgelegen vorstendom Moldavië 
= konden veroorloven." Toen de 

De beroemde Moldavische "ossenkoppen" behoren al sinds 

de begindagen van de filatelie tot de meest gezochte 

filatelistische zeldzaamheden. Deze postzegels verschenen 

op 21 juli 1858 in het vorstendom Moldavië in de 

waarden van 27, 54, 81 en 108 Parole. De Moldavische 

ossenkoppen zijn geclassificeerd als de eerste uitgifte van 

Roemenië, dot in 1862 werd gesticht door de vereniging 

van de vorstendommen Moldavië en Walachije. Corinphila 

Auktionen in Zürich zal vanaf december 2010 de Moldau 

collectie in drie delen veilen: dit is waarschijnlijk de 

belangrijkste Roemeense collectie in de geschiedenis 

van de internationale filatelie. Dot is reden genoeg om 

dieper in te gaan op de filatelistische geschiedenis van 

de eerste uitgiftes van de ossenkoppen en hun beroemde 

verzamelaars. 

Ferrary collectie tussen 1921 
en 1925 in Parijs werd geveild, 
liepen de hamerprijzen voor de 
ongebruikte 8i ossenkoppen op 
tot FFR. 51.000. Een "Blauwe 
Mauritius" van 2d. bracht echter 
slechts FFr41.000 op! 

Geschiedenis 
Het kleine vorstendom Moldavië 
met zijn toenmalige bevolking 
van ca. 2.5m en zijn hoofdstad 
Ia5i werd tot 1878 overheerst 
door het Ottomaanse Rijk. Na de 
Krimoorlog van 1853-56 werd een 
beperkte soevereiniteit bewerk
stelligd. Onder het Verdrag van 
Parijs in 1856 kregen de twee 
vorstendommen van Molda
vië en Walachije een bepaalde 
mate van autonomie: Moldavië 
introduceerde daarom in juli 
1858 haar eigen postzegels, de 

eerste ossenkop uitgifte in rond 
formaat. Deze was echter slechts 
geldig binnen het vorstendom 
Moldavië. 
De keuze voor de vier waarden 
van 27, 54, 81 en 108 Parale bleek 
echter al snel onpraktisch. 108 
Parale was de waarde van een 
Franse Frank. Daarom versche
nen er al op 1 november 1858 
drie ossenkoppen van de tweede 
Moldavische rechthoekige 
uitgifte, in denominaties van 5, 
40 en 80 Parale. De ronde os
senkoppen van de eerste uitgifte 
werden direct ongeldig en waren 
daardoor slechts maximaal 103 
dagen in gebruik geweest. 
In die korte tijd werden slechts 
weinig postzegels gebruikt, en 
officiële stukken tonen: 

27 Parale: 3.691 

De 'Ossenkoppen van de 
Moldau' gelden als de eerste 
uitgave van Roemenie 2], 
S4, 81 en 108 parale onge
bruikt (van Stefan Bach) 

54 Parale: 4.772 
8i Parale: 709 
108 Parale: 2.584 

De rest werd vernietigd. Ter 
vergelijking werden 500 stuks 
van de "Blauwe Mauritius" 2d. 
gedrukt en verkocht. 
De korte gebruiksperiode en 
de lage postzegelverkoop op 
de Moldavische postkantoren 
maakten de ronde ossenkoppen 
als snel tot de meest begeerde 
postzegels in Europa. Voorbeel
den van de eerste Moldavische 
uitgifte behoorden tot de presti
geobjecten in de internationale 
filatelie. Dit wordt bevestigd door 
Europese advertenties en ver-
kooplijsten van toonaangevende 
postzegelveilingmeesters rond 
1900 en de daaropvolgende de
cennia. De algemene gebruikelij
ke collecties uit die tijd moesten 
gewoon een van de vier Moldavi
sche postzegels bevatten, samen 
met zeldzaamheden zoals de 
Doppelgenf deTrinacria, Roze 
en Rode Mercurius, Toscaanse 
3 Lire, Zürich 4 Rappen of de 
Sachsen-Dreier. Maar goede ge
bruikte 81 Parales waren zo goed 
als onverkrijgbaar. Er waren in 
die tijd waarschijnlijk al speciale 
kopers zoals Tapling of Ferra^ 
die een voorkeursbehandeling 
binnen de handel genoten. 
In een classificatie van de zeld
zaamste postzegels in het "Lehr
buch der Briefmarkenkunde" van 
Theodor Haas (Leipzig 1905) 
stonden de Blauwe en Rode 
Mauritius op een vierde en vijfde 
plaats. De 81 Parale ossenkop 
stond op de zesde plaats. De 
27 en 108 Parale ossenkoppen 
stonden al op plaats 18 and 19. 

'Roemeense' verzamelaars 
De eerste belangrijke Roemeen
se collecties waarvan het belang, 
zoals tegenwoordig, wordt 
uitgedrukt in de Moldavische 
ossenkoppen, ontstonden tegen 
het einde van de negentiende 
eeuw in Engeland. 
T.K. Tapling schonk zijn aanzien
lijke Roemeense collectie al voor 
1892 aan het British Museum in 
Londen. In de "London Phila
telist" No. 694 van september 
1950 staan tien losse exemplaren 
van de eerste uitgifte en de zeld
zame 27 Parale ongebruikt op de 
voorkant. In werkelijkheid had hij 



MOLDAVIË. 
1853. Téte de bmuf dans un rond, 

papier de couleur, verge. 
1. 54 paras vert Sf » » >> j 
2. 81 » bleu 5f » » » ' 
3 . 108 » rose 5' » » » 

Les mèmes, papier uni. 
4. 54 paras vert 2 ' » » »1 
5. 81 » bleu 2 ' » » »j 
6. 108 » rose St a » » , 
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DONAUFÜRSTENTHÜMER. 
Marken. Moldau. 

1 8 5 4 . Ocliaenkopf über einem Posthorn. Handstempel. 
Nr. 

1. 54 Paras grün auf grim 
2. 81 „ blau auf hellblau 
3. 108 „ blau auf blassroth 

1 8 6 1 . F. D.a. iv .P . ; abgestumpfte Ecken. 
4. 40 Paras blau 
5. 80 „ roth 

Z e i t u n g s m a r k e (Porto sazctei) 
1: 1 P.ir,ib .--clnMU/. 

Nsr. 
20 
20 
20 

10 
15 

5 

In de catalogus 'Postzegels van alk landen' van Ziesche ßl Koderin Leipzig i86j en van Maury, Panjs (i8yo) was het bestaan van een 2] parale 'Os-
senkop' nog onbekend' 

zelfs twee elk van de zeldzame 
8i Parale, ongebruikten gebruikt. 
In de beginjaren van de filatelie 
moest men zeer goede connec
ties hebben om vier8i Parale 
postzegels in bezit te krijgen. 
De collectie van Sir William 
Avery telde 21 exemplaren van 
de eerste uitgifte. Een was een 
paartje 27 Parale, er waren vier 
exemplaren van de 81 Parale en 
een eerstedagenvelop van de 54 
en 108 Parale elk. Volgens W.H. 
Peckit, Londen 1909, verkreeg Sir 
William Avery drie complete sets 
van de eerste uitgifte voor 2,000 
Engelse ponden (ca. 40,000 
Duitse Marken). Dat was een 
verbijsterende som geld in die 
tijd. 
Tot het uiteenvallen tussen 1921 
en 1925, was de Ferrary Roeme
nië Collectie waarschijnlijk de 

meest omvattende op dit gebied, 
berekend op basis van het 
aantal exemplaren. Ze bevatte 
32 eerste uitgiftepostzegels, 
waarvan het enige bekende 27 
Parale keerdrukpaar; de 27 en 8i 
Parale op brieffragment en vier 
ongebruikte en twee gebruikte 
8i Parale postzegels. Ferrary 
had echter geen brieven met de 
eerste Moldavische uitgifte. 
Arthur Hind kocht het 27 Parale 
keerdrukpaar van Ferrary via 
Henry Gibson, een "normaal" 27 
Parale paar, en één van elk van 
27, 54 en io8 Parale ongebruikt 
en een gebruikte 108 Parale op 
brieffragment. Dit was een totaal 
van 8 ronde ossenkoppen, inclu
sief de top-zeldzaamneden. 
De Roemenië collectie van 
koning Carol II: Carol II had, be
halve zeldzaamheden van over 

de hele wereld, een aanzienlijke 
Roemenië collectie. De basis 
hiervan waren de zeven brieven 
van de Löbel correspondentie 
die op een gegeven moment 
zwaar van vochtte lijden hadden 
gehad. Hij kocht het 27 Parale 
keerdrukpaar ex Ferrary en Hind. 
Over de hele linie genomen 
bevatte de collectie, die het 
laatst in 1950 in Londen werd 
tentoongesteld, 23 exemplaren 
van de eerste Moldavië uitgifte, 
waarvan 17 kopieën gebruikt op 
negen brieven, zoals getoond 
in de "London Philatelist", No. 
694 van september 1950. Al deze 
postzegels en brieven zijn sinds 
1950 verdwenen. Het spoor leidt 
naar Mexico. 
Baron Alphonse de Rothschild 
had voor de Tweede Wereldoor
log ook een hoog kwalitatieve 

collectie, maar deze was niet 
zo veel omvattend. Er was een 
indrukwekkend goed gesneden 
exemplaar van de ongebruikte 
81 Parale en een brief met de 27 
Parale bij Folticheni, welke nog 
recentelijk op de markt werd 
gebracht. De collectie of een deel 
ervan werd in december 1947 bij 
Corinphila te Zürich geveild. 
Koning Farouk van Egypte had 
losse waarden en de beroemde 
brief met een paar en een aanvul
lende enkele io8 Parale zegel in 
eigendom. 
Baron von Witzleben had een 
brief van 27, 54 en 108 Parale elk, 
en een losse, gebruikte 27 en 54 
Parale elk. De zeer omvattende 
collectie van latere uitgiftes werd 
als vijandelijk eigendom bij het 
binnenvallen van de Russische 
troepen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog geconfisqueerd 
en bevindt zich nu in het Post-
museum te St. Petersburg. 
Alfred H. Caspary had een Roe
menië collectie clie waarschijnlijk 
de meest omvattende en belang
rijkste was, totdat deze in 1957 
in New York werd opgebroken. 
Hij bevatte vier 81 Parale zegels 
en een totaal van 31 items van 
de eerste Moldavische uitgifte, 
inclusief negen enkele frankerin
gen op brief 
De collectie van Maurice Burrus 
(1881-1959), wiens collectie door 
W. Balasse in oktober 1962 werd 
verkocht, bevatte in totaal zeven 
brieven. Daarnaast een paar 
van de 27 Parale ex Caspary, een 
ongebruikte en twee gebruikte 81 
Parale, in totaal 26 exemplaren 
van de eerste uitgifte. 
John R. Boker jr. verkocht zijn 
Roemenië collectie privé. Deze 
was echter nooit tentoonge
steld in Europa. Hij bevatte 
de beroemde 108 -1-108 -1- io8 
Parale brief uit de collectie van 
koning Farouk en belangrijke 
items ex Rothschild en Caspary. 
De collectie bevatte ten slotte 
ongeveer twaalf brieven nadat 
deze door de toenmalige koper 
was uitgebreid. Nu deze van ei
genaar is veranderd, vormt hij de 
basis voor een grote Roemenië 
collectie die wordt opgebouwd 
en uitgebreid op het Europese 
continent. 

Edouard Cohen, Lissabon: zijn 
collectie werd in de jaren zestig 
ook privé verkocht. Wij kennen 
alleen het eerste gefotogra
feerde gedeelte ervan. E. Cohen 
breidde hem later uit. Hij bevatte 
ongeveer 25 tot 30 ossenkoppen, 
waarvan acht tot tien enkele fran-
keringen op brief Hij ontving de 
Grand Prix d'Honneur in 1953 en 
Grand Prix International in i960. 
De Tomasini-Kunzi collectie 
was een van de top Roemenië 
collecties. Deze won in 1969 de 
Grand Prix International in Sofia 
voor de toenmalige eigenaar, R. 
Tomasini. Opgebroken in 2006 
in Geneve bevatte hij 25 eerste 
uitgifte exemplaren. Onder de 
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Thomas Tapling 

ongebruikte w/aarden bevonden 
zich de prachtigste bekende 27 
Parale, drie ongebruikte en een 
gebruikte 81 Parale, zes franke
ringen van 27, 54 en io8 Parales 
opbrief 
Rene Berlingin concentreerde 
zich op uitzonderlijk zeldzame 
exemplaren van de eerste Mol
davische uitgifte. In vroegere 
jaren zou het 27 Parale keerdruk
paar ooit eens in zijn bezit zijn 
geweest. Het restant van de col
lectie werd in 1984 opgebroken. 
Deze bevatte vijf ongebruikte 54 
Parale, twee ongebruikte en drie 
gebruikte 81 Parale zegels. 
De CORNELIA collectie werd in 
2007 bij Corinphila Auktionen 
in Zijrich geveild; deze bevatte 
het indrukwekkende aantal van 
22 ossenkoppen van de eerste 
uitgifte, waaronder twee brieven. 
Er zijn andere Roemenië ver
zamelaars die niet onvermeld 
dienen te blijven, bijv. Frederick 
Philbrick, die in 1882 zijn collectie 
aan Ferrary verkocht; Alfred F. 
Lichtenstein; Lars Amundsen 
(acht ronde 'ossenkoppen'). 
Consul Alfred Weinberger. De 
namen van recente verzamelaars 
en verzamelaars van de afgelo
pen jaren bevinden zich niet op 
de lijst, aangezien de lijsten nog 
niet compleet zijn. 

Ter vergelijking: Roemenië 
collecties in postmusea 
Veel Moldavische ossenkoppen 
blijven buiten het bereik van 
privéverzamelaars in postmusea. 
Maar hun bestaan en aantal is 
belangrijk voor verzamelaars die 

^ het onderwerp onderzoeken, zo
 dat zij het statistische bewijs van 
~ nog bestaande zegels kunnen 
^ bevestigen. 
■" De collectie van het voormalige 
^ Reichspostmuseum in Berlijn 
o bevat de beroemdste brief van 
^ de eerste Moldavische uitgifte, 
3 gefrankeerd met 1081108181127 
r Parale; alle zegels werden rond 
: i uitgesneden, zoals meestal 
"" gebruikelijk was in BA^AU 

«PA postkantoren. Dit is de enige 
/ ) v complete brief met 8i Parate. 

De Museumsstiftung fijr Post 
und Telekommunikation in het 
Berlijnse Museum heeft ook een 
paar elk van de 27 en 108 Parale, 

Sir William Aveiy 

en een ongebruikte 8i Parale, of 
in totaal twaalf waarden van de 
eerste uitgifte. 
In het Postmuseum van het 
Beierse Verkeersmuseum te 
Neurenberg bevinden zich de 
waarden: 27, 54,108 Parale 
gebruikt en een 81 Parale onge
bruikt. 
Zoals eerder vermeld heeft het 
Briefmarkenmuseum in Sint
Petersburg de 'von Witzleben' 
collectie in beheer, welke in 1945 
werd geconfisqueerd toen de 
Sovjettroepen Boekarest binnen 
marcheerden. 
De postmusea in Boekarest en 
Boedapest hebben enkele zegels 
en brieven van de eerste uitgifte. 

Een vergelijking van de huidige 
collecties 
Welke van de vele historische 
collecties kunnen worden geclas
sificeerd als "belangrijkste" tot 
nu toe? En hoe verhoudt zich 
de MOLDAU collectie, die nu te 
koop is, hiertoe? Dit zijn vragen 
die feitelijk zeer relevant zijn 
met betrekking tot het hierbo
ven weergegeven overzicht van 
filatelistische geschiedenis en 
statistieken. 
Er zullen verschillende meningen 
moeten worden meegenomen 
als we tot een gefundeerd oor
deel willen komen. Dus kunnen 
we de meest recente trends in de 
filatelie niet onbesproken laten. 
De vele losse exemplaren uit de 
Ferrary collectie van 19211925 
zijn nog steeds indrukwekkend. 

Baron Phillipe la Renotiére de Ferrary 

maar zijn niet langer een over
tuigende filatelistische collectie 
naar huidige maatstaven. Per 
slot van rekening ontbreken hier 
de brieven. 
De collecties van Caspary, Burrus 
en Tomasini komen dichter in de 
buurt van onze tegenwoordige 
opvattingen met betrekking tot 
filatelie, omdat zij ten minste 
een aantal interessante brieven 
bevatten. Dat gezegd hebbende 
en zowel kwalificatie en verkla
ring in aanmerking nemend, 
moet wel rekening gehouden 
worden met het feit dat deze 
collecties meestal verzameld 
werden als onderdeel van een 
algemene collectie. In die tijd 
hielden dergelijke collecties 
meestal geen rekening met 
de postgeschiedenis. Daarom 
treft men meestal rijen van de 
gebruikelijke poststempels aan 
in plaats van de poststempels 
die de mogelijke verscheidenheid 
van verschillende en vrij bekende 
afstempelingen aantonen. Wat 
in die tijd ook ontbrak was de 
beschrijving van postroutes en 
posttarieven die tegenwoordig 
zeer gewaardeerd wordt. De 
klassieke Roemenië collecties 
werden, per slot van rekening, 
gevormd door het vergaren van 
het duurste materiaal. Tegen
woordig dient een Roemenië 
collectie echter poststempels, 
posttarieven, routes en bestem
mingen te bevatten. 
De MOLDAU collectie die we 
hiermee vergelijken werd volgens 

2y parale en 8^ parale, oor
spronkelijk samen alsjronkering 
gebruikt, uit de verzameling 
Phillipe La Renotiére de Ferran/ 
De meest zeldzame van de 'Os
senkoppen' luisterde later nog 
de verzamelingen van Alfred H 
Casparf {i%7) en Lars Amund
sen {^cj&c^) op Verzameling 
'Moldau' (2010) 

Het beroemde 'Caspary'
paar van de TO8 parale 

IS in de Moldaucollectie 
opgenomen 

moderne richtlijnen opgezet. 
Deze werd tot op het laatste mo
ment opgebouwd en ontwikkeld. 
Dat is precies de reden waarom 
gezegd dient te worden: geen en
kele historische collectie waarvan 
de auteur op de hoogte is heeft 
ooit een groter aantal ronde 
ossenkoppen bevat. Als alleen 
dit objectief gemeten aantal als 
maatstaf wordt genomen is het 
resultaat duidelijk: de MOLDAU 
collectie met zijn 43 ossen
koppen, waarvan 14 op brief, 
overtreft alle andere Roemenië 
collecties. En daarmee bevat 
deze verschillende juweeltjes uit 
de Roemeense filatelie: 
de 27181 Parale frankering ex Fer
rary, Caspary en Lars Amundsen 
een van de vier bekende paren 
van de io8 Parale ex Caspary 
op brieffragment (één paar is 
onbereikbaar voor verzamelaars 
in het Postmuseum te Berlijn; 
een ander paar is erg beschadigd 
en één paar is samen met de Ko
ning Carol collectie verdwenen), 
twee 81 Parale welke oorspron
kelijk samen op een brief werden 
gebruikt zijn weer tot een 
paar herenigd, en de mooiste 
gebruikte 81 Parale die bestaat 
uit de Caspary collectie op brief
fragment. 

De Moldau collectie bevat in 
totaal acht 81 Parale zegels, 
waarvan zes gebruikt. 
In tegenstelling tot vroegere 
collecties echter, laat de Moldau 
collectie de ossenkoppen vanuit 
een posthistorisch perspectief 
zien dat nu al jaren aanzien ge
niet. Omdat tot op heden geen 
enkele eerste uitgifte collectie 
zo intensief de verschillende 
plaatsen van gebruik en post
stempels heeft gedocumenteerd, 
van BagSu tot Vaslui. Daarom 
bevindt zich onder de 43 exem
plaren ossenkoppen geen enkel 
duplicaat. 
Dit unieke onderdeel van eerste 
uitgifte ossenkopen in de MOL
DAU collectie wordt aangevuld 
door verschillende unieke items 
van latere uitgiftes. Het bevat 
het enige bekende blok van zes 
40 Parale op brief van de tweede 
Moldavië uitgifte, en de meest 
prachtige ongebruikte 5 Parale 

Alfred H Caspar/ 



krantenzegel op w/it papier (van 
slechts zeven bekende exem
plaren). Twee gebruikte 5 Parale 
krantenzegels op blauwachtig 
papier zijn als paar op brieffrag
menten herenigd. Van lithogra
fische zegels bevat de collectie 
het meest zeldzame gedrukte 
materiaal en plaatselijke brieven, 
gecombineerde frankeringen 
en bijvoorbeeld een 18 Bani op 
brief naar Rusland uit i868. De 
enige afgestempelde Roemeense 
brief naar Egypte is eveneens 
aanwezig, samen met een brief 
van de 50 Bani 1872 nooduitgifte 
naar Italië, en de twee landen 
doorgestuurde combinatiefran-
keringen. 
De postkantoren van buitenland
se postautoriteiten op Roemeens 
grondgebied of in Roemeense 
wateren zijn ook uitgebreid toe
gevoegd, waaronder de unieke 
gefrankeerde items van het 
Donau-Dampf-Schiffahrts-Ge-
sellschaft en de Danube &, Black 
Sea Railway, als ook een brief 
van de Morton scheepspost van 
Constantinopel naar Braila (van 
slechts acht bekende brieven). Er 
IS tevens post uit de Krimoorlog. 

Hoogste onderscheidingen 
Het hierboven gegeven statisti
sche bewijs is echter ook erkend 
doordefilateliewereld, in het 
bijzonder op tentoonstellingen 
en in de literatuur. De toppositie 
en het belang van de MOLDAU 
collectie worden al decennia 
bevestigd door verschillende 
internationale successen op 
tentoonstellingen. De collectie 
"Moldau-Walachei 11858-1872" 
verkreeg tussen 1973 en 1978 
drie maal Goud, en in 1979 de 
Grand Prix Classe D'Honneur 
in Sofia. De MOLDAU Rumä
nien 1820-1880 collectie kreeg 
tweemaal de groot Goud tussen 
1990 en 1996; in 1996 werd deze 
in Istanboel de Grand Prix toege
kend. Meest recentelijk bevond 
hij zich in 2008 in de Court of 
Honour op de Wl PA 08. 
De oude meester van de Roe
meense filatelie, Fritz Heim
büchler, heefteen tweedelige 
serie "Roemenië" handboeken 
met een aanvullend derde 
deel geredigeerd, welke ook de 
topclassificatie op internationale 
tentoonstellingen heeft bereikt. 
Deel 1 behandelt de Moldavische 

De mooiste afgestempelde Si parale Er 
zijn slechts 28 afgestempelde exemplaren 

van de 8i parate bekend' 

ossenkoppen (eerste en tweede 
uitgifte) in tekst en afbeeldingen, 
met een lijst van alle bekende 
ossenkoppen sinds de eerste 
uitgifte van juli 1858. Deel 2 
bevat de postgeschiedenis van 
Walachije 1820-1862, als ook de 
postgeschiedenis en de postze
gels van de tot de staat Roeme
nië verenigde vorstendommen 
1862-1872. Deel 3 IS een update 
van de onderzoeksstatus naar 
Roemeense filatelie sinds het 
eerste en tweede deel versche
nen zijn. Deel XII van de EDI
TION D'OR, uitgegeven door 
Corinphila Auktionen Zürich en 
Heinrich Köhler Wiesbaden, is 
een optimale documentatie van 
de Fritz Heimbüchler collectie. 

"Filosofisch" 
Men moet niet al te veel onder 
de indruk raken van de grote 
namen uit het verleden. De 
MOLDAU collectie begon klein 
en werd toen gedurende 40 jaar 
opgebouwd. De stimulans hier
toe kwam uit het boek van Ewald 
Müller-Mark: "Reflexionen über 
Philatelie - die 50 besten Marken 
Europas". De verzamelaar zegt 
dat enkele gebruikte 40 en 80 
Parale zegels van de tweede Mol
davië uitgifte het startpunt waren 
voor zijn verzamelwoede, welke 
natuurlijk eveneens bestond uit 
enthousiasme, een intensieve 
literatuurstudie en grote vast
houdendheid. 

Aantekeningen 
De auteur wil Fritz Heimbüchler 
bedanken voor diens waarde
volle assistentie en zijn toestem
ming om informatie, tekst en 
afbeeldingen uit de "Roemenië" 
handboeken, vol. 1-3 te reprodu-

Maunce Burrus kon 26 exemplaren 
van de eerste uitgave van 'Ossenkop

pen' voorleggen 
Rene Beriingin concentreerde zich op bijzonder 
zeldzame exemplaren van de eerste Moldau-

uitgave. 

Een .Kroonjuweel' van de postgeschiedenis van Roemenie privé postzegels van de Donau-Zwarte Zee-
Spoorweg als combtnatiefrankering met Oostenrijk, uitgaven voor de Levant op brief naar Engeland. 

UL 

Nog een juweel van de postgeschiedenis van Roemenie Donau dl Zwarte Zee Stoombootlijn van 
T.B Morton 6l Co op brief van Constantinopel naar Roemenie Slechts 8 brieven bekend in de litera

tuur, hier de enige die aan Braila is geadresseerd' 

De Arbeitsgemeinschaft Rumänien, de Studiegroep Roemenië, werd 
opgericht in 1969. Zowel deze als de internationale studiegroep van 
Roemeense verzamelaars staan open voor alle geïnteresseerde ver
zamelaars van Roemeense uitgaven. De focus ligt op de vroege jaren 
van 1859 tot ongeveer 1920. Het lidmaatschap kost 35 Euro voor 
Duitse inwoners; 45 Euro voor mensen buiten het land. Er zijn drie 
tot vierjaarlijkse edities van de circulaire "Der Rumäniensammler", 
met interessante bijdragen van leden. Geïnteresseerden kunnen zich 
wenden tot het hoofd van de studiegroep, Fritz Heimbüchler, Boset-
tistraße 9, D-81247 München. E-Mail: fil@heimbuechler.com 
Literatuur: Fritz Heimbüchler: Rumänien - Die Ochsenköpfe der 
Moldau 1852-1862, Deel 1,420 pagina's, 1000 afbeeldingen, 150 
Euro; Rumänien - Fürstentum Walachei 1820-1862-Vereinigte 
Fürstentümer 1862-1872, Deel II, 168 Euro; Rumänien - Die Och

senköpfe der Moldau 1858-1862, Supplementair deel 2007, vol. Ill, 
98 Euro. Tweetalig Duits-Engels, priizen zijn exclusief verzending en 
verpakking. Contact: Fritz Heimbüchler Buchverlag Bosettistraße 9 
D-81247 München. E-Mail fil@heimbuechler.com 
Edition d'Or, volume XII: Romania. The Fritz Heimbüchler Collection, 
171 pagina's, groot formaat, in kleur, verzending vanuit Duitsland: 
binnenland 7 Euro, de rest van Europa 19.50 Euro, andere landen 28 
Euro. Voor verzending vanuit Zwitserland: binnenland 9.50 CHF, de 
restvan Europa 28CHF, andere landen: 35 CHFJ Contact: Heinrich 
Köhler Briefmarkenhandel GmbH &. Co. KG, Wilhelmstr. 48, 65183 
Wiesbaden, Tel. -1-49 5 i i 39 381, Fax -1-49 611 39 384, 
E-Mail: info@heinrich-koehler.de or: Corinphila Auktionen AC, 
Wiesenstr. 8, 8034 Zürich, Zwitserland. Tel. -1-41 44 38 99191, 
Fax -1-41 44 38 99195, E-Mail: info@corinphila.com 
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IEDEREEN GELOOFT 
IN DE GOEDHEILIGMAN 
Van Sint Nicolaas naar Sinterklaas 
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Verspreiding 
Er zijn meer dan honderd legen
den over Sint Nicolaas. Door 
kruisvaarders, pelgrims, zeelui en 
kooplieden werden de verhalen 
bekend buiten Myra, Azië en de 
landsgrenzen. De Orthodoxe 
Kerk (afb. i) in Azië en Rusland 
ziet Sint Nicolaas als de ware 
geloofsoverbrenger Als in 475 
het Oost Romeinse Rijk overgaat 
in Byzantium, dringt de verering 
van Sint Nicolaas ook Europa 

afb. 2 

binnen (afb. 2). De Byzantijnen 
dragen ze uit in Griekenland en 
Zuid Italië. De Noormannen, uit 
Normandië en na 911 bekeerd 
tot het christendom, veroveren 
Zuidltalië en maken dan kennis 
met Sint Nicolaas. Zij brengen 
de verering verder door naar het 

In de gratis catalogus van Postex in Apeldoorn is reeds 

een artikel over de goedheiligman verschenen. Daarin 

is zijn leven, de legenden en de herinnering aan Sint 

Nicolaas beschreven en gedocumenteerd. In dit artikel 

over Sint Nicolaas neemt Frans Boeren u mee naar de 

verspreiding van het geloof in de goedheiligman, eerst als 

schutspatroon of beschermheilige, dan als naamgever en 

tenslotte gaan we van Sint Nicolaas naar Sinterklaas. 

500 

Westen. De Roomskatholieke 
kerk zorgt ook voor verdere 
verspreiding van het geloof in 
Sint Nicolaas. Verder zijn er een 
aantal personen belangrijk voor 
de kennisverspreiding van Sint 
Nicolaas. 
• Diaken Johannes. Hij vertaalde 
een aantal bekende legenden 
in 880 uit het Grieks naar het 
Latijn. Daardoor konden de 
priesters er kennis van nemen 
en gebruiken in hun preken. 

• Prins Oleg van Novgorod. Riep 
zich in 882 uit tot heerser van 
de staat Kyivan Rus f Kiev). Hij 
sloot in 911 een verdrag met 
de Byzantijnse keizer Leo VI 
de Wijze (keizer van 886912) 
Daarbij kreeg hij wat relikwieën 
van Sint Nicolaas. Het begin 
van de verering van Sint Nico
laas in Rusland. 

afb. 3 

■ Keizer Otto II (afb. 3) (keizer 
van 973983) trouwde met de 

Byzantijnse prinses Theöphane. 
Zij schenkt Aken een fraai icoon 
van Sint Nicolaas en stimuleert 
de bouw van zeker dertien 
Nicolaaskerken en kapellen 
onder andere op het Valkhof in 
Nijmegen. Dit omdat Otto en 
Theóphane van Aken naar Nij
megen op weg waren. Tijdens 
de tocht moest de zwangere 
Theöphane bevallen en dat 
gebeurde in het Ketywald, waar 
een tweeling ter wereld kwam. 
Sint Nicolaas was aangeroepen 
om de bevalling goed te laten 
verlopen. Uit dankbaarheid 
schonken zij de Sint Nicolaas
kapel op het Valkhof. 

• Jacobus de Voragine. Rond 
1228 geboren in de buurt van 
Genua. In 1244 trad hij toe bij 
de orde der Predikheren. In 
1260 werd hij prior van het Do
minicanenklooster in Genua. In 
1286 gekozen tot Aartsbisschop 
van Genua maar pas vanaf 
1292 vervulde hij dit ambt. Hij 
overleed in 1298. Hij liet drie 
hoofdlijnen van zijn werk na. 

1. Een grote verzameling preken. 
2. Het ilegenda Sanctorum 

(Heiligenlegenden) rond 1265. 
boorde populariteit van dit 
werk werd dit nog tijdens zijn 
leven Legenda Aurea (Gouden 
Legenden) genoemd. De boek
drukkunst en de vertalingen uit 
het Latijn maakten dit werk zo 
populair. De eerste Nederland
se vertaling is uit 1357. 

3. Kroniek van de Italiaanse stad 
Genua. 

Schutspatroon 
SintNicolaas is de schutspatroon 
van de zeelieden en vissers. Deze 
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afb. 4 

status heeft hij te danken aan het 
feit, dat hij door middel van stil 
gebed een storm op zee tot be
daren zou hebben gebracht (afb. 
4). Een andere versie spreekt van 
het verschijnen tijdens een storm 
en als 'loods' fungerende zou hij 
het schip veilig de haven hebben 
binnengeloodst. Hij wordt ook 
bij overstromingsgevaar vaak 
aangeroepen. 
Mensen die onschuldig ter dood 
werden veroordeeld, redde hij; 
zodoende werd Nicolaas tevens 
patroonheilige van dieven, 
gevangenen en zigeuners. Voor 
net terug verkrijgen van gestolen 
goederen wordt hij aangeroepen. 
Studenten en kinderen nadden 
de speciale aandacht van Sint 
Nicolaas. Hij is ook hun schuts
patroon (afb. 5). 



SintNicolaas wordt in de Oos

tersorthodoxe kerk zeer vereerd 
en zijn beeltenis is op veel iconen 
te vinden (afb. 6). Hij is ook de 
beschermheilige van een van de 

Klein Azië. Die overleed in 564 
en is de tweede Sint Nicolaas. 

• Verder is Paus Nicolaas I uit Ita

lië overleden op 13 september 
867. Ook heilig verklaard en dus 
de derde Sint Nicolaas. 

• Als vierde hebben we Nicolaas 
van Tolentino  ook uit Italië 
die overleed in 1305. Hij werd 
door zijn heiligverklaring de 
vierde Sint Nicolaas. In 1969 
was er enige onrust in Sint Ni

colaaslano. Sint Nicolaas bleek 
van de heiligenkalender te zijn 
afgevoerd. Onderzoek in Rome 
maakte duidelijk, dat dit ging 
om Nicolaas van Tolentino. 

• Nicolaas Pieck (Gorcum, 29 
augustus 1534  Brielle, 9 jul i 
1572) was één van de Mar

telaren van Gorcum. Samen 
met de andere Martelaren 

i 

i^msi 
V 

^^É^BH^ 
m 
MT 

S^ 
 — 

J . . .  i . ■■■ 

— ^ ^  £. 

r :=s=::J|||||p 

^riHvli 

V , J : > 4    i . " , / ■ 
■^^^%^iJf«^^71ï 

i\ i l ! n!''" ' ■■" 
■ 1 ijlLjbL J i ^ 

1 
f 

<4m,l„,J,m 

afb. 7 

belangrijkste orthodoxe landen: 
Rusland. U vindt hem daar onder 
de naam Nikola of Mikóla. 
Veel havensteden, waaronder 
Amsterdam (afb. 7), hebben Sint

Nicolaas als beschermheilige. In 
Nederland zijn 25 plaatsen die 

van Gorcum werd hij heilig 
verklaard in 1867 en zo de vijfde 
Sint Nicolaas. De feestdag van 
de Martelaren is 9 juli. 

Sint Nicolaas van Myra heeft 
gediend als naamgever van vijf 
pausen: 

BRIEPKAIRT. 

afb. 8 

Nicolaas van Myra als bescherm

heilige hebben, waarvan 15 
plaatsen in Friesland (afb. 8). 
Het bedrijfsleven heeft zich tot 
Sint Nicolaas gewend om be

scherming te verkrijgen. Bijvoor

beeld graanhandelaren, bankiers, 
schilders, bakkers, enz. 
Ook wordt Sint Nicolaas vaak 
aangeroepen voor een gelukkig 
en/of kinderrijk huwelijk. 

Naamgever 
De naam Nicolaas wordt veel 
gebruikt en meestal wordt dan 
Sint Nicolaas van Myra als naam

gever gebruikt. Er kan verwarring 
ontstaan, omdat de katholieke 
kerk vijf personen met de naam 
Sint Nicolaas als heilige kent. 
• Nicolaas van Myra als eerste. 
• Nicolaas, abt van een klooster 

genaamd Sion te Pinara, ook in 

Paus Nicolaas I, 
van 858 tot 867 (Paus nr 106) 
Paus Nicolaas II, 
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van 1059 tot 1061 (Paus nr. 154) 
Paus Nicolaas III 
van 1277 tot 1280 (Paus nr. 187) 
Paus Nicolaas IV 
van 1288 tot 1292 (Paus nr. 190) 
Paus Nicolaas V 
van 1447 tot 1455 (Paus nr. 207) 
(afb. 9). Hij regeerde maar 8 jaar 
Liet in het Vaticaan de "Torre 
Nicholas V" bouwen (afb. lo) . 
Hij maakte ook een aanvang met 
de bouw van de Sint Pieterskerk 
en stichtte de wereldberoemde 
Vaticaanse bibliotheek. 
Sint Nicolaas van Myra heeft 
gediend als naamgever van 
Vorsten: 
Tsaar Nicolaas I, geboren 1796, 
overleden 1855. Tsaar van 1825 
1855. Hij wilde 
o.a. door ge

biedsuitbreiding 
van het Turkse 
Constantinopel 
een Russische 
stad maken. 
Tsaar Nicolaas 
II (afb. n) , geboren 
1868, overleden 1918. Tsaar van 
18941917. Werd in 1917 tot 
aftreden gedwongen door een 
revolutie met medewerking van 
josef Stalin en diens medestan

der Trotzki. Dit was tevens het 
einde van de Romanov Dynastie. 
Nicolaas I van Montenegro 1841 
1921 
In veel landen komt de naam 
Nicolaas of Nicolaus voor als 
voornaam, denk aan Nicolaas 
Copernicus, 14731543. Wiskun

dige, arts, jurist en sterrenkun

dige. Ook afgeleiden als Nico, 

Nicolientje, enz. zijn volop in 
gebruik. 
Sint Nicolaas van Myra heeft 
gediend als naamgever van: 
Straten o.a. St. Nicolaasstraat

Amsterdam; 
Plaatsen o.a. Sint Nicolaasga 
(gemeente Scharsterland) in 
Friesland; 
Kerken o.a. (afb. 12) Sint Nico

laaskerk te Constantinopel (nu 
Istanbul) al sinds de 6e eeuw; 
Altaren en kapellen in kerken, 
o.a. Stift Melk, Oostenrijk, (afb. 
13) 

aftj. 9 

HPUaiaUEFRANCAISE 

aft>. 12 

aft). 13 

Kloosters o.a. Russisch Orthodox 
Klooster van de Heilige Nikolaas, 
Hemelum (Fr) 
Scholen o.a. Sint Nicolaasschool 
te Den Haag, 
Gilden/Schutterijen o.a. Sint Ni

colaasgilde te Groeningen, gem. 
Vierlingsbeek 
Vakbonden o.a. Nederlandse RK 
Bond voor Reeders en Schippers 
"Sint Nicolaas" te Rotterdam. 
Sint Nicolaasvloed in 1196. 
Nederland was nog niet zo goed 
beschermd tegen het water als 
nu. Regelmatig werden er delen 
van het Zuiderzeegebied (nu 
IJsselmeer) door overstromingen 
getroffen. De Zuiderzee stond 
nog in rechtstreekse verbinding 
met de zee. Er was nog geen 
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afb. 14 

Afsluitdijk. In december 1196 
werd er wederom een gebied 
overstroomd en kreeg, door het 
tijdstip waarop, de naam Sint 
Nicolaasvloed. 
Muziekverenigingen o.a.Fanfare 
Sint Nicolaas  Broekhuizen 
Sportverenigingen o.a. Nicolaas 
Boys te Nieuwveen (Voetbal) 
Scouting o.a. Nicolaas  IJssel
stein 
Verpleeg en ziekenhuizen o.a. 
Nicolaas Verpleeghuis te Lutje
broek en Sint Nicolaasziekenhuis 
te Waalwijk, (afb. 14) 

afb.15 

Van Sint Nicolaas 
naar Sinterklaas 
In de middeleeuwen ontwikkelt 
de sterfdag van Sint Nicolaas 
zich tot één groot kinderfeest. In 
het westen hadden de kloos
terscholen al een feest op 28 
december genaamd "Onnozele 
Kinderen". De dag begon met 
het kiezen van een kinderbis
schop (afb. 15) en assistenten 
uit de arme kinderen. Zij kregen 
dan eten en cadeaus. Cadeaus 
meestal in de vorm van kleding 
e.d. Later vloeit het vieren van 
Sinterklaas en Onnozele Kinde
ren ineen, zodat er één kinder
feest over blijft. 
Jan Steen (16261679) maakte 
een fraai schilderij van een Sin
terklaasfeest in huiselijke kring. 

(afb. i6) Het is te zien in het 
Rijksmuseum. Dit schilderij is 
op vele manieren nagemaakt, je 
komt het tegen op wenskaarten, 
koekblikken, glas in lood ramen, 
enz. Onlangs is er een postzegel 

afb.17 

uitgekomen met een onderdeel 
van dit schilderij. 
Ook de schilder Cornells de Vos 
(15841651) heefteen schilderij 
gemaakt met de drie meisjes, 
die door Sint Nicolaas van geld 
werden voorzien om te kunnen 
trouwen. Dit schilderij heeft als 
naam meegekregen "De liefda
digheid van Sint Nicolaas." Het 
is te zien in museum "Ons'Lieve 
Heer op Solder" te Amsterdam. 
Tot 1648 vierden de Amsterdam
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mers in deze illegale kerk het 
Sint Nicolaasfeest, omdat door 
de Reformatie die het katholi
cisme verbood, dit Heiligenfeest 
niet meer op straat gevierd 
mocht worden. Het trakteren 
van kinderen gaat van eten naar 
snoep en de cadeaus van kleding 

etc. naar speelgoed. Eerst nog 
een combinatie van kleding met 
speelgoed, maar tegenwoordig 
bijna geheel bestaande uit speel
goed (aft). i8a+b). 
Na 1850 worden de Sinterklaas
feesten voornamelijk door de 
scholen georganiseerd. Vervol
gens werd het in de familiesfeer 
een jaarlijks terugkerend feest. 
Uit deze tijd stammen ook de 
kleurplaten, de Sinterklaasliedjes 
en de verhalen in kleine boekjes. 
Alles speciaal gemaakt voor de 
kleine kinderen. Als de kleine 
kinderen er 'niet meer in gelo
ven' blijft het feest toch gevierd 
worden. Men gaat dan over tot 
het maken van surprises en 
gedichten. Bij het maken van een 
surprise is het de bedoeling een 
pakket te maken met een ver
wijzing naar de ontvanger/ster 
van het pakket. Hiertoe worden 
reeds vroegtijdig lootjes gemaakt 
en getrokken. Het lot of lootje 
bepaalt voor wie de surprise 
gemaakt moet worden. Trekt een 
der deelnemers zijn eigen naam. 

afb. 19 

dan moet de loterij opnieuw. 
Deze loterij is dus ook vaak een 
gezellig gebeuren. Ook worden 
er met alleen 'volwassenen' 
cadeaus voor elkaar gekocht. Op 
Sinterklaasavond worden al die 
cadeaus op een stapel gelegd en 
door middel van een spel o.d. 
wordt bepaald wie een cadeau 
uit mag zoeken met zijn naam 
erop. Een bijbehorend gedicht, 
waarbij de ontvanger toch min of 
meer op de hak wordt genomen, 
moest nardop worden voorge
lezen. Tijdens deze rijmelarij, 
uitpakken e.d. wordt er gesnoept 
van onder andere taaitaai, 
speculaas, banketletter, choco
ladeletter, chocolade munten, 
marsepein, pepernoten. Vooral 
speculaaspoppen (afb. 19), ook 
wel vrijers genoemd, werden 
door verlietden graag geschon
ken. De Suikerbeesten mogen 
uiteraard niet vergeten worden. 
In de tegenwoordige tijd kunnen 
we er niet omheen, dat het Sin
terklaasfeest is 'verworden' tot 
een commercieel gebeuren. De 
winkeliersverenigingen zorgen 
nog wel voor de aankomst van 
Sinterklaas maar de kerstca
deaus liggen al in de etalages. 
De cadeaus worden alleen maar 

groter en duurder. Ook wordt er 
tegenwoordig doorgeschoven 
naar kerstmis. Maar ik ben er 
wel van overtuigd, dat het Sint 
Nicolaasfeest altijd zal blijven 
bestaan. 
Vanaf half november, de intocht 
van Sint Nicolaas , tot en met 
6 december vieren de kinderen 
Sinterklaas. Zij beginnen meestal 
met het zetten van de klomp 
(later schoen) (afb. 20) als 
Sinterklaas in hun woonplaats 

zijn entree maakt. In de klomp
schoen wordt dan een wortel 
gestopt, wat hooi of stro en 
een tekening (afb. 2i). Voor de 
kinderen naar bed gaan zingen 
zij bij de schoorsteen een Sinter
klaasliedje en zetten hun gevulde 
klomp/schoen bij de schoor
steen (of andere centrale plaats) 
neer Dan gaan zij vol spanning 
naar bed. Meestal zijn ze dan 
vroeg wakker en sluipen naar 
beneden op te zien of Sinterklaas 
en Zwarte Piet nog langs geweest 
zijn. En ja hoor, in de meeste ge
vallen is de inhoud van de klomp 
/schoen verdwenen en daarvoor 
in de plaats is een cadeautje 
gekomen. Soms is het een echt 
geschenkje, maar meestal is het 
specifiek Sinterklaassnoepgoed. 
Als de ouders het goed vinden 
wordt dit gebeuren nog enkele 
malen herhaald, voordat het 
Sinterklaasavond, 5 december, 
is. Op een gegeven moment 
wordt er ook een verlanglijstje 
in de klomp of schoen gedaan. 
Een verlanglijstje vermeldt de 
geschenken die het kind graag 
wil hebben. Het is duidelijk, dat 
de lijst vaak groter is dan de 
uiteindelijke geschenken. Met 
het vieren van Sinterklaasavond 
is dit feest weer voor een jaar ten 
einde. Tot volgend jaar 
Frabo  Boskoop, 
stnico @ kpnplanet. nl 
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Bronnen 
• SmX Nicolaas tussen Mythe en 

Mijter. Tentoonstellingscatalogus 
van de Sint Nicolaas Tentoon
stelling in museum Swaensteyn 
te Voorburg van 7 7 t/m 27 
november 2006. Samenstellers 
Jos Boeren en Frans Doove. 

• Internet en via dit medium, de 
zoekprogramma's Google - Ilse -
Yahoo de volgende sites: 

Docentenplein, Heilieennet, 
School TV, Werkstukkenzolder, 
Saint Nicholas- Gallery, Sinter
klaas Startkabel, Sinterklaas. 
Startpagina.ni, Sint-Nicolaasge-
nootschap Vlaanderen, Wikipedia 
Winkler Prins Encyclopedie e.a. 

> De duizend en een nacht der hei
ligenlegenden. DrJ.J.A. Zuidweg. 

> Stifi Melk. Eigen Basiliekuitgifie. 

Abdij catalogus door de Abt Dr 
Burkhard Ellegast OSB en Univ 
Prof. Dr Ernst Bruckmüller. 
Nederlandse Filatelistische 

Bondsbibliotheek NBFV-Baam. 
Met assistentie van mevrouw M. 
van der Meen 
Diverse nummers van Filatelie. 

WIIT U IETS KOPEK OF VERKOPEN? PUUTS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

Alle abonnees - of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd - kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleme an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank- of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG Almere-Hout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie IS verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AHENTIE! 

Ondergetekende 

Naam: 

Kruis hieronder aan in welke Straat en nummer:. 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: PC+PIaats: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

in 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere-
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank- of gironummer. 

(handtekening). 

Ten name van:. 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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Het hoofdstuk Automaatstroken 
in Nederland kan bijna afgeslo
ten worden. De Wincor-Nixdorf 
Propostal 20oo-automaten bij 
de TNT-winkels in Nijmegen, 
Rotterdam en Den Haag zijn 
buiten bedrijf gesteld. Alleen de 
postkantoor automaten in Zeist 
(PK-00006 en PK-00007) zijn nog 
in werking. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Opnieuw veel nieuws uit Frank
rijk en Taiwan, maar ook aCON-
automaten in Israël! 

Aland 
Op I maart 2010 verscheen de 
tweede FRAMA-automaatstrook 
met een afbeelding van zeilschip 
en boei. De serie bestond uit de 
waarden: € 0,75-0,80-0,85-0,90 
[afb. I] 

Australië 
In 2009/2010 zijn de volgende 
speciale CPS-uitgiften met 
afbeeldingen van kangoeroes en 
koala's uit Monarch-automaten 
verschenen: [afb. 2] 
02-01-2009 Adelaide 2009 
23-04-2009 APS Launch 2009 
01-10-2009 Tandanya 20 yrs 
17-10-2009 Sahsbury 2009 
24-10-2009 Congress 2009 

04-01-2010 Adelaide 2010 
17-01-2010 TDU Adel 2010 
(Tour Down Under =wielerronde) 
08-02-2010 SA Frama 20 yrs 
10-07-2010 Congress 2010 
20-08-2010 Stampex20io 

België 
Tijdens de Birdpex-tentoon-
stelling in Brussel (4-1-2010) 
zijn 2710 automaatstroken 
verkocht. Ter gelegenheid van 
de internationale tentoonstel
ling ANTVERPIA 2010 stond 
een Amiel-automaat opgesteld 
voorzien van speciaal papier met 
een afbeelding van de skyline van 
Antwerpen. De serie bestond uit 
de waarden i - 2 - Europa i en 
World I, nog afgegeven voor de 
oude prijs: € 0,59 -1,18 -0,90 -
1,05. Vanaf 28 augustus worden 
automaatstroken met het thema 
"Postvoertuigen van vroeger en 
nu" in de waarden i - 2 - Europa 
I - World I tegen nieuw tarief: 
€ 0,69-1,38-1,00 -1,15. Vanaf I 
september 2010 wordt in België 
de postmarkt geliberaliseerd 
en komt er en nieuw postlogo 
'bpost' 

Cyprus 
Op 27 januari 2010 verschenen 
nieuwe automaatstroken met 

afbeeldingen van Steenbokken, 
die in het wild voorkomen op 
Cyprus in een nationaal park 
Er zijn twee afbeeldingen die 
afwisselend voorkomen op de rol 
voordrukken, [afb. 3,4] De serie 
bestaat uit de waarden: € 0,24-
0,36 -0,45- 0,63 - 0,70-1,71 en 
is verkrijgbaar uit de automaten: 
003 Nicosia - 004 Famagusta -
005 Limassol - 006 Paphos - 007 
Larnaca. 

Denemarken 
Tijdens de nationale postze
geltentoonstelling "TAKIO" in 
Hiller0d op i en 2 mei 2010 stond 
een aCon-automaat voorzien 
van speciaal papier opgesteld, 
[afb. 5] De automaat leverde 
automaatstroken in de waarden 
5,00-5,50-8,50-9,50 DKK. De 
jaarlijkse nieuwe uitgifte met 
afbeelding van Deense land
schappen is uitgesteld tot 25 
augustus 2010. De serie bestaat 
uit de waarden: 5,00-5,50-8,50-
9,50 DKK. 

Far 0er 
De nieuwe serie automaatstroken 
van Far (Z)er zal verschijnen op 
20 september 2010 met afbeel
dingen van de nationale sport 
'Roeien' in diverse boten. [afb. 
6 - 9 ] 

Frankrijk 
* Op 23 t/m 25 april 2010 vond in 
Colmar de Salon Philatélique de 
Printemps (lentebeurs) plaats. De 
speciale automaatstroken tonen 
een afbeelding van Vakwerkhuis

jes en admiraal Bruat. Er waren 
drie IER- automaten geplaatst 
en men kon twee verschillende 
stempels verkrijgen. De serie 
bestond uit: € 0,51 - 0,51 Ecopli 
- 0,56 Lettre prioritaire - 0,70 
International document prio
ritaire -1,50 MINI MAX - 3,50 
International Marchandise prio
ritaire. De oplage bedroeg 60.000 
voordrukken, [afb. 10]* Tijdens 
de 2e Salon du Club Philatélique 
de l'Élysée stond in het paviljoen 
Gabriel van 27 t/m 29 mei 2010 
een LISA-i automaat. De oplage 
bedroeg 20.000 voordrukken met 
de afbeelding van een schilderij 
van Eugene Delacroix. De serie 
bestond uit: 0,51 - E 0,51 - P 0,70 
- Lettre € 0,90 [afb. 11]* 
Op 2 juni werd in het postmu-
seum nieuw papier "Joyaux 
Philatéliques-Afrique lie Maurice 
et Reunion" voor de IER- auto
maat in gebruik genomen. De 
bedoeling was dat het nieuwe 
papier tien dagen in de automaat 
zou zitten, maar na iy2 dag waren 
alle rollen op! Van de oplage van 
5.000 automaatstroken ging de 
helft naar de organiserende ver
eniging.... [afb. 12]* Van II t/m 
20 juni 2010 vond in het "Pare 
Floral de Paris" de Salon du Tim
bre plaats. Er stonden zes LISA-i 
automaten opgesteld met drie 
verschillende papiersoorten met 
afbeelding van a) de Eiffeltoren 
b) een waterrad c) 83 e filatelisten 
congres [afb. 13,14,15] ledere 
papiersoort had eigen speciaal 
stempel.. Het einde van de LISA-i 
automaten komt wel in zicht: 5 



van de 6 automaten waren op een 
bepaald moment defect. * Op 
I juli 2010 zijn de posttarieven 
in Frankrijk verhoogd en is de 
bedrukking van de automaatstro
ken aangepast: Ecopli is nu Lettre 
Eco, International document 
prioritaire is nu Lette prioritaire 
International en international 
marchandise prioritaire is nu 
Petit Päquet prioritaire inter
nationale. Een complete serie 
automaatstroken (19 stuks) met 
alle opdrukken kost nu € 87,44. 

Groot Brittanië 
Op 17 september 2010 verschij
nen fraaie nieuwe Post&Go-au-
tomaatstroken met afbeeldingen 
van tuinvogels: roodborstje, 
pimpelmees, goudvink, spreeuw, 
houtduif en huismus. Dit nieuwe 
papier vervangt het wat saaie 
koningin Elisabeth-papier in 30 
Post&Go-automaten en op de 
Autumn Stampex in Islington 
(Londen) [afb. 16 t/m 21] 

Ierland 
Onaangekondigd verschenen op 
20 mei 2010 Ierse automaatstro
ken met afbeeldingen van wilde 
bloemen. Deze automaatstroken 
waren alléén verkrijgbaar bij een 
pilot-postkantoor uit de Epson-
AS-printer Nr. 70701-70702-
70703-70704. [afb. 22] 
7 september 2010 is de laatste 
dag van deze Wilde Bloemen au
tomaatstroken, op 8 september 
2010 worden ze vervangen door 
Dieren en Maritiem leven met 
acht verschillende voordrukken. 

1st Class 
up to iOOg 

Israël 
De jaarlijkse Kerst-automaatstro
ken zijn op 26 november 2009 
verschenen in de automaten; ooi 
Filatelistische dienst - oio Je
rusalem - 015 Nazareth. De serie 
bestond uit de waarden 1,60 -
3,80 - 4,60 - 6,70 NIS. [afb. 23] 
Op 3 januari 2010 verscheen de 
eerste automaatstrook met de 
afbeelding van een vlucht vogels; 
op 27 januari 2010 gevolgd door 
een strook met de afbeelding 
van een Stern en op 14 april 2010 
van een Flamingo. De volgende 
automaten zijn in bedrijf; ooi Fi
latelistische dienst, 004 Karmiel, 
006 Haifa, 008 Netanya, oio 
Jeruzalem, on Rehovot, 012 Beer 
Sheva, 013 Eilat, 015 Nazareth en 
018 Ashdod [afb. 24] 
Vanaf 2 juni 2010 zijn vijf aCon 
automaten geplaatst in Israel 
[afb. 25] op 2 juni 2010 Nr. 
401808 Tel Aviv op 15 juni 2010 
Nr. 636801 Netanya op 16 juni 
2010 Nr. 620800 Kfar Sava op 24 
juni 2010 Nr. 101806 Jeruzalem 
De aCon automaten leveren de 
volgende automaatstroken met 
afbeelding van het postlogo 1,60 
2,40 3,60 3,80 Airmail 4,60 5,30 
6,50 6,70 en 24 uur bestelling 
3,00 3,60 NIS Door de tariefs
verhoging op I juli 2010 was de 
looptijd van dit tarief uit aCon 
automaten kort. [afb. 26] 

Macau 
Van de werelderfgoed uitgave 
is een herdruk verschenen op 
22 februari 2010 met de opdruk 
REIMP 2009. Dit-niet fluores

cerende- papier wordt alléén 
gebruikt in de Klussendorf 631 
automaat. De eerste oplage met 
opdruk IMP 2008 verscheen op 
fluorescerend papier en werd 
alleen gebruikt in de Nagler-
automaat. [afb. 27] 

Oostenrijk 
In de serie met afbeelding 'Tul
pen en Waterlelies' verscheen op 
28-8-2009 Gmunden 2009. 
Op 20 november 2009 versche
nen nieuwe motieven voor Winter 
automaatstroken met afbeelding 
van Ijskristallen en Spelende 
kinderen in de sneeuw met de 
opdrukken Christkindl 09, Phila
telie.Shop en Sonderpostamt en 
op 4-12-2009 Numiphil 2009. 
Op 7 januari 2010 verschenen 
nieuwe bloemen motieven 
'Margrietenenwaterlelies' met 
de opdrukken Philatelie.Shop en 
Sonderpostamt, op 28 mei 2010 
t.g.v. de Jeugdpostzegeltentoon-
stelling Lonsperch 2010 en op 11 
juni 2010 HIBRIA 2010 [afb. 28] 

Portugal 
Op 9 oktober 2009 verschenen 
automaatstroken met de afbeel
ding van landbouwprodukten on
der het thema 'Gezondeten' uit 
vier automaten Amiel, Crouzet, 
NewVision en SMD. [afb. 29] 
Op II mei 2010 verschenen auto
maatstroken in het kader van het 
Europese jaar van de Strijd tegen 
Armoede en Sociale uitsluiting. 

Singapore 
Op 22 februari 2010 verschenen 

fraaie zelfklevende automaat
stroken 'Destitation Singapore' 
ui de SAM-automaten in de 
waarden ist Local- 2nd Local-
50(|: -1,10 $ [afb. 30] 

Taiwan 
Ter herdenking van het herstel 
van de postverbinding China -
Taiwan verscheen op 15-12-2009 
een speciale automaatstrook 
t.g.v. 'Eén jaar postverbinding 
met China' [afb. 31] Ter il
lustratie van het kleurlint-circus: 
zwart kleurlint standaard in alle 
Innovision-automaten; roze lint 
in de automaten 106 - Taipei-
Beimen, 107 - Taipei-Neihu, 
120 Taichung-Mingchuan, 121 
Taichung-Taiping blauw lint in 
de automaten nr. 92 op 25-12-
2009 In Feng Yuan en nr. 112 en 
113 in Jonghli ter gelegenheid van 
de Nieuwjaarstentoonstelling van 
30-12-2009 tot 3-1-2010. 
Op 12 mei 2010 verscheen de 
vierde uitgifte in de serie Tung-
bloesem in oranje. 

Zwitserland 
De rollen met de omtrek van 
Zwitserland voor de FRAMA-
automaten zijn herdrukt. De rode 
kleurlinten worden vervangen 
door zwarte linten. Het einde van 
de FRAMA-autoaten in Zwitser
land is in zicht. De opvolger 300 
Pesa-automaten worden al in 
gebruik genomen, deze automa
ten geven geen automaatstroken 
maar loketstroken met datum af 
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ORANJE EN SURINAME: MOEIZAME, 
MAAR iUZONDERE lAND 

J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Handel 
De Vader de Vaderlands, Willem 
de Zwijger (2), was een verklaard 
tegenstander van het kolonialis
me. Hij had daarbij nadrukkelijk 
het kolonialisme van Spanje voor 
ogen, dat hij beschouwde als de 
kolonisator van de Lage Landen. 
Van Nederlandse koloniën was 
op dat moment nog geen spra
ke. Zijn zoon Maurits (3) was 
nauw betrokken bij de oprichting 
van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) en de West-
Indische Compagnie (WIC), 
waarmee de band tussen Oranje 
en latere overzeese gebiedsde
len begon. De Staten-Generaal 
gunden prins Maurits een 
belangrijk deel van de koloniale 
opbrengsten. Zijn opvolgers 
Frederik Hendrik (4) en Willem 
II M zouden minder invloed 
hebben, maar ook hun betrok
kenheid bij de overzeese handel 
legde hen geen windeieren. Voor 

Op 25 november is bet precies 35 jaar geleden, 

dat Suriname onafhonkelijk werd (i). Oe 

onafhankelijkbeidsfestiviteiten in Paramaribo werden 

destijds bijgewoond door prinses Beatrix en prins Clous. 

Als koningin heeft Beatrix echter de voormalige kolonie 

nog nooit bezocht. Jeffrey Groeneveld beschrijft de 

relatie tussen Oranjevorsten en Suriname. 

zover bekend hadden de Oranjes 
geen persoonlijke bezittingen in 
de koloniën. 

Ruil 
Van 1637 tot 1644 zwaaide een 
neef van de Oranjes, Johan Mau-
nts van Nassau-Siegen, de scep
ter over Nederlands Brazilië. Hij 
deed dat naar volle tevredenheid 

van de plaatselijke bevolking en 
tot op ae dag van vandaag wordt 
zijn naam met respect genoemd 
(6). Gezegd moet worden dat hij 
ook flink verdiende aan de suiker
teelt. Het feit dat de benaming 
"suikeroom" op hem is terug te 
leiden spreekt boekdelen. 
Het lukte niet om Brazilië in 
Nederlandse handen te houden. 

maar de belangstelling voor 
de West bleef Nederlanders 
vestigden zich in Suriname, 
maar pas bij het Verdrag van 
Breda in 1667 werd het door de 
internationale mogendheden 
erkend als Nederlands gebied 
(7). Met de Engelsen werd een 
ruil gedaan: Nieuw-Nederland, 
waartoe Nieuw-Amsterdam (het 
huidige New York) (8) behoorde, 
werd voor Sunname van de hand 
gedaan. De WIC bood Koning-
Stadhouder Willem III om een 
aandeel in de kolonie Suriname 
te kopen, maar hij ging daar niet 
op in (9). Stadhouder Willem 
V was zeer geïnteresseerd in 
de overzeese gebieden en hij 
probeerde persoonlijk een oplos
sing te vinden voor het probleem 
van gevluchte plantageslaven in 
Suriname. 

Slavernij 
Met de slavernij zelf hadden de 



Oranje koningen weinig proble
men. Het is althans niet bekend 
dat zij zich er negatief over heb
ben geuit. De belangstelling voor 
Surinamewas minimaal. Het 
is daarom ironisch dat uitgere
kend koning Willem lil de neld 
van de antislavernij beweging 
werd (io). De afschaffing van 
de slavernij wordt in Suriname 
de Emancipatie genoemd. Op 
een totale bevolking van 60.000 
vormden de slaven een groep 
van 34.000, ruim de helft dus. De 
Engelsen hadden de slavernij in 
de Koloniën al in 1834 afgeschaft. 
Nederland volgde pas in 1861 
wat Indië betrof en Suriname 
kwam zelfs pas twee jaar later. 
Koning Willem III toonde net als 
zijn vader en grootvader weinig 
belangstelling voor het lot van 
de slaven. Toen de Emancipatie-
wet in 1862 werd aangenomen, 
bereikte dit nieuws Suriname in 
de vorm van een boodschap van 
de koning aan zijn onderdanen 
(n). De burgerlijke en kerkelijke 
leiders versterkten het beeld van 
een zorgzame koning door de 
slaven liederen te leren waarin de 
koning alle lof kreeg toebedeeld: 
"God! Zegen Koning Willem Drie 
voor zoveel gunstbewijs!" De 
koning werd het symbool van de 
bevrijding en zodoende werd de 
Emancipatiewet het begin van 
een bijzondere band tussen de 
Oranjes en Suriname. Inmiddels 
wordt Willem III niet meer zo 
vereerd als voorheen, maar bij 

de onthulling van het Nationaal 
Monument Slavernijverleden in 
2002 werd wel zeer aangedron
gen op de aanwezigheid van 
zijn achterkleindochter, koningin 
Beatrix. Zij kon niet anders dan 
'acte de presence' geven. 

Bezoeken 
De bijzondere band met Su
riname betekende niet dat de 
Oranjes zich naar de kolonie 
begaven. In 1835 had een broer 
van Willem li l , prins Hendrik 
(i2), Suriname bezocht. De 
15-jarige prins verbleef als mari
neofficier enige tiid in Suriname 
en werd daar entnousiast ont
vangen. Daarna zou het nog tot 
de Tweede Wereldoorlog duren 
voordat prins Bernhard in 1942 
naar Suriname kwam. Demon
stratief bezocht hij onder andere 
de Hoogduitse Synagoge in 
Paramaribo. Prinses Juliana ging 
in 1943 naar Suriname, waar ze 
in het district Commewijne ken
nis maakte met delegaties van 
zeer enthousiaste en ontroerde 
bosnegers, afstammelingen van 
gevluchte slaven. Suriname stal 
voor altijd haar hart. Vreemd ge
noeg zag koningin Wilhelmina, 
die wel naar Canada en de Ver
enigde Staten reisde, geen reden 
om Suriname te bezoeken. 

Statuut 
Wilhelmina had vanuit Londen 
in een toespraak op 7 december 
1942 toespelingen gemaakt op 

vergaande zelfstandigheid van 
de koloniën (13). Na de onafhan
kelijkheid van Indonesië werd 
ook nagedacht over de nieuwe 
status van de overzeese gebieds
delen in de West. In 1954 werd 
het Statuut voor het Koninkrijk 
officieel van kracht. Het bepaalde 
dat de overzeese gebiedsdelen 
autonomie werd verleend met 
Juliana als staatshoofd (14,15, 
i6). Om dat te vieren reisden 
de vorstin en prins Bernhard in 
1955 naarSuriname(i7). Het 
werd een onvergetelijk en fees
telijk bezoek, waarvoor zelfs een 
rijtuig uit de Koninklijke stallen 
naar Suriname werd gebracht. 
Minister-president Ferrier vroeg 
de koninklijke gasten nadruk
kelijk om toch vooral snel weer 
terug te komen. 

Kennismaking 
Het was echter eerst de beurt 
aan de prinsessen om Suriname 
te bezoeken. In 1958 werd prin
ses Beatrix (i8) gastvrij ontvan
gen en enkele jaren later volgden 
haar zussen Irene en Margriet 
(19), die onder andere het 
nieuwe Hotel Torarica openden 
(20). In 1965 volgde een tweede 
bezoek van Beatrix. Het gonsde 
in die tijd van de geruchten dat 
een verloving van de prinses 
op handen was. Het feit dat zij 
meer tijd dan normaal aan de 
telefoon te vinden doorbracht, 
voedde de geruchtenmachine. 
Na het bezoek volgde inderdaad 

een verlovingsbericht, zij het 
dat de aanstaande bruid prinses 
Margriet was. Toch keerde in 
1966 Beatrix wel degelijk met 
haar kersverse echtgenoot terug 
naar Suriname om hem daar aan 
de bevolking voor te stellen (21). 
Prins Claus, die een deel van 
zijn jeugd in Afrika had doorge
bracht, was in zijn element in het 
tropische deel van het koninkrijk. 

Onafhankelijkheid 
Een jaar eerder hadden koningin 
Juliana en prins Bernhard hun 
tweede bezoek aan Suriname 
gebracht (22). Het zou het 
laatste blijken voor de onafhan
kelijkheid. De roep om volle
dige afscheiding van Nederland 
werd in de jaren zestig steeds 
luider (23). Met de komst van 
het kabinet Den Uyl kwam het 
streven naar onafhankelijkheid 
in een stroomversnelling. En 
zo bevestigde koningin Juliana 
op 25 november 1975 met haar 
handtekening de soevereiniteits
overdracht. Dat gebeurde in Den 
Haag, waar zij het vertrouwen 
uitsprak dat de hechte band 
tussen de beide landen alleen 
maar hechter zou worden in 
de toekomst. Haar dochter 
Beatrix en prins Claus waren er 
getuige van dat de Nederlandse 
driekleur gestreken werd en de 
nieuwe Surinaamse vlag in top 
ging. Een onvergetelijk moment 
dat gepaard ging met uitzin
nige vreugde van de aanwezige 
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Surinamers. Dit alles kon niet 
verhullen dat veel Surinamers 
zich zorgen maakten over de toe
komst van hun land en het oude 
moederland verkozen boven het 
onafhankelijke Suriname. In de 
jaren die volgden zou hun aantal 
alleen maar toenemen. 

Vrienden 
Nog een keer zouden koningin 
Juliana en prins Bernhard naar 
Sunname afreizen. In 1978 wa
ren zij te gast bij president Johan 
Ferner en zijn vrouw/ Edmé, 
met wie het koninklijk paar op 
vriendschappelijke voet omging 
(24). De bevolking zag Juliana 
nog steeds als haar koningin en 

dat liet men op hartelijke wijze 
weten. De politieke ontwikkelin
gen raakten eind jaren zeventig 
in een stroomversnelling, die 
leidden tot een staatsgreep van 
zestien sergeants. De oetrekking 
met Nederland verslechterden 
en zeker na de December
moorden in het Fort Zeelandia, 
waarbij leden van de oppositie 
werden vermoord, was er nog 
maar weinig over van de goede 
band tussen beide landen. 

Sympathie 
De grote groep Surinamers in 
Nederland bleef zich echter ver
bonden voelen met de Oranjes. 
Ook Beatrix kon op hun sympa
thie rekenen en omgekeerd. De 
Bijlmerramp in 1992, waardoor 
diverse Surinamers werden 
getroffen, liet dat nog eens zien. 
Koningin Beatrix bezocht de 
onheilsplek en was duidelijk 
zeer geschokt. Daarna sprak ze 
intensief met nabestaanden en 

getroffenen (25). De speciale her
denkingsdienst werd bijgewoond 
door de prinses Juliana en haar 
kleinzoon WillemAlexander. 
Bij het zilveren jubileum van 
de onafhankelijkheid schitterde 
koningin Beatrix echter door af
wezigheid (26). Men was er toen 
in Suriname zeer teleurgesteld 
over. Nu, in 2010, is er inmiddels 
een nieuwe generatie opgegroeid 
in Sunname die nog maar weinig 
affiniteit heeft met de vorstin 
en haar familie. Slechts bij de 
Surinamers in Nederland wordt 
ze nog altijd gerespecteerd als 
verdediger van de multiculturele 
samenleving (27). De vraag blijft 
hoelang zii in een snel veran
derend politiek klimaat deze rol 
nog kan blijven vervullen. 

Geraadpleegde bron: 
Gert Oostinaie  De parels en 
de kroon, Het koningshuis en de 
koloniën, 2006 
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Moeder des vaderlands 

I kon ing in Beatrix is 'Moeder des vaderlands', 
zij het soms op een totaal andere manier dan 

■ haar moeder. In de vele werkbezoeken aan 
OII5 land laat ze keer op keer haar grote interesse 
in onze samenleving zien. Bij rampen haast ze zich 
naar de plaats des onheil om de getroffenen bij te 
staan. Slachtoffers en nabestaanden van ingrijpende 
gebeurtenissen zoals de Bijlmerramp, de vuurwerk

ramp in Enschede, de Nieuwjaarsbrand in Volendam 
en de tsunami herinneren zich tot vandaag de dag 
haar woorden van troost en medeleven. Beatrix is zich 
terdege bewust van het belang van deze symbolische 
functie van het koningschap. Haar grote maat

schappelijke betrokkenheid en bemoeienis op allerlei 
e warme hartelijkheid 

van Juliana is ook Beatrix niet vreemd. Zo liet zij zich 
op Koninginnedag igSS op een onverwacht bezoek 
aan Amsterdam spontaan dooreen voorbijganger 
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MELVW KEVERPOSTZEGELS 
" " ^ E WERELblROND 

J\ 

Op 30 juli 2003 was het tijdperk 
van de Kever voorbij. In het Mexi
caanse Puebla liep het laatste 
exemplaar, na een productiepe
riode van 69 jaar, van de band. 
Deze 21.529.464ste Kever  een 
1600 met 46 pk  werd naar het 
Volkswagenmuseum in Wolfs
burg gebracht. De Volkswagen 
verdween weliswaar geleidelijk 
van de weg, maar de 'legende op 
vier wielen', zoals de beroemd
ste auto ter wereld eens werd 
genoemd, leeft  zie boven  tot 
op heden verder. 

Als symbool van de 'Duitse won
deren der economie' werd hij 
over de hele wereld bekend, ech
ter niet enkel in het wegverkeer, 
maar ook als afbeelding op meer 
dan dertig postzegeluitgiften 
overal ter wereld. Toen in 1939 in 
het Duitse rijk op de Internatio
nale Automobieltentoonstelling 
in Berlijn naast de eerste lichte 
personenauto van DaimlerBenz 
en de racewagens van de Auto 
Union en later MercedesBenz 
ook de Volkswagen voor het 
eerst op postzegels werd afge
beeld, kon niemand vermoeden 
welke posterijen de auto uit 
Duitsland goed bevonden om 
een postzegel op te versieren. 

Het strekt zich uit van automaat

zegels uit Portugal (1995) tot 

A % v~ ■

B E R N D B R A U N , D U I T S L A N D 

De VW Kever is nog steeds de meest geliefde oldtimer op 

de wegen van ons buurland Duitsland. De Unie van de 

Automobielindustrie deelde midden oktober 2009 mee, 

dat van de meer dan 310.000 betrouwbare toegelaten 

ajjto's met eerste inschrijving in 1979 of vroeger, er Mact 

'11^44.540 K,̂ v,ers waren. im 
\ \ \ \ 

V 
aan de Hongaarse herinnering 
aan het jubileum „ loojaar 
Automobiel" (1986). Tussen de 
Noordkaap en Malta namen 
in Europa ook Frankrijk, Jersey, 
Griekenland, IJsland, Kroatië, 
Luxemburg en als laatste, op 
29 januari 2009, Zweden het 
thema over. San Marino bracht 
in 1997 zelfs een blokuitgifte 
meteen prijsvraagcoupon aan 
de postloketten  hiermee kon 
in tneorie elke inzender een VW 
Kever winnen! 

Zelfs de Afrikaanse staten 
Liberia (2001), Zambia (1998), 
Sao Tomé en Principe (2003), 
Tanzania (1999) en Togo (2000), 
Guyana in ZuidAmerika (2000) 
evenals NieuwZeeland in 
Oceanië (2000) herinnerden op 
postzegels aan de automobiel uit 
net verre Europa. 

NU TE KOOP! 

Nu te koop: de cdrom 'Filatelie 
Jaargang 2009'. Alle elf edities uit de jaargang 

2009 gedigitaliseerd. Als u deze cdrom wilt bestellen, kunt u 
een bedrag van 10 euro overmaken op INGrekening 706968 ten name van 

de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
in Leiden, onder vermelding van 'Jaargang 2009 op cdrom'. 

Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de cdrom 
moet worden gezonden. Met de toezending kan enige tijd gemoeid zijn. 

Een postzegelhandelshuis in 
Braunschweig verkocht, in een 
oplage van 10.000 exemplaren, 
een privé zegelbrochure van de 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege (Bonds
vereniging voor vrijwillig welzijns
werk) in Kevervorm. Naast de 
toepasselijke postfrisse originele 
welzijnszegeleditie van de Duitse 
post uit het jaar 2002 met de 
afbeelding van de VW Kever van 
1949 en een facsimile van de eer
ste Duitse Keverpostzegel van 
1939 bevat ze indrukwekkende 
foto's en belangrijke achtergrond
informatie over deze auto. 

Naast postzegels is ook het 
poststempel een reclamemid
del, dat de aandacht trekt in alle 
maatschappelijke groeperingen. 
Dat wisten PRstrategen al die in 
1938 een speciaal stempel voor
stelden, die de eerstesteenleg
ging van de Volkswagenfabriek 
in Rothenfelde über Vorsfelde op 
26 mei weergeeft. Het effect van 
dit poststempel herinnerde men 
zich in de Filatelistenclub van 
Wolfsburg tien jaar later weer. De 
vereniging liet, naar aanleiding 
van een postzegeltentoonstel
ling op 17 en 18 januari 1948, 
het eerste speciale stempel van 
Wolfsburg over Volkswagen 
maken. 

In de jaren daarna werd het 
automerk een vast bestanddeel 
van de in Wolfsburg gebruikte 
stempels. In 1949 luidde de 
tekst '50.000 Volkswagens sinds 
het einde van de oorlog', vanaf 

1950 '100.000 Volkswagens 
sinds het einde van de oorlog'. 
In het jaar 1952 dook voor het 
eerst het begrip 'Volkswagen
stad' op, waarbij een Kever voor 
fabriekshallen wordt afgebeeld. 
Een Volkswagen met laurlertak 
siert de stempel van 1953, voor 
de viering van een half miljoen 
geproduceerde Volkswagens. En 
slechts twee jaar later luidde het 
'Sinds het einde van de oorlog, 
1 miljoen Volkswagens'. Daarna 
kwam er nog een reeks van 
andere speciale stempels die 
de Kever in tekst of beeld in de 
stempels van Wolfsburg toon
den, maar het merk kwam ook 
via machinale stempels in alle 
hoeken van onze wereld terecht. 

De Duitse filatelistenjeugd 
maakten zich de Volkswagen als 
een bijzondere gimmick eigen: 
Ze beleefden een Kever volledig 
met postzegels en trokken zo de 
aandacht van bijna alle voorbij

angers naar zich toe, ongeacht 
un leeftijd! 

Bronnen 
Zegelpakketten met edities met als 
thema „Volkswagen/Kever" (selectie; 
de cijferaanduidingen hebben 
betrekking op de nummering in de 
MICHELcatalogi) 

Duitsland 
Duitse Rijk (Mi 686/88, Mi 695/7; 
Bondsrepubliek Duitsland (Mi 
2289/2293J 

Europa 
FinlandAland (Mi 247/50) 
Frankrijk (Mi 3458/67) 

jersey (Mi 1181/86) 
Griekenland (Mi 2322/26) 
IJsland (Mi 1062/5) 
Kroatië (Mi 856) 
Luxemburg (Mi 1537/8) 
Portugal/Automaatzegels (Mi 12) 
Portugal (Mi 2041/4) 
San Marino (Mi Blok 23, Mi 2154/7) 
Zweden (Mi 2676/81) 
Hongarije (Mi 3828/33) 

Buiten Europa 
Guyana (Mi 6805/25 Mi Blok 62c/) 
Liberia (Mi 2924/37, Mi Blok 263, Mi 
3543/57, Mi Blok 347, Mi 30)42/54, Mi 
Blok 393) 
NieuwZeeland (Mi 1836/41) 
Zambia (Mi Blok 46) 
Sao Tomé en Principe (Mi Blok 456) 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2010 (verschijnt 7 december 
2010) moeten uiterlijk op i 
november 2010 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 30014, 
i josAAAImere 
of op die datum per email 
(redactie@defïlatelie.ni) zijn 
ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel

den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum

mer vermeld. Emailadressen 
o f adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no

taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin

den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa

toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

27 november: 
Emmen. Philatclica öojoar, 
eenkaderten toonstelling, 
clubveiling 1213. Eden hotel 
(De Giraf), Van Schaikweg 
55, 7811 HN Emmen, 93016. 

= Info: UJUJUJ.philatclicacmmen.nl 
<=) 
■̂  2728 december: 
^ Barneveld. Emdejaarsbeurs, 
<«. Veluwehal. Nieuwe Markt 6, 
* Barneveld. 
^ www.mdejaaribeuTS.nl 

™ 2223 april: 
2 Gouda: de Brieuenbeurs. i8e 
^ internationale beurs voor 

postgeschiedenis, post

7 Ä 0 ^^^' 'destukken, literatuur, 
I v i etc. Sporthal 'De Mammoet' 

Calslaan lo i , 1017 uur (za) 
e n i i  i 7 u u r ( z o ) . 
Thema: Oorlog en Vrede. 
Info: uJU)u).bricuenbeurs.com 
Email: info(3)bnei;enbcurs.com 

28 april 1 mei: 
Luxemburg: Philalux, 
FEPAtentoonstelling, Foire 
Internationale, Luxem
burgKirchberg. Klassen: 
Thematische en traditionele 
filatelie; postgeschiedenis, 
literatuur en jeugd. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 november 

Rotterdam. Romeijnshof, 
Stresemannplaats 8,1016. 
Tel: 0104762424. 

13 november: 

Bilthoven. fcg OostEuropa, 
't Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 1016. Tel: 0346
572593 (na 19 uur) 

Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan 
t/o busstation, 13301630. 
Tel: 0321314305. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. Tel: 

ge, Drechterwaard 10,1016. 
Tel: 0725333906. 
AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 93013. Tel: 0223531518. 

Boxtel. Den Tijberzaal van 
het Vmbocollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Tel: 0411688620. 

Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,1013. Tel: 024
6413608. 

16 november: 

Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
141430. Tel: 0243974654. 

18 november: 

Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, v.a. ig. Tel: 
0455415088. 

20 november: 

Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. Tel: 
0297343885/340257. 

Apeldoorn. Het Bolwerk, 
Ravelijn 55,1016. Tel: 055

Het was uieer gezellig tijdens 

0235613929 (na 20 uur). 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12301630. Tel: 
0228513450. 

Huizen. Zenderkerk, 
Borneolaan 30,1017. Tel: 
0355387550. 

Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,131615. Tel: 
0334943220. 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010
5916747. 

Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,101530. 
Tel: 0318517569. 

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker

kebosch (bij CCZ), 101530. 
Tel: 0654344840. 

14 november: 

Alkmaar. Aula Clusiuscolle

het q^elopcm Postexuieckend.. 

3558600/0630718411. 

Boskoop. 'De Stek', Putte
laan 148 (naast Aldi), 1317. 
Tel: 0182615136/0172
216059/0172215264 (zaal). 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3993, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 913. Tel: 
0297289322. 

Rijssen. Nieuwlandsweg 5, 
1016. Tel: 0548517506. 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Scheopen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 

Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Diemen
straat ia, 9301230. Tel: 
0413367786. 

Veldhoven. Gemeenschaps

huis D'n Bond, Rapportstraat 
29,1016. Tel: 0402536511. 

Venlo. Zalencomplex Limi
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1013. Tel: 0773820064. 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 1517,131630. Tel: 
0332863510. 

21 november: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,101230. 
Tel: 0224298416. 

27 november: 

Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016. Tel; 
0235613929. 

Dordrecht. Gravenhorst te 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706. 

Enkhuizen. Wijkcentrum IJs
selzand, Anjerstraat i, 1317. 
Tel: 0229852837. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3993,12301530. 
Tel: 0356216261. 

Sliedrecht. Partycentrum 'de 
Lockhorst', Sportlaan i, 930
15. Tel: 0624432140. 

Woerden. Sg. AlBarid. Ver
enigingsgebouw Excelsior, 
Singel 45a, 93015. Tel: 
0348418770. 

Zwolle, clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
1015. Tel: 0384216493. 

28 november: 

Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, 912. 
Tel: 0227542286. 

Capelle aan den IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 1017. 
Tel: 0104508474. 

Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tel: 
0206942002. 

Helmond. De Fonkel, Prins 
Karelstraat 123,1014. Tel: 
0492526864. 

Huissen. Cultureel centrum 
'de Brink', Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 

Weert. Scholengemeen
schap Philips van Horne, 
Wertastraat, 101530. Tel: 
0495533862. 

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
1115. Tel: 0622650760. 

29 november: 

Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
191930. Tel: 0243974654. 

4 december: 

Hendrik Ido Ambacht. San
dido. Reeweg 79,1216. Tel: 
0786814441. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3993, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis 
traat i, 1016. Tel: 0252
411406. 

Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt4,1014. 
Tel: 0529432746. 

Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,131516. Tel: 
0341256163. 

Oosterhout. Wijkcentrum 
De Bunthoef, Bloemenhof 
2,1416. 

Waalwijk. Buurthuis Bloe
menoord, Bloemenoordplein 
3,913. Tel: 0416337982. 

Wierden. Zalencentrum 'het 
Anker' Wilhelminastraat 28, 
1015. Tel: 0546571164. 

5 december: 

Obdam. Dorpsstraat 153

155, 912. Tel: 0226452047. 

9 december: 

Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14,1017. 
Tel: 01113227945. 

11 december: 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde i, 9301630. Tel: 
0653260579/0182394584. 

Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan 
t/o busstation, 13301630. 
Tel: 0321314305. 

Haren. Buurthuis 'de Mel
lenshorst', Waterhuizerweg 
36,1016. Tel: 0505348082. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. Tel: 
0235613929 (na 20 uur). 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12301630. Tel: 
0228513450. 

Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,131615. Tel: 
0334943220. 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010
5916747. 

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker
kebosch (bij CCZ), 101530. 
Tel: 0654344840. 

12 december: 

AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 93013. Tel: 0223531518. 

Boxtel. Den Tijberzaal van 
het Vmbocollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Tel: 0411688620. 

Venlo. Zalencomplex Limi
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10013. Tel: 0773820064. 

Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76, 1013. Tel: 024
6413608. 

13 december: 

Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
191930. Tel: 0243974654. 
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14 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Brumeweg 272, v.a. 
14-1430. Tel: 024-3974654. 

16 december: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, v.a 19. Tel: 
045-5415088. 

18 december: 

Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 

Heeze. Café de Brug, 
Ginderover 2,12-17. Tel: 
040-2263192. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka-
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261 

Leusden. Hamersveldseweg 
30,13-1615 Tel: 033-
4943220. 

Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 9-13. Tel: 
0297-289322. 

Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. Tel: 
078-6150511/0184-415437. 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Scheopen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 

Tel: 0475-321179. 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 15-17,13-1630. Tel: 
033-2863510 

Zwolle, clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
10-15. Tel- 038-4216493. 

19 december: 

Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel: 
020-6942002 

Huissen. Cultureel centrum 
'de Brink', Brink 8,10-15 
Tel: 026-3271979. 

Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161,10-
1230. Tel 0224-298416. 

Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Diemen-
straat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. 

27 december: 
Dalfsen. tafeltenniscentrum, 
Smidswegje 4,10-16. Tel: 
0529-458267. 

Oegstgeest. Wellantcollege, 
Lange Voort 70,10-16. Tel. 
071-5173147. 

29 december: 
Kampen. De Hanzestad, 

IJsseldijk 12,10-16. Tel. 038-
3324654. 

VEILINGEN 
NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

9 november 2010 
Kinderpostzegels 2010- post-
zegelvel met 6 verschillende 
postzegels (gegomd) 

23 november 2010 
Decemberzegcls 2010: postze-
gelvel met 20 postzegels, 
waarvan 10 verschillende 
postzegels (zelfklevend) 

Persoonlijke DccembeRepels 
2010: postzegelvel met 10 
gelijke postzegels (gegomd) 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 070-
3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www muscom nl 
Openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdagvan 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. Het 
museum is gesloten op 
maandagen en verder op 
tweede paasdag, tweede 

pinksterdag, Koningin
nedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4- t/m 12-jarigen 4 
euro. CJP 5 euro, Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www muscom nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van de 
postwaarden te bestuderen. 
U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak be
zichtigen. De eerstvolgende 
onderzoeksdagen zijn op 
donderdag 16 september, 28 
oktober en 18 november. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Har-
net van der Veen (telefoon 
070-3307563 of 3307567) of 
stuur een mailtje aan mcrkc-
lens@muscom nl of hudueen@ 
muscom nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
is na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(070-3307570, 's morgens) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaari Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
met meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
website van de KNBF (www 
knbf nl) en het aanklikken van 
de Bibliotheek-tab bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@knbfnl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard' 

iffissmfir' SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k verhulsBg)ziggo.nl 

STEMPEL UMPHILEX IN DE HERHALING 

Op zaterdag 23 en zondag 
24 oktober 2010 werd in het 
gebouw van Scholengemeen
schap Philips van Home in 
Weert RAJA 2010 -LIMPHI-
LEX XL georganiseerd. XL 
IS het getal 40, weergegeven 
in Romeinse cijfers. Tijdens 
Limphilex werd een bijzon
der poststempel gebruikt. De 
stempelverzamelaars onder 
ons zullen het stempel vast 
wel herkennen. Het zelfde 
ontwerp van 5 jaar geleden 
werd uit de kast gehaald en 
IS opnieuw gebruikt Het is 
een gestileerde versie van een 
rog. De scheldnaam van de 
mensen uit Weert is Rogste-
kers (afkomstig uit de mid
deleeuwen). Aan het eind van 
Carnaval wordt jaarlijks nog 
een rog van stof verbrand. 

^ P R T 

Voor de volledigheid laat ik 
ook nog even het ontwerp 
van vijfjaar geleden zien. 
Toen was de tentoonstel
ling Limphilex XXXVI (=36). 
Beide stempels zijn ontwor
pen door Birza Design uit 
Deventer. 

^VEER"Ï 

Dag van de Postzegel 
Nog te goed heeft u de 
afbeelding van het stempel 
Dag van de Postzegel 2010. 
Dit stempel werd gebruikt 
tijdens Postex en de jaarlijkse 
gelegenheidsenveloppen 
werden ermee gestempeld. 
In het stempel zien we een 
postkoets en het ontwerp is 
van Paul Walraven. 

^^cSePosf 

'ö okto'o«^ 

Inviting The World at home 
Tot slot kan ik een stempel 
laten zien dat werd ge
bruikt in een boek met als 
thema Inviting the World 
at home Het stempel is 
aangevraagd door de KNBF. 
Tijdens de Postex werd 
een boek gepresenteerd, 
waarvan de inhoud bestaat 
uit een scala van brieven en 
postkaarten afkomstig uit de 
hele wereld. Het boekwerk 
en enveloppen zijn met een 
speciale persoonlijke post
zegel en het hier getoonde 
stempel verfraaid. Het 
midden van het stempel is 
onze aarde. We herkennen in 
het ontwerp de continenten 
en een gestileerd vliegtuig 
en een schip verbindt ze 
m feite met elkaar Ook dit 
stempel is door Birza Design 
ontworpen 
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ARTIKEL 76 - VERVALSTE PROEVEN EN GETANDE POSTZEGEL 
VAN DE JUBILEUMEMISSIE 1923 (NVPH NRS. 130 EN 131) 

INLEIDING 

Tijdens een telefoonge
sprek met een bevriende 
postzegelverzamelaar 
vertelde deze mij dat hij 
een envelop had gevon
den, gefrankeerd met 
twee 5 centzegels en een 
5 guldenzegel van de 
Jubileumemissie 1923. Het 
bijzondere aan de 5 gul
denzegel is dat het een ge
rasterd exemplaar betreft. 
Of ik deze vervalsing wel 
eens eerder had gezien. 
Bij nadere bestudering 
bleek dat dit een gekleurde 
kopie van de 
5 gulden postzegel was en 
opgeplakt op een andere 
5 centzegel. Of ik daar wat 
mee kon doen. 
Van deze envelop is een 
afdruk gemaakt (afb. i) en 
van de opgeplakte kopie 

van de 5 guldenzegel op de 
5 centzegel een vergroting 
(afb. 2). De verzender van 
de envelop heeft deze 'Cin
derella' bewust gemaakt. 

In 2005 kreeg de keu
ringscommissie van de 
NVPH twee proeven van 
de Jubileumzegels van 
1923 ter keuring aange
boden, namelijk van de 
21/2 Gld. (afb. 3) en de 
SGld. (afb. 4).Deze 
proeven bleken de be
kende vervalsingen te zijn 
die gemeld worden in het 
Proevenboek, pagina 62 
na nummer 169, waar het 
volgende staat vermeld: 
'Dergelijke afdrukken 
van de 1V2 en 5 gulden in 
de gekozen kleuren, op 
velletjes van 45 x 60 mm, 

zijn vervalsingen.' 
Voor verdere beschrijving 
van deze vervalsingen zie 
afbeeldingen 8, 9 en 10. 

In 2008 zag ik soortgelijke 
vervalste proeven in de 
Amerikaanse veiling van 
Cherrystone (afb. 5). 
Via een e-mail is de vei
linghouder geïnformeerd 
over deze vervalsingen. 
Hij zou deze uit de veiling 
nemen. In 2010 werden 
deze vervalsingen weer 
aangeboden, nu met de 
vermelding dat ze in de 
Tweede Wereld oorlog 
waren gemaakt. De inzet 
was US$ 450. 

Tijdens gezamenlijke 
informatiebijeenkomsten 
kreeg ik van een bekende 

m 

Den WelSd.Geb. Hoer C.C.Verbeek, 

Feliotroopstraat 39 
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veilinghouder een vervals
te, getande 2y2 gulden ter 
inzage. Van de vervalsing 
zijn foto's gemaakt, inclu
sief microscoopopnamen. 
Omdat via het vergelij
ken met een originele 
postzegel de verzamelaar 
de vervalsing kan herken
nen, worden deze in de 
volgende afbeeldingen 
getoond. Afb. 6 is de af
beelding van de originele 
2y2 guldenzegel, getand in 
lijntanding II Vi. 
Afb. 7 is de getande 
vervalsing van deze 2'72 
guldenzegel. 
Het onderscheid tussen 
origineel en vervalsingen 
ziet u in de volgende 
afbeeldingen. 

Vervalste 2'/2 Gld-waarden 
van de Jubileumzegels 
1923 
Afb. 8 is de vergroting 
van de originele postze
gel. De belettering en de 
cijfers zijn duidelijk en 
de voorstelling van de 
zittende koningin is vrij 
conservatief 
Afb. 8a - uitvergroting 

Afb. 1 - cnuclop met valse 5 guldenzê el opgeplakt op een echte 5 centzeael 

rechterbovenhoek. Gelet 
moet worden op de teke
ning van de rechter pilaar 
en de hierin getekende 
verticale lijnen. De boven
kant van de pilaar heeft 
tussen de ronde vormen 
een boogje. De hierboven 
geplaatste horizontale lijn 
is recht en in lijn met de 
van boven naar beneden 
lopende boogvormen. 
Ook de pilaar achter de 
figuur heeft een duidelijk 
op de voorste pilaar geënte 
vorm. 
Afb. 8b - uitvergroting 
bovenlichaam zittende 
figuur. De gravure is vrij 
donker, gegraveerd met 
brede lijnen, de mond 
is een klein lijntje. De 
rijksappel heeft een wat 
ovale vorm en de staf een 
brede 'schaduw' aan de 
onderkant. In de riem 
is een horizontale lijn 
gesneden. 
Afb. 9 IS de vergroting van 
afbeelding 3. De cijfers 
zijn vrij knullig gesneden. 
De letters kloppen niet. 
Vooral de eerste hoofdlet
ter E van Nederland. De 
graveringen in de rok zijn 
slecht uitgevoerd. 
Afb. 9a - uitvergroting 
rechterbovenhoek. De 
bovenkant van de pilaar 
is duidelijk anders dan 
van afb. 8a en de verticale 
lijnen zijn alle even dik. De 

Afb 2-ver3rotin3 
van de gekopieerde 
en opgeplakte 
5 guldenzegel 
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Afb 5 - vervalste proef van de 2 V2 guldenzegel 
Jubileum 1923 

Afb 4 - vervalste proef van de 
5 guldenzegel Jubileum 1925 

Afb. 5 - vervalste proeven aangeboden m de veiling van het Amerikaanse 
veilinghuis Cherrystone 



mond is een grote streep. 
Geen verbindingsboogje 
en de horizontale lijn is 
ongelijkmatig met schuine 
uiteinden. De pilaar op de 
achtergrond is heel grof, 
een verticale lijn loopt 
door naar boven en de 
zgn. horizontale lijntjes 
boven de pilaar zijn er tus
sen geflanst. 
Afb. gb - uitvergroting 
bovenlichaam zittende 
figuur. De horizontale en 
verticale arceringlijnen 
zijn te fijn en van gelijke 
breedte. De rijksappel is 
rond en het kruis er bo
venop is ongelijkmatig. De 
lijnen van de staf hebben 
geen schaduwrand. In de 
tekening zijn veel verschil
len herkenbaar. 

Afb. 10 is de vergroting 
van de getande vervalste 
postzegel afbeelding 7. De 
cijfers lijken meer op de 

originele. De L van GLD 
heeft linksonder een rond 
uitlopende schreef De 
gehele koningin figuur is 
schraler van tekening. 
Afb. loa - uitvergroting 
rechterbovenhoek. De 
bovenkant van de pilaar 
is links schuin en rechts 
rechthoekig, terwijl er 
een horizontale verbin
dingslijn is. De rechter 
buitenlijn van de pilaar is 
smaller dan de originele. 
De schuin doorlopende 
arcering boven de pilaar 
heeft een grotere opening. 
Bij de achterste pilaar 
is de afstand tussen de 
bovenkant van de pilaar en 
de horizontale, dubbele 
lijn groter. 
Afb. lob - uitvergroting 
bovenlichaam zittende 
figuur. De tussenruimte 
van de horizontale en 
verticale arceringlijnen is 
veel meer open. De mond 

ontbreekt. De rijksappel is 
rond en groter en het kruis 
is veel groter. De staf lijkt 
meer op de originele, maar 
mist de brede schaduw 
aan onderzijde. De open 
ruimtes in en de tekening 
van de mantel zijn groter 
en grover, zie o.a. de 
uiteinden van de mouwen. 
De duim van de rechter
hand is stomp. 

Tot zover de vervalsingen 
van de 2 Vi gulden zegels 
van de Jubileumemissie 
1923. 

Artikelenreeks 
Bij het afscheid van Aad 
Knikman als hoofdredac
teur van 'Filatelie', had ik 
alle tot dan toe door mij 

geschreven en gepubli
ceerde artikelen op een 
dvd gebrand en hem dit bij 
zijn afscheid overhandigd. 
Naderhand bleken meer 
verzamelaars geïnteres
seerd te zijn in deze 
verzamel dvd. Ook worden 
meer vragen gesteld over 
onderwerpen die ik al eens 
eerder heb gepubliceerd. 
Daarom heb ik besloten 
om alle tot afgelopen 
september 2010 door 
mij geschreven en in het 
maandblad 'Filatelie' 
gepubliceerde artikelen 
betreffende het herken
nen van vervalsingen èn 

Afb. 8a - uttver̂ rotina 
(rechterbovenhoek) originele 

i'A-guldmzegtl 

aanverwante artikelen 
op een dvd te branden 
(93 artikelen, ruim 200 
pagina's) en ter verkoop 
aan verzamelaars aan te 
bieden. 
Verzamelaars die deze 
dvd willen bezitten, 
kunnen door middel van 
het overmaken van € 25 
op rekeningnummer 
33.39.06.462 t.n.v. H.W. 
van der Vlist met vermel
ding van hun naam, adres 
en het woord dvd, na 
ontvangst van bovenge
noemd bedrag deze dvd 
op het opgegeven adres 
ontvangen. 

Afb. 6 - originele i'A guldenzegel 
Jubileum 1925 

Ajb. 7 - vervalste getande postzegel 
2)4 guldenzegel 

Afb. 8 - vergroting van het zegelbeeld van 
de originele z'A guldenzcgel 

Afb 8b - uitvergroting 
bovenlichaam zittendejiguur 

originele 2i4-guldenzcgel 

Afb. 9a - uitvergroting 
(rechterbovenhoek) vervalste proef 

2 54 guldenzegel 

Ajb. lOtt - uitvergroting 
(rechterbovenhoek) vervolste 

getande 2'/4guldenzegcl 

Ajb 9 - vergroting van het zegelbeeld van 
de vervalste proef 

Ajb gb-uitvergroting 
bovenlichaam zittende jiguur 
vervalste proef 2 !̂  guldcnzegel 

Ajb. 10 - vergroting van het zegelbeeld 
van de vervalste getande z'A guldenzcgel 

Ajb 10b - uitvergroting 
bovenlichaom zittende jiguur 

vervalste getande 2}4 guldenzegel 
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

NEDERUMOSTAUGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Cadeautje 
De NVPV Nijmegen biedt 
zijn leden niet alleen een 
blad, Waalzegel, met een 
inhoud op niveau, maar 
geeft ook nog eens een 
flinke korting (€ 15!) op 
de NVPH Catalogus. Waar 
doen ze het van? 
Het kleurrijke blad 
bereikte mij met een 
kleurrijke frankering: 
niet de afdankertjes uit 
de jaren zeventig en 
tachtig, maar gewoon een 
paar verse bomen (Lang 
leve het bos). Waalzegel 
won in 2008 de Filatelie 
Verenigingsprijs voor het 
beste algemene tijdschrift 
en ook het nummer waar
mee het nieuwe seizoen 
ingeluid wordt, biedt 
kwaliteit. Ab Klomp en 
Peet van Tol schreven een 
mooi geïllustreerd artikel 
(forse illustraties!) over de 
Europese Gemeenschap. 
Het uitgangspunt is een 
gedachte die me aan
spreekt: 'De afbeelding op 
veel postzegels is een geschied
kundige momentopname. 
Een uerzameling zegels ouer 
eenzelfde onderwerp laat zich 
lezen als een historisch pren
tenboek.' Het verhaal over 
de Europese Gemeen
schap, de voorloper van 
onze huidige Europese 
Unie, laat zich uitstekend 
vertellen aan de hand van 
postzegels en poststuk
ken van veel verschillende 
landen. 
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Mardjohan Hardja-
sudarma schrijft over de 
medische school Salemba 
in Batavia, afgebeeld op 
een zegel van Neder-
landsch Indië uit 1946 
(NVPH NI 306). Hij 
illustreert zijn verhaal met 
een flink aantal post
stukken die op de een of 
andere manier verbonden 
zijn met de geschiede
nis van dit instituut. Het 
is een verhaal met een 
persoonlijk tintje. De 
auteur was bijna vijftig 
jaar geleden student aan 

de Salembaschool en zijn 
artikel is een poging om 
twee essentiële facetten 
in zijn leven te verenigen: 
filatelie en geneeskunde. 
Het blad is ook op de 
website van de vereniging 
te zien: 
www.nvpvmjmegen.nl 

Veilen en ruilen 
Ook Alkmaar heeft een 
vereniging die aangeslo
ten is bij de NVPV; het 
contactblad ('Kaaspost') 
telt inmiddels 37 jaar
gangen. Het blad is wat 
minder gekleurd dan dat 
van de Nijmeegse broe
ders en zusters, maar laat 
zien dat er veel activiteiten 
ontplooid worden voor de 
leden. Rondzendverkeer 
en veilingen zijn belang
rijke pijlers van de vereni
ging. Andy van Tilburg, 
hoofd rondzending, geefi: 
aan welk materiaal op dit 
moment goed loopt in de 
rondzending: Nederland 
gebruikt vanaf 2005, 
recent materiaal van de 
Nederlandse Antillen en 
Aruba. Ook de meeste 
Europese landen na 2000 
vinden goed aftrek, maar 
helaas wordt dit materi
aal zelden aangeboden. 
'Ongebruikt met plakker 
is voor het oud papier, dat 
verkoopt absoluut niet'. 
Ook Nederland van 1940 
tot 2005 en de Neder
landse Antillen tot 1990 
blijven in Alkmaar in de 
boekjes zitten. Fdc's zijn 
absoluut onverkoopbaar. 
In Alkmaar worden de 
verenigingsveilingen op 
verschillende manie
ren extra aantrekkelijk 
gemaakt. Zo wordt er 
soms onverwacht een 
flinke korting gegeven op 
willekeurige nummers tij
dens de veiling. Ook gaat 
de opbrengst van enkele 
kavels naar een goed doel 
en soms doen ze helemaal 
geen veiling, maar wordt 
er de hele avond geruild, 
desnoods met geld 
als ruilmiddel. Om de 
kooplust bij de veilinglief
hebbers erin te houden 
komt de redactie met een 
positief bericht, ontleend 
aan onderzoek uitgevoerd 
door de Universiteit van 
Tilburg. Daaruit blijkt dat 
postzegels 'een serieuze 
en waardevolle aanvul
ling zijn op een beleg
gingsportefeuille'. Op 

lange termijn schijnen de 
rendementen te kunnen 
oplopen tot gemiddeld 
zeven procent per jaar. 
Postzegels zijn volgens 
het onderzoek waardevast 
en bestand tegen inflatie, 
vergelijkbaar met goud. 
Zeker in een economisch 
onzekere periode, met 
een hoge inflatie, kunnen 
beleggingen in postzegels 
een aantrekkelijke en 
relatief veilige investering 
zijn. De nieuwe NVPH-
catalogus moest toen nog 
uitkomen en waarschijn
lijk zijn de fdc's niet in dit 
onderzoek betrokken 

plaatsen aangedaan en 
visites afgelegd. 
De Beagle voer via Si-
monstown in de Kaap
kolonie naar St. Helena 
en Ascension en vandaar 
- tot ontzetting van de 
bemanning - eerst nog 
even naar Brazilië om nog 
wat gegevens te checken. 
Daarna ging het echt naar 
huis, via Pernambuco 
en de Kaap Verdische 
eilanden. 
In Zuid-Afrika had 
Darwin inmiddels door 
post van zijn zuster al 
vernomen dat zijn reis en 
zijn ontdekkingen flink 

DE KAASPOST 

Ontdekkingen 
Het verhaal over de reis 
van Charles Darwin met 
de Beagle, tweehonderd 
jaar geleden, is intussen 
in verschillende filatelis-
tische tijdschriften door 
verschillende auteurs 
verteld. Johan M. Vroom 
heeft er in Britannia 
News ruim aandacht 
aan geschonken. In het 
septembernummer staat 
de vierde (en laatste?) 
aflevering, flink geïl
lustreerd, waarin de reis 
vanaf de Cocos Eilanden 
naar Engeland beschreven 
wordt. Uiteraard vond 
ook op deze tocht nog het 
nodige onderzoek plaats 
en werden in het kader 
daarvan verschillende 

wat opschudding hadden 
verwekt. Zonder Darwins 
medeweten had prof 
Henslow tien weten
schappelijke brieven aan 
hem in een privé-editie 
uitgegeven. De artikelen 
van Vroom zijn op de 
website van de vereniging 
(ivu;u).sgbntannia.nl) in 
kleur te lezen. 
Verder in het september
nummer onder andere 
een aardig stuk over Ier
land van Nanne Visser 
(overgenomen uit Fila-
home) en een gebruiks
aanwijzing in tien stap
pen voor het afweken van 
onafweekbare machins. 
Er komen chemicaliën, 
een pincet met een vogel-
bekkop en talkpoeder aan 

te pas, maar het schijnt te 
werken. Misschien ook 
iets om onze kerstzegels 
van 2009 onder handen te 
nemen? 
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Per buis 
In de jaren zestig van de 
negentiende eeuw werd 
zowat heel Berlijn omge
ploegd om er waterleiding 
en riolering aan te leggen. 
Daarna volgde de aanleg 
van gas- en elektriciteits-
leidingen. 
Dit bracht de technici van 
de telegraafdienst op het 
idee om binnen de stad 
een netwerk van buizen 
aan te leggen, waarlangs 
telegrammen en eventueel 
ook brieven binnen de 
stad overgebracht konden 
worden. Een pneumatisch 
transportsysteem moest 
dit mogelijk maken: 
verzending van pakketjes 
door middel van lucht
druk. De Duitsers keken 
de kunst een beetje af van 
de Engelsen, die al in de 
jaren vijftig in Londen 
druk aan het experimen
teren waren met zo'n 
systeem. Men zocht daar 
naar oplossingen voor 
de enorme hoeveelheden 
post die 'lokaal' verstuurd 
moesten worden. 
De geschiedenis van de 
Berlijnse buizenpost 
wordt door Wim van 
der Vliet beschreven in 
Deutsche Post, het vereni
gingsblad van de Filatelis
tenvereniging Duitsland. 
Het wordt een verhaal in 
afleveringen. In de eerste 
aflevering staat het prille 
begin centraal. Het be
schrijft de zoektocht naar 
een werkend systeem van 
onder- en bovengrondse 
buizen, waarbij de Berlijn
se uitvinder en fabrikant 
Siemens een centrale rol 
speelde. Uiteraard waren 
er vele problemen te over
winnen. In 1868 waren er 
twee 'lijnen' operationeel, 
maar de techniek haperde 
regelmatig. Sommige bui
zen waren niet diep ge
noeg onder de grond ge
legd, waardoor ze bij het 
onderhoud van wegen of 
gasnet beschadigd raak
ten, 's Winters raakten de 
buizen soms bevroren, de 
druk- en vacuümketels die 
voor de verplaatsing van 
de kokers in de buizen 
moesten zorgen, hadden 
een te kleine capaciteit. 
Van der Vliet heeft zijn 
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artikel van een passend 
motto voorzien, een 
uitspraalc van de turnster 
Olga Korbut: 'Wees niet 
bang ais iets moeilijk is in 
het begin. Het is slechts 
de eerste indruk.' Ik ben 
dus benieuwd naar het 
vervolg. 
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Al Barid 
Slechts één keer heb ik 
in het afgelopen jaar het 
blad Al-Barid, een publi
catie van de Filatelistische 
Contactgroep Islamiti
sche Wereld, voorbij zien 
komen. Waarschijnlijk 
ligt dat niet aan mij als ik 
de redactionele opening 
lees: 'U hebt er (weer) 
lang op moeten wachten, 
maar bij deze denken we 
u toch weer een gevari
eerde Al Barid te kunnen 
aanbieden. Echter, onze 
portefeuille is weer leeg 
en zonder uw artikel zal 
het ook voor het volgende 
nummer weer lang wach
ten worden....' Ik wacht 
het even af. 
Hans Paul Soetens en 
Toon Jansen vullen het 
leeuwendeel van de 62e 
(kleurrijke) aflevering. 
Frans van der Horst is 
bezig met een lange serie 
over cijfers en getallen 
op postzegels en legt uit 
welke cijfersymbolen 
te herkennen zijn op 
zegels uit een aantal oude 
Indische staten. Ook 
zegels van Bangladesh en 
Burma passeren de revue, 
inclusief de zegels uit de 
jaren dat de Japanners 
daar de lakens uitdeelden. 
Verder in het blad o.a. 
een onderzoek naar de 
correctheid van het tarief 
van een Russische briefin 
de Levant, de posttarieven 
van Turkije in de jaren 
1939-2009, hergebruik 
van dienstzegels in Egypte 
en een verhaal over Duitse 
ansichtkaarten in het 
Ottomaanse rijk. Pas 
vanaf I januari i8gg was 
het (volgens de UPU-
verdragen) toegestaan om 
particulier vervaardigde 
briefkaarten te versturen 
en mocht de ommezijde 
van die kaarten bedrukt 
zijn. Hiermee werd de 
wereldwijde verzending 
van ansichtkaarten moge-
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lijk. Toch was internatio
nale verzending van door 
particulieren vervaardigde 
briefkaarten al eerder 
mogelijk, namelijk als 
twee staten met elkaar 
(bilateraal) daarover af
spraken gemaakt hadden. 
Duitsland en Oostenrijk 
hadden zo'n overeen
komst en dat levert 
een aantal interessante 
ansichtkaarten op die in 
1898 vanuit het Oosten
rijkse Levantkantoor naar 
Duitsland gingen. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Tot op de dag van vandaag 
associëren we de post
bode met zijn fiets. Toch 
is het normaal gesproken 
niet meer dan de afstand 
van het postkantoor naar 
de directe omgeving die 
met de volle tassen wordt 
afgelegd. De American 
Philatelist van september 
2010 laat zien dat het ook 
anders kan. In 1894 voer
den de medewerkers van 
de Pullmann Sleeping Car 
Company of Chicago actie 
tegen een forse loons
verlaging. De bonden 
verklaarden daarom alle 
treinen met wagons van 
dit bedrijf als besmet, 
zodat ook de spoorweg
medewerkers op deze 
treinen het werk neer 
gingen leggen. Hierdoor 
kwam in de praktijk het 
complete treinverkeer tus
sen Chicago en Los An
geles plat te liggen, dus 
ook het vervoer van post. 
Een zakenman in Fresno, 
Arthur C. Banta, had hier 
iets op gevonden. Hij ging 
samen met de leden van 
de Fresno Bicycle Club 
een estafette postdienst 
opzetten tussen Fresno 
en San Francisco, waarbij 
de fietsers etappes van 
20-60 mijl aflegden met 
de brieven. Voor deze 
service moest de afzender 
25 cent extra port betalen 
bovenop het briefiiarief 
van 2 cent. U begrijpt dat 
er slechts beperkt gebruik 
van werd gemaakt, ei
genlijk alleen voor zaken 
die echt haast hadden. 

Overigens wel zo mak
kelijk voor de postbode, 
die geen zware fietstassen 
hoefde mee te slepen. 
Voor deze dienst liet 
Banta ongetande ruitvor
mige zegels drukken met 
daarop de tekst "Fresno 
and San Fransisco (!) 
Bicycle Mail Route". 
De oplage was beperkt, 
slechts 816 stuks. Op de 
zegel zat een spelfout: 
Fransisco in plaats van 
Francisco. Deze werd op 
vrij ruwe wijze gecor
rigeerd op de drukplaat 
voor de tweede oplage 
(zo'n 1000 stuks). Dit lijkt 
weinig, maar het waren 
er nog te veel. Slechts 380 
brieven werden op deze 
manier verzonden, waar
van er enkele bewaard zijn 
gebleven. De restvan de 
zegels (inclusief een der
de oplage) verdween in de 
postzegelhandel, waarna 
de platen onbruikbaar 
werden gemaakt. Het 
materiaal is schaars en 
gezocht, geen wonder dat 
er ook nadrukken (van 
de beschadigde platen) 
en vervalsingen zijn ver
schenen. 

In de tweede helft van 
de 19e eeuw was men 
voor het vervoer nog 
sterk afhankelijk van de 
scheepvaart. Geen won
der dat er op strategische 
plaatsen kanalen werden 
gegraven om de reis over 
de oceanen te verkorten. 
De locatie van het kanaal 
werd eerder bepaald door 
geografische ligging dan 
door politiek, zodat deze 
vaak in landen kwamen 
die niet echt behoorden 
tot de grote mogendhe
den (Egypte en Panama). 
Omdat de grote mogend
heden wel betaalden voor 
de aanleg, kregen ze vaak 
zeggenschap over het 
stuk land aan weerszij
den van het kanaal. Een 
voorbeeld hiervan is het 
Panama kanaal. In Bel-
gaphil nummer 20 staat 
een interessant artikel 
over deze verbinding 
tussen de Atlantische en 
de Stille Oceaan. Reeds in 

de i6e eeuw werd er over 
gedacht hier een kanaal te 
graven teneinde de lange 
en zware reis om Kaap 
Hoorn te vermijden. Ko
ning Filips II van Spanje 
verbood dit, omdat de 
mens niet mag scheiden 
wat God heeft verenigd. 
Pas in 1880 werd echt 
begonnen met de aanleg. 
De financiering stuitte op 
veel problemen. In 1903 
waren er nog maar 700 ar
beiders actief, en vorderde 
een en ander maar zeer 
langzaam. De steun van 
president Theodore Roo
sevelt bracht een en ander 
in 1904 met Amerikaans 
kapitaal weer op gang. 
De Amerikaanse regering 
kreeg in een verdrag het 
beheer over een zone van 
16 km aan weerszijden 
van het kanaal. Dit werd 
de zogenaamde "Canal 
Zone". Voor dit gebied gaf 
de VS ook eigen postze
gels uit. Uiteindelijk werd 
het kanaal door de Ame
rikanen in 1914 geopend, 
en in 1935 voltooid met de 
Maddendam. 

ropa is de filatelie al lang 
niet meer een hobby van 
koningen en presidenten 
(met Sarkozy als grote 
uitzondering). Onder de 
Chinese 'nouveau riche' 
echter is filatelie een sta
tussymbool geworden. De 
prijzen zijn hierdoor sterk 
toegenomen (het schaarse 
materiaal doet makke
lijk een veelvoud van de 
cataloguswaarde) en de 
West-Europese markt 
wordt zo langzamerhand 
leeg gekocht. 

Toen ik in Gent woonde 
(zo'n twintig jaar gele
den) kwam ik in contact 
met de Franse filatelis
tische magazines. Er 
waren in die tijd meerdere 
tijdschriften, stuk voor 

Tot het eind van de jaren 
'80 werden de communis
tische landen filatelistisch 
stuk voor stuk gezien als 
roofstaten. In een aantal 
gevallen is daar de laatste 
jaren veel verandering in 
gekomen. Hoewel landen 
als Roemenie, de DDR en 
Bulgarije behoorlijk door 
de mand vielen (de sper-
waarden bleken minder 
schaars als verwacht), 
zijn met name Rusland 
en China echte winnaars 
gebleken. De Duitse 
Philatelie van oktober 
2010 bevat een artikel 
over de enorme groei 
van de China-filatelie. Er 
wordt gefilosofeerd over 
de enorme waardetoe-
name van met name de 
zegels uit de tijd van Mao 
Zedong. Een belangrijke 
reden is natuurlijk dat er 
gewoon erg veel Chine
zen zijn. Een op de drie 
postzegelverzamelaars is 
Chinees. Toch is er meer 
aan de hand. Hier in Eu-

stuk glossy's met niet
temin een hoog gehalte 
aan filatelistische kennis. 
Wel bleek heel duidelijk 
als men de artikelen en 
advertenties naast elkaar 
plaatste, dat de handel 
veel invloed had op de 
redactie. Dat is overigens 
niet veranderd, behalve 
dat deze bladen inmiddels 
zijn opgegaan in een blad: 
Timbres Magazine. 
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Het doet mij dan ook 
vreugd, dat de hoofd-
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redacteur dit aan mijn 
vaste pakket bladen 
heeft toegevoegd. In het 
oktobernummer van dit 
blad viel mijn oog op een 
artikel over de anglo
Normandische eilanden, 
ook wel kanaaleilanden 
genoemd. Deze staan bij 
filatelisten bekend om 
hun fraaie uitgiften sinds 
196g. Guernsey, Jersey 
en Alderney zijn dan ook 
zonder veel moeite nog 
compleet te krijgen. Het 
leuke is, dat dit artikel 
nauwelijks aandacht 
besteed aan de periode na 
igóg (op wat curiosa na 
als stakingszegels). Wel 
worden er fraaie stukken 
getoond uit de voorfilate
listische periode en de tijd 
dat Engelse zegels werden 
gebruikt. Daarnaast ook 
aandacht voor de bezet
tingsuitgiften van de Duit

sers. De kanaaleilanden 
waren immers het enige 
stukje Engeland dat bezet 
werd. De zegels vanuit het 
moederland raakten op, 
waardoor er lokaal zegels 
moesten worden gedrukt. 
Ook werden zegels van 
2 penny gehalveerd om 
aan het tekort van i penny 
zegels te voldoen. Als 
men een en ander ziet kan 
overigens ook de conclu
sie worden getrokken dat 
Duitsers ook in oorlogstijd 
aan het front geestdriftige 
filatelisten zijn. Het artikel 
wordt afgesloten met een 
fraaie en kleurige adver
tentie voor de "Emission 
de Jersey" (overigens las 
ik iets verder tussen de an
nonces dat ook de lokale 
postzegelwinkel in 
de hoofdstraat van St Hei
lier op Jersey nog steeds 
actiefis). 

KLAAS KEESSEN KRIJGT GOUDEN BONDSSPELD 

Op 4 oktober hield pv 
Aalsmeer zijn jaarverga
dering. Zoals gebruikelijk 
waren er dit jaar ook 
bestuursleden die volgens 
het schema moeten aftre
den. Zij stelden zich allen 
herkiesbaar en werden 
weer herkozen voor een 
nieuw termijn, aangevuld 
met twee nieuwe be
stuursleden. Helaas moest 
voorzitter Klaas Keessen 
om persoonlijke reden 
vroegtijdig zijn functie 
neerleggen. Vicevoorzit
ter Martin Mijwaart werd 
tijdens de vergadering 
gekozen als de nieuwe 
voorzitter. 
Het deed onze ex
voorzitter veel pijn deze 
beslissing te nemen. Hij 
werd namens het bestuur 
hartelijk bedankt voor 
zijn tomeloze inzet voor 
onze vereniging, maar 
ook voor de filatelie in het 
algemeen. Hij werd 21 jaar 
geleden lid van "I.V. Phila
telica afdeling Aalsmeer". 
In igg4 werd het de 
zelfstandige "Postzegel
vereniging Aalsmeer". 
Hij organiseerde bijna 
elke maand een lezing op 
verenigingsavonden. An
ders hield hij zelf wel een 
lezing over een van zijn 

vele verzamelingen. Enkel 
daarvan zijn Nederlands 
Nieuw Guinea, stempels 
van Aalsmeer, trein
stempels van Aalsmeer 
en omgeving, enz. Hij 
volgde de BBFcursus bij 
de bond om vervolgens 
vele anderen te helpen een 
verzameling op te zetten. 
Hij onderhield ook veel 
contacten met andere 
verenigingen uit onze 
regio. Keessen nam deel 
aan vele vergaderingen in 
de regio, provincie Noord
Holland en bij de bond. 
Elke maand schreef hij een 
interessant stukje voor het 
clubblad. Martin Mijwaart 
nam de voorzittershamer 
over en bedankte Klaas 

voor zijn inzet en overhan
digde hem een bos bloe
men en een theaterbonnen 
voor hem en zijn vrouw. 
Zelfs het bestuur van de 
Bond was op de hoogte 
van zijn afscheid als voor
zittervan 'zijn' vereniging. 
Namens het bestuur van 
de bond kreeg Paul Wal
raven het woord. Na de 
speech over zijn enorme 
inzet voor de vereniging 
en filatelie kreeg onze ex
voorzitter Klaas F. Keessen 
namens het bondsbestuur 
de Gouden Bondsspeld 
opgeprikt. "Klaas, be
dankt voor alles en je inzet 
voor onze vereniging. 
Proficiat!", besloot secre
taris Gerard Hoving deze 
gedenkwaardige avond. 
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Op 22 mei werd in 
Utrecht een bestelbiljet 
op de bus gedaan voor 
de uitgeverij Wolters 
Noordhof in Groningen. 
De brief werd op het 
postl<antoor in Utrecht 
op 23 mei 1977 om o uur 
's nachts verwerkt, en 
bevond zich in de trein 
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die om 9 uur 's ochtends 
Groningen bijna had 
bereikt. De uitgeverij 
ontving de brief echter 
met meer dan 20 dagen 
vertraging, zoals uitge
legd in een excuusbrief 
van het Postdistrict 
Groningen. 
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)n de bij de Punt gekaapte trein bevonden zich een 
aantal zakken met post. 
Bijgaand voor u bestemd poststuk maakte daarvan deel 
uit en Is derhalve ernstig vertraagd. 
De Postdienst kan voor evt. schade wegens deze door 
overmacht ontstane vertraging niet aansprakelijk 
worden gesteld. 
Hocht u nog nadere toelichting wensen, dan zijn we 
uiteraard gaarne bereid deze voorzover in ons vermogen 
I igt te verstrekken. 

Hoogachtend, 
H.H, Sängers 
Hoofd Expeditie en Bestelling 
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I. De 49e Dag van de 
Aerofilatelie werd ge

houden op 16 oktober in 
Apeldoorn. 

f m, 49c Dag mn de _ _ _ , " ' 

1 16102010 
1 iSjaarherslelluititpost 
V Neäerlanä hidil J 
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Lufthansa 
Flugpost 

Handbuch 
2004 

2. Eerste KLMvluchtvan 
Amsterdam naar Kigali 

(Rwanda) op 31102010 
meteen A330. 

■ | !• int Flight KLM 
itOklÊimMU 

Amsterdam  Kigali, Rwanda 

• M30.100 

W 5S 
o r M « i i i 

KLMRoyilDuidiAMkin 
cto Da VHaoHide Hotgndw 

KIGAU.RVWNOA 

c/o O* VIsgande HolmMr 
P09I« HMIant» 
Coportiagsn OararaA 

3.1e vlucht van Cimber 
Sterling op 31102010 
van Amsterdam naar Ko
penhagen op 31102010. 

4. ILA (Interessenge
meinschaft Lufthansa 
Aerophilatelie) heeft weer 
een nieuwe catalogus 
uitgebracht over het jaar 
2004. 

PIET JANSEN OVERLEDEN 1 
Zaterdag 24 september is bestuur van de stichting is Mocht u voor deze 1 
Piet Jansen, de motor van nu naarstig op zoek naar belangrijke en zeer dank 1 
de stichting De Postze een vervanger of een duo, bare taak tijd en gelegen 1 
gelvriend, plotseling dat dit bijzondere werk heid hebben, aarzel dan 1 
overleden. Vol enthousi wil overnemen. niet om contact op te ne 1 
asme heeft hij jarenlang men met onze voorzitter 1 
alle ontvangen materialen De stichting heeft als Henk de Heer, tel: oio  1 
gesorteerd  afgeweekt doel: het bevorderen van 4347475 of 0617419380. 1 
 gebundeld en verzend de filatelie onder lang 1 
klaar gemaakt om het durlg zieken en minder 1 
via de correspondenten validen. Om dit doel te 1 
te verspreiden over onze bereiken vragen wij overal 1 
aangeslotenen. Voor het om materiaal, welke wij 1 
weken en bundelen werd dan gratis aan onze aan 1 
hij door diverse vrijwil geslotenen beschikbaar 1 
ligers bijgestaan. Het stellen. 1 



SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 
ALBANIË 
2010. looste geboortedag 
Moeder Teresa (19101997). 
100 L. Portret katholieke 
zuster en oprichtsters orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 

770 
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ALDERNEY 
zgj'io. looste sterfdag 
verpleegkundige Florence 
Nightingale (18101910). 
36,45,48, 50, 58,80 p. 
Resp. hand met lamp, hand, 
hand en waterkom, hand met 
rol verbandgaas, schrijvende 
hand, gevouwen handen. Op 
alle zegels geschreven citaten 
van Nightingale. Ook velletje 
met de zegels. 

ATHOS (Heilige berg) 
i69'io. Flora en fauna, III. 
€0.56, 0.72,1., 2., 3.. 
Resp. jasiusvlinder (Charaxes 

= jasius), steenarend (Aquila 
<= chrysaetos), amaranth 
■̂  (Helychrysumsibthorpii), 
~ bergthee (Sideritis athoa), 
co monniksrob (IWonachus 
= monachus). 

BOSNIÊHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
278'io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (19101997). 
2.10 KM. Portret katholieke 
zuster en oprichtsters orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i59'io. Dag van de gesneu
velde en vermiste Personen. 
0.90 KM. Silhouetten van 
mensen. 
229'io. Europese milieube
scherming, inheemse vissen. 
Tweemaal i. KM. Phoxinel
lus pstrossii. Umbra krameri. 

BULGARIJE 
39'io. Bulgaarse eenwor
ding 125 jaar geleden. 
0.60 L. Boom en nationale 
kleuren. 

't 125 5bA2apU5) 
i Bj9UHuom D i i l n a r i a 
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CYPRUS 
lOH'io. Kerst. 
€ 0.22, 0.51, 0.68. Resp. 
ikoon met geboorte van 
Christus, tweemaal kerstde
coratie. 
loii'io. Wijnbouw. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Roemenië. 
Velletje met tweemaal € 0.51. 
Wijnvaten en glas, druiven
tros en kan. 

CYPRUS TURKS 
285'io. Europa, kinder
boeken. 
TVveemaal 0.80 NTL. (samen
hangend). Kindergezichten, 
kinderen met boek. 

0.50,1. NTL. Wereldbeker 
en juichende mensen, Zuid
Afrikaanse vlag met olifanten 
en voetballer. Op beide 
zegels embleem kampioen
schap. 

DUITSLAND 
7io'io. Dank voor de oogst. 
€ 0.55. Korenaar met fruit. 

7io'io. Friedrich Loeffler
insti tuut 100 jaar. 
€ 0.85. Portret bacterioloog 
(18521915), met virus en 
microscoop. 

L . ^ 

7io'io. Vakwerkgebouwen 
in Duitsland. 
€ 0.45, 0.55. Gebouwen 
in resp. Eppingen (1582), 
TrebelDünsche (1734). 
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Niederdeutscher Fachwerkbau 
nM rrebel DUn^he 

ESTLAND 
99'io. Tallinn, Europese 
cultuurhoofdstad 2011. 
5.50 kr. (€ 0.35). Mannen en 
vrouwensilhouet met hart. 
239'io. Fauna. 
5.50 kr. (€ 0.35). Eikelmuis 
(Eliomys quercinus). 

87'io. Wereldkampioenschap 
Voetbal 2010 ZuidAfrika. 

FAERÖER 
2o9'io. Jens Christian 
Svabo (17461824), schrijver 
en voorvechter van Faeröerse 
taal. 
6., 12., 14., 22. kr. Ver
schillende teksten en, resp. 
man met stok, schrijvende 
jongen met knots en zeis 
en speer, vrouw met schrift, 

man met papier en inktpot en 
schrijfveer. 
209'io. Knolgewassen. 
6., 8. kr. Resp. aardappel, 
knolraap. 

WMm^' 
WW 
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209'io. Kerst. 
6., 10. kr. Man met lantaarn 
en kinderen, kinderen met 
kaarsen. 

FRANKRIJK 
69'io. Vlinders. 
Velletje met €0.58, 0.58, 
0.75, 0.75. Resp. Cerula 
vinuia, Morpho menelaus, 
Theramolycaena dispar, Cal
lophrys rubi. 

89'io. 'l'AUiance Israelite 
Universelle'. 
€ 0.58. Meisje en jongen 
schrijven op schoolbord. 

2o9'io. Raad van Europa. 
€ 0.75. Boom met wortels en 
mensen. 

FRAHCE 0,75 € 

209'io. Raad van Europa, 
Europese Conventie Rechten 
van de Mens. 
e 0.89. Schakels met '60'. 
279'io. Aquaduct van 
ArcueilCachan. 
€ 0.58. Aquaduct met huis 
en boom. 
iiio'io. 'Glimlachen'. 
Twaalfmaal 'Lettre Prioritaire 
20g' (in boekje). Verschillen
de humoristische tekeningen 
met figuren en teksten. 

i5io'io. Rode Kruis, lucht
vaartpioniers. 
Velletje met zesmaal € 0.58. 
HubertLa±am (18831912), 
Elise Deroche (18821919), 
Orville (18711948) en Wilbur 
(18671912) Wright, Henry 
Farman (18741958), Jules 
Védrines (18811919), Léon 
Delagrange (18721910). Op 
rand historische vliegtuigen. 
Toeslag voor Rode Kruis per 
velletje € 1.92. 

Iffiïï 

IS 
W " 
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25io'io. Wereldkampioen
schappen schermen 2010 in 
Parijs. 
€ 0.58,0.87 (samenhan
gend met tussenveld). 
Resp. rolstoelschermer en 
schermer, schermers in duel. 
Op tussenveld Grand Palais 
in Parijs. 

29io'io. 200 jaar 'Barreau', 
orde van advocaten in Parijs. 
€ 0.58. Tekst en Eiffeltoren. 
30io'io. VilleneuvesurLot. 
€ 0.58. Rivier en brug. 

GRIEKENLAND 
265'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.72,3.22 (samenhan
gend). Resp. vliegende 
jongen op boek met luchtbal
lon en Gelaarsde Kat, meisje 
klimt op stapel boeken met 
pen en letters van het alfabet. 
2i6'io. Nieuw Acropolis
museum 
€ 0.05, 0.58, 0.72,1., 4.. 
Resp. beeld van Peplos 
kore, Parthenongalerij, 
Parthenonfries, museumin
gang, beeld van marmeren 
hond. Ook velletje met de vijf 
zegels. 



23-7-'io. Slag bij Marathon 
2.500 jaar geleden. 
€ 0.50, 0.58, 0.72, 3.- Ver
schillende motieven van 
vaasbeschilderingen. 

pestris), steenarend (Aquila 
chrysaetos), rode eekhoorn 
(Sciurus vulgaris), gehoorn
de slijmvis {Parablennius gat-
torugine), octopus (Octopus 
vulgaris), gewone heremiet-
kreeft (Pagurus bernhar-
dus), zeeslak (Lomanotus 
genei), tuimelaar (Turniops 
truncatus). 

GROOT-BRJTTANNIË 
2-ii-'io. Kerst, stripfiguren 
Wallace en Gromit. 
2"'', i", 2°'' Large, i" Large, 
60, 97 p., £ 1.46. Resp. twee
maal Wallace en Groming 
zingen kerstversjes, twee
maal Wallace en Groming 
posten kerstkaarten, Wallace 
versiert kerstboom, Gromit 
met kerstpudding, Gromit 
met kersttrui. 

ITALIË 
7-9-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
€ 0.60. Ontsteken Olympisch 
vuur en beeldmerk Spelen. 
lo-g-'io. Eerste nationale bij
eenkomst brandweerlieden. 
€ 0.60. Brandweermannen 
met beeldmerk organisatie. 

GUERNSEY 
23-9-'io. Gemenebest Spelen 
2010 New Delhi. 
36, 45, 48, 58, 80 p. Resp. 
tennis, bowlen, schieten, 
zwemmen, atletiek, wielren-

ii-9-'io. Nationaal team 
luchtvaartacrobatiek 50 jaar. 
€ 0.60. Vliegtuigen en vlag. 

HONGARIJE 
6-g-'io. Synagogen in Hon
garije, II. 
iio, 175 Ft. Synagoge m resp. 
Nagykörös, Szolnok. 

20-9-'io. Hoofdstad Rome. 
€ 0.60. Aquarel van Plein van 
Porta Pia met monument en 
Aureliaanse muur. 

24-g-'io. Wereldkampioen
schap volleybal heren 2010 
in Italië. 
€ 0.85. Spelers in actie en 
toernooi-embleem. 

24-g-'io. Hongaarse gymnas-
tiekfederatie 125 jaar. 
140 Ft. Gymnasten. 

IERLAND 
8-9-'io. Frankeerzegels, 
dieren in en rond Ierland. 
Achtmaal € 0.55. Groene 
tijgerkever (Cicindela cam-

jo-g-'io. Serie 'Gemaakt in 
Italië'. 
€ 0.60. Koraal armband uit 
Torre del Greco. 

KOSOVO 
5-5-'io. Europa, kinderboe
ken. 

€1.-, 2.-; blok €2.-. Resp. 
boeken groeien aan boom 
met potlood als stam en 
lezend kind, kind komt uit 
boek met letter 'A', lezende 
kinderen. 

LITOUWEN 
ii-9-'io. Serie 'Flora en 
Fauna'. Tweemaal 1.35 Lt. 
(samenhangend). Duif 
(Columba oenas), libel (Anax 
parthenope). 

KROATIË 
7-9-'io. Vuurtorens. 
Driemaal 3.10 kn. Torens 
in resp. Vir (1881), VeU Rat 
(i849),Tajer(i8i6). 

LETLAND 
lo-g-'io. Flora. 
0.55,1.20 Lvl. Resp. wilde 
framboos (Rubus idaeus), 
paddestoel (Boletus versipel-
lis). 

LUXEMBURG 
27-g-'io. Bekende Luxem
burgers. 
€ 0.70, 0.90,1.-. Portretten 
van resp. lerares Anne Belfort 
(1880-1966), rozenkweker 
Jean Soupert (1834-1910) 
met roos, wielrenner Nicolas 
Frantz {1899-1985) op race
fiets met kaart Frankrijk. 

MALTA 
23-9-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
€ 0.19, 0.68, 0.86,1.40. Resp. 
Maltese muurhagedis (Poda-
rcis filfolensis), stormvogel 
(Hydrobates pelagicus), pyra-
mide-orchis (Anacamptis 
pyramidalis), zoetwaterkrab 
(Potamon fluviatile). 

MAN 
i-io-'io. Kerst, bijbelse tv-
serie 'Vrienden en Helden'. 
Velletje met driemaal £ i.-. 
Jezus in kribbe met Maria 
en Jozef en dieren, herders 
horen het nieuws van de 
geboorte, de Wijzen uit het 
Oosten. 

LIECHTENSTEIN 
i5-ii-'io. Het merk 'Liech
tenstein', III. 
i.io, 1.80,1.90 F. Resp. 
Station Schaan-Vaduz, 'Rode 
Huis' in Vaduz, parochiekerk 
in Triesenberg. 
i5-ii-'io. Kunstmuseum in 
Liechtenstein, 
i.oo, 2.20, 3.60 F. Moderne 
kunst van resp. Ahghierro 
Boetti (1940-1994), Marisa 
Merz (1931), Jannis Kounelis 
(1936). 

27-g-'io. Rozen. 
Tienmaal 'A' (€ 0.60). Rozen-
variëteiten: Bagatelle, Bona, 
Bordeaux, Reine Marguerite 
d'Italie, Souvenir de Maria de 
Zayas, Clotilde, Prince Jean 
de Luxembourg, Pierre Wa
tine, Ivan Misson, William 
Notting. 

27-9-'io. Strijd tegen 
armoede. 
Tweemaal 'A'. Kindertekenin
gen: kind met marktkraam 
en vrouw, man met schop en 
man met helm en graafma
chine. 

20-io-'io. Kerst, sneeuw
landschappen. 
35, 36, 60, 88, 97 p., £ 1.46. 
Resp. begraafplaats en kerk, 
schapen bij hek, houten brug 
in bos, rivier en baai, hek, 
eiland. 

MOLDAVIË 
6-8-'io. Bloemen op schil
derijen. 
I.-, 1.20. 2.-, 2.40 L. Schilde
rijen resp. 'Bloemen' van Ion 
Tabirta, 'Boeket Papavers' 
van Oleg Cojacaru met vogel 
(Passer domesticus), 'Bloe
men' van Mikhail Statnii, 
'Chrysanten' van Leonid 
Grigorasenko. Ook velletje 
met de vier zegels. 

MONACO 
4-io-'io. Kerst. 
€ 0.58. Kerstman met ca
deautjes op rendier. 

i5-ii-'io. Kerst. 
0.85,1.-, 1.40 F. Plafond
schilderingen in kapel van 
Maria Hilf resp. 'Aankondi
ging', 'Onze-Lieve-Vrouwe-
visitatie', 'Maria-Lichtmis'. 

MACEDONIË. 
g-g-'io. Islamitisch feest 
Bayram. 
50 den. Maan met moskee. 
9-io-'io. Flora en fauna van 
Ohrid-meer. 
18, 20, 44,100 den. Resp. 
waterplant (Chara ohridi-
ana), slak (Gocea ohridana 
Hadzisce), algen (Surirella 
spiratis Kützing), spons 
(Ochridaspongia rotunda 
Arndt). 

PEDyBAn» MiUAOHUA 

4-io-'io. Lyceum Albert I, 
100 jaar. 
€ 0.75. Schoolgebouw. 



MONTENEGRO 
i5-7-'io. Balsica-dynastie 
650 jaar. 
( 0 25. Kasteel. 

ig-8-'io. Eerste elektrische 
centrale 100 jaar geleden in 
gebruik. 
€ 0.25. Deel van installatie. 

28-8-'io. Prinsdom Monte
negro werd IOC jaar geleden 
koninkrijk. 
€ 0.25. Koning Nicolaas I en 
gevolg met koninklijk wapen. 
i6-9-'io. Bozidar Vukovic 
(1460-1539). 
€ 0.50. Portret drukker van 
religieuze Slavische boeken. 

NOORWEGEN 
i5-g-'io. Noorse zeelieden
vereniging 100 jaar. 
16.- kr. Bootsman aan boord 
m.s. 'Stavanger'. 
i5-9-'io. Noorse persver
eniging en organisatie van 
mediabedrijven 100 jaar. 
II.- kr. Woord 'Ytringsfrihet' 
(vrijheid van meningsuiting) 
gevormd door mensen. 

f. 

nfis MORCE : 

i5-g-'io. Noorse Universiteit 
voor Wetenschap 100 jaar, 
Koninklijke Noorse Acade
mie van wetenschappen 250 
jaar. 
8.50,13.- kr. Resp. Gebouw 
in Trondheim met propeller 
en 'Ugelstad'-boUen, Oude 
vestiging in Trondheimmet 
academiezegel en handte
kening oprichter bisschop 
Johan Ernst Gunnerus (1718-
1773)-
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OEKRAÏNE 
ii-8-'io. Persoonlijk zegel. 
'V' (met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap). 
Bloemen. 

4-9-'io. Treinen. 
I.-, 1.50, 2.-, 2.50 Hr. Lo
comotieven resp. elektrisch 
DEi, elektrisch DE3, diesel 
TEL150, diesel TEM103. 
8-9-'io. Beeldhouwer loan 
George Pinzel (1751-1770). 
1.50, 2.- Hr. (samenhan
gend). Altaarsculpturen resp. 
'Moeder van God', 'Engel'. 

lo-g-'io. Aleksander Poteb-
nia (1835-1891). 
i.- Hr. Portret taalkundige en 
schrijver met boeken. 
i6-g-'io. Technische univer
siteit van Kharkiv 125 jaar. 
Vel met zesmaal 1.50 Hr. 
en zesmaal 2.- Hr. (met 
sierveld). Portretten van we
tenschappers resp. architect 
en professor O.M. Beketov 
(1862-1941), ingenieur P.P. 
Kopniaev (1867-1932), 
wiskundige O.M. Liapunov 
(1857-1918), chemicus Y.I. 
Orlov (1865-1944), fysicus 
M.D. Pylchykov (1857-1908), 
elektrotechnisch ingenieur 
M.D. Khrushchov (1882-
1941), fysicus V.L. Kyrpychov 
(1845-1913), chemicus N.N. 
Beketov (1827-1911), fysicus 
L.D. Landau ((1908-1968), 
ingenieur P.M, Muchakov 
(1861-1935), wiskundige V.A. 
Stiekov (1863-1926). Op rand 
universiteitsgebouw. 

OOSTENRIJK 
3-9-'io. Roos. 
€ 0.55. Rosa horüfolia 'Bal-
lata', schilderij van Brigitte 
Heiden (1943). 

Ö S T E R R E I C H 
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i-io-'io. Design in Oosten
rijk. 
€ 0.65. Schrijftafel van Peter 
Zuchi. 
8-io-'io. Aartshertogin Maria 
Theresia van Oostenrijk 
(1717-1780). 
€ 0.65. Portret door schilder 
Martin van Meytens (1695-
1770). 
ij-io-'io. Weerstations. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Argentinië. 
Velletje met €0.65,1.40. 
Meteorologische stations in 
resp. Weens stadspark, bota
nische tum Buenos Aires. 

i5-io-'io. 250ste geboorte
dag luchtvaartpionier Jakob 
Degen (1760-1848). 
€ 1.25. 'Ornithopter': vlieg
tuig met ballon. 

26-io-'io. 50 jaar buiten
landse operaties Oostenrijks 
leger. 
€ 0.65. Vlag, militair en 
embleem. 

POLEN 
i7-7-'io. 100 jaar padvinderij 
in Polen. 
1.95 Zl. Padvinders seinen 
met vlaggen. 
io-8-'io. Flora. 
4.15 Zl. Vergeet-mij-nietje 
(Myosotis). 

3i-8-'io. Oprichting vakbe
weging Solidarnos. 
3.75 Zl. Portret Lech Walensa 
(1943) en havenkranen. 
j-g- ' io. Mineralen in Polen. 
1.55,1.95, 2.40, 3.0 Zl. Resp. 
gips, chrysopraas, agaat, 
sfaleriet. 

POLSKA 2<o,i 

ROEJVIENIË 
27-g-'io. VN-verklaring 
Rechten van het Kind 20 jaar. 
6.- L. Kindertekening met 
bomen, bergen, zon en 
kinderen. 
i-io-'io. Steden langs de 
Donau, II. 
1.40, 2.40, 3.10, 4.30 L. 
Resp. Kasteel van Ram 
(Servië), dramatheater in 
Ruse (Bulgarije), universiteit 
Bogdan Petriceicu Hasdeu in 
Cahul (Moldavië), kerk van 
Maria-Tenhemelopneming 
in Izmail (Oekraïne). Op 
rand kaart met stroomgebied 
Donau. 

RUSLAND 
2-8-'io. 125ste geboortedag 
N.N. Zubov. 
12.- r. Portret oceanograaf 
en schip. 
27-8-10. Wapenschilden van 
steden. 
7.70,10.50 r. Resp. Vladiwo-
stok met tijger, Jaroslavl met 
beer en bijl. 
30-8-'io. 150ste geboortedag 
schilder Izaak Levitan (1860-
1900). 
Blok 25.- r. Schilderij met 
schepen. Op rand portret en 
schildersezel. 

2-9-'io. Einde Tweede We
reldoorlog 65 jaar geleden. 
15.- r. Deel van anti-HiÜer-
monument in Moskou met 
militairen. 
lo-g-'io. 75ste geboortedag 
G.S. Titov (1935-2000). 
10.50 r. Portret kosmonaut. 
lo-g-'io. i.ooo jaar regio 
Yaroslav. 
Blok 50.- r. Kerk van de Drie
koningen, standbeeld van 
Yaroslav de Wijze (878-1054), 
regiowapen met beer en bijl, 
rivier. 

1000 av^däMh 

mM f 
i5-9-'io. Bruggen. 
9.-, 10.-, II.-, 12.-r. 
Resp. Jubileumbrug over 
Wolga (Yaroslav), brug over 
Matsesta-vallei (Sochi), 
brug over Moskou-kanaal in 
Khlebmkovo, brug over Kola
baai (Moermansk). 
22-9-'io. Russische bank 
150 jaar. 
Velletje met 10.-, 15.-, 20.-, 
25.- r. Verschillende munten. 

SAN MARINO 
5-io-'io. 75 ste geboortedag 
Luciano Pavarotti (1935-
2007). 
€ 2.20. Portret tenor met 
koor en orkest. 

1 i 
t.JriKjätä -

e n 
A^NIVERSARIO 

DELLA NASCITA 
Dl 

LUCIANO 
:F^AVAROTTI 

5-io-'io. Wereldberoemde 
kunstenaars. 
€0.60, 0.65, 0.85,4.95. 
Resp. Pools-Franse com
ponist Chopin (1810-1849): 
pianotoetsen en handen met 
zee en maan, Japanse film
regisseur Akira Kurosama 
(1910-1988): filmscènes 
uit 'Zeven Samurai', Dersu 
Uzula' en 'Ran', Oostenrijkse 
componist Gustav Mahler 
(1860-1911): dirigenten or
kest, Amerikaanse schrijver 
Mark Twain (1835-1910): 

schrijver in schommelstoel 
en illustraties uit boeken 'De 
avonturen van Tom Sawyer' 
en 'De avonturen van Huckle
berry Finn'. 

5-io-'io. Kerst. 
€0.60, 0.65,0.85. Op 
verschillende achtergrond-
kleuren driemaal kerstboom 
met gouden en zilveren 
versiering. 

SERVIË 
i4-8-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
51.- Ndin. Sporters en em
bleem Spelen. 

SLOVENIË 
24-9-'io. Slangen. 
'A','B','C"; blok€0.92. 
Resp. Vipera aspis, Coronella 
austriaca, Natrix natrix; Vi
pera ammodytes. 

24-9-'io. Unicef. 
'A'. Dansende kinderen. 
24-g-'io. Wegvervoer. 
€ 1.50. Trolleybus in Ljub
ljana. 
24-9-'io. 'De Brief'. 
€ 1.50. Schilderij van brieven 
schrijvende man van Janez 
Subic (1850-1889). 
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SLOWAKIJE 
8-io-'io. Egyptische Historie. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Egypte. 
€ I.-. 'Canopy Jar', bestemd 
voor organen bij mummi-
fïcatie. 



i5- io- ' io . Natuurbescher
ming, Nationaal Park 
Muranska. 
€ 0.80, 0.80. Daphne arbus-
cula, Primula auricula. 

SPANJE 
3-9-'io. Duurzame energie. 
Driemaal € 0.78. Getijde-
nenergie, golfslagenergie, 
biomassa. 
g-g-'io. Alzheimerdag. 
€ 0.34. Gezicht. 

0,34€ 
pensamientos 

ausentes 
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lo-g- ' io. Voetbalclub Cadiz 
F.C. 100 jaar. 
€ 0.34. Bal in net en vereni
gingsembleem. 
i5-g- ' io. Nationale parken. 
Driemaal € 0.45. Ordesa y 
Monteperdido met berggeit, 
Lago de Sanabria met wolf, 
Teide met planten en berg. 

20-9-'io. Vuurtorens. 
Velletje met zesmaal €0 .64 . 
Vuurtorens bij Avilés, Punta 
Cumplida, San Cibrao, Punta 
de La Polacca, Ciutadella, 
Huertas. 

i7-g- ' io. Werelderfgoed. 
Blok€2.- . (rond zegel). 
Kathedraal van Córdoba. 

TSJECHIË 
i-g- ' io. Wereldkampi
oenschap basketbal voor 
vrouwen. 
17.- Kc. Basketbalsters. 

i -g- ' io . Promotie filatelie. 
'A ' ( io . -Kc.) , 'E ' (20.-Kc.) . 
Jongen met vergrootglas en 
postzegels, jongen en meisje 
met vergrootglas en album. 
i -g- ' io . Stripfiguur Fifinka. 
'A'. Fifinka en haar vriendjes. 
i5-g- ' io . Frankeerzegels, 
bloemen. 
25.-, 30.- Kc. Resp. Iris, tulp. 
2g-9- ' io. Postmuseum. 
'A'. Schild met adelaar 
(embleem Oostenrijkse post-
administratie), plattegrond, 
figuren met poststukken, 
stempel en posthoorn. 

29-g- ' io. looste geboorte
dagen. 
10.-, 12.-. Portretten van 
resp. schrijver Adolf Branald 
(1910-2008), Karel Zeeman 
(igio-1989) regisseur en pop
penspeler. 
20-io- ' io . Stripfiguur 
Fifinka. 
'A'. Fifinka met kolf en re
ageerbuis met sterretjes. 
20-io- ' io . Ambachtelijke 
historie. 
10.-, 20.- Kc. Tegelkachels 
uit tijdperk van resp. Art 
Nouveau, Art Deco. 

20-io- ' io . Bruggen. 
10.-, 20.- Kc. Resp. moderne 
brug in Üsti nad Labem, 
historische brug in Sand. 

TURKIJE 
4-8- ' io. Locomotieven. 
o.8o-Ho.io, i.io-i-o.io NTL. 
Verschillende locomotieven. 
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28-8- ' io. Wereldkampioen
schap basketbal 2010 in 
Turkije. 
0.80, 0.80, i . io, i .io NTL. 
Verschillende basketballac
ties met toernooi-embleem. 
2-9- ' io. Japans jaar in 
Turkije. 
Velletje met vijfmaal 
0.80 NTL.; vijfmaal i.- NTL. 
Resp. brug, geisha, danser 
met drums, stad bij nacht, 
acteur met masker; orna
ment, Fuji-berg, poppen, 
schip, sushi. Op rand 
vlaggen van beide landen en 
bloeiende bomen. 

WIT-RUSLAND 
27-8-' io. Frankeerzegel, 
serie 'Stadswapens' . 
900 r. Wapen van Khoiniki 
met kasteel. 
g-g-'io. Zesde congres 
vakbonden. 
Blok 2.000 r. (met label). 
Congresgebouw in Minsk. 
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i7-9- ' io. Frankeerzegel, serie 
'Stadswapens'. 
1.400 r. Wapen van Lida met 
sleutels en leeuw. 

IJSLAND 
4- i i - ' io . Bijzondere IJslandse 
beeldende kunst, I. 
'50g Bréf Innenlands' (75.-
kr.), '50g Bréf til Evrópu' 
(165.-kr.), ' lOogBréf 
Innenlands' (90.- kr), 'lOOg 
Bréf utan Evrópu' (220.- kr.). 
Moderne schilderijen van 
resp. Sölvi Helgason (1820-
1895): portret in bloemen-
decor, Isleifijr Konroasson 
(1889-1972): landschap met 
waterval, Karl Dunganon 
(1897-1972): roeiboot, Sigur-
lang Jónasdóttir (igi3-2004): 

4- i i - ' io . Oprichting dagblad 
Visir 100 jaar geleden. 
140.- kr. Tekst. 
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4 - i i - ' io . Kerst. 
'50g Bréf Innenlands' , '50g 
Bréf til Evrópu'. Resp. kerst
krans met vogel, kerstkrans 
met ijskristallen en vogels. 

; Bréf til Evrópu CZCi, 
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ZWITSERLAND 
4- i i - ' io . Kerst. 
85,100,140 c. Resp. kaars 
met dennengroen, ijskristal, 
engel met trompet. 
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4- i i - ' io . Dag van de Post
zegel. 
Blok 85 c. Zähringer-fontein 
met beeld van beer met helm, 
schild, zwaard en vaandel. 

Tag der Briefmarke 
2010 Bern 

4- i i - ' io . Handwerk. 
200, 300 c. Resp. kantklos
sen: handen en klosjes, 
houtbewerking: handen met 
gereedschap en beeldje van 

4- i i - ' io . Pro Juventute. 
85-H40, 85+40,100-H50, 
100+50 c. Resp. meisje met 
spaarvarken en beertje, 
meisje met spaarvarken, 
kerstman met spaarvarken en 
cadeau, meisje met beertje en 
spaarvarken. 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i5-9- ' io . Moskeeën in 
Algerije. 
15.-, 20.-, 30.- Dh. Resp. El 
Hanafi-moskee in Blida, Sidi 
Ali-moskee in Dib-Skida, 
grote moskee in Nedroma. 

iS-g- ' io. OPEC*, 50 jaar. 
15.-, 38.-Dh. Resp. jubi
leumembleem, tanker en 
embleem. 

ANGOLA 
8-i- ' io. Voetbal, Africa Cup. 
Aanvulling melding 4/303. 
Blok 150 Kzr. Stadion van 
Luanda. 

ANGUILLA 
io-8- ' io. Inheemse flora en 
fauna. 
$ 1.50, 2.-, 2.25. Resp. 
grondhagedis van Sombrero
eiland (Ameiva corvina), 
grondhagedis van Little 
Scrub-eiland (Ameiva corax), 
Rondeletta-plant van An-
guilla (Rondeletta anguil-
lensis). 

ARGENTINIË 
ig-ó- ' io. Wereldkampioen
schap jeugdrugby. 
$ 1.50. Rugbyspelers, vlag
gen deelnemende landen en 
stadion. 

24-7-' io. Kinderspelen. 
Vijfmaal $ 2.-. Tol, paarden-
sulky, hinkelspel, hoepelen, 
jongen met bal. 
28-8-' io. Upaep*, traditio
nele spellen. 
Tweemaal $ 1.50. Jeu de Bou
les, kaartspel 'Truco'. 
28-8- ' io. Wereldkampioen
schap dameshockey 2010 in 
Argentinië. 
$ 1.50. Schaduw van hockey-
speelster. 

ARUBA 
i j -g - ' i o . Rumwinkels in 
Aruba. 
100, 200, 255 c. Verschil
lende afbeeldingen van 
rumwinkels. 

AUSTRALIË 
3i-8- ' io . Meisjespadvinderij 
in Australië 100 jaar. 
60 c , $ 1.50, 2.20. Resp. 
padvindster met helm, twee 
padvindsters zweren trouw, 
Olave Baden-Powell (1889-
1977)-



S-g-'io. Nationale herden
kingsdag gevallenen. 
60 c. Nationaal Monument in 
Canberra. 
22-9-'io. Lang weekeinde 
door de jaren heen. 
Vijfmaal 60 c. (samen
hangend). Strandtafereel 
1950: kinderen met boot en 
zandkasteel, kamperen in het 
bos: gezin met auto en tent in 
bos, strandleven: badgasten 
met Volkswagenbus, vissen: 
familie met boot en vis, win
terpret; kinderen in sneeuw 
met slee. 
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5-io-'io. Opvang en verzor
ging wilde dieren. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend), $ 1.20. Resp. wombat 
(Vombatus ursinus), grijze 
reuzenkangoeroe (Macrop-
hus giganteus), koalabeer 
(Phascolarctos poliocep-
halus), grijskopvleerhond 
(Ninox novaeseelandiae), 
oostelijke koeskoes (Pseudo-
cheirus peregrinus). 

i8-io-'io. Heiligverklaring 
Mary Mackillop (1842-1909). 
60 c. Portret geestelijke. 
26-io-'io. Ijsvogels. 
60 c. $ 1.20,1.80, 3.-. resp. 
Todiramphus pyrrhopygius, 
Todiramphus sanctus, Da-
celo leachii, Syma torotoro. 

BRAZILIË 
i-g-'io. Serie 'voetbalclubs'. 
Aanvulling melding okt. 
R$ 8.30. Voetballer met vlag 
en beeldmerk Sportclub 
Corinthians Paulista. 
io-8-'io. Persoonlijke zegels, 
Pantanal. 
Zevenmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap). Hyacinth-ara 
(Anodorhynchus hyacin-
thinus), jaguar (Panthera 
onca), roze trompetboom 
(Tabebuia impetiginosa), 
alligator, waterlelie (Vitoria 
amazonica), reuzenooievaar 
(Jabiru mycteria), bloem van 
waterlelie. 
27-g-'io. Persoonlijke zegels, 
Rio. 

Twaalfmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap). Aquaduct Arcos da 
Lapa, gezicht op Rio, keizer
lijk museum (Pétropolis), 
monument gevallenen Twee
de Wereldoorlog, huizen aan 
meer, beeld van Christus de 
Verlosser, bergpiek 'Vinger 
van God' (Terésepolis), 
Costa da Silva-brug, Kristal
paleis (Petrópolis), museum 
voor moderne kunst met 
bootje op rivier, hoge mast, 
St. Sebastiaan-kathedraal. 
22-io-'io. Kerst. 
Tweemaal '1° Porte Carta Näo 
Comercial'; blokRS 2.70. 
resp. kindertekening van 
oog met kerstboom en ster, 
kindertekening met Maria, 
Jozef en Kind in kribbe met 
dieren; Jozef, Maria met 
Jezus en duiven. 
24-io-'io. Diplomatieke 
betrekkingen met Zambia. 
Zesmaal R$ 1.05. Luipaard 
(Panthera pardus), Victoria-
waterval, leeuw (Panthera 
leo), Afrikaanse buffel (Syn-
cerus kaffer), Afrikaanse 
olifant (Loxodonta africana), 
zwarte neushoorn (Diceros 
bicornis). 

3o-io-'io. Vleermuizen in 
Brazilië. 
Velletje met viermaal 
R$2.- ('vleemuisvormig'). 
Lonchorhina aurita, Artibeus 
gnomus, Platyrrhinus helleri, 
Lonchophylla dekeyseri. 

BRUNEI 
23-6-'io. Deelstaatwet 100 
jaar, zelfstandig kadaster 
50 jaar. 
10, 20 s., $ I.- (samenhan
gend). Resp. huldiging sul
tan Hassanal Bolkiah (1946), 
opmeting bouwgrond, vrouw 
op bezoek bij overheid. 

CANADA 
ig-io-'io. Frankeerzegels, 
insecten. 
4, 6, 7, 8, 9 c. Resp. Polistes 
fiiscatus, Zelus lurides, 
Oncopeltus fasciatus, Chauli-
ognatus marginatus, Chry-
sochus auratus. Ook velletje 
met de vijf zegels. 

CHILI 
i2-7-'io. Historisch erfgoed 
in Valparaiso. Aanvulling 
melding sept. 
$ 10,10, 20, 20, 50, 50 (per 
waarde samenhangend). 

Resp. Britanico-ereboog, 
monument voor helden 
van Iquique, Lyon-paleis, 
Palanco-paleis, Polanco-
kabelspoor, Artelleria-
kabelspoor. 

lo-g-'io. 200 jaar onafhanke
lijkheid Latijns-Amerika. 
$ 430. Landkaart, vrijheids
strijder Generaal Bernardo 
0'Higgins (1778-1842) en 
Argentijnse generaal José 
de San Martin op paarden, 
vlaggen. 

i5-9-'io. 200 jaar onafhanke
lijkheid, stad La Serena. 
$ 420, 420. Vuurtoren, bron 
op Plein van het Leger. Beide 
zegels met beeldmerk van 
stad. 
20-9-'io. 200 jaar onafhanke
lijkheid, vlootschouw. 
Viermaal $ 430 (samenhan
gend). Tweemaal schepen 
uit 1910: kruiser 'Esmeralda' 
en korvet 'Baquedano', 
tweemaal nationaal eskader 
van 2010 (doorlopend beeld). 
Alle zegels met marinebeeld
merk. 
24-9-'io. 200 jaar onafhanke
lijkheid, Antofagasta. 
Velletje met zesmaal $ 500. 
Verschillende afbeeldingen 
beelden van de stad en 
omgeving. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i6-8-'io. Legende 'De Koei-
enhoeder en het Weefmeisje'. 
Viermaal 1.20 y. Meisje met 
kleed, wevend meisje en man 
met os voor een ploeg, man 
met manden, vrouwen en 
duiven. 
3-9-'io. Aziatische Para
lympische Spelen 2010 
Guangzhou. 
120 y. (zeskantig). Beeldmerk 
Spelen. 
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ij-g-'io. Shangri-La, aards 
paradijs uit boek Lost Hori
zon van James Hilton. 
Viermaal 120 y. (samen
hangend). Xia Wei-tempel, 
eiland en vogels (Grus 
nigricollis), landschap met 
bomen, tempel. 

CHRISTMASEILAND 
i2-i-'io. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Tijger. 
Aanvulling melding 3/226. 
Vel met viermaal 10, viermaal 
20, viermaal 25 c. (samen
hangend); blok met 55c., 
$ 1.65. Tekens van de die
renriem resp. rat, os, tijger, 
haas, draak, slang, paard, 
geit, aap, haan, hond, zwijn; 
tijger, Chinees teken voor 
tijger en voetprint. 
i2-i-'io. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Tijger. 
Aanvulling melding 3/226. 
Vel (rond) met tweemaal 10, 
driemaal 20, viermaal 25, 
50, tweemaal 55 c ; blok $ i.-
(rond). Tekens van de dieren
riem resp. draak, slang, haas, 
paard, zwijn, geit, aap, haan, 
hond, rat, os, tijger; Chinees 
letterteken. 

COLOMBIA 
lo-g-'ic. Universiteit Pinillos 
in Mompox 200 jaar. 
$ 4.000. Centrale park met 
monument van oprichter 
Pedro Martinez de Pinillos 
(1748-1809). 

COSTARICA 
26-8-'io. 70 jaar hoger on
derwijs in Costa Rica. 
Tweemaal 500 Cs. (sa
menhangend). Deel van 
muurschildering van gebouw 
van Algemene Studies van 
de Universiteit van Costa 
Rica, deel van Monument 
van Ontwapening en Vrede 
bij de Universiteit voor Vrede 
(UPAZ). Eduardo Torijano. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
i2-2-'io. Maand van het 
Vaderland. 
50.- P. Wapenschild. 
28-2-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
25.- P. Insecteneter (Soleno-
don paradoxus). 

i6-7-'io. Bescherming pool-
gebieden en gletsjers. 
20.- P. Ijsberg en deel we
reldbol. 

6-8-'io. Post- en muntenmu
seum 25 jaar. 
33.- P. Beeldmerk museum. 
2-g-'io. 200 jaar onafhanke
lijkheid. 

20.- P. Portret van 'Vader 
des Vaderlands' Juan Pablo 
Duarte (1813-1876) en ge
boortehuis. 

ECUADOR 
i-7-'io. Provincie Tungura-
hua 150 jaar. 
Driemaal $ 0.25 (samen
hangend). Vulkaan en vlag, 
pad (Atelopus ignescens), 
postmuseum. 
2i-7-'io. Strijd tegen illegale 
handel in nationaal erfgoed. 
$1.25. Schilderij'De Bloe-
menmeisjes' van Camilio 
Egas (1889-1962). 

2-8-'io. Herdenking opstand 
van 2 augustus 1810. 
Velletje met tweemaal $ 2.-. 
Familie en soldaat, soldaat 
steekt man met bajonet. 
Doorlopend beeld op rand. 
25-8-'io. 75 jaar georgani
seerde filatelie in Ecuador. 
Velletje met driemaal $ i.-. 
Brief uit 1770, eerste emissie 
zegel-op-zegel Yvert i t/m 4 
(1865-1866), brief uit 1928 
met eerste luchtpostzegels. 

i4-g-'io. OPEC* 50 jaar. 
$ 0.50. Olietankschip en 
beeldmerk organisatie. 

ETHIOPIË 
6-8-'io. Schrijvers. 
Viermaal i.- B. Portretten van 
Kedebe Michael (1916-1998), 
Sinedu Gebru (1915-2009), 
Haddis Alemayemu (1910-
2003), Tsergaye Gabre-Med-
hin (1936-2006). 

FALKLANDEILANDEN 
zg-g-'io. Pinguïns 
Zesmaal 'Airmail Letter'. 
Aptenodytes patagonicus, 
Eudyptes chrysolophus, Eu-
dyptes chrysocome, Eudyptes 
chrysocome (leucistic), 
Spheniscus magellanicus, 
Pygoscelis Papua. Ook vel
letje met de zes zegels. 



FILIPPIJNEN 
89'io. 300 jaar toewijding 
aan Onze Lieve Vrouwe van 
Pefiafrancia. 
Viermaal 7.P.; blok 28.P. 
Resp. tweemaal afbeelding 
O.L.V. van Pefiafrancia, hei
ligdom in Naga City, basiliek 
in Naga City; heiligdom in 
Naga City. 
gg'io. Honden. 
Viermaal 7. P.; velletje 
met viermaal 7. P. Resp. 
chowchow, bull terrier. 
Labrador retriever, beagle; 
Amerikaanse eskimohond, 
Afghaanse windhond, mas
tiff, coonhound. 

PILIPINAS ,7|PIUPINAS ^  ,7 
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lög'io. Bescherming 
ozonlaag. 
Tweemaal 7. P. (samenhan
gend). Wereldbol met resp. 
hand, handen. 

i79'io. Universiteit van 
Mindanao 100 jaar. 
Tweemaal 7. P. (samen
hangend). Hoofdgebouw, 
administratiegebouw. 

GHANA 
i59'o7. 50 jaar onafhanke
lijkheid, staatsverzekerings
maatschappij SIC. 
0.40, 0.73, 0.75, 0.90,1. Gp. 
Resp. embleem, leiding, 
gebouw, kind, ereprijs. 
85'o8. Olympische Spelen 
2008 Peking. 
Velletje met viermaal 
0.40 Gp. (samenhangend). 
Boksen, estafette, aüetiek, 
voetbal. 

GUINEE 
20i2'o7. Luchtvaart. 
Vijfmaal velletje met zesmaal 
5.000 F.; vijftienmaal blok 
25.000 F. Verschillende af
beeldingen van personen uit 
luchtvaarthistorie: Charles 
Lindbergh (19021974), 
Howard Hughes (1905
1976), Chuck Yeager (1923), 
Ferdinand Graf von Zeppelin 
(18381917), Paul von Hin
denburg (18471934), Robert 
Plant (1948). 
20i2'o7. Onderzoek in de 
ruimte. 
Zesmaal velletje met 5.000 F.; 
achttienmaal blok 25.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van ruimteonderzoekers, 
wetenschapsmensen, andere 
personen en ruimtevaart
zaken: Werner von Braun 
(19121977), Robert Op
penheimer (19041967), 
ruimtesondes Voyager i en 2, 
Louis Armstrong (19011971), 
Frank Drake (1930), Ludwig 
van Beethoven (17701827), 
marssonde 'Mars Pathfin
der', Carl Sagan (19341996), 
Sojourner Tru± (17981883), 

Ray Bradbury (1920), satur
nussonde 'Giovanni Dome
nico Cassini {16251712), 
Christiaan Huygens (1629
1695), komeet HaleBopp 
Alan Haie (1958), Charles 
Messier (17301817), Thomas 
Bopp (1949). 
20i'o8. Nationaal voetbal
team. 
Tweemaal velletje met negen
maal 4.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van spelers 
van nationale elftal, trainer, 
reserves en teamfoto. 
20i'o8. Olympische Spelen 
2008 Peking. 
Velletje met viermaal 2.000 F. 
Tafeltennis, judo, worstelen, 
turnen. 
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io3'o8. Europees kampi
oenschap voetbal 2008 in 
Oostenrijk en Zwitserland. 
Zestienmaal velletje met vijf
maal 5.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van: voetbal
lers uit Oostenrijk, Kroatië, 
Spanje, Frankrijk, Grie
kenland, Italië, Nederland, 
Polen, Tsjechië, Portugal, 
Roemenië, Rusland, Zwe
den, Zwitserland, Turkije, 
Duitsland. Aangevuld met 
afbeeldingen van Zwitserse 
en Oostenrijkse onderwer
pen: passagiersvliegtuig 
van Swissair, componist 
Wolfgang Amadeüs Mozart 
(17561791), Zwitserse red
dingshelikopter, componist 
Gustav Mahler (18601911), 
motorwagen van spoorlijn 
MatterhornGotthard, actrice 
Romy Schneider (19381982), 
trein van Cisalpino, schilder 
Gustav Klimt (18621918), 
motorwagen van Lötschen
bergbaan, astronaut Franz 
Vieböck (i960), sneltrein 
RABDe 500, ambulancevoer
tuig Ford 350, autocoureur 
Gerhard Berger (1959), auto
coureur Niki Lauda (1949). 

1 
1 m 
m B 

■ 
"Bc 
Bil 
s 

1« ̂  .^^iMi8!«iSäE!ii£% 

g 
1 
1 
a 

io3'o8. Wielrenners. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Miguel Indurain (1964), Greg 
LeMond (1961), Bernard 
Hinault (1954). 
io3'o8. Autocoureurs. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Lewis Hamilton (1985), 
Michael Schumacher (196g), 
Kimi Räikonen (1975). 
io3'o8. Schaker Bobby 
Fischer (19432008). 
Velletje met viermaal 
5.000 F.; viermaal blok 
25.000 F. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
schaker. 

GUINEEBISSAU 
io3'o8. Verdrag van Rome 
(1957)
Vijfmaal velletje met viermaal 
500 F.; vijfmaal blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van personen en zaken uit bij 
Verdrag betrokken landen. 
België: bioloog Jules Bordet 
(18701961), schilder Peter 
Paul Rubens (15771640), 
striptekenaar Hergé (1907
1983), schilder Pieter Breug
hel de Oudere (15281569); 
Nederland: schilder Vincent 
van Gogh (18531890), schil
der Jan Steen (16261679), 
schilder Rembrandt Har
mensz. van Rijn (16061669), 
schilder Jacob van Ruisdael 
(16281682); Duitsland: 
schilder Franz Marc (1880
1916), fysicus Albert Einstein 
(18791955), schrijver Rainer 
Werner Fassbinder (1945
1982), componist Ludwig 
van Beethoven (17701827); 
Frankrijk: generaal en 
politicus Charles de Gaulle 
(18901970), schilder Eugene 
Delacroix (17981863), TGV
treinstel, schilder Auguste 
Renoir (18411919); Italië: 
filmregisseur Michelangelo 
Antonioni (19122007), schil
der Tiziano Vecellio (1488
1576), componist Guiseppe 
Verdi (18131901), natuur
kundige Galileo Galilei 1564
1642); uit diverse landen: 
cartograaf Gerhard Mercator 
(15121594); Binnenhof (Den 
Haag); componist Johann 
Sebastian Bach (16851750); 
Napoleon I (17691821); paus 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
55'o8. Zeedieren en vogels. 
Driemaal velletje met vier
maal 500 F.; driemaal blok 
3.000 F. Resp. grote stern 
(Thalasseus sandvicensis) 
en walvis (Mesoplodon 
europaeus), lachstern (Gelo
chelidon nilotica) en dwerg
griend (Feresa attenuata), 
koningsstern (Thalasseus 
maximus) en dwerggriend 
(Feresa attenuata), dougalls 
stern (Sterna dougallii) en 
spitssnuitdolfijn (Mesoplo
don europaeus); kokmeeuw 
(Larus ridibundus) en Sara
wakdolfijn (Lagenodelphis 
hosei), vorkstaartmeeuw 
(Xema sabini) en Kameroen
dolfijn (Sousa teuszii), kleine 
mantelmeeuw (Larus fiiscus) 
en Clymenedolfijn (Stenella 
clymene), grijskopmeeuw 
(Larus cirrocephalus) en 
gewone dolfijn (Delphinus 
delphis); Afrikaanse zeekoe 
(Trichechus senegalensis) 
en blauwe reiger (Ardea 
cinerea); purperreiger (Ardea 
purpurea); Goliath reiger 
(Ardea goliath); zwarthalsrei
ger (Ardea melanocephala); 
grote stern en walvis; kleine 
mantelmeeuw en Clymene
dolfijn; blauwe reiger. 

GUYANA 
i47'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 

Velletje met viermaal $ 275; 
blok $ 450. Resp. meisjes 
met konijnenoren, salue
rende meisjes, touwtrekken, 
drie meisjes; groet. 

HONDURAS 
275'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
3., 5., 14. L.; velletje met 
tweemaal 20. L. Driemaal 
stadions en vlaggen van resp. 
Honduras en Chili, Hondu
ras en Zwitserland, Hondu
ras en Spanje; wereldbeker, 
beeldmerk toernooi. 

HONGKONG 
2i9'io. Nobelprijs fysica 
voor prof Charles K. Kao 
(1933)
Blok $ 10.. Vogels (Motacilla 
alba). Op rand portret Kao. 

289'io. Spoorwegen in 
Hongkong 100 jaar. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 3., 
5.; blok $ 20.. Resp. stoom
trein, dieseltrein, elektrische 
trein, MTR*passagiers
treinstel, sneltrein Kowloon
Guangzhou, exprestrein 
naar vliegveld; stoomtrein 
in lenticulaire gDdruk. Ook 
velletje met de zes zegels. 

INDIA 
258'io. O.P. Ramaswamy 
Reddiyar (18951970). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en politicus. 
308'io. G.K. Moopanar 
(19312001). 
5. R. Portret politicus. 
ig'io. Y.S. Rajasekhara 
Reddy (18492009). 
5. R. Portret oudpremier 
van staat Andra Pradesh. 
269'io. Bihadeeswara
tempel. 
5. R. Tempel in Thanjavur. 

IRAN 
Juli '10. Frankeerzegels, 
vissen. 
2.000, 4.000, 5.000 Ris. 

Resp. Chaetodon larvatus, 
Pomaconthus chrysurus, 
Pomaconthus narvarchus. 

JAPAN 
229'io. Animatieserie 
'Hero Heroïne': Maruko. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Tweemaal Sakurafamilie, 
Maruko, grootvader Sakura 
Yuu Kura, vader Hiroshi 
Sakura, zuster Sakura Sa
kiko, moeder Sakura Sumire, 
Maruko en grootmoeder 
(Kota Sakura), Taro en Boo 
Hamajii, Marukochan en 
Tama. 

249'io. 65ste Nationale 
Sportfestival. 
Vijfmaal 50 y. (samenhan
gend). Sportcentrum in 
Chiba, hamerslingeren, 
ruitersport, bergklimmen, 
polsstokhoogspringen. 
iio'io. Reizen in Japan, 
wegen over Setbinnenzee, II. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Akashi Kaikyobrug, Sun Yat
senherdenkingsmonument, 
tweemaal bloemenveld op 
Sajiki Awajieiland (door
lopend beeld), tweemaal 
poppenshow, tweemaal 
Onarutobrug (doorlopend 
beeld), Narutodraaikolk, 
huizen in Jiang. 
4io'io. Lokale wetgeving 
Aichiprefectuur 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 y. 
Gouden dolfijn, uil (Otus 
scops), blad van ginkgo
boom, Setovaas, kersen
bloesem. 

8io'io. Internationale Week 
van het brieven schrijven. 
90, iio, 130 y. Schilderijen 
resp. vrouwenportret van 
Itou Hukami, vrouwen van 
Kaburagi Kiyokata, vrouwen 
met papieren parasol van 
Uemura Matsuzono. 
i8io'io. Tiende Conferentie 
Biodiversiteit in Nagoya. 
Velletje met tienmaal 80 
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y. Mashumeer, zeehond 
(Phoca vitulina), Tateyama
bergen, Japanse bosgems 
(Capricornus crispus), 
landschap bij Yamazoto, 
boomkikker (Hyla arborea), 
landschap bij Shimanto, 
ijsvogel (Alcedo atthis), 
landschap met bloemen en 
zee, drieband anemoonvis 
(Amphiprion ocellaris). 

22io'io. 150 jaar vriend
schap met Portugal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
(samenhangend). Tweemaal 
17e eeuws schip (doorlo
pend beeld), Belemtoren, 
standbeeld St. Vincent 
(beschermheilige van Lis
sabon), Jeronimosklooster, 
historisch centrum Evora, 
historisch district Porto, 
Batalhaklooster, tegels, 
traditionele pop. 
8ii'io. Wintergroeten, 
gezamenlijke uitgifte met 
Finland. 
Velletje met vijfmaal 50 y.; 
velletje met vijfmaal 80 y.; 
velletje met vijfmaal 90 y. 
Resp. kerstman, kerstboom 
van kerstrozen, nachtelijk 
landschap met kerstboom, 
krans, rendier; kerstman, 
kerstboom, sneeuw en 
berg, krans, rendier; doos, 
sneeuwpop, zingende kinde
ren, hart, gebak. 
loii'io. Nieuwjaar. 
50, 80 y. Tweemaal konijn. 

KAAPVERDIË 
57'io. 35 jaar onafhanke
lijkheid. 
100. e. Portret van oud
president Aristides Pereira 
(1923) en sterren. 

KIRGIZIË 
266'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
24., 30., 42., 60. s. (ook 
ongetand).Verschillende 
afbeeldingen van voetballers 
met beeldmerk toernooi en 
wereldbeker. 
3i7'io. Antieke zilveren 
sierraden. 
16., 24., 58., 66. s (ook 
ongetand). Resp. oorringen, 
knopen, armbanden, haar
versiering. 
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3i8'io. Nationaal project 
KambarAta waterkrachtsta
tion no. 2. 
Velletje met 28., 42., 60. s. 
Resp. aanleg, panorama van 
project, installatie turbine
kamer. 

KOREA ZUID 
i49'io. Historisch tvdrama 
Jumong. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Koning Geumwa 
ontmoet Yuhwa, geboorte 
van Jumong, ontsnapping 
van Jumong, vestiging van 
Goguryeo. 
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LIBANON 
38'io. Anti rook en drugs
campagne. 
L£ 2.000, 5.000. Resp. lon
gen met sigarettenpeuken, 
injectienaald. 

38'io. Natuur. 
L£ 300. Verschillende bloe
men en planten. 
38'io. Burgerbescherming. 
L£ 100, 250. Resp. reddings
dienst, brandweer. 
38'io. Leger. 
L£ 1.750. Militair, landkaart, 
legerembleem. 

38'io. Zeepproductie. 
L£ 1.400. Stukken zeep. 
38'io. Historische gebou
wen. 
L£ 500, i.ooo, 1.250. Ver
schillende gebouwen. 

LIBIË 
Juni '10. Ontruiming Ameri
kaanse bases 40 jaar geleden, 
i.ooo Dh. Landkaart en 
militairen. 

MACAU 
79'io. Religieus houtsnij
werk. 
1.50, 2.50, 3.50,4. ptcs.; 
blok 10. ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van houtsnij
werk. 

gio'io. Antieke telefoons. 
1.50, 2.50, 3.50, 4. ptcs.; 
blok 10. ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van antieke 
telefoons. 

MADAGASCAR 
gio'og. Post voor iedereen. 
300 Ar. Wereldbol, vlaggen, 
envelop. 

i45'io. Reizigersboom (Ra
valena madagascariensis). 
300 Ar. Overdruk op 190 Ar. 
Yverti835 (2002). 
266'io. 50 jaar onafhanke
lijkheid en nationaal leger. 
300 Ar. Vlag met landkaart 
en staats en legerembleem. 

MALEISIË 
279'io. Oorspronkelijke 
bewoners. 
60, 70, 80 sen. Resp. 
vrouwen maken muziek met 
bamboestokken, man met 
blaaspijp, houtsnijder. 

,LAYSIA»io 70sen 

MAROKKO 
78'io. Fosfaatproducent 
OOP* 90 jaar. 
7.80 Dh. (driehoekzegel). 
Zon schijnt over landschap 
met berg. 

MAURITIUS 
208'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
30 Rs. Zegelopzegel Yvert 
2 (1847). 
208'io. Slag bij Grand Port 
200 jaar geleden. 
14, 21 Rs. Resp. Zinkend 
schip en roeiboten met 
overlevenden, eiland 'lie de la 
Passe' met fort. 

MONGOLIË 
i97'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Tweemaal 800 T. (samenhan
gend met tussenveld). Beeld
merk toernooi, toernooimas
cotte. Op tussenveld vlaggen 
deelnemende landen. 

277'io. Chingunjav (1710

1757)
800 T. Portret vrijheids
strijder. 

NAMIBIË 
i86'io. Vuurtorens. 
'Non Standard Mail', 
'Registered Mail', $ 4.40. 
resp. Diaz Point (Lüderitz), 
Pelican Point (Walvisbaai), 
Swakopmund. 

iio'io. Rupsen. 
'Non Registered Air Mail', 
$ 4.60, 5.30, 6.40. Verschil
lende rupsen. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN 
i47'io. Historische sche
pen. 
100,125,175, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 650 c. Resp. 
Osberg (800), Dromon (910), 
Cocca (1500), Mary (1661), 
Houtport (1700), Santissima 
Trinidad (1769), vrachtschip 
(1800), Amistad (1839), oor
logsschip (1840), Nederlands 
schip (1850). 

s^i 

i97'io. Postzegels Curasao 
en Nederlandse Antillen. 
25, 50,100, 250, 275, 300, 
400, 600 c ; velletje met 700, 
800 c. Zegelopzegel NVPH
nrs. resp. 103 prins Willem 
1,134 koningin Wilhelmina, 
91 koningin Wilhelmina, 138 
koningin Wilhelmina, 353 
prinses Beatrix, 75 koningin 
Wilhelmina, LP 72 vliegtuig, 
197 koningin Wilhelmina; 
207 Alonso de Ojeda, 135 
koningin Wilhelmina. 
69'io. Zakhorloges. 

125,175, 250, 300, 350 c. 
Verschillende merken resp. 
Ulysse 1890, Hampden 1910, 
Elgin 1924, Illinois 1928, 
Vacheron 1955. 

NEPAL 
i49'io. Chinees Nieuw
jaar**', Jaar van de Tijger. 
5. R, Tijger en beeldmerk 
WWF*. 

NEVIS 
i47'io. Caribische zeezoog
dieren. 
$ 1.20,1.80, 3., 5.; velletje 
met tweemaal $ 3.; blok 
$ 6.. resp. dwergvinvis 
(Balaenoptera acutorostrata), 
noordkaper (Eubalaena 
glacialis), gewone vinvis 
(Balaenoptera physalus). 
Noordse vinvis (Balaenop
tera borealis); Caribische 
monniksrob (Monachus tro
picalis), Caribische lamentijn 
(Trichechus manatus); 
blauwe vinvis (Balaenoptera 
musculus). 

NIEUWCALEDONIË 
58'io. Natuurpark 'Park 
van de grote varens' 
Velletje met viermaal 110 F. 
Vleermuis (Pteropus orna
tus), reuzenmuskaatduif 
(Ducula goliath), orchidee 
(Calanthe langel), varen 
(Cyathea sp.). Doorlopend 
beeld op rand met vlinder, 
vogels bomen en planten. 
58'io. Nikkelexploitatie. 
Driemaal 75 F. (samenhan
gend). Nikkelmijn, smelten, 
schip laadt nikkel. 

Sg'io. Vierde Melanesisch 
kunstfestival. 
180 F. Zeilkano's op geweven 
doek. 

Sept. '10. Gouverneur Henri 
Sautot (18851963). 
250 F. Portret en mensen met 
vlaggen. 

NIGERIA 
238'io. OPEC* 50 jaar. 
100 N. Embleem organisatie. 

NIEUWZEELAND 
69'io. Wereldbekertoernooi 
rugby 2011 in Auckland. 
60 c. $ i.go (beide zegels 
in groot en klein formaat). 
Op alle zegels beeldmerk 
toernooi. Ook velletje met de 
vier zegels. 
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g9'io. Persoonlijke zegels. 
Velletje met achtmaal 60 c; 



velletje met $ 1.90, 2.40, 
2.40, 2.40 {alle zegels 
met label voor persoonlijk 
gebruik). Resp. twee galen 
met wijn, speelgoedbeestje, 
varen, bloem, ringen, roos, 
Maori-kunst(Heitiki), beer
tje; Maori-kunst (Heitiki), 
twee glazen met wijn, ringen, 
bloem. 

6-io-'io. Nieuw Zeeland 'Een 
stukje van de hemel'. 
Vel met 25 maal 60 c. (door
lopend beeld). Verschillende 
afbeeldingen van toeristische 
hoogtepunten o.a. Sky Tower 
(Auckland), kabelspoor 
(Wellington), Avon-rivier en 
kathedraal (Christchurch), 
Haha-waterval, Taupo-meer, 
kiwiplantage, passagiers
schip in haven, thermi
sche bronnen (Rotorua), 
bergresort (Queenstown), 
rotsen met vuurtoren, strand, 
Ruapeku-berg, Waikako-
rivier, Shotover-rivier, Rakai-

NORFOLKEILAND 
i6-8-'io. Historie walvis
vangst. 
60, 60 c , $ 1.20, 3.-. Resp. 
zegenen van de boot, tewa
terlating, vrouwen banden 
vuren als baken, walvispro
ducten. 

OEZBEKISTAN 
i2-7-'io. olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
800 (S). Ritmisch gymnaste 
met beeldmerk Spelen. 
i5-7-'io. Gasleiding naar 
China. 
250 (S). Landkaart met traject 
van leiding, vlaggen en 
moskee. 

0'rUOill»(."5ii»urlBlii» O ^ A : 

PAKISTAN 
7-4-'io. Kamer van Koophan
del en Industrie Overzeese 
Investeerders 150 jaar. 
8.- R. Gebouw in Karachi en 
beeldmerk met zeilboot. 
i4-8-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
8.- R. Silhouetten van spor
ters en beeldmerk Spelen. 

PANAMA 
30-7-'io. Luchtvaartmaat
schappij COPA 60 jaar. 
Driemaal i.- B. (samen
hangend). Boeing 737-700, 
Boeing 737-800, Embraer 
190. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
j-g-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 in Singapore. 
I.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; velletje 
meti.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; 
blok 10.- K. Resp. Rugby, 
boksen, netbal, hordelopen; 
gewichtheffen, zwemmen, 
bowlen, sprinten; tennis. 

i-io-'io. Orchideeën. 
I.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; velletje 
met I.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; 
blok 10.- K. Dendrobium-
soorten resp. lasianthera 
May River, violaceoflavens 
J.I. Smith, mirbelanium var. 
Vanimo, discolor var. pink 
Bensbach; nindii W. Hill, 
sp. var. D. gouldii Reichb. 
f., gouldii Reichb. f. var. 
Bougainville White, helix; 
lasianthera var. Sepik Blue. 

PARAGUAY 
30-7-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
700 (met label), 6.000 Gs. 
Verschillende afbeeldingen 
van elftal van Paraguay. 

POLYNESIË 
i5-9-'io. Vogels. 
Twaalfmaal 100 F. (in post
zegelboekje). Vini kuhlii, 
Calidris alba, Gygis alba, Vini 
peruviana, Ducula aurorae, 
Ramphocelus dimidiatus, 
Heterosceles incanus, 
Todirhamphus gambieri, 
Ptilinopus huttoni, Sterna 
bergii, Sula leucogaster 
Pluvialis fiilva. 

iS-g-'io. Project 'Honotua', 
onderzeese glasvezelkabels. 
70 F. Kind met wereldbol. 

QATAR 
28-i-'io. OPEC* 50 jaar. 
I.- R. Jubileumbeeldmerk. 

SIERRA LEONE 
lO-j-'oS. Overdruk op zegels 
uit 1998. 
Velletje met zesmaal 2.800 
Le. op 300 Le.; velletje met 
zesmaal 4.000 Le. Op 300 Le. 
Verschillende historische 
schepen. 
io-3-'o8. Overdruk op zegel 
Mahatma Gandhi (1869-
1948) uit 1998. 
3.500 Le. op 600 Le. Portret 
Indiaas politicus. 

SRI LANKA 
i2-8-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
10.- R. Sporters, mascottes, 
beeldmerk, landkaart. Olym
pische ringen. 

ST. HELENA. 
23-8-'io. Meisjespadvinderij 
100 jaar. 
15, 25, 40, 90 p. (samenhan
gend). Driemaal verschil
lende leeftijdsgroepen 
padvindsters, portretten van 
Robert (1857-1941) en Olave 
Baden Powell (1889-1977). 

ST. KITTS 
30-7-'io. Amerikaanse Pad
vinderij 100 jaar. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 2.50. Adelaar 
met schild en groetende 
padvinder, badge 'Orde van 
de Pijl' en padvinder met 
pikhouweel, embleem 'Alpha 
Phi Omega' en schilderende 
padvinder, adelaar op badge 
van 'National Eagle Scout 
Association'; embleem met 
wolvenkop en welp met 
speelauto, embleem Franse 
lelie met adelaar en Ame
rikaanse vlag en kokende 
padvinder, V van 'Varsity-
padvinderij' en basketbal
lers; onderscheiding voor 
spoorzoeken en padvinder 
in kajak. 
i6-8-'io. Pooldieren. 
Velletje met zesmaal $ 2.-. 
Poolvos (Vulpus lagopus), 
zadelrob (Pagophilus groen-
landicus), poolwolf (Canus 
lupus arctos), poolhaas 
(Lepus arcticus), sneeuwuil 
(Buboscandiaca). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i-g-'io. Project 'A la re
cherche de l'Oiseau Blanc', 
zoektocht naar in 1927 
neergestort vliegtuig. 
€1.10. Landkaart met vlieg
tuig en rotskust. 

" — -
22-g-'io. Jacht. 
€ 1.65. Jager met geweer, 
eenden en boot. 

SUDAN 
Maart '10. Merowe-dam. 
3.-, 5.-, 7.- SDG. Driemaal 
dam. 

SURINAME 
i5-9-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
SR$ 13.-, 15.-; velletje met 
SR$ 11.-, 13.-. Resp. vlag, 
staatswapen; presidentieel 
paleis, volkslied. 
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TAIWAN 
20-io-'io. Bruggen. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 15.-. Resp. 
Lizejian-brug (Dongshan-
rivier Yilam), Taroko-brug 
(Liwu-rivier Hualien), 
Hongye-brug (Luye-rivier 
Taitung), Pudu-brug (Liwu-
rivier Hualien). 

i-ii-'io. Technische universi
teit Taipeh 100 jaar. 
NT$ 5.-, 25.- (samenhan
gend). Resp. historisch 
gebouw met poort, huidige 
gebouwen. 

THAILAND 
7-io-'io. Departement van 
Financiën 120 jaar. 
3.- B. Antieke schatkist, 
grafiek en beeldmerk. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
20-7-'io. 100 jaar aan
wezigheid van Syriers en 
Libanezen. 
$ I.-, 2.50,3.75,4.50; blok 
$ 15.-. Resp. venter Rahme 
Sabga, venter Kashis klopt 
op deur, grote bazaar en 
auto's, Issa Nicholas-toren; 
vrouw met typisch Arabische 
hoofdbedekking met op rand 
dansers en drummer. Ook 
velletje met de vier zegels. 

^^Mm 
TRISTAN DA CUNHA 
6-9-'io. Familienamen op 
Tristan da Cunha, vogels. 
Vijfmaal 50 p. Glass: Schotse 
vlag en Aquila chrysaetos. 
Green: Nederlandse vlag 
en Haematopus ostrategus, 
Swain: Engelse vlag en Re-
cuvirostra avosetta, Repetto 
en Lavarello: Italiaanse vlag 
en Upupa epops, Hagan en 
Rogers: vlag van Verenigde 
Staten en Haliaeetus leuco-
cephalus. 

TUNESIË 
i4-8-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
700 m. Sporters en beeld
merk Spelen. 

TURKMENISTAN 
i-5-'io. Herdenking overwin
ning Tweede Wereldoorlog 
65 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 'Y'. 
Kranslegging, monument, 
erewacht, oorlogsveteranen. 

i-7-'io. Gasleiding naar 
China. 
Tweemaal 'G'. Gasinstal
laties, vlaggen van deelne
mende landen Turkmeni
stan, Kirgizië, Kazakstan 
en China. Ook velletje met 
tweemaal de zegels met op 
rand landkaart en vlaggen. 

URUGUAY 
28-8-'io. 100 jaar 'Centro 
Asturiano'. 
$ 37. Man in klederdracht 
met appelboom, tafel met 
flessen en glazen, bergen. 



i-9-'io. Sporting Club Uru
guay 100 jaar. 
$ 12. Basketballer en kogel
stoter. 
S-g-'io. 135 jaar betrekkin
gen met Griekenland. 
$ 37. Panthenon (Athene) en 
paleis van wetgevende macht 
(Montevideo). 
i7-9-'io. Theater in Uruguay. 
$ 12. Portret dramaturg en 
journalist Florencio Sanchez 
(1875-1910). 
2i-9-'io. Terugkeer naar 
democratie 25 jaar geleden. 
$ 12. Deel van standbeeld 
'Libertad'. 
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VANUATU 
i4-8-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
500 vt. Basketbalster, voet
baller, beeldmerk Spelen. 

0 9 9 1b»a«tooiMMa<VV4» 

VENEZUELA 
24-6-'io. Militaire parade van 
ig april. 
Vel met 48 zegels (samen
hangend): 24 maal 0.30 Bs.; 
24 maal i.- Bs. Resp. vlag, ze
venmaal paradedeelnemers, 
achtmaal militaire groepen, 
achtmaal tanks; zestienmaal 
militaire groepen, viermaal 
helikopters, driemaal vlieg
tuigen, paarden. 
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VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i8-6-'io. 30 jaar diploma
tieke betrekkingen met Zuid-
Korea. Gezamenlijke uitgifte 
met Zuid-Korea. 
0.55,1.- Dh. (samenhan
gend). Windtoren voor 
ventilatie, schoorsteen in 
Gyeongbokgung-paleis 
(Seoel). 
26-8-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
Blok 4.75 Dh. Hand met 
fakkel en beeldmerk Spelen. 
Doorlopend beeld op rand 
met sporters. 
29-8-'io. Sheikh Zayed-
moskee. 
I.-, 5.-Dh.;blok25.-Dh. 
Verschillende afbeeldingen 
van moskee in Abu Dhabi. 

VERENIGDE NATIES 
i8-io-'io. Frankeerzegels, 
Jaar van de Biodiversiteit. 
US$ 0.15,1.50. Resp. kolibri 
(Trochilidae sp.), levermos. 

ZUID-AFRIKA 
i9-7-'io. Voetbalstadions. 
Velletje met tienmaal 2.40 R. 
Stadions: Nelson Man
dela (Port Elizabeth), Ellis 
Park (Johannesburg), Free 
State (Bloemfontein), Cape 
Town (Kaapstad), Moses 
Mabhida (Durban), Loftus 
Versfeld (Tshwane/Pretoria), 
Peter Mokaba (Polokwane), 
Mbombela (Nelspruit), 
Soccer City (Johannesburg), 
Royal Bafokeng (Rusten-
burg). 
23-9-'io. Nationaal park 
Richtersveld. 
Vijfmaal 2.50 R. (samenhan
gend). Kameleon (Chamaelo 
namaquensis), kokerboom 
(Aloe pillansii), zandhoen 
(Pterocles namaqua), reebok 
(Pelea capreolus), Nama-
vrouw. 

South Africa \ 

'R24oi 

8-io-'io. Quiz- en kraszegels. 
Velletje met tienmaal 4.90 R. 
Vragen en antwoorden over 
Zuid-Afrikaanse onderwer
pen, zegels hebben verschil
lende achtergrondkleuren. 
Wat was eerste film die een 
Academy Award won voor de 
beste buitenlandse film van 
het jaar? Hoeveel plaatsen 
in Zuid-Afrika staan op de 
Unesco-werelderfgoedlijst? 
Welke Zuid-Afrikaanse 
uitvinding is naar de maan 
geweest? Welke vis staat be
kend als een levend fossiel? 
Welke Indiase spiritueel en 
politieke leider startte car
rière in Zuid-Afrika? Welke 
telescoop is sterk genoeg om 
een kaarslicht op de maan 
te zien? Wanneer werden de 
Zuid-Afrikaanse goud- en 
diamantvoorraden gevormd? 
Welk dier gebruikte Dr. Chris 
Bernhard bij zijn proefne
mingen voorafgaande aan 
de eerste harttransplantatie? 
Wat is het grootste dier ter 
wereld dat in Zuid-Afrika 
voorkomt? Waar werd in 
Zuid-Afrika het eerst goud 
gedolven? 

27-io-'io. Frankeerzegels, 
sieraden en voorwerpen van 
kralen. 
Vijfmaal 'Standard Postage', 
'Registered Letter medium', 
'Registered Letter small', 
'International small Letter', 
'Airmail Postcard', 'B4', 'B5', 
5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 c , I.-, 2.-, 3.-, 5.-, 10.-, 
20.- R. Resp. Tsonga speld, 
Swazi halssieraad, Xhosa 
halssieraad, Ndbele halssie
raad, Zulu halssieraad, Venda 
speld, Bhaca halssieraad, 
Zulu halssieraden, Bhaka 
halssieraad, Tsonga hals
sieraad, lieveheersbeestje, 
duif, lama, mobiele telefoon, 
hamerkopvogel, vliegtuig, 
engel, koe, bokser, zebra. 

mijnwerker, Tsonga vrucht-
baarheidsfiguur, Ndbele 
vrouwenschort, Mfengu ta
bakszak, Zuid-Sotho ceremo
niële kwast, Zulu halssieraad 
met leeuwenklauwen. 

ZUID-GEORGIÉEN 
ZUIDELIJKE SANDWICHEI
LANDEN 
30-9-'io. Ontdekkingreizen, 
schilderijen van William 
Hodges (1744-1797). 
70, 70, 95 p, £ I.-. Resp. 
schip van James Cook 'Re
solution', beelden op Paas-
eiland. Portret James Cook 
(1728-1779), Possession Bay 
op Zuid-Georgië. 
25-io-'io. Pinguïns. 
Viermaal 'Airmail Postcard'. 
Aptenodytus patagonicus. 

Eudyptes chrysolophus, 
Pygoscelis antarctica, Pygos-
celis Papua. 

*: Gebruikte afkortingen: 
OCP Office Cherifien des 

Phosphates 
OPEC Organization of 

Petroleum Exporting 
Countries 

MTR Mass Transit Railway 
Upaep Union Postal de las 

Americas y Espafia y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): Jaar van de 
Tijger i5-2-'io tot 2-2-'ii. 

J O H N ROSS-IP HANS SAK/EUS IU.V 
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J O H N ROSS' O G HANS SAKAUS 
EKSI>£OrnON 1818 
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ONTDEKKINGSREIS IN GROENLAND 
Ontdekkingsreizen en 
expedities zijn een geliefd 
onderwerp in de thematische 
filatelie. De Groenlandse 
postale autoriteiten spelen 
hierop al vele jaren in met 
speciale edities die aan dit 
onderwerp zijn gewijd. 
Vorige maand verscheen op 
18 oktober een tweetal zegels 
en een velletje met de twee 
zegels waarin de reis Van 
John Ross en Sakaeus nader 
wordt belicht. 
Het was de achtste serie 
in een langlopende reeks 
waarmee vele jaren geleden 
werd gestart. 
In 1818 werd de Brit kapitein 
John Ross door de Britse 
admiraliteit uitgezonden om 
een zeeweg te vinden via de 
pool rond het noorden van 
het Amerikaanse continent 
om zodoende de Beringstraat 
te bereiken. 
Samen met luitenant Wil
liam Parry voerde hij het 
commando over de schepen 
Isabella en Alexander. De 
Groenlander Sakaeus verge
zelde hen op deze tocht als 
tolk. Hij had de Engelse taal 

geleerd nadat hij in 1816 door 
een Britse walvisvaarder was 
opgepikt en naar Schotland 
was gebracht. 
Op 9 augustus 1818 be
reikte de Ross-expeditie met 
Sakaeus Cape York in het 
noorden van Groenland. 
Dankzij Sakaeus' inbreng, 
en de nodige geschenken, 
ontstond een goed contact 
met de lokale bewoners. Zij 
benaderden de expeditiele
den in eerste instantie nogal 
afstandelijk en dachten dat 
zij met bewoners van de zon 
of de maan van doen hadden. 
Immers zij hadden uitslui
tend besef van de grote 
ijsvlakten die hen omring
den en hadden nog nooit 
schepen van een omvang 
gezien zoals de Isabella en 
Alexander. 
Expeditieleider Ross kwam, 
dankzij zijn tolk Sakaeus, 
veel te weten van de 
Eskimo's. Maar dat bracht 
niet het gewenste resultaat. 
De expeditie eindigde in 
Lancaster Sound. Hier werd 
hij misleid door een fata 
morgana. 

Ross dacht dat hij bergen 
zag en noemde deze Crocker 
Mountains. Hij keerde 
onverrichter zake terug naar 
Groot-Brittannië. Hierna on
dernam hij nog een tweetal 
poolexpedities. 
In 1829 vertrok hij maar 
kwam voor een periode van 
vier jaar in het ijs vast te 
zitten. 
In deze periode heeft hij 
etnologisch onderzoek 
verricht en keerde met een 
schat aan wetenschappelijke 
en volkenkundige gegevens 
terug in zijn vaderland. Dit 
gebeurde met een passe
rend Brits schip dat hem en 
zijn bemanningsleden had 
opgepikt. 
In 1850 ondernam hij zijn 
derde en laatste reis naar 
het poolgebied tijdens deze 
reis ging hij op zoek naar de 
vermiste expeditie van Sir 
John Franklin. Ook deze reis 
bracht hem niet het gewenste 
succes. Zonder resultaat 
keerde hij huiswaarts. John 
Ross overleed in 1856 in 
Londen. 

JAARBOEK 2010 ZWITSERLAND 
Swiss Post, de uitgever van Zwitserse postzegels, kondigt in 
haar laatste tijdschrift Focus on Stamps de verschijning aan 
van het Jaarboek 2010. In dit boek van 113 pagina's zijn alle in 
dit jaar verschenen zegels opgenomen. Welgeteld 48 zegels 
en I blok komen hierbij aan bod. Bovendien is een speciaal 
vignet opgenomen waarop een waldhoorn, een Zwitsers kruis 
en een edelweiss zijn afgebeeld. De beschrijving van alle on
derwerpen is in vier talen - Engels, Frans, Duits en Italiaans. 
De prijs van het kleurrijke boekwerk is 66 Zwitserse francs. 
Het kan worden besteld via www.swisspost.ch/philashop. 

http://www.swisspost.ch/philashop


OORLOG EN VREDE 
RENÉ H I L L E S U M , Z W I J N D R E C H T 

Zoals sinds 2004 gebruikelijk is, heeft ook de 

Brievenbeurs 2011 weer een thema gekregen. Op 22 en 

23 april zal -alweer voor de 18e keer- dit evenement 

plaats vinden in de vertrouwde locatie van Sporthal 'de 

Mammoet' in Gouda. 

Evenals voorgaande jaren, zal 
ook maandblad Filatelie in het 
teken staan van het thema van 
de Brievenbeurs. Aangezien 
Pasen dit jaar laat valt, wordt 
het aprilnummer van Filatelie 
het dikke Brievenbeursnum-
mer met veel artikelen over het 
thema Oorlog en Vrede. 

Geluk past natuurlijk niet bij 
onze beleving van oorlog. Toch 
zijn er poststukken te vinden 
die doen geloven, dat ook geluk 
en oorlog samengaan. 
Uiteraard werd er ook getrouwd 
in de oorlog. Een ingeburgerd 
gebruik is het verzenden van 
een telegram bij een huwelijk, 
als men zelf met ter plaatse 
kan zijn. Bij voorkeur een mooi 
gelukstelegram. Ook daarin 
had de PTT - die 'vroeger' de 
telegramdienst in haar beheer 
had - voorzien. Prachtige 
gelukstelegrammen! Hier
bij een afbeelding van een 
telegram van 14-9-1943 (met 
bijbehorende omslag). Korte 
tijd later, op 11-10-1943, werd 
het gelukstelegram opgeheven, 
in verband met de toenmalige 
papierschaarste. 

We hadden natuurlijk wel iets 
anders aan ons hoofd dan 
vakantievieren toen de oorlog 
uitbrak, juist voor het uitbreken 
van de tweede wereldoorlog 
had de PTT een mooi slogan 
stempel bedacht: Vacantie 
in Vredig Vaderland. Het zal 
duidelijk zijn, dat deze aanmoe
diging niet meer gepast was na 
de Duitse inval op 10 mei 1940. 
Toch zijn er nog enkele afdruk
ken bekend van na die datum. 
Vakantievieren dus niet. Vreug
devol Kerstmis vieren dan? je 
zou het haast geloven bij het 
zien van deze geïllustreerde 
kaart uit december 1942: 

Vreugde en Arbeid. Kijken we 
goed, dan zien we in de klok 
de letters N.A.F. Nu schijnt er 
toch een heel ander licht over. 
De letters N.A.F, staan voor 
Nederlandsch Arbeids Front. 
Deze beweging werd door de 
bezetter in 1942 (per 1 mei 
in werking) ingesteld, als een 
soort erfopvolger van de inmid
dels geliquideerde vakcentrales 
De beweging had een Natio
naal Socialistisch karakter. 
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SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS. 
IEFFR£YGROENEVELD@HETNET NL 

Deze maand staat het 
Thematisch Panorama in 
het teken van de muziek. 
In 2010 wordt onder 
andere herdacht dat de 
componisten Chopin 
en Schumann 200 jaar 
geleden werden geboren 
en Mahler 50 jaar later. 
Verder zijn er andere 
muzikale gebeurtenissen 
die met een of meerdere 
postzegel uitgiften wor
den gevierd. 

Poolse invloed 
Frederic Chopin werd 
geboren op i maart 1810 
in Polen en kreeg de 
muziek met de paplepel 
ingegoten. Bij zijn eerste 
publieke optreden was 
hij nog maar acht jaar 
oud. Chopin voelde grote 
verbondenheid met zijn 

geboorteland, maar 
schroomde toch niet om 
naar Parijs te verhuizen 
en nooit meer terug te 
keren naar Polen. In zijn 
mazurka's, polonaises 
en nocturnes is echter 
de invloed van de Poolse 
volksmuziek steeds 
duidelijk herkenbaar. In 
Polen wordt hij vereerd 
als een van de grote 
helden die het land heeft 
voortgebracht, maar ook 
elders wordt hij gewaar
deerd als de "Dichter 
van de piano". Chopin 
stierf aan de gevolgen 
van tuberculose. Het is 
niet zo verwonderlijk dat 
Polen haar held met een 
postzegel eert (i), maar 
ookMacedonie(2), Hon
garije (3) en Vaticaanstad 
(4) brengen de componist 
een filatelistische hulde. 
Op de zegel van Honga
rije is naast een portret 

van de componist en zijn 
handtekening ook zijn 
geboortehuis in Warschau 
te zien. 

Passie 
Chopins jaargenoot 
Robert Schumann werd 
geëerd met zegels van 
Vaticaanstad (5) en Duits
land (6), waar hij op 8 juni 
1810 werd geboren. Een 
vingerverrekking op jonge 
leeftijd zorgde ervoor dat 
een glansrijke carrière als 
concertpianist onmo
gelijk werd. Hij stortte 
zich vervolgens op het 
componeren. Als 12ja
rige had hij al zijn eerste 
composities geschreven 
voor koor en orkest. In 
het componeren kon 
hij zijn passie voor de 
muziek en zijn rusteloze 
karakter volledig uitleven. 
Hij wordt beschouwd 
als de onmiskenbare 

vertegenwoordiger van 
de Romantiek. Met zijn 
pianowerken bereikte hij 
grote artistieke hoogten, 
maar hij wist ook anderen 
te waarderen. Over Cho
pin schreef hij: "Zelfs in 
de momenten van stilte 
is de hand van Chopin te 
herkennen". 
In 1840 trouwde Schu
mann met de pianiste 
Clara Wieck. Het paar 
kreeg acht kinderen, 
maar zij bleef de piano 
trouw en componeerde 
zelf ook. Ze begeleidde 
haar echtgenoot boven
dien op zijn vele reizen 
door de Duitse en andere 
Europese staten. Robert 
Schumann leed aan hal
lucinaties en depressies. 
Hij zou na een mislukte 
zelfmoordpoging in 1854 
twee jaar verblijven in een 
psychiatrische inrichting, 
waar hij in 1856 stierf. 

Concertgebouw 
Oostenrijk gaf een postze
gel uit om Gustav Mahler 
(7), het genie van de fin 
de siècle en de nieuwe 
muziek te herdenken. 
Hij werd op 7 juli i860 in 
Bohemen geboren. Hij 
studeerde op 15jarige 
leeftijd aan het conser
vatorium van Wenen. In 
1897 kreeg hij als dirigent 
een aanstelling aan de 
Opera van Wenen en later 
benoemde keizer Franz 
Joseph hem tot directeur. 
Mahlers composities 
werden in eigen land 
niet met enthousiasme 
ontvangen, in tegenstel
ling tot het buitenland, 
waaronder Nederland. Op 
uitoodiging van Willem 
Mengelberg dirigeerde 
Mahler een aantal keer 
eigen werk in het Amster
damse Concertgebouw. 
Hij stierfin 1911, maar de 
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bijzondere band met het 
Concertgebouworkest en 
het werk van Mahler is 
tot op de dag van vandaag 
gebleven. 

Gitaar 
Minder bekend dan het 
eerder genoemde drietal 
is de Spaanse componist 
Julian Areas (8), die van 
de Spaanse postdienst 
een zegel kreeg. Areas, 
geboren in 1832, was 
van groot belang voor de 
ontwikkeling van de klas
sieke gitaar. Hij bespeelde 
het instrument niet alleen 
virtuoos, maar compo
neerde ook gitaarmuziek, 
zoals walsen, preludes en 
dansen. In de jaren 1860-
1870 trad hij overal op in 
Europa. Op de postzegel is 
naast het portret van Areas 
prominent een gitaar te 
zien. Muziekinstrumenten 
spelen de hoofdrol in een 
andere serie Spaanse ze
gels. De afgebeelde instru
menten, een saxofoon (9) 
en een trompet (10), zijn 
afkomstig uit het Museo 
Interactive de la Musica in 
Malaga. Deze instrumen
ten spelen een belangrijke 

rol in de jazzmuziek. De 
Noorse postdienst wijdde 
een serie aan het 50-jarig 
bestaan van het Jazz Festi
val in Molde. Op de zegel 
werd trompettist Nils Pet-
ter Molvsr afgebeeld (11). 
In augustus igói vond de 
eerste editie plaats van het 
festival plaats. Het was een 
kleinschalige gebeurte
nis met Dixieland jazz op 
verschillende plaatsen in 
de straten van Molde. Dit 
festival is inmiddels uitge
groeid tot een evenement 
dat 100.000 bezoekers 
trekt, die komen luisteren 
naar muzikanten die van 
over de hele wereld naar 
Molde komen. 

Songfestival 
Een ander gouden 
jubileum vierde de 
Noorse postdienst met 
vier postzegels waarop 
artiesten te zien zijn die 
op het Eurovisie Songfes
tival schitterden. In 1960 
zong voor het eerst een 
Noor op dit liedjesfestijn. 
In de loop der jaren zijn 
de Noren redelijk suc
cesvol geweest, maar vier 
keer eindigde het land 

met nul punten. In 1985 
won het duo Bodysocks 
(12), Hanne Krogh and 
Eüsabeth Andreassen met 
het liedje "La det swinge". 
Precies tien jaar later won 
het bijzondere nummer 
Nocturne van Secret 
Garden dat bestond uit 
de Ierse violiste Fionnu-
ala Sherry en de Noorse 
componist/pianist Rolf 
L0vland (13). Het was een 
bijzonder nummer omdat 
het een grotendeels 
instrumentaal stuk was. 
Alexander Rybak stal alle 
harten toen hij in Moskou 
in 2009 optrad met zijn 
eigen compositie Fairy
tale (14). Ondersteund 
door een koortje en drie 
acrobaten stal hij de show 
en kreeg 387 punten, een 
record. Op de laatste ze
gel staat Jahn Teigen (15), 
die maar liefst meedeed 
aan 14 nationale finales 
en drie keer meedeed aan 
het Eurovisie Songfes
tival. Ondanks deze 
record deelname heeft 
Teigen nooit het festival 
gewonnen, maar uit een 
verkiezing die de Noorse 
post organiseerde bleek 

hij wel de lieveling van het 
Noorse volk. 
Aardig voor de Neder
landse verzamelaars is 
een van de postwaarde-
stukken die de Songfes
tival emissie van Noor
wegen begeleidt (16). We 
zien daarop een score
bord en een dame die de 
score bijhoudt. Als tiende 
liedje is het nummer Wat 
een geluk van Rudi Carell 
opgenomen. Dit liedje van 
Dick Schallies en Willy 
van Hemert eindigde op 
het Songfestival van i960 
op de voorlaatste plaats 
met slechts 2 punten. 
Carell deed er zelf nogal 
luchthartig over en het 
leverde nog een grap op 
voor een van zijn shows: 
"Ik werd tweede....van 
onderen". Het Songfes
tivaldebacle zou zelfs 
het begin blijken van een 
succesvolle internationale 
carrière. 

Showbands 
Een land dat regelmatig 
triomfen heeft gevierd op 
het Eurovisie Songfestival 
is Ierland. Dat is dan ook 
een land waar muziek 

een belangrijke rol speelt. 
In de jaren vijftig en 
zestig van de 20'' eeuw 
waren daar de zogeheten 
showbands heel populair. 
Zij speelden moderne 
popmuziek, die vooral 
bij de jeugd in de smaak 
viel, omdat het zo anders 
was dan de traditionele 
Ierse muziek. Vier van 
deze showbands werden 
onlangs vereeuwigd 
door de Ierse post. De 
Miami Showband (17), de 
Drifters Showband (18), 
de Royal Showband (19) 
en de Freshmen (20) zijn 
bij ons totaal onbekend, 
maar genieten in Ierland 
de nodige naam en faam. 
Het is zeker de moeite 
waard om de namen van 
de showbands eens op 
het videokanaal Youtube 
in te typen. De Miami 
Showband had in de jaren 
zestig een aantal nummer 
I hits. In 1975 kwamen 
ze echter om een andere 
reden in het nieuws. Na 
een optreden in Noord-
lerland werden drie leden 
van de band door protes
tanten vermoord. 

EIRE 55̂  Mr 
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t- THE ROYAL SHOWBAND 

16 
19 



li 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

www.motieFonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, 
Sittard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-wiktor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. 
Telefoon 0229-261611. 
wvyw.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Br. Commonwealth (1937-2009) 
free pricelist for more than 20000 
postfris offers. L.B.Pedersen, 
Kirkevaenget 317, 8310 Tranbjerg, 
Denmark. vyww.I.RP-stamps.dk 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. 
Beperkte voorraad gestempeld/ 
FDC's/vellen en A-nrs. 
Info en prijslijsten: 
mennosnoek(p)hetn et.nl 
Telefoon 06-14511744 of 
0228-318267. 
Per post: M. Snoek, Verlaat 27, 
1601JW Enkhuizen. 

Landen en motieven van de hele 
wereld met afbeelding vindt u 
np vyww.oosrpiirnpafilatelie.nl 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

www.philatelie-amsrerdam.nl 
thematisch en wereld met foto! K. 
Erkelens. 
Telefoon 020-6838643. 

Nederland frankeergeldige eu
rozegels zonder gom 0,34 - 0,39 
- 0,44 eurocent 50%. C. Cruyssen. 
Telefoon 06-25162155. 

L̂  Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
^ Zwitserland, Oostenrijk, Indone-
" sië 20-25%. R.Dorman, Fontein-
3 kruid 37, 7772 ML Hardenberg. 
^ Telefoon 0523-272182. 

Te koop 100 brandweerauto's 
van I t/m 100. Nieuw, prijs 1.295,-
euro in orginele verpakking met 
boekwerk t.e.a.b. J. Rokx. Tele
foon 046-4511878. 

782 

230 Kindbedankkaarten ± 50 
verschillende. Schriftelijk bod 
gevraagd. W. Bouhuis, v.d. Wall 
Bakelaan 12,1222 PB Hilversum. 

VE voor- en meelopers CEPT 
Frankrijk. Stuur mancolijst naar 
G. Borst, Want 19,1276 HC 
Huizen. 

Bod gevraagd op verzameling 
FDC's in 6 albums no. 93 t/m 
547. W. Arts, Spijkerhofplein 54, 
6538 SR Nijmegen. Telefoon 024-
3551866. 

Te koop motiefzegels, 25 albums 
sporten, dieren, bloemen, vervoer, 
ruimtevaart enz. J. Borst. Telefoon 
0251-232748. 

Duitsland grf met hw en tsl. 100 
7,50 euro, 15010,00 euro. Giro 
1173269. K. v.d. Veen, Boterbloem 
g, 9104 JH Damwoude. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre-
denhof Telefoon 010-4826725. 

Ruilen: 200 - 400 zegels wereld 
zelfde kwaliteit/aantal retour. H. 
Vos, 2e Dwarsdiep 20, 9515 PR 
Gasseltenijveenschemond. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070-
3388427 of 06-51118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

NL zakelijke Vh-kaart G68a en 
77a, echt gebruikt. K. Schräer, 
Postf 1143, D-48488 Emsbüren. 

Te koop gevr, verz. Ned. Aante-
kenstroken. T. Bulder, leplaan 29, 
2742 ZG Waddinxveen. Telefoon 
0182-630582. 

Aruba 2000/06 pfr. jrg. of series 
en Ant. o.a 1517/28,1548/3, 
1805/6. N. de Neef 
Telefoon 0523-614978 (na 19 u.) 
ofndeneef(p)kpnmail.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sghritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 

en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411, 070-3460328 of 
vyww.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuide
lijk Afrika bestaat reeds ruim 20 
jaar. Maak eens kennis met ons, 5 
bijeenkomsten in Tiel, 5 veilin
gen, eigen blad, rondzend- en 
nieuwtjesdienst. Contributie 20,-
euro. Inl. A.A. de Hilster. Telefoon 
0344-661897. 
E-mail. 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postze
gels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. ig euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.7waag(ipihccnet.nl 

Spanje en/of Portugal? 4X p.j. 
bijeenkomst in Utrecht met vei
ling en kwartaalblad. Bel H. Veen. 
Telefoon 079-36iigio. 
wvyw.ksp-iheria.nl 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
ig26 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. 
Tegemoetkoming in portokosten. 
Ook inzenders van harte welkom. 
Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Zie www.csk.nii 
Telefoon 0527-615129. 

Postzegel-, Ansichtkaarten - en 

Muntenbeurs zaterdag 11 decem
ber 2010 NVPV afd. Bodegraven 
9.30 -16.30 uur in Rijngaarde i, 
Dronenwijk, Bodegraven. Semi-
handelaren aanwezig en ruiltafels. 
Semihandelaren in postzegels, 
munten en ansichtkaarten kunnen 
nog huren, 5 euro per tafel van 
120 bij 0.80. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

Zaterdag 20 november Postze-
gelbeurs Emmeloord van 10.00 
-16.00 uur. Locatie ROC Friese 
Poort, Espelerlaan 74 
Emmeloord. Inl. J.Elshof, 
telefoon 0527-615628. 

Zaterdag 5 februari 2011 te Nijver
dal Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs in Hervormd Cen
trum, Constantijnstr. 7Avan 10.00 
-16.00 uur. Inl. P.v.Os. Telefoon 
06-24109133. 

Het Postmerk De Bilt. Als 
onderdeel van haar december-
bijeenkomst organiseert zij een 
prachtige veiling op zaterdag 11 
december 2010. Inlichtingen en 
catalogus bij A.van Wijk, 
telefoon 030-2204138 ofvia de 
sitewvyw.postmerk.nl 

Voor KUNST EN RELIGIE kiest 
u natuurlijk voor GABRIEL! Voor 
23 euro jaarlijks 4 bijeenkomsten 
in Nijkerk en 6x een informatief 
verenigingsblad. 
Info mevr. A.Meeuwenoord. 
Telefoon 030-6918335 ofvia A m t 
gabrielfila.nl 

Gevraagd roofvogels en roof
dieren, geen katten wel honden, 
beren en andere katachtigen, 
hetzelfde aantal retour. F. Bik, 
Groenhof 4, 6715 EM Ede. 

Uw goud verkopen? 

Wij zijn gespecialiseerd in: 

Munten j f Baren j [Sieraden 
www.Goudprijs.nl I 0186-571366 

http://www.motieFonline.nl
http://wvyw.stamps-dns.com
http://et.nl
http://vyww.oosrpiirnpafilatelie.nl
http://www.philatelie-amsrerdam.nl
http://www.sghritannia.nl
http://vyww.filitalia.nl
http://wvyw.ksp-iheria.nl
http://www.csk.nii
http://sitewvyw.postmerk.nl
http://gabrielfila.nl
http://www.Goudprijs.nl


BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT 
email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 

De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. ^ 

^Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100, geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

WIJ VERWACHTEN WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR 
O.A. 

CANADA GROOT, MISSIE DUITSLAND, ZWEDEN 
GROOT, JAPAN GROOT, OOSTENRIJK GROOT, 
FINLAND GROOT, AUSTRALIË, U.S.A. GROOT, 

IERLAND MISSIE. 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

ER ZIJN WEER VOLOP PARTIJEN EN 
VERZAMEUNGEN LEVERBAAR. 

AANBIEDINGEN 
VAN DE MAAND: 

1 kg. MISSIE m 

IERLAND w 
^ L ' ^ ▼ ^ 5 kg. MISSIE 

É T ^ T Ï IERUND 
■ lOOgr. ; , ^ NIEUW BINNEN 

BELGIË 
BIJZONDERE 
UITGAVEN 

VEEL NIEUW 1 8 , ^ 

PEgyijgELigï giD^)|MÏÏ[L©TO^ (^^©©^[^©[l^aMÏ 

.!# ]|3 50 

t 
INEN ^ L 

I^ND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

250 gr 500 gr 
22,50 42,50 
35,00 
50,00 
21,50 39,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
55,00 

35,00 
34,00 
40,00 
32,50 
35,00 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
25,00 
29,50 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

1 Jaargangen postfr is vIg. Nvph, Michel of Zonnebloem (pri 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Aland 

7,00 
7,00 
14,00 
19,00 
17,00 
13,00 
11,00 
18,00 
25,00 
18,00 
17,00 
18,00 
19,00 
23,00 
18,00 
17,00 
24,00 
22,00 
27,00 
20,00 
25,00 
26,00 
25,00 
29,00 
32,00 
32,00 

WERELD NIE 
DIENS 

jOpeningstijden: 

Alderney 
5,00 

26,00 
38,00 
13,00 
23,00 

7,00 
6,00 
19,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
19,00 
22,00 
20,00 
27,00 
33,00 
33,00 
32,00 
32,00 
34,00 
34,00 
36,00 
47,00 
56,00 
38,00 

UWTJES 

Aruba 

M »28 jlJ 

33,00 
23,00 
26,00 
26,00 
24,00 
23,00 
20,00 
20,00 
23,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 
34,00 
26,00 
26,00 
65,00 
47,00 

Li 
T De 
maandag + dinsdag o 

Antillen 
40,00 
48,00 
37,00 
29,00 
37,00 
32,00 
43,00 
40,00 
56,00 
50,00 
41,00 
59,00 
43,00 
59,00 
88,00 
100,00 
104,00 
82,00 
93,00 
121,00 
132,00 
151,00 
121,00 
166,00 
123,00 
104,00 
229,00 

iuchttu 
pothou 
p afspraal(, v 

Suriname 
46,00 
47,00 
81,00 
95,00 
73,00 
79,00 
70,00 
71,00 
82,00 
80,00 
111,00 
145,00 
123,00 
127,00 
114,00 
135,00 
87,00 
115,00 
108,00 
118,00 
110,00 
150,00 
136,00 
137,00 
138,00 
153,00 
190,00 

rm 
der 
raensdag t/ 

Indonesië 
155,00 
155,00 
33,00 
26,00 
42,00 
235,00 
187,00 
70,00 
49,00 
56,00 
57,00 
50,00 
118,00 
133,00 
62,00 
97,00 
68,00 
85,00 
59,00 
56,00 
58,00 
55,00 
32,00 
40,00 
40,00 
64,00 
49,00 

jswijzigingen voorbeliouden) 
Faroer 
23,00 
43,00 
31,00 
31,00 
31,00 
30,00 
29,00 
29,00 
29,00 
31,00 
30,00 
28,00 
29,00 
32,00 
33,00 
34,00 
34,00 
40,00 
53,00 
54,00 
61,00 
62,00 
61,00 
65,00 
70,00 
74,00 
76,00 

INKOOP\ 

Duitsland 
43,00 
44,00 
49,00 
51,00 
52,00 
67,00 
82,00 
73,00 

125,00 
124,00 
94,00 
87,00 
79,00 
78,00 
93,00 
78,00 
75,00 
91,00 
124,00 
106,00 
97,00 
74,00 
88,00 

106,00 
87,00 
87,00 
72,00 

/ERKOC 
BEMIDDELINGTA) 

m vrijdag 09.30 t/m 18.00 zaterdag 

Oostenrijk 
23,00 
24,00 
25,00 
27,00 
27,00 
29,00 
30,00 
28,00 
32,00 
34,00 
35,00 
36,00 
36,00 
36,00 
43,00 
44,00 
46,00 
89,00 
45,00 
72,00 
84,00 
88,00 
81,00 

118,00 
85,00 
131,00 
84,00 

3P

(ATIE 
tot 17.00 

Alle Nieuwe Uitgiften 
ARUBA 

CURACAO 

Sf MAARTEN 

CARIBISCH NEDERLAND 

SURINAME 

INDONESIË 

NU direct 
te bestellen op: 

www.Stampdealer.nl 
T I P l U kunt bij ons ook een 
abonnement voor deze landen 

afsluiten ! 
Postzegel en Muntenhandel 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel: 023 5477444 Fax 023 5291605 

hg@stampdealer.nl 
www.stamDdealer.nl | 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://www.Stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stamDdealer.nl


VOORHEEN 

POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

OOK U KUNT PROFITEREN 
VAN ONZE UITSTEKENDE 
VERKOOPRESULTATEN 

SPECTACULAIRE OPBRENGSTEN IN ONZE 207e EN 208e VEILING VAN OKTOBER 2010 

!>< „.«.«. wim 

Puntstempel 259 
Waddinxveen 
e 10.080* 

^ ^ B CENT 

Rechts aan 3 zijden ongetand 
cat.w.+ 10.000, €17.400* 

R. ÏLUDHTPOSTS 

lyeBe^Mpipüffii 

foir o 

H 

BKndoeag LiiWït "*->. 

R -983 ^\ 
A J J v a r f ^ n lior|Del 

' i 

Dirt.i*(tftüft5. E. Burger© 
SS 

Variëteit „kopstaande opdruk", cat.w. + 3.500, f 8.640 

CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN - NEDERLAND 

TEL. 4. 31 -(0)20-624 97 40 

FAX -f31 -(0)20-624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA AUKTIONEN AG 
WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH - ZWITSERLAND 

TEL. +A\ - (0)44-389 91 91 

, WWW.CORINPHILA.CH 

Boekje Rode Kruis fl 2,20 rechts geniet, cat.w. 2.500, f 3.840* 

'[p^^^^^fl''li^S lü fHf 

' opbrengsten 
incl. opgeld 

4, 10 10 
CEJffT . C E N T 

Gecombineerd tandingpaar, cat.w. + 2.250, f 2.640 

Type 1, //, III en lU plaatfout „E.T", cat.w. + 3.240, € 4.320 

ONZE VOLGENDE VEILING 
WORDT GEHOUDEN OP 
20, 21 EN 22 JANUARI 2011 

INZENDEN IS MOGELIJK 
TOT EIND NOVEMBER ! 

mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://WWW.CORINPHILA.CH



