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Verslag Najaars Veiling 4, 5 en 6 November 2010 

De Nederlandsche Postzegel Veiling - Leeuwenveldseweg 14a - 1 3 8 2 LX Weesp - +31(0)294-433020 - info@npv.nl 

Op zaterdag werd alles van 
Nederland en Overzee geveild 

w o enkele zeer opmerkelijke 
opbrengsten zoals Nederland 1/3 
met opdruk Specimen, ongebruikt 
catw €7 500 opbrengst €7 320 

Ook blokken van vier waren zeer 
in trek, zo bracht nr 1/3 m onge
bruikte blokken €13 300 op ter
wijl de catw €20 000 bedraagt 

Klassiek Postfris voor 1900 
was zeer populair opbrengsten 
veelal boven de cataloguswaarde 

Er was een uitgebreid aanbod van 
foutdrukken Nederland die vaak 
zeer hoge prijzen opbrachten 
nrSIVcatw €2500 opbrengst 
€3050 

Najaarsveiling groot succes 
opbrengst ruim €2,6 Miljoer 
Enkele bijzondere opbrengsten 
bij de collecties en partijen 

Een collectie stempels 
Nederlands Indie inzet 
€1 000 opbrengst €4 900 

Zeer hoge prijzen voor China 
w o een collectie inzet 
€100 000 opbrengst €146 400 

Engeland en Engelse Kolomen 
liggen zeer goed in de nnarkt, 
w o een collectie Hong Kong 
inzet €2 500 opbrengst €9 500 

Verder hoge opbrengsten voor 
landen als Griekenland, 
Spanje, Scandinavië en U S A , 
maar ook de Aziatische landen 
en het Midden Oosten waren 
zeer in trek Ook motieven zijn 
zeer populair o a een 
ruimtevaartcollectie met inzet 
van €5 000 bracht €49 000 op 

*alle prijzen incl comissie 

Voor alle opbrengsten 
bezoek onze website 

www.npv.nl 

Voorjaarsveiling 
24/26 maart 2011 

U kunt inleveren tot 15 januari 
WIJ zijn ook geopend tussen 
Kerst en Oud en Nieuw 
van 27 t/m 31 december 

advertentie 

Gezocht 
gouden/zilveren munten 

contante betaling of 
verkoop via veiling 

Eerste deel collectie Philip Koeleman 
Als klap op de vuurpijl veilden wij het eerste deel van de 
collectie postzegelboekjes van Philip Koeleman, deze werden 
veelal ver boven catalogusprijs verkocht, de opbrengst van dit 
eerste deel 
bedroeg al 
ruim €150 000 

Tijdens de 
voorjaarveiling 
van 24-26 
maart 2011 
kunt U het 
2e deel 
verwachten 

POSTZEGELBOEKJE 
INHOUD 
PRIJS . 
EENIGE V 
BELANG VAN HEI 
Plakt de postzegels in c 
B O V E N H O E K . » ? 
zooveel me 
den vroegen' 

N 5 Cr 
P \ 1.20 
IN HET 

ERKEER 
CHTER-

we stukken 
'GENS of in 
8» ä» e» 

de beste wensen 
voor 2011 

namens directie 
en medewerl<ers 
wensen wij U 

prettige feestdagen 
en een gezond 2011 

advertentie . 

iedere twee weken een 
nieuw aanbod van 
postzegels en munten 
op internetveiling: 

eCo5la.r(iii 

Gratis taxatie 
Wilt U ook eens weten wat 
collectie waard is dan bent U 
dagelijks welkom voor een 
vrijblijvend advies 

Ook voor inlevering voor onze 
voorjaars veiling kunt u 
dagelijks terecht bij ons op 
kantoor of voor grote collec
ties bezoek aan huis mogelijk 
Neem voor een afspraak tel 
contact op 0294-433020 
of via info@npv nl 

mailto:info@npv.nl
http://www.npv.nl


DUTCH STAMP 2 0 0 0 
Klassiek is onze passie 

Verzamelt u België? 
Dit is ons aanbod... 

OBP/Cat.nr 

92/99 
135/49 
150/63 
165/78 
Blokl 
266A/K 
272A/K 
258A/66AA 
342/50 

Mi/Cat.nr 

8111/8811 
113/128+144 
129/42 
145/58 
KIB186 
235II/43II 
2351/431 
235III/43III 
333/41 

Omschrijving 

1911 opdruk 
Albert + 5 Franken 
Rode Kruis opdruk 
Staalhelm 
Fil.Tentoonstelling1924 
Violet stempel opdruk 
L opdruk met kroon 
Mouwstreep perforatie 
Kardmaal Mercier 

Prijs postfris' ' 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

-
-

1.500,-+ Cert. 
1.100,-

250,-
950,-
950,-

-
600,-

Prijsongebr. ' 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

150,-
250,-
625,-
400,-
110,-
275,-
375,-

-
250,-

Gebruild ® 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

85,-
75, 

600, 
400, 
110, 
225, 
350, 
150, 
250, 

OBP/Cat.nr 
Blok 2 
Blok 3 
351/52 
356/62 
363/74 
377/83 
394/400 
Blok 4 

Mi/Cat.nr 
BI 1 
312 
342/43 
347/53 
354/65 
366/72 
386/92 
Bi 3 

Omschrijving 
Fil.Tentoonstelling 1930 
Korporaal 1931 
Infanteriezegels 
Tuberculose 1932 
2e Orval 
Tuberculose 1933 
Tuberculose 1934 
Francois de Tassis 1935 

Prijs postfris * ' 
€ 425,-
€ 325,-
€ 200,-
€ 150,-
€ 1.350,-
€ 400,-
€ 275,-
€ 230,-

Prijsongebr. * 
€ 150,-
€ 125,-
€ 70,-
€ 55,-
€ 475,-
€ 120,-
€ 75,-
€ 70,-

Gebruii<t ® 
€ 150,-
€ 110,-
€ 70,-
€ 50,-
€ 450,-
€ 95,-
€ 75,-
€ 70,-

Eén telefoontje is genoeg om te ontdekken wat 
we voor uw verzameling kunnen betekenen. 
Of volg de opbouw van onze website op /^X 

www.dutchstamp.nl ^ 

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

http://www.dutchstamp.nl
mailto:postzegeis@dutchstamp.nl
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1 
2 
3 

16,
14,
74,

1/3 gave randen 
1/3 z fraai 
4 
5 
6 
6zfr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18z.fr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29zfr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43c 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
61b 
61c 
79 
80 luxe 
80zfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

55,

8,
4,

36,
24,

1,50 
2,

15,

1 1 , 
44,
77,
40,

2,50 
34,
20,
35,
20,
9,

30,
20,

9,90 
1,
1,50 
3,50 
3,50 

24,
2,75 
6,50 

20,
56,
35,

3,
3,
3,
3,
2,
6,
3,

11, 
28,
16,
35,

9,
11, 
77,
95,
85,

255,
165,

65,
18,
50,

470,
3,50 

390,
285,

9,
34,

2,75 
4,25 
4,
5,70 
5,

15,
9,

21 , 
18,

410,
295

5,
66,
60,

1,50 
1,50 
5,
3,50 
4,50 

125,
60,

120,
1,
9,

22,
20,
70,
77,

2,
6,50 

144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 
boven €100.EUR 

2,75 
9,
5,60 
5,40 
3 60 

177/98 3 1 , 
181 los 
184 los 

5,80 
2,70 

191 los 12,50 
195 los 
199/02 

8,
5,

203/07 14,
208/11 4,50 
212/19 22,
219 los 12,
217A 49.

220/23 
224 
225/28 

6,
1,20 
8,

229/31 12,
232/35 
236/37 
236B 

7,
2,75 
6,

238/39 16,
240/43 16,
243 los 14,
244/47 26,
246 los 10,
247 los 10,
248/51 13,
251 los 12,
255 los 2,25 
257/60 16,
260 les 10,
261/64 12,
264 los 11, 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 

4,
2,
1,
9,50 
8,
8,
6,
6,
5,
4,50 
2,50 
3,
3,45 
2,
2,50 
1,
2,
3,
1,50 
2,
2,75 
4,
8,

348 17,
349 17,
350/55 3,40 
356/70 15,
371 los 18,
372 los 26,
373 los 24,
356 a/d 40,
356 dos 16,
356 d los 18,
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 

1,75 
1,50 
4,50 
0,90 
0,75 
5.

402B 50,
403B 55,

428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 

6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1.45 

474/89 10.50 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 

7,
2,
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,
4,

535 1,25 
536 a 3,
536 b 2,50 
537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 18,
556/60 27,
560 los 18,
563/67 8,50 
568/72 10,
573/77 6,75 
578/81 10,
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 29,50 
596/00 5,50 
602/06 10,
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,
631 los 1,50 
641/45 10,50 
645 los 7,
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,
661/65 5 
666/70 6,
671/75 14,
676/80 6,
682 los 1 , 
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , 
695/99 4,
702/06 5,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
774/76 5,50 
enz tot heden 
leverbaar 3040% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 18,
875 2,
899 4,
917 4,
937 5,
983 9,
1001 5,50 
1024 5,
1042 5,
1063 2,50 
Roltanding, los 
7 77,
14 24,
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 18,
29 8,
29a 120,
30 15,

31 24,
46 50,
51 6,60 
51a 98,
54 16,
55 27,
56 16,
66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
71 15,
72 2 1 , 
73 34,

Rolt senes 
1/18 
19/31 
32Cert 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

0 

177,
60,

3300
130,

48,
70,
30,
16,
14,
17,
28,
24,
2 1 , 

Automaatboekles en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
rono 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b (0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
6/8 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7Cert 
8 
9 
10 
11 
12 
12 zfr 

7,50 
10,
18,
52,
20,
16,

36,
21 , 
20,
70,

6,
60,
24,
3 6 

90i
12,
14
95

245
4^50 
8 

6,50 
55,
55,

125,
25,
18,
20,

25,

21 , 
7,

98,
18,
7,50 

1255,
12,50 
12,50 
18,50 
21 , 

210,
125,

Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 
Plaatfout 
101 P 
102 P 
105 P 
207 P 
223 P 
247 P 
336 P 
461 P 
Porto 
27 fa 
27 fc 
27 fd 

28,
88,
45,

175,
44,
48,

8,
25,
36,
30,
70,

575,
22,50 

128,
29,50 
15,
40,
25,
40,

77,
80,
77,

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar 
Duurdere soorten desgewenst met fotoCert van erkende keurmeester 
kosten hiervan in overleg. Aanbod qeldiq voorzover de voorraad strekt. 
postgiro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150, Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
R O S E N D A E L 2  1 1 2 1 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

l 
JPI gJI^^^J^gll^ l . l l ^ ^ ^ l l ^ 

met een vernieuwde voorraad 
POSTSTUKKEN 

Aanwezig op de leukste beurzen in Nederland 
• 18 december Oudejaarsbeurs Voorschoten 
• 2829 december Eindejaarsbeurs Barneveld 
• 2830 januari Filateliebeurs Loosdrecht 

Bezoek de website www.BBFILA.COM 
Posthistorie Nederland & gebieden 
Brieven Zuid en Midden Amerika 

'Mf 
' 4€Mnr ■ 'f' 

. M- d^ 4e^ Ét<M4'i4^^'^ 
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Bert Brinkman 
GOUDA email bbfilatelie(aiplanet.nl 
ONLINE BRIEVEN WWW.BBFILA, COM 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 
beginnende als de gevorderde verzamelaar 

(en ook voor de wederverkoper). 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden. 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

tel. 0597430755  fax 0597431428  email: wmhoekstra@home.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamellngen 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 

http://18z.fr
http://www.BBFILA.COM
http://WWW.BBFILA
mailto:wmhoekstra@home.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

/ luiiclü si/iHS f SS6 CUUU/C'/l Sl/lH (. fS9. 

, VEILING 621 
zal plaatsvinden op 7 en 8 maart 2011 

Hiervoor zijn ons weer veel bijzondere collecties toevertrouwd, waaronder een 
bijzonder archief Texelse Post bestaande uit complete brieven met 6 Stuiverstempels 
en met ATPstempels en de zeer omvangrijke, unieke collectie Surinaamse portzegels 

van wijlen de heer V.H.CJ. Thaels (1^ gedeelte). 
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Complete vouwbrieven uit Texel met 6 Stuiverstempel en ATP

stempel, beide afgestempeld bij aankomst te Amsterdam. 

Velrandblok van twaalf portzegels 10 cent op 30 cent van 

de hulpuitgifte 1911, waarin een exemplaar van het uiterst 

zeldzame type II (PI 5 type II), waarvan slechts 40 exemplaren 

zijn uitgegeven. 

Ook uw gewaardeerde inzending zullen wij met de grootst 

mogelijke zorg verkavelen. 

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

ifsda iMj% Va 
M.MiratiQnof«t«nip 

n Dieten Postzegelvei l ingen ^^^sm^^ 
Kantoor, Kijk en Veilingzalen: | | \i vi 

Lylantse Baan 3, 2908 LG • Capelle aan den IJssel (ZH) 
T 0102845560 • F 0102845565 • info@vandieten nl • wwwvandieten.nl 

Directie Van Dieten Mathieu J A Tieroiff * Veilinqnneester Peter Stornn van Leeuwen 

http://www.vandieten.nl
http://wwwvandieten.nl


GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 

Meer dan 200 m tafel / open 09.30 ■ 16.00 uur 

GRONINGEN 
donderdag 30 december 2010 
Sporthal Hoogkerk, zuiderweg 701,9744 AP 

( nabij A7, afrit 35) 
Info 0505033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Uw goud verkopen? 

Wij zijn gespecialiseerd in: 

Munten 1! Baren J [Sieradenl 
www.Goudpnjs.nl 0186571366 

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen m uitsluitend 1"̂  klas kwaliteit 
Europa t/m ca 1960 - Israel - Indonesië - Ver Naties 

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

www.advantagestamps.com 
BIJ ons is postfns 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1̂  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 fotocertiftcaat van echtheid geleverd 

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

Tel 078 6153386Fax078 6413340 
KvK nr 23083937  email: sundquest@planet nl 

Wij zijn aanwezig op de Eindejaarsbeurs 2010 in Barneveld 

Inkoop 
Verkoop 
'ostzegels 
Munten 

Bankbiljetten 

0152123055 
www.pzhvandomburg.nl 

BELANGRIJK NIEUWS VAN MICHEL 
CEPT catalogus 2010/11 in kleur 
Ganzsachen Europa Na 1960 deel 1 West 
Motief Vogels Europa 2010 2e ED. + CD 
Junior Duitsland 2010 

Noord Amerika 2011 (overzee 1/1) 
Postzegefboekjes Duitse Rijk, 2e ED 
Motief Schepen Europa 2011, alleen CD 
Spoorweg motief Wereld, 2e ED. 2010/11 + CD 
Rundschau Jaarabonnement 2011,14 nrs. franco 
Rundschau Opbergmap voor 1 jaargang 

^ ^ ^ v 

4 6 , 

7 8 , 

49 ,80 

9,95 

5 4 , 

9 8 , 

9 8 , 

49 ,80 

64 ,40 

14 ,80 

auf der heide 
www aufderheide nl e mail au{derheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 ING bank nr 1700 

Ook dit Jaar hebben we tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld weer enkele 
mooie aanbiedingen voor u. Nieuw kilowaar, catalogi en stockboeken zijn 
nog maar enkele van de vele aanbiedingen die wij u graag tonen tegen een 
aantrekkelijke prgs. 

Postzegels van zowel binnen als buiten Europa, zyn bij ons op stock in 
postfris afgestempelde uitvoering. Ook thematische zegels behoren tot onze 
specialiteit. 

Kijkt u eens op onze website: www.^eertzenphilatelie.nL Hier treft u een 
beursagenda met alle locatie waar wij u graag van dienst willen zijn. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 0031348 501582 
Fax: 0031348 434602 

Mobiel: 
e-mail: 

Lid van IFSDA en NVPH. 

0031653447302 
^eertzen.philt^wxs.nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C Groot Brittannië postfns 1880 t/m 2009 Januari 2010 
CO Groot Brittannië gebruikt, ongebruikt en postfris 1840191'^ materiaal 
S Nieuw Zeeland po'>'t"s Jum2010 

' ^ OPKUmi!«aSPIUJSLÉSlWVWFUMif&U)rE KORTINGEN 
EF Guernsey, Alderney, Jersey, Man & Ierland (11/ 10) 
M Duitsland (West & Berlijn) (11/10) 
NOP Polen, Roemenië, Tsjecho Slowakije (11/10) 
T Oceanië/Pacific(6/10) 
Pnjslijiten worden op aanvraag gratis toegezonden (wel gaarne opgeven welke lijst V wilt ontvangen) 

Ik ben specitihst m Nederland & O G D, Groot Bnttannie, Austrahe (t/m 2006), 
Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrika, Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfns) 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
tel 038  4213838 (fax 4226330) 
INGbank 3931929 
Email boomstamps(ghome nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 0012 30 en 13 3017 00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Belgie = 
Canada = 
Denemarken = 
Franknjk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

e 1,10 per 100 BFR (vanaf 1960) 
€0,32 per 1 CAD 
€0,85 per 10 DKK 
e 0,65 per 10 FF 
€0,70 per 1 GBP 
€0,40 per 1 GBP 
€0,35 per 1 SFR (vanaf 1996) 
€0,35 per 1 USD 
€4,50 per 100 ZWKR 
€0,40 per 1 SFR 
€0,82 per 1 EURO 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 6 00 netto per boekje (losse zegels O 30 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn Geen port en dienst zegels 
Ovenge landen op aanvraag Prijzen onder voorbehoud van valuta schommelingen 
U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden bij onze stand tijdens de Eindejaarsbeurs 2010 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail r vergossen @ hetnet.nl 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.Goudpnjs.nl
http://www.advantage-stamps.com
http://www.pzhvandomburg.nl
http://www.%5eeertzenphilatelie.nL
http://hetnet.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Füatelistenverenigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redacüe 

Hoofdredacteur 
Fnts Njio AIJP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 5153 68 72 

036 52 50490 
Email redactiecadejilateiic ni 
Website www d^latelie ni 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
info@bureaudetroye ni 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaties www aboland ni/blad (filatelie 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de admimstra 
tie (zie Abonnementen) 

'Hoe word ik abonnee^' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
m Uitgeest (21e Abonnementen ) 
voor € 28,75 (Nederland) ^47»05 
(buitenland standaard) of €71,25 
(buitenland priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in het loopt 
minimaal eenjaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindiging 21e Opzeg 
ging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België^ Dan kost een 
abonnement €29,80 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 33 t n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements 
periode worden beëindigd U doet 
dit door uiterlijk vier weken voor het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen ) 

l.osse nummers 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 2 50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland m Uitgeest 
vermeld de gewenste edmenummers 
en uw volledige adres 
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postzegelhandel ' 
wmmmÊÊiÊmÊÊÊÊimÊmBmmif ^unHiiiHMMMHHHHli 

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 Kolonien 

4. Scandinavië 

5. Franse Koloniën 

6. Rusland en OostEuropa 

7. Zuid, Midden en NoordAmerika 

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

9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

"^iftmswfm^fHvmit^i^mwmviii' ■«KWSB'S.'"' 

Postzeaelhandei CRIMPEN B.V. 



Uw postzegelverzameling in goede handen! 

¥i 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 
LAND 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2007i) 
België 
Canada 
China Rep 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Gnekenland 
Guernsey 
Hong Kong (vanaf 1997) 
Hongarije (vanaf 1990) 
Ierland 
Isle of Man 
Italië (meer dan 200 Lire) 
Japan 
Jersey 
Liechtenstein (vanaf 1996 
Luxemburg 
Madeira (vanaf 2007i) 
Maleisië 
Malta 
Monaco 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 20071) 
San Manno 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

1 ^ ^ 

■' 
■l 
"^11 
^^m 

i 1 
1HH 

■ 
1 
1 

m 
1 
1; 
K 

m 
j ^ ^ 

1 1 
^ H 

10 Fr 
100 Ptas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 

10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 MUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

1 SGD 
100 Ptas 
100 THB 
1 USD 

10 SEK 
1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0 ,35 
€0,12 
€0 ,22 

€1 ,00 
€0 ,29 
€0 ,04 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,84 
geen aankoop 
€0 ,65 

€0 ,64 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,48 
€0 ,18 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,17 
€0 ,45 
€0 ,37 
€0 ,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,50 
geen aankoop 
€0 ,52 
€0,21 
€0 ,14 
€0 ,40 
geen aankoop 
€0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,21 
€0 ,23 
€0 ,80 
€0 ,42 
geen aankoop 
€0 ,39 
€0 ,40 

■ 
aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,45 
0,50 

0,50 

0,82 

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@pzhcnmpen.nl 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheid 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) 

Langegracht 42c ï 3601 AJ Maarssen l email: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcnmpen.nl
mailto:info@pzhcrimpen.nl
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Amstercteimsestraatyveg 404 - 3551 CX Utrecht 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs besteliijn) 
info@fiiatelie.net - Banic: 38. t i ^ f . 3 7 8 / Giro: 7227081 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijli op: www.fllatelie.net 
14422 Ascension 1922-1994. Prijs: € 465,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock/verzameling Ascension 1922-1994 in 2 stockboeken Bevat veel ma-
tenaal, waaronder ook beter zoals (Michel no's) 1-5*, 10-16*, 18*, 19*, 32-35*, 51C*, 52C*, 55-56", 57-60**, 57-
60,62-74**, 75-88** 130-133**, etc Ook veel blokken aanwezig Hoge cat waarde 

compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14552 België 1849-1911. Prijs: € 1.100,00 
Zeer mooie klassieke collectie in ovenvegend mooie kwaliteit, beginnend met 1849 nr 1(6), 2(3) meest netjes ge
rand wo met betere nummerstempels, medaillons t/m 40c met diverse afstempelingen 1865 sene gebruikt (1fr 
2x) en 20c ongebruikt, 1866 1c ongetand (2x ongebruikt waarvan 1 met gom beiden goedgerand), 1869/83 met 
5fr rondgestempeld en 5fr met roulette stempel, 1884 incl Ifr en 2fr ongebruikt etc op albumbladen OBP cat w 
circa 9000 euroi compleet gefotografeerd op vmvi filatelie.net 
14483 België 1850-1962. Prijs: € 2.950,00 
Zeer uitgebreide, gestempelde stock België 1850-1962 in 5 stockboeken in doos Stock bevat zeer veel materi
aal, waaronder ook veel blokken met o a (OBP) blok 1, 3 (2x), 4 (2x), 5, 6,26 (2x), 27, 28, 30 (2x), 31 (2x), 32 
(3x), etc Cat waarde (OBP) ruim 37 000 euro cowpleet gefotografeerd op vmwfilatelle.net 
14463 België 1897-1962. Prijs: € 1.950,00 
Postfnsse collectie België 1897-1962 in 2 insteekboeken Collectie bevat vrijwel uitsluitend complete series met 
ook goed Back of the Book Cat waarde ruim 11650 euro (OBP) 

compleet gefotografeerd op wmi.filatelle.net 
14477 België 1905-1982. Prijs: € 850,00 
Gebruikte collectie België 1905-1982 in insteekboek Collectie bevat voornamelijk complete senes en ook Back 
of the Book Veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 221-233 258-266, 267-272, 293-298, 301, 308-314, 326-
332, 356-362, 377-383 394-400, 436, 437 etc Cat waarde ruim 5800 euro 

compleet gefotografeerd op mMvifilatelie.net 
14561 België ca. 1970-1990. Prijs: € 175,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie België ca 1970-1990 Nominaal 10500 BeF (ca 260 euro) Koopje' 

compleet gefotografeerd op mm.filatelie.net 
14551 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 250,00 
Postfrisse en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Berlijn 1948-1990 in luxe Kabe album Collectie is 
goed gevuld en vanaf 1955 vrijwel compleet Cat waarde ruim 2300 euro 

compleet gefotografeerd op mm.filatelie.net 
14471 Brieven en kaarten. Prijs: € 250,00 
Doosje met diverse, voornamelijk oudere bneven en kaarten van vele landen Bevat o a veel oud Nederlands 
Indie, leuk Joegoslavië, Oostenrijk etc Tevens album met wat oudere FDC's van Indonesië 
14379 Brits Honduras 1866-1960. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bnts Honduras 1866-1960 in blanco album Collectie bevat leuk 
materiaal, waaronder goed klassiek, halvenng op bnef (Stanley Gibbons 37a met certificaat Sorani) hoge waar
den etc compleet gefotografeerd op vmw filatelie.net 
14492 Bulgarije 1881-1945. Prijs: € 125,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 1881-1945 in luxe Importa Bnstol insteekboek Leuke klei
ne collectie met ook wat beter matenaal zoals Yvert 6, 7 8,10,91-93*, luchtpost 12-14* etc 

compleet gefotografeerd op mm.fllatelie.net 
14534 Bund en Berlijn 1949-1990. Prijs: € 150,00 
Redelijk gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund en Berlijn 1949-1990 in Davo cnstal album 
Zeer veel matenaal, maar zonder dure zegels compleet gefotografeerd op vmw.rilatelie net 
14555 Bundespost 1960-2010! Prijs: € 650,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Bundespost 1960-2010 in 2 albums (2009 en 2010 in zakjes) Zeer goed gevul
de collectie met veel nominaal matenaal compleet gefotografeerd op mvw filatelie.net 
14498 Canada 1868-1972. Prijs: € 100,00 
Postfrisse. ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1868-1972 in luxe Importa Bnstol insteekboek Bevat wat 
klassiek materiaal, hoge waarden en wat postfnsse senes compleet gefotografeerd op mm.filatelie.net 
14450 DDR 1949-1975. Prijs: € 100,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1949-1975 in Davo album Redelijk gevulde collectie met ook 
wat betere zegels uit de eerste jaren compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
14550 Duitse Rijk 1932-1943. Prijs: € 155,00 
Stockblad met uitsluitend postfnsse zegels van Duitsland 1932-1943 Bevat oa (Michel no's) 478. 536, 603, 
702-713, 716-729 etc Cat waarde 775 euro compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
14441 Duitsland 1871-1990. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1871-1990 in 3 dikke Schaubek albums Collectie bevat 
0 a Duitse Rijk Berlijn en DDR Veel beter materiaal zoals (Michel no's) Duitse Rijk 695-697* 698* Saar 319-
337*, 338-340', 342* 349*, 380-399*. 409-428*, Berlijn 61-63, 71, 72-73, 74. 75-79, blok 1*, 82-86*, 87*, 91-
100*, 101-105*, 106-109*, DDR 286-288(*), blok 8-9 A en B* (Karl Marx blokken), etc Zeer veel matenaal, koop
je" compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14460 Duitsland. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Duitsland in 3 albums in doos Bevat o a Zones, leuk Duitse Rijk, goed 
Bundespost en zeer goed Berlijn Beetje rommelige verzameling, maar hoge cat waardei 
14473 Duitsland. Prijs: € 300,00 
Verzameling oude bneven, bnefkaarten en wat ansichtkaarten Duitse Rijk, wo luchtpost, buizenpost, dienst en 
opdrukken, totaal 90 stuks In map compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14400 Engeland 1841-1979. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1841-1979 in 2 albums Collectie bevat o a veel goede 
fosfor series compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14392 Engeland 1858. Prijs: € 300,00 
Postfns paartje 2 penny 1852 Engeland (Stanley Gibbons no 46) met plaatnummer 14 Zodanig gedecentreerd, 
dat postage onderaan staat Leuki compleet gefotografeerd op wwwfilateHe.net 
14548 Engeland 1867/1883. Prijs: € 3.000,00 
1 pond bruinlila (wit papier) gebruikt pracht ex met watermerk anker, stempel 'Manchester York St' Goed ge
tand, mooie fnsse kleur en goed gecentreerd Stanley Gibbons nr 136, cal w 8000 pond (circa 9600 euroi), zeld
zaam zegel in deze mooie kwaliteit compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14440 Engeland 1937-1994. Prijs: € 1.000,00 
FDC collectie Engeland 1937-1994 in 9 albums, vanaf 1970 vrijwel compleet, inclusief veel fosforseries Tevens 
presentation packs vrijwel compleet In grote doos 
14476 Engeland dienst 1882-1904. Prijs: € 2.000,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie in meest zeer mooie kwaliteit, met talrijke betere zegels wo IR official 
6d pi 18 ongebruikt, 1887 Ish groen ongebruikt, Edward Ish gebruikt. Army 1896 serie t/m 6d en 1902/3 t/m 6d 
ongebruikt. Govt parcels met 1883 Ish plaat 13 en 14 gebruikt 1887/1900 t/m 1sh, 1902 incl 2d en 6d onge
bruikt, Ish gebruikt, o W official incl Edward 2d en 2 1/2d ongebruikt. Board of Education, R H , Admirality, op 
albumbladen Cat w Stanley Gibbons ruim 14 000 pond compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14451 Engelse koloniën Omnibus 1966. Prijs: € 200,00 
Slockboek met een postfnsse stock Omnibus uitgave 1966 (Royal Visit to the Canbbean) Engelse kolomen Cat 
waardeca 1100pond(=ca 1300euro) compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 

14547 Europa CEPT 1993-1998. Prijs: € 125,00 
Kleine postfrisse collectie senes en blokken van de 'nieuwe Oost-Europese landen, in stockboek Cat w 550+ 
euro Michel koopje compleet gefotografeerd op www.filalelie.net 
14420 Franse koloniën. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Franse kolomen in 2 stockboeken Bevat Obock, Afar & Issa, Djibouti 
en Frans Somalië Bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no s) Obockl* 2* 12*, 15*, 16*, 18*, 20*, 26*, 32-41*, 
43*, 44*, 45-46*, 47-59*, port 8(*), 9 " (strip van 4), 10*, Frans Somalië 8* (2x) 9*, 10(*) 11*, 12*, 14(*) 15(*), 
16*, 17*, 23*, 28-29*, 35*, 36*, 30-33*. 50*, 64-, 65*, 66*, 67-81*, 116-121*, 137-140*, 172-176**, 193-203" 
204-233**, luchtpost 21**, 22", 23*, 24**, 25, 28** 28, 40*, 42** 49-55**, Afars S Issas 329-333** luchtpost 
56**, 57**, 59*, 60** (2x), 64-65*, 68-70", 71*, 105*, etc Ook veel Djibouti aanwezig, voornamelijk gestempeld 
Leuke party, hoge cat waarde compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14421 Gambia 1869-1992. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie/stock Gambia 1869-1992 in 2 stockboeken Collectie bevat veel be
ter materiaal zoals (Michel no s) 1-2(beidedunneplek), 5*, 6*, 7*, 12-19*, 26*, 27* 45*, 46*, 47* (2x), 48', 188-
200**, 188-200 210-222", 210-222, 248-260**, 332-335" (WNF), 374-377" (WNF), 402-405** (WNF), 430-
433** (WNF), etc compleet gefotografeerd op www.fllatelle.net 
14404 Gilbert en Eillce. Prijs: € 770,00 
Postfrisse en ongebruikte, zo goed als complete collectie Gilbert en Ellice op zelfgemaakte bladen in album 
Tevens postfrisse collectie Kinbati tot ca 1983 in album Bevat ook veel FDC's 

compfeef gefotografeerd op www.fllatelie.net 
14489 Griekenland 1876-1974. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Gnekenland 1876-1974 in 2 luxe Importa Bnstol insteekboeken 
Collectie bevat veel matenaal met ook veel postfnsse senes compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14438 Hongarije 1871-1992. Prijs: € 625,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871 -1992 in 3 zeer dikke Schaubek albums Collectie is zeer goed 
gevuld en bevat ook zeer veel blokken, waaronder betere zoals (Michel no's) 2", 4**, 5", 25**, 27A**. 28A**, 
28B**, 35B**, etc Koopjei compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14446 Hongarije 1871-2005. Prijs: € 2.100,00 
Zeer goed gevulde voornamelijk gebruikte collectie Hongarije 1871 -2005 in 6 luxe Kabe albums Collectie is iets 
gespecialiseerd op tanding en watermerk en bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-6,7, 8-13, 54-70, 
74-89,128-144,145-161,403-410,467-470,478-479,484-487 502-510 blok 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10** 11" , 
12,13,14,16,17,18A",18B**, 19, 20 21, 22, 23, 24 25,26A, 27A, 28B, etc Tevens 3 kleine albums met infor
matiebladen van de PTT Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
14458 Hongarije. Prijs: € 200,00 
Assortiment Hongarije, wo Zeppelins 1914 Oorlogshulp, 1925 Sportsenes, 1933 Padvinders Wereldtreffen, 
1939 blokken Bethlen Gabor op marmerpapier Cat, waarde € 3000 In zakjes, insteekkarten, in doosje 
14566 Indonesië 1948-1998. Prijs: € 1.650,00 
Enorme postfrisse stockvoorraad, deels echter getint, maar groot deel van de waarde wel goed, opgezet in 16 
banden en los, met ook de betere periode goed aanwezig, ook wat blokken en zegels uit de dure blokken, com
binaties, port, deels in vellen en veldelen, in grote doos Enorme cat w Superkoopje 
14565 Indonesië 1948-1998. Prijs: € 800,00 
Enorme gebruikte stockvoorraad vaak in gigantische aantallen, zonder blokken incl de betere uitgaven, ook 
port, Riau en Inan Barat, meest echt gebruikt(i), deels getint, opgezet in 6 dubbeldikke voorraadboeken 
14567 Indonesië 1950-1997. Prijs: € 500,00 
Enorme gebruikte stockvoorraad (echt gebruikt, met op verzoek afgestempeld), in vaak grote aantallen wo be
ter, in 2 grote voorraaddozen 
14570 Indonesië 1951-1966. Prijs: € 450,00 
Enorme postfrisse handelsvoorraad, deels nog in veldelen, in zakjes op volgorde gesorteerd wo beter ietwat di
verse kwaliteit en iels ongebruikt met plakker in 3 grote voorraaddozen Ook leuk voor plaatfouten/varieteilen etc 
14413 Indonesië 1997-1998. Prijs: € 875,00 
Doos met een postfrisse handelarenvoorraad blokken Indonesië 1997-1998 Bevat Zonnebloem MS 5T en 1772 
T (1997) 150 X en MS 6T en 1863 T (1998) 300 X Cat waarde 11250 euro Koopje' 
14564 Indonesië automaatzegels 1994-1996. Prijs: € 1.500,00 
Handelarenvoorraad van dit lastige matenaal, veelal de schaarse Ie en 2e uitgaven met ook variëteiten ook 
op bnef/fdc deels in grote aantallen, in doos Losse (nogal optimistische) verkoopwaarde bedraagt ruim 67 000 
euro" compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14572 Indonesië variëteiten. Prijs: € 550,00 
Stockvoorraad oudere vaneteiten WO opdrukzegels Indonesia met o a 15 sen met geretoucheerde I (16x) IN 
half afgedrukt en de vele andere bekende vaneteiten in aantallen, plaatnummers, kniptekens, brugparen, RIS 
opdrukken met tandingen etc in insteekboek Heel veel zeldzaam matenaal doch vrijwel alles getint 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14579 Indonesië. Prijs: € 450,00 
Doosje met postfnsse en gebruikte blokken en boekjes van Indonesië Veel matenaal met ook doubletten Cat 
waardeca 3500euro 
14385 Isle of Man ca. 1976-1997. Prijs: € 145,00 
Postfrisse collectie Isle of Man ca 1976-1997 in insteekboek Nominaal ca 180 pond 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14559 Italiaanse koloniën. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse kolomen Bevat veel beter matenaal 
zoals Egeo luchtpost 1930 gestempeld, Venetië port 50 cent en 1 lire ongebruikt. La Canea 1905 1cent-5 lire 
ongebruikt (cat 800 euro'), Estero 1874 60 cent gebruikt 2 lire ongebruikt, Durazzo 1908-1911 20 pi op 5 lire 
gebruikt Janina 1909-1911 20 pi op 5 lire ongebruikt, Smirne 1909-1911 20 pi op 5 lire ongebruikt, beter Ie 
emissie San Manno etc Cat waarde (Sassone) ruim 4200 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14494 Japan 1872-1960. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Japan 1872-1960 in luxe Importa Bnstol insteekboek Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Yvert nos) 32-34, 59 ('), 87-88,110-111,115-116,145-148 168(*), 196-197', lucht
post 3', 3A*, 4* 5* etc Leuke collectie, hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14486 Japan 1872-1998. Prijs: € 3.250,00 
Prachtige verzamelaar nalatenschap, van een Duitser die in Japan woonde Hij kocht alles wat los en vast zat al
le nieuwe uitgiften, deels in aantallen wo blokken, ook heel veel oud en beter met o a ook een boek met klas
siek/oud in aantallen, betere postfns jaren 50, blokken Het nominale deel (frankeergeldige deel) is reeds 
330 000 yen (meer dan 2900 euro") + heel veel van de penode ervoor, opgezet in 16 banden, in grote doos 
Prachtlot" 
14383 Jersey 1973-1997. Prijs: € 100,00 
Postfrisse collectie Jersey 1973-1997 in insteekboek Nominaal 128 pond Koopjei 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14452 Labuan 1879-1904. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Labuan 1879-1904 op albumbladen in map Leuke kleine collectie met ook 
wat beter materiaal zoals (Yvert nos) 5*, 6* (2x), 8*, 15*. 18*, 32-38,51', 53 54',55,etc Cat waarde ruim 1750 
euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
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14399 Luxemburg 1852-1998. Prijs: € 1.350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1998 in Davo luxe en blanco Davo album 
Collectie bevat uitgebreid klassiek deel, maar in gevarieerde kv*aliteit en is zo goed als compleet, tot 1960 voor
namelijk ongebruikt, daarna meestal postfns Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Mictiel no's) 240-244* 
245-249*, 252-256', 259-264", 266-280* (Intellectuelen), 284-289*. 468-473*, 478483*, 488-489*, 490-494**, 
495-500**, 501-504", 555-557', 572-574", blok 3', 7 " etc Goede collectie, hoge cat waarde 

compleet gefotografeerd op vmvi.fllatelle net 
14436 Midden Oosten. Prijs: € 175,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse landen uit het Midden Oosten 
Bevat o a veel Iran, waaronder ook veel betere zegels, Palestina, Libanon, Irak, Indische Staten etc Leuk uitzoe-
klot, hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op wwv/.filatelie.net 
14387 Monaco 1885-1968. Prijs: € 2.300,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Monaco 1885-1968 in Leuchtturm album Zeer goed gevulde 
collectie met veel beter matenaal zoals (Yvert nos) 1-8' 9, 10(i), 27-33' 34-40', 115-118" 119-134', 135-
139*, 184*', 185-194', 200-214', 353-364*, 415-419", 441', luchtpost 28-31', 42-44', 32-35', 51-54", 55-58", 
59", 60", 66-68' 71-72", 73-78" blok 1,2*, port 10*. etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

compleet gefotografeerd op www.fllatelle.net 
14455 Motief treinen en auto's. Prijs: € 200,00 
Kleine motiefverzameling tremen en auto's St Vincent, Nevis en Grenadines in verschillende drukgangen In in
steekboek compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14535 Nederiand 1852-1959. Prijs: € 2.000,00 
Zeer goed gevulde postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1959 in Leuchtturm album 
Collectie beval veel beter matenaal zoals 3, 6,12, 29', 48,49, 80,101,104-15', 131-132', 402-403B", port 12' 
(type 4), 27-28' etc Hoge cat waardel compleet gefotografeerd op www.filatetie net 
14505 Nederiand 1852-1980. Prijs: € 1.200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Nederland 1852-1980 in 2 Davo cnstal albums 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals 3, 6, 12, 29, 49 105, 130-131,136-138', 346-349, 402-4038', 592-
595, luchtpost 12-13, port 1-2', 9*, 11*, 13-26', roltanding 19-31, 57-70, 71-73', 74-77, 78-81, 82-85, 86-89, 90-
93*, 94-97,98-101, etc Cat waarde ruim 9000 euro compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14560 Nederiand 1924-1998. Prijs: € 425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1924-1998 in 3 luxe Leuchtturm albums Cal waarde 
ca 2000 euro + FL 695 nominaal compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
14475 Nederiand 1950-1960. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met een ongebruikte stock Nederland 1950-1960 Iets gemengde kwaliteit, cal waarde 5350 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatetie net 
14531 Nederiand 1952-2004 FDC's. Prijs: € 320,00 
Collectie FDC's Nederland 1952-2004 in 4 Davo FDC albums in doos Collectie bevat FDC's lussen no E10 en 
E504 Tot no 140 voornamelijk beschreven, daarna blanco 
14479 Nederiand 1985-2005. Prijs: € 500,00 
Enorme gebruikte engros partij met heel groot aantal toeslagsenes, in 32 insleekboeken, in 2 verhuisdozen 
Leuk voor rondzending, plaalfoulen uitzoeken etc 
14481 Nederiand circa 1981-2002. Prijs: € 600,00 
Zeer speelse verzameling, vaak op bnef met Ie dagstempel van verschillende postkantoren verzameld, verder 
op profil bladen speciale afstempelingen, uitgaven deels ook postfns en gebruikt aanwezig, jubileum covers, au
tomaatzegels op tänef etc etc opgezet in 55(") albums en los, in 5 grote dozen 
14578 Nederiand postwaardestul(i<en. Prijs: € 135,00 
Ongebruikte collectie volgens Geuzendam verzameld, hoofdzakelijk verhuiskaarten wo betere incl 4, 9/10, 25, 
27 etc Verder diverse andere postwaardestukken, totaal ruim 110 stuks, in stockboek 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14571 Nederiands indië 1883-1948. Prijs: € 550,00 
Enorme "/'/O stockvoorraad in diverse aantallen, doch het meeste matenaal wo het postfnsse, is getint in 6 dik
ke voorraadboeken 
14462 Noord Borneo 1883-1918. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Noord Borneo 1883-1918 op albumbladen in map Goed gevulde collectie, 
met ook beter matenaal Cat waarde ca 2500 euro compleetgefotografeerdopwwwfilatelle.net 
14430 Noonwegen 1855-1993. Prijs: € 950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1855-1993 in Kabe album Collectie is goed gevuld met 
ook beter materiaal zoals (Michel no's) 1 2-5, 6, 9,10,11-15,16-21, 62-64, 67-69,109-115,159-161", 172-
175', 198-199', 236', 258', 518, etc compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14426 Oost Siiezie 1920. Prijs: € 400,00 
Map met een kleine collectie Oost Silezie 1920 Leuke, gespecialiseerde collectie met SO 1920 opdrukken 
Bevat beter matenaal zoals (Michel no's) 12" met RODE proefopdruk (gekeurd), 25aB" (gekeurd), 26" (ge
keurd), 27' (gekeurd), port 1-11" compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
14461 Oostenrijli Port 1894-1957. Prijs: € 125,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Oostennjk Port 1894-1957 op Scott albumbladen in 
map Bevat beter matenaal zoals sene 1925-1934 ongebruikt 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14429 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2.650,00 
Ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie Oud Duitse Staten in 2 Safe albums Bevat o a (Michel 
nos) Beieren 1,13 Württemberg 29, 34, Sachsen 13 etc Zoals gebruikelijk by deze gebieden wat gemengde 
kwaliteit compleet gefotografeerd op www.filatetie net 
14474 Peru. Prijs: € 475,00 
Doosje met 2 insteekboeken en een folder met voornamelijk klassiek gebruikt Peru Bevat veel zegels en ook 8 
klassieke brieven Leuk sorteerkavel' compleet gefotografeerd op www.fiiatelle.net 
14423 Portugai 1856-1964. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfns) collectie Portugal 1856-1964 in blanco album Collectie bevat veel beter 
matenaal zoals (Michel nos) 385-405'(402 ontbreekt), 430-439', 456-471' 553-558', 578-580* 598* 614-
621*, 622-629', 632-641*, 681-688*, 693-700*, 706-713*, 730-737*, 748-751*, 752-757*, blok 3**, 4*. 12** etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' comp/ee( gefotografeerd op www.filatelie.net 
14394 Rusiand 1860-1972. Prijs: € 425,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1860-1972 in stockboek Collectie bevat ca 2500 zegels 
Koopje' compleet gefotografeerd op www. fiiatelle.net 

14506 Scandinavië 1854-1973. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1854-1973 in 4 luxe Importa Bnstol stockboeken in doos 
BevatZweden 1858-1970, Denemarken 1854-1973 en Noorwegen 1856-1972 met veel klassiek matenaal en veel mo
derne postfrisse series Enkele voorbeelden (Michel nos) Denemarken 11,12, 15, 16 17 66,116-117*, 217-221*, 
217-221, Noorwegen 13 265-266** 418427", 431', 471-475", Zweden 54,183** en veel moderne postfnsse senes 
14539 Scandinavië t/m 2003. Prijs: € 4.500,00 
Prachtige meest postfnsse verzamelaar nalatenschap (ouder deel gebruikt) met o a Zweden incl beide UPU se
nes, Noorwegen incl beter, Denemarken incl beide 5kr postkantoor, Finland incl serie t/m 7 roebel en 10 
Markka, Aland IJsland, alle uit nieuwtjes abonnement met ook blokken en boekjes opgezet in 15 dure Safe al
bums Prachtkoop met enorme cat w en nominale waarde" We hebben de 5 albums met de meest oude zegels 
gefotografeerd op www filatelie net 
14425 Servië 1866-1941. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Servië 1866-1941 op albumbladen in map Bevat o a (Yvert no's) 4,5*, 9,12, 
13,14', 25', 27-32, 33-39', Duitse bezetting 1-15', port 1-8', 35-46* in combinaties, etc Tevens wat Slowakije 
aanwezig compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
14390 Sovjetzone 1945-1949. Prijs: € 1.800,00 
Postfnsse en ongebruikte, vrijwel complete collectie Sovjetzone 1945-1949 op Leuchtturmbladen in map Bevat 
veel beter materiaal zoals (Michel no's) 4 1 " (Poschta), 42-50D*, blok 1 " (2x), 2 " (honzontale vouw), 3A**, 3B" 
(2x), 4**, 5** 5,6*' etc Mooie collectie hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
14538 Sovjetzone/DDR brieven/fdc's 1945-1967. Prijs: € 300,00 
Collectie met o a Zone bneven met Gebühr bezahlt, leuke frankenngen, ook DDR beginjaren fdc's, totaal 129 
Items, in album compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14515 Suriname 1975-1995. Prijs: € 240,00 
Postfrisse complete collectie Sunname 1975-1995 in luxe Excellent album Collectie is compleet inclusief blok
ken Album loopt tot 1994,1995inzakjes compleetgefotografeerdopwww.fitatelie.net 
14445 Tsjeciio-Siowaltije 1918-1992. Prijs: € 850,00 
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1992 in 4 albums en FDC album Collectie 
IS goed gevuld met ook beter materiaal zoals (Michel no's) 192-194A*, 209-211', 212-215', blok 7**, 811,12*, 12, 
13,16A**, 16A, 16B**, 16B, 18A, 18B, kleinbogen 681, 847, 855,924,1054, etc Tevens aardig jaren 50 FDC's 
aanwezig Cat waarde ca 6000 euro 
14562 Verenigde Naties 1950-1990. Prijs: € 500,00 
Zeer uitgebreide postfrisse en gebruikte stock Verenigde Naties ca 1950-1990 Bevat New York Geneve en 
Wenen met o a 4 x blok 1 New York postfns en lx ongebruikt, vlaggenvellen in aantallen, complete vellen Wenen 
en Geneve etc In 6 boeken in doos 
14514 Verenigde Naties 1951-2004. Prijs: € 320,00 
Postfnsse collectie Verenigde Naties 1951-2004 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat alle gebieden (New York, 
Geneve en Wenen) en is met name in de latere jaren zeer goed gevuld Albums lopen tot 2003,2004 in zakjes 
Ook veel vlaggenvellen aanwezig compleet gefotografeerd op wwwfllatelie.net 
14480 Verenigde Naties 1964-1991. Prijs: € 200,00 
Leuke collectie van aankondigingsbladen fdc s en jaarsets van de 3 gebieden, verder uitgebreid de vlaggense-
nes, opgezet in 10 albums + los in grote doos Koopje' 
14528 Verenigde Naties t/m 2008! Prijs: € 500,00 
Prachtige overcomplete postfnsse verzamelingen van Wenen en Geneve, met heel veel extra's, blokken, velle
tjes, combinaties, boekjes, opgezet in 6 dure Safe albums 
14414 Wereid ca. 1850-1960. Prijs: € 3.800,00 
Uitgebreide wereld verzameling in 6 dikke Scott albums in doos Nadruk ligt op Franse gebieden (3 albums) en daar
na op Oost Europa (goed Albanië en Roemenie) en Zuid Amenka Enkele hoogtepunten (Yvert no s) Franse kolo
men algemeen uitgiften 6, 7,9 19,21,27*, 28 58*. 59*, port 15-17*. Alaouites 1-15*, 16-21', 22-34, luchtpost 1-4', 
port 1-5', Alexandrette 13-17, luchtpost 1-8, Canton 80-83', Cochinchine 5', Guyana 20,21,22, 23,24,27, 73-74', 
137-142' 152-156', 201-217*, luchtpost 19*, 35-37*, Frans India 24,77* 78*, 105-108*, 118-122*, 128-130', lucht
post 18-20', Kouang-Tcheou 52-72', 120-124', blok 1* etc etc Heel veel matenaal, zeer hoge cat waarde' 
14546 Wereid diversen postfris. Prijs: € 300,00 
2 stockboeken vol met postfrisse uitgaven (ook iets gebruikt), met o a veel Frankrijk nominaal in aantallen. Oost 
Europa ongetande blokken, Cyprus sene t/m 1 pond, leuk buiten Europa incl Cuba, ook enkele betere bneven 
Duitsland, in 2 goedgevulde stockboeken Enorme cat w compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14378 Wereld. Prijs: € 1.150,00 
Oud Schaubek album met blanco bladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Overzee Bevat o a leuk 
Australië, Japan Zuid Amerika etc Heel veel zegels, ingeplakt in pergamijnhoesjes Helaas laten veel zegels los 
in het boek vandaar dat we het boek in een doos hebben gedaan 
14536 West Europa. Prijs: € 150,00 
Schoenendoos met 25 gelopen rondzendboekjes met matenaal van diverse West Europese landen Bevat o a 
België, Duitsland Ierland, Zwitserland etc Tevens wat zakjes met zegels 
14424 Zvi/eden 1855-1941. Prijs: € 650,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1941 op albumbladen in map Collectie bevat veel betere ze
gels zoals (Michel no's) 7-12,14,15-16, 26,144-158* (Ie UPU sene) 159-173 (2e UPU sene), etc Leuke col
lectie, koopje' compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
14507 Zweden. Prijs: € 1.050,00 
Zeer dik stockboek met een postfnsse partij modern Zweden Bevat heel veel boekjes en ook doubletten 
Nominale waarde 14278 kronen (ca 1500 euro) Koopje" compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14465 Zwitserland 1850-1974. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1974 op Schaubek albumbladen in doos Collectie be
vat leuk klassiek matenaal met ook specialisaties op kleur en tanding, verder vrijwel compleet (Pax ontbreekt) zonder 
blokken en BoB Ook wat boekjes en FDC s aanwezig Koopje' compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
14434 Zwitserland 1850-2005. Prijs: € 2.400,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1850-2005 in 3 luxe Leuchtturm albums 
Collectie IS vrijwel compleet met oa alle blokken, waaronder Naba 1934 op briefstukje, reddingsboot (1945) op 
bnef etc compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14544 Zwitserland 1854-20081! Prijs: € 2.250,00 
Prachtige bijna corrplete collectie, rret goed staande helvetia's, alle goede pro juventute/patna uitgaven, 
luchtposten, alle blokken, Fax serie, vanaf 1960 dubbel verzameld (zowel gebruikt als postfris), met heel 
hoog nominaal aandeel, ook dienst + diverse extra's opgezet in 4 dure Safe banden Waardevolle collec
tie' compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
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O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
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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 E129a) onbe
schreven 312 stuks cat w '06 € 1 076,65 plus vele, vele met getelde meelopers 
Nu € 125 -

2) NEDERLAND 1872/ca 1980 w/at een heerlijke collectie om uit te zoeken' Vele 
complete postfnsse senes, incl 50-er jaren, mooi klassiek "rijp 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 € 5 5 0 -
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 kw/aliteit) cat w ruim 
€ 1 0 000,- Nu € 675,-

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

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

€ 750,-
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 € 7 5 0 -

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 senes 
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 € 750,-

13) NEDERLAND periode 1899/1939 (xx) luxe postfns zonder plakker verz in com
plete senes (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 prachtkoop' 
Nu € 950,-

15) NEDERLAND firmaperforaties, ook buitenland € 1 0 0 0 -
16) NEDERLAND penode 1852/ca 2000 (O/xx/x) grote, belangnjke 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 rondstempels') etc etc Prachtkoopi € 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 € 5 0 795,- op aanvraag specificatie-lijst aanwezig Niet te geloven, spot
koopje' € 3 2 0 0 -

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 8 0 0 -

19) NEDERLAND (x/xx) penode 1852/1960 grote handelarenpartij/verzameling onge
stempeld matenaal veelal in complete senes, in doorsnee in goede kwaliteit, echter 
ook wel senes met dubieuze resp valse gom etc ook Overzee en buitenland 
Belangrijke prachtkoop, zeer geschikt voor rondzending en/of (beurs-)handelaar 
etc , etc Cat 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 € 7 0 000,-

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

23) NED.NW.GUINEA 1949/1962 grote avonturenpartij om uit te zoeken incl brieven 
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 Cameroen 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, belangnjke grote partij € 500,-
29) BELGIË wat een leuke partij om uit te zoeken' Klassiek, blokken talloze complete 

senes, zeer veelzijdig en interessant, prachtkoopi € 250,-
30) BELGIË 1849/ca 1980 belangnjke 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 uitgepnjsd voor totaal al aan de LAGE 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 mol 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 € 1 250,-
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 materiaal, ook 

veel klassiek, vol avontuur veelzijdig, geschikt voor vele doeleinden, ook talloze 
complete postfnsse series 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 HOM, 1950 Bach, 1951 700 jr Lubeck-kerkramen, 
1950 HDM etc , etc Belangrijke, prachtige verzameling voor 
'n vnendenpnjsje € 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 topseries, 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 gevarieerd € 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-gepnjsd ruim 
€ 8 600,- Nu mijn hele bibliotheek voor 'n klem vnenden-prijsje in de voordeel-
aanbieding € 1 400,-

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

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

52) ITALIË "fundgrube" uitpuilende koffer met prachtig matenaal zowel postfns als ge
stempeld incl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete series 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" incl talloze blok
ken, complete postfnsse senes, ook veel zeldzaam en ongebruikelijk matenaal 
Prachtkoop' € 350,-

54) JOEGOSLAVIË "fundgrube" uitpuilende koffer met prachtig matenaal zowel post
fns als gestempeld mol veel topmatenaal, curiositeiten velletjes, blokken en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete senes 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 waann veel 

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

ken mol klassiek, postgesch , rariteiten en talloze complete postfnsse senes 
Belangrijke prachtkoop' € 2 300,-

60) REUNION prachtcollectie incl doubl € 700,-
61) RUSLAND &Russ Geb enz periode ca 1880/2000 enorme partij/coll om uitte 

zoeken, zowel klassiek, vellen, veldelen blokken talloze complete senes postfns, 
ook Ijzersterk 20er-, 30er- en 40er- en 50er jaren enz (twee uitpuilende koffers 
met zakjes, dozen, albums/collecties insteekb enz , enz Belangnjke prachtkoop, 
ENORM hoge cat waarde, meer dan 25 000 postzegels) per onderdeel REDELIJK 
geprijsd voor ruim € 9 000,- Nu inde voordeelaanbieding € 1800,-

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

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

64) TURKIJE grote, gezellige avonturen-snuffel-uitzoekpartij waar qua franje en sjeu-
ighetd 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 incl 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, zéér veelzijdig waann 
o a veel oud, postgesch , bneven, kaarten, precancels etc € 440,-

67) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantisch leuke, gezellige partij incl 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 in albums/insteekboeken etc , etc Belangrijke 
prachtkoop! € 3 500,-

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

te zoeken, zeer veelzijdig en interessant' € 500,-
71) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 coli /partij, veelzijdig en zéér 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 waann 
veel prachtig materiaal Niet te geloven, héél mooi spotkoopje' € 550,-

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

75) ZWITSERLAND ca 1860/2005 belangrijke collectie/partij in 2 uitpuilende koffers, 
een ware "hoorn des overvloeds" normale verk w m 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, gevarieerd incl 

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

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

postfnsse series exotische ongebruikelijke gebieden Fr, Eng It , Sp Kol m Afrika 
Zd Amenka, Azie motieven enz en veel los dat nog moet worden uitgezocht, op
gezet incl topmatenaal (ruim 200 albums, dozen, insteekboeken vol/halfvol, leeg 
incl 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 partij/verzameling in insteekboeken, ook mooi 
Nederland, Duitsland, China inclusief talloze complete postfrisse series, de essen

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

jes enz dat nog moet worden opgezet en uitgezocht Spotkoopje" (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 bnefkaarten incl 
zeer oud matenaal, 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 , brieven, 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 AUE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

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

91) AANDELEN (Oude) vanaf ca 1850 verz incl doubletten incl talloze decoratieve 
en spectaculaire schoonheden, ook USA Conf States enz , enz (4570 stuks) 
Spotkoopje I € 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 brief/kaart, ook incl vele doublet

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

94) AANTEKENSTROOKJES (overw Nederland) grote partij om uit te zoeken waarin 
naast veel eenzijdig massagoed ook veel schaars en bijzonder materiaal, ook velen 
op gelopen poststukken incl vooroorlogs' (ruim 60 000 strookjes") 
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 Belgié, Luxemburg 
enz, enz € 245,

97) ANSICHTKAARTEN enz partij om uit te zoeken "rijp en groen", zowel modern 
als oud incl topografie (prov Zeeland'), 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, 40er en 50er jaren 
zoals Greta Garbo, Marlene Dietnch, Shirley Temple, Dons Day, Esther Williams 
enz , enz (ruim 3 000 stuks) 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, serieuze 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 penode 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 incl 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 bilj 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 Noodgeld 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 topmateriaal, 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, 
curiosa 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 
IScat w ruim € 5 000,(Kooy) Koopje' € 425,

111) GEHELE WERELD stadsposten, fiscaalzegels, sluitzegels, Cinderella's, perifere 
filatelie, privepost, 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, periode 1880/1970) Fundgrube' Belangrijke, veelzijdige, hoogst 
interessante koop, veel 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 waann veel prachtig klassiek matenaal, zeer veelzijdig en ongebruikelijk 
geheel, fantastisch om uit te zoeken' Topobject waann veel klassiek materiaal van 
grote schoonheid' € 200,

114) LUCIFERSMERKEN enz mooie, veelzijdige verzameling incl klassiek € 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 genieten' € 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, cunositeiten, postgeschiedenis, propagandamateriaal etc , etc 
zeer veelzijdig en interessant' € 3 1 5 

118) MOLENS Nederland grote belangrijke verzameling zeer gevarieerd ovenwegend 
op oude en zeer oude ansichtkaarten incl vele klassieke zeldzaamheden o a ook 
watermolenverzameling (belangrijke prachtkoop') € 850,

119) MUNTEN etc betaal en reclamepenningen etc (overw Nederland) gezellige, 
grote onuitgezochte verz /partij van dit fascinerende verzamelgebied gaspennin

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 kleinigheidje 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 penode 1750/2005 belangrijke verz Nederland en buitenland incl veel 
zilver in ruim 40 draagtassen, ook doubletten, talloze topstukken, 
ook goud € 1 5 750,

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 zeldzaamheden') € 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 
materiaal, ook historisch 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 I (130 stuks) € 250,

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

130) SCHAKEN uitgebr coli incl mooi klassiek ansichtkaarten, brieven, stempels, 
poststukken, Cinderella's enz , enz (ook postz met meegeteld in aantal) Curiosa, 
veel ongebruikelijk, zeldzaam materiaal (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 overw 50er en 60er jaren € 200,

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

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

136) VRIJMETSELARIJ veelzijdige prachtcollectie incl veel zeldzaam en ongebruike

lijk matenaal € 250,

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

sichtkaarten etc periode 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 € 2 600,

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.coiii B 1 0 1 2 RT Amsterdam 



Postzegelhandel H. Zöndervah 
Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN 

Tel 058-2122096 
Fax 058-2129180 

h.zondervan@xs4all.nl il 
www.postzegelhandelzondervan.n 

Onderstaand een kleine greep uit onze nieuwe prijslijst. De speciale aanbiedingen staan met 
foto op onze webwinkel: www.postzegelhandelzondervan.nl. De kavels zijn in ons kantoor te 
bezichtigen op werkdagen van 09.00 -17.00 uur, liefst na telefonische afspraak, j 
Vraag nu onze volledige en >. en gratis prijslijst aan! ^ 

Kavel Omschrijving™'^ ^^ , ÜF Prijs 
153 Nederland en Nederlands Indië: gebruikt in groot schrift; vooroorlogs matenaal w.o 28/29 gebruikt. 85,-
154 Baltische Staten: gebr /xx/xxx coll. oud materiaal met iets doubletten w o vele senes en o.a. postz.boekje 330,-

1938 postfris. Hoge cat waarde. 
155 Ecuador vrijwel geheel gebruikte coll 1865/1970 in blanco album met enkele poststukken in mooie kwaliteit. 225,-
156 Europa West en Oost gebruikte partij oud/klassiek matenaal (deels div. kwaliteit). Leuke uitzoekkoop met 110,-

een hoge cat.waarde 
157 USA: gebruikte partij w.o. div. hoge waarden voor 1950 Veel! 55,-
158 Zweden postfrisse coli met doubletten en Iets gebruikt in dikke ringband. Veel materiaal. 100,-
159 Bulgarije postfr en gebr. partij tussen nr. 928/1972. Zeer veel materiaal. 50,-
160 Australië: postfr. coll. (oud gebruikt) in dik st.boek tot 1993 met iets gebruikte doubletten en Antarctica met 260,-

lets Staten. Honderden senes! 
161 Nederland: postfris w.o. postboekje 11a T, blokken 983 en 1001 (17x), postfrisse sets en nominaal € 45,- 90,-
162 Israel: postfris w.o. oude postz.boekjes, o.a. Full Tab 21/28, 32/33, 46/48, 27b/28b, 231c etc. Tevens vele sets 300,-

Full Tab. Hoge cat.waarde. 
163 Vaticaan: postfnsse semi moderne sets/blokken en iets Italië. 50,-
164 Frankrijk: postfris w.o. blokken van 4 en Tsj. Slowakije postfris; veel materiaal 60,-
165 Australië: vrijwel geheel xxx coll. tot 1990 + Antarctica en oude O.S. opdrukken, porten, iets gebruikt extra. 215,-

Tevens Christmas blok 1970. 
166 Liechtenstein xxx en gebruikte voorraadpartij 1957/1989 met enorm veel materiaal en o.a. Europa 1960. 200,-

Enorme cat.waarde. 
167 CocosCeeling: gebruikte coll. w.o. I^def. sets en enkele FDC's Leuke koop! 75,-
168 Wereld: gebruikt in oud Tnumpf album w.o. klassiek Engeland en veel ouder materiaal. 135,-
169 Spanje: postfrisse coll. 1965/2000 in 3 albums (Spaans) vrijwel compleet en div. kaarten, blokken en enkele 325,-

booklets. 
170 Europa CEPT xxx 1967, 1968, 1969 en Iets Spanje xxx/gebruikt etc. 40,-
171 Griekenland en iets Gebieden: gebruikte coll. op blanco bladen w.o. Hermeskoppen en vnl. oud materiaal. 80, -

Hoge cat.waarde. 
172 Franse Koloniën: oud vnl. postfris w.o. Indochina Dienst 1/16 postfris cpl. 50,-
173 Kenia, Oeganda, Tanzania: eerst gebruikt, later postfrisse coll. in blanco album tot 1991 met zeer veel series. 185,-
174 Guernsey en Alderney: postfnsse coll. tot 1992 in blanco album. Iets gebruikt extra. 125,-
175 Zuid-Afrika: gebruikte coll. en Iets diversen Engelse Koloniën in blanco album. 100,-
176 Nieuw Zeeland: eerst gebruikte coll. vanaf klassiek, na 1980/1992 postfris in 2 blanco albums. 280,-
177 Australië, eerste gebruikte coll., na 1980/1992 postfrisse coll. in 2 blanco albums. 250,-
178 Zwitserland' gebruikte coll. w.o. veel hoge waarden voor 1945 en diversen wereld. 45,-
179 Diversen: gebruikt In 2 grote st.boeken. Uitzoeken! 40,-
180 Diversen: gebruikt In 3 luxe dikke st.boeken w.o. Iets Nederland; vnl. eenvoudiger materiaal. 65,-
181 Diversen: gebruikt In 3 grote st.boeken w.o. 1 Luxemburg en 1 Nederland. 75,-
182 Diversen: in 3 ringbanden vnl. gebruikt w.o. leuk boek Frankrijk w.i. strip 576/580 postfris. 80,-
183 Diversen: gebruikt in 2 luxe dikke st.boeken met her en der aardige zegels. 50,-
184 Diversen gebruikt In 3 ringbanden w.o. coll. Oostenrijk gebruikt 1964/2001. 55,-
185 Wereld: vnl. gebruikt in 21 kleine en 4 grote sLboeken, vnl. eenvoudig materiaal met her en der diverse betere 130,-

zegels. 
186 Motief Pausbrieven: coll. van 435 verschillende in 4 banden met vele exotische bestemmingen. 175,-
187 Diversen: gebr./postfr. In couverts in 2 dozen w.o. aardig Zwitserland. 110,-
188 West Europa: gebr/ongebr./postfr. in Blella album w.o. veel Liechtenstein/Zwitserland. 85,-
189 Zwitserland: gebruikte blokken van 4 toeslagsets '50er jaren, tevens diversen; vnl. gebruikt in zeer dik 50,-

st.boek. 
190 Frankrijk: vnl. gebruikt (Iets postfris) vanaf klassiek met doubletten; veel materiaal. 60,-
191 Diversen: in 7 st boeken, vnl. gebruikt (Iets postfris) w.o. iets beter materiaal. 65,-
192 Diversen: In 7 st.boeken, vnl. gebruikt en deels sporadisch gevuld, doch ook betere. 70,-
193 Diversen- gebruikt en postfris in 2 st.boeken w.o. iets China en goed Oostenrijk postfris. 90,-
194 Wereld: vnl. gebruikt in 12 mooie st.boeken (iets postfris). 70,-
195 Wereld: vnl. gebruikt in 13 st.boeken en 3 Wereldalbums w.o. klassiek. 110,-
196 Motief WWF: postfrisse coll. en bijbehorende max.kaarten en FDC's in 2 banden 1983 en 1985. 85,-
197 Scandinavië, gebruikt (iets postfr./ongebr.) in 2 st.boeken w.o. leuk Denemarken en o.a. Noorwegen nr. 3 65,-

gebruikt. 

mailto:h.zondervan@xs4all.nl
http://www.postzegelhandelzondervan.n
http://www.postzegelhandelzondervan.nl


STAMPS FROM 
THE GRAND DUCHY 
OF LUXEMBOURG 

'VFI IZAMELEND N E D E R L A N D ' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

15-16 januari 2011 
VAN 9.30-17.00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde De Berenkuil en A27 

680kramen vol veaamslitemsi ENTREE: € 4,50 
Inlictttingen bl| de organisator Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www verzamelendnederland nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
fen evenement dat u niet mag missen! 

28 postage-stamps, 
1 stamp sheet as well as 
three phiiatelic blocks 
+ one "monochrome print" of the special stamp 
"Christmas 2010" in one album. 

Please send this order form to: 
Office des Timbres - L-2992 Luxembourg 

O Please send more information about a subscription to S 
Luxembourg postage-stamps. o 

O Please send me the annual collection 2010 together 
with your invoice, for only 39,00€. 
(no extra charges for sending) 

Wegens succes geprolongeerd!!! 

5* Voorschotense Oudejaarsbeurs 
Regio Den Haag- Duin- en Bollenstreek - Leiden 

18 december 20H 

Postzegel, Brieven, Munten en Banl<biljettenbeurs 
Sporthal De Vllethorst 

Burgemeester Van der Haarplein 9,225 J CT Voorschoten 
van 10.00-16.00 uur 

Er zijn nog een beperkt aantal tafels beschikbaar 
Gratis vervoer van Station Voorschoten vice versa 

ttnall: cor(s>\ 

Name 

Street 

Postcode 

First name 

Citv 

Number 

Country 

«wwpnnafSyTfflT 

Philatelie 

™ 

™ 

251DSS^W[fl™1 

R ®PaT 
LUXEMBOURG 

Office des Timbres - L-2992 Luxembourg - Fax : +352 40 68 68 

eC#+ P&TLuxembourg cares about the environment 

' 

I 799 



I 'D. % M U N T E N  E N P O S T Z E G E L O R G A N I S A T I 

BEURSPROGRAMMA VOORJAAR 2011 
De halfjaarlijkse MPOpostzegelveliing waaronder ook ansichtkaarten en varia, vindt plaats op ^ 

25 & 26 februari 2011. 
iformatie over deze en andere veilingen kunt u contact opnemen met MPO, 0306063944 of lafe.p 

WWW.MI'O.Nl,. levens kunt u hier advies inwinnen betreffende het inzenden van uw collectie 
Dtiizenden tevreden inzenders yingen u voor bij de verkoop van hun stukken. 

'rotiteer mee van de recordopbrengsten die wij steeds weer realiseren! 

BEURSPROGRAMMA VOORJAAR 2011 
EiNfJHOVkN 9 lANUARI VAN DER VALK liINLOHOVEN, AALSTERWEG 322 
HAARLtM 16 JANUARI VAN DER VALK HAARLEMZUIE5. TüEKANWEG 2 
DEN HAAG 23 JANUARI VAN DER VALK DEN ETAAG. ZIJDEWEG M 
ROTTERDAM 20 FEBRUARI AIRI'ORTHOTEL ROTTERDAM, VLIEGVELDWEG 59 

ETTENLEUR 13 MAART 
NIEUWEGEIN 20 MAART 
RorTERi:)AM 25 APRII,(.^I 

EINDHOVEN 8 MEI 
DEN HAAG 15 MEI 

DE NOBEIAER. 

il VALK EINDHOVEN. 

ZllDEWEG 54 

KANTOORADRES MPO: ENERGIEWEG 7, 3401 M D I |SSELSTEIN 
TEL: E31 (0)306063944  FAX: E31 (0)306019895  WWW.MPO.NL 

Speciale aanbiedingen / partijtjes : 
Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit 
FDC's of complete uitgiften zonder doubletten (* = incl stockboek) 
*F02. Nederland alle postfnsse combinaties uit boekjes 1/28 

compleet vigs NVPH (270 stuks, ca € 800 cat vïrd ) 
F04fi. Nederland onbeschreven FDC's, 30 jaargangen 

oompleet (1968/1997) incl anrs vanaf 1977 (340st) 
NVPHnrs E 8 8 t / m E 3 7 5 ca 1000,, 

F06. Oud Suriname 1961/1975 compleet postfris 
(NVPH 354/653 en Luctitpost 33/59) voor slechts 

*F07. Rep Sunname. complete postfnsse verzameling 
1975 t/m 1991 ca twrd ca 1500.

F08. Rep Suriname verschil lende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit cat waarde tenminste 500,

*F09. Ned Antillen, compleet postfns 1953/1981 
(NVPH 244/702), cat waarde ruim 470 

*F10. Indonesië compleet postfns volgens Davo de jaren 
1970/1979 (Zonnebloem 672/976 ca 1 400. c w ) 

F11. Flora/fauna postfns/gest 500 st in complete senes 
F12b. Nederland postfns de jaren 1960/1976 NVPHnrs 

736/938 en 963/1106 zonder de blokken 
F13. Verenigd Europa mooi restant postfris, alleen Cept in 

complete uitgiften/blokken (Michel'09 i ca 300 ) 
F14. De 12 provincievelletjes in de ongmele mapjes 

F15. Restant Indon Weense drukken postfns ca 60 stuks 
los / complete senes (c w Prangko ca 128 000 Rp) 

F18a. Partij blokken Europese landen postfris en/of mooi 
gestempeld Cat waarde Michel ca 230  (75 stuks) 

Fl 8b. Partij blokken Europese landen postfns en/of mooi 
gestempeld Catwrd Michel ca 4 4 0  ( 1 2 0 stuks) 

*F22. Pracht restverzamelingen, postfns complete uitgiften. 

9 9 

75.

2 7 

1 2 9 

23.

4 9 

109,

11 

45,

4 4 . 

4 9 

3.

22.

44.

■ geen doubletten, ruim 500. cat wrd (NVPH. Zbl of Michel) 
■ F22a. Nederland 59, F22e. Berlijn + Bund 
1 F22b. Cur /Anti l len 40, F22f. Bund 
■ F22c. Indonesië 35  F22g. DDR 
1 F22d. Rep Suriname 36. F22h. Berlijn 

25.

28.

39,

28,

■ *F34 Supercollecties postfris of gest in luxe 64bladig stockboek 
■ a. Indonesië, cat wrd Zonnebloem postfns 1 500 ■ 
1 b. Bund postfns cat wrd Michel ruim 1 500,

1 c. Bund en Berliin mooi oest Ruim 1 500. Michel 

105 

89,

79,

■ Bestellingen b v k schriftelijk, fax of email Tel 0523614978 (vrijdag, zate 
B Franco boven 50  Bij vooruitbetaling op giro 4335822 franco en 4 % korti 
■ Nederland (incl plaatfouten) Ned Ant Aruba Suriname + Rep Indones 

■ Pzh. N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 A C O E O i M S V A A É I 

Complete postfrisse jaargangen 
Ned.Antillen Aruba Indonesië 
1991 16.00 10,00 
1992 14 00 10.00 
1993 11.00 12.00 
1994 20 00 14.00 
1995 14.00 15 00 
1996 24,00 16,00 
1997 31.00 24 00 
1998 38 00 20,00 
1999 40 00 24,00 
2000 46 00 21.00 
2001 48,00 20.00 
2002 68.00 0 a 

" 2003 70.00 16,00 
** 2004 68.00 o a 

2005 78 00 0 a 
** 2006 92 00 o a 

2007 88,00 22.00 
2008 108,00 39 50 
2009 110 00 38,00 

1) 

29 00 
24.00 
49 00 
25 00 
16.00 
44.00 
28 00 
39 00 
38 00 
33 00 
51 00 
40,00 
27 00 
49,00 
32.00 
57 00 
44,00 

1) Indonesië excl Tblok (1997/2000) 
" Excl apart verkrijgbare 

pers postzegels Ned Anl 
Aanbiedingen complete jaargangen 
Ned.Ant. 1982/1990 pfr 69,00 
Aruba 1986/1990 postfns 39,00 
Indonesië 1978/1981 pfr 59,00 
Indonesië 1982 postfris 95,00 
Indonesië 1983/1987 pfr 79,00 
Indonesië 1988/1990 pfr 152,00 
Rep Sur 1992/1995 pfr 129,00 
Rep Sur 1996/1998 pfr 159,00 
Berlijn 1957/1990 pfr. 89,00 
BRD 1971/1990 postfris 95,00 
F43. Ned.lndie postfris 
NVPHnrs 317/325. 333/336. 
337/344, 347/350 en 362/370 

in luxe blokken van 4 14,00 
RIS 20/25 mooi gestemp 49,00 

rdag en maandag van 13 0022 30 uur 
ng Gratis prijslijsten op aanvraag 
e. D Reich Berlijn. BRD VE en div bui 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H p i a l l ndeneef@kpnm 

j j j j j ^ H ^ ^ ^ L :SS2M1«7<)2 

ovenge 

pfr keur 
pfr 
pfr 

1e pi 
gest 

pfr 
gest 

pfr 
pfr 
pfr 
pfr 

D. Reich 
Blok 7 
Blok 8 

696/697 

eniand 

■̂ÉH 
JH 

(op hoofdnrs) 
BRD 

1971/75 
1976/8C 
1981/85 
1986/9C 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

22.50 
22,00 
32,00 
33,50 
17,50 
14 00 
13,50 
14,00 
14,00 
15 00 
17,00 
15,00 
14,00 

Rep.Surmame pfr. 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

82.00 
116,00 
113,00 
o a 
o a 

122,00 
149,00 

jrg op aanvraag 
Berlijn 

17/20 
42/56 
57/58 
69/60 
74 
91/100 

101/105 
112/113 
115/120 
124/139 
140/158 

postfris 
19 00 
49.00 
70.00 

HH 
I H 

92 00 
85,00 
25 00 
22.50 
13.00 
44,00 
14,50 
16,00 
12,00 
18,00 
17.00 

gestemp 
3.50 

overige 
nrs op 

aanvraag 
Ned Ant. Ar 

en Neder 

Nederland 
Complete j aa rgangen 

jaar 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

549/67 
568/77 
578/00 
601/16 
641/54 
665/70 
671/87 
688/06 
707/19 
720/35 
736/51 
762/63 
764/83 
784/10 

811/35 

jost fns 
55.00 
15.00 
45.00 
16,00 
15,00 
16 00 
28,00 
10,00 
7 50 
7,50 
6,00 
3.50 
4.50 
3.00 
1,00 

Jaargangen 1965/1985 
(prijs zonder en met blokken) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
(prijs z 
1983 
1984 
1985 

1.00 
1.00 
2 50 
1 0 0 
2,00 
2,50 
2,50 
2.50 
2.00 
4.50 
1,50 
2,50 
3,50 
3.00 
3.00 
4,00 
3,50 
3 50 

10,00 
2,00 
3,50 
2.50 
4,00 
6,00 
4,50 
4.50 
4.00 
5.50 
2,00 
3,00 
5,00 
4.50 
4.00 
5.00 
4.50 
4 50 

en met pzb/blokken) 
3,50 
3.50 
4.50 

etc op aanvraag 
Jba. Rep 

6,00 
6,50 
7.00 

Sur, Indonesië postfri 

and (Fdc's) ook In abonnement 1 

Nederland 
jaargangen Fdc's 

1998 12 60 
1999 18.00 
2000 27.00 
2001 33.00 
2002 34,00 
2003 37,00 
2004 41,00 
2005 75.00 
2006 78,00 
2007 63 00 
2008 72 00 
2009 78.00 

Fdc abonnement 
zegelwaarde + 
€ 1.28 per env 
Indonesië pfr.(2bl) 
Riau 1 20.00 
RIS 41/63 220 00 
port 1/3 2.00 
70/71A 6 00 
73/80A 5 00 

Indonesië (Prangko) 

afwijkingen postfr 
504b 15,00 
528A 17.50 
565.567 t/m 570 
en 577A (onget) 
per stuk 12 00 
574A 15.00 
576A 16.00 
585wa 15.00 
597A 15,00 
658c 12,50 
Idem paar 24,00 
1948 ongetand 
paar 2,50 
blok 7.00 
Inan Barat 
17A 20,00 
18A 20,00 
24w 4,50 

,gest, Fdc 

everbaar. 

http://WWW.MI'O.Nl
http://WWW.MPO.NL


P.W.Meinhardt 
boekhandel voor de verxamelaar 

P i e t Hein^irnat 3 6  2 5 1 8 Cll » e n Haa«< 

: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0016.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Fmail info@collectura com 
ING 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering werke
lijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

Overzee deel 1.1 NoordAmenka 2011 54,00 
Catalogus Duitsland Junior 2011, in kleur 9,95 
Speciale catalogus Postzegelboekjes Duitse Rijk 98,00 
Speciale catalogus Postzegelboekjes BRD & Berlijn 2011 69,80 
Catalogus Europa CEPT 2010, in kleur 44,00 
Wereldcatalogus Tremen op zegels 2e editie 49,80 

Vraag gratis de prijslijst catalogi aan 

Kijk op wNA^w.collectura.com 
voor onze vele aanbiedingen catalogi! 

NVPH Nederland nu met harde l̂ aft! 
met Overzeese Rijksdelen Dit jaar met gratis blauwdruk no 8 

Catalogus Duitsland 2009/2010, in kleur 
Europa deel 1 MiddenEuropa 2009 
Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2009 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2009 
Catalogus Overzee deel 3 ZuidAmenka 2005 
Catalogus Overzee deel 7 Australië & Oceanie 2007 

onnemeni 
Het toonaangevende Duitse filatelistisch tijdschrift 
Jaarabonnement 26 nummers {2wekelijks) 

19,90 
29,50 
29,50 
29,50 
32,00 
33,00 

80,00 

m 

Duitsland deel 1 tot 1945 & DDR, in kleur 
Duitsland deel 2 na 1945 BRD & Berlijn, in 
Frankrijk, in kleur 

met MICHEL 

kleur 

GrootBrittannie, Kanaaleilanden & Isle of Man, in 
Israel, in kleur 
Oostenrijk, in kleur 
Zwitserland & Liechtenstein, in kleur 
Vaticaan, in kleur 
Verenigde Naties  UNO, m kleur 

kleur 

nummering 
■1 

7,50 1 
9,50 

19,50 
19,50 
12,50 
14,50 
14,50 
12,50 
14 50 

Duitse Rijk Duitse Staten, DDR, BRD, Berlijn etc , met MICHELnrs 

Nieuwe catalogi 
Yvert Franse Gebieden deel 1 tot onafhankelijkheid 2011 33,00 
Yvert Classiques du monde 18401940 editie 2010 89,00 
Stoneham spec cat GrootBrittannie 15e editie 2011 35,00 
Gibbons Collect British Stamps 2011 19,00 
Gibbons Commonwealth & Brits Empire 18401970 ed 2011 105,00 
JB speciale catalogus Malta 2010 27,50 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2011 29,90 
Afinsa speciale catalogus Portugal, Azoren & Madeira 2011 45,00 
Afinsa speciale catalogus Portugese Colonies 2011 39,90 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2011 42,90 
Seven Seas speciale catalogus Australië deel 1 2011 39,90 
Bale speciale catalogus Palestina 19171948 editie 2010 120,00 
AbdelHadi speciale catalogus Egypte 2010, 2 delen 149,00 
JPS catalogus Sakura Japan 2011 18 00 

OBP België & Gebieden 2011 25,00 

Eenvoudige, maar complete wereldcatalogus in 5 delen in kleur' 

NVPH Mederland speciaal ' met zachte kaft 

Handboek Kinderbedankkaarten 
Supplement 2010 bij handboek Kinderbedankkaarten 2008 
Nieuw, handboek Prentbriefkaarten voor het Kind 2010 

Cataloqi USA 
us Postal Service catalogus USA 2011 37e editie, in kleur 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2011, in kleur 
Scott catalogus USA 2011, in kleur 
Harns catalogus USA & Canada 2011, in kleur 

27,90 
75,00 
19,90 
32,50 

Cadeautips voor de verzamelaar: 

Loeo 4x verarotend 
Goudkleurige luxe loep met houten standaard glazen | 

I lens met diameter 63 mm van 19 90 voor 12,50 

Instepkhoek 60 ?wartc bladzi iden 
Leuchtturm LSP 4/30, gewatteerde band met 60 
zwarte bladzijden met elk 9 glasheldere stroken, 
dubbele pergamijnen schutbladen 
per stuk van 22,90 voor 14,90 
5 stuks slechts 65,00 

^ Ü O M Digital Microscope 
digitale microscope voor aansluiting aan 
computer (Windows & Mac) via bijgevoegd 
usbkabel, met zoom 26x130x vergrotend 
op 14inch scherm met ingebouwde 
vedichting, geschikt voor postzegels, 
munten, insekten e d 99,00 

www.collectura.com I Üi 
By P.W. Meinhardt International Booksellers 

http://www.collectura.com
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HENK VAN DER LIENDEN UITGEZWAAID 

Na bijna 35 jaar als be
stuurslid/penningmeester 
van de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie heeft Henk van 
der Lienden (76) afscheid 
genomen van de uitgever 
van dit maandblad en 

website. Het bestuur, de 
redactie en alle mede
werkers wensen hem en 
zijn vrouw nog vele jaren 
geluk en gezondheid toe. 
Dank voor alle langjarige 
inspanningen! 

MN AUHERE EN EINDHOVEN fS. 

Deze zegels worden pas 
op 10 januari 2011 uitge
geven, maar nu kunnen 
we u al de eerste zegels uit 
de serie JVlooi Nederland 
2011 laten zien als voor
proefje. 

MUTATIES VERENIGINGEN 

In de afgelopen weken 
zijn de volgende mutaties 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd: 

° Delft 
^ Wijziging e-mailadres: 
^ hansmuis@teIfort.n! 

!;; 's-Gravenhage 
Q Philatelica 's-Gravenhage 
^ heeft een nieuwe secre-
£ taris: 
2 J.iVl. Hupkes, Van Zuylen 
= van Nijeveltstraat 146, 

- - ^ 2242 AV Wassenaar, 
xQv telefoon 070-5110517. 

Veldhoven 
jcmischalks@onsbrabant 
net.nl. 

Volkel-Uden 
I.V. Philatelica heeft een 
nieuwe secretaris: 
mw. S.B. Christiaans, 
Jonkerveld 148, 
5403 CB Uden, 
telefoon 0413-264291. 

Waalwijk 
P.V. De Langstraat heeft 
een nieuwe secretaris: 
W. Laarakker, Gerard 
de Nijshof 121, 5171XS 
Kaatsheuvel. 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitslui
tend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, 
P.W. Alexanderlaan 41, 
3273 AS Westmaas, 
e.braakensiek(ó)teie2 .nl. 

125 JAAR ' 3 OCTOBER VEREENIGING LEIDEN' 

Met een zelfontworpen 
postzegel herdenkt de 
Leidsche vereeniging van 
postzegelverzamelaars, 
dat de '3 October Ver
eeniging' Leiden 125 jaar 
bestaat. 
Directe aanleiding tot 
de oprichting van de 3 
October Vereeniging 
was de onthulling van 
een standbeeld voor Van 
derWerfin 1884. Het 
enthousiasme rondom 
dit gebeuren was zo groot 
dat men het initiatief nam 
om tot de oprichting van 
een dergelijke vereniging 
te komen. Op 13 mei 1886 
werd de oprichting tijdens 
een bijeenkomst in de 
Stadsgehoorzaal een feit. 
De postzegel verschijnt 
op 16 januari 2011 op 
de postzegelbeurs en 
-tentoonstelling die wordt 
gehouden in het club
gebouw van K&G op het 
Waardeiland in Leiden. 
Op de zegel wordt de 
oorsprong van Leiden's 
ontzet afgebeeld door 
burgemeester Van der 
Werf Deze is - evenals 
de hutspot - hét symbool 
en middelpunt geworden 

van de herdenking. Na 
de oprichting in 1886 re
presenteert de afbeelding 
van de 'Hoge Zije' het be
stuur, terwijl de 'bledder 
drooghouder' staat voor 
de Leidse bevolking. Beide 
voorwerpen hebben een 
onlosmakelijke band met 
de jarige 'Vereeniging' en 
zijn niet weg te denken uit 
het straatbeeld op 3 okto
ber. Het (volks-)lied 'Lei
den, stad van mijn hart' 
verbindt de historische en 
moderne symbolen, ter
wijl het logo met vaandel 
en oorspronkelijke naam 
prominent aanwezig 
zijn. Voor ontwerper 

Frans Hemelop van de 
Leidsche vereeniging van 
postzegelverzamelaars is 
dit de vijfde postzegel die 
hij ontwerpt. Hij is vanaf 
1986 penningmeester, 
werd in 1992 redacteur 
van het verenigingsblad 
'de Sleutelpost' en is sinds 
2000 webmaster van de 
Leidsche vereeniging van 
postzegelverzamelaars. 
De oplage van het post-
zegelvel is op dit moment 
nog onbekend. De postze
gels zijn vanaf 16 januari 
2011 verkrijgbaar. Nadere 
informatie verschijnt bin
nenkort op de website: 
www.lvpv.nl 

NliDlill^lLÄINIID 
1886 

2011 
BER 

IGING 
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GOUDEN POSTHOORN 

Op de onlangs gehouden 
int. postzegeltentoonstel
ling (29-31.10.2010) in 
Sindelfingen (D) werd 
ook door de heer Jo Lux 
uit Vaals deelgenomen. In 
groep 3, exponaat nr. 420, 
stelde hij zijn verzame
ling Franse tariefstempels 
1829-1876 tentoon. 
Zoals uit het juryrapport 
blijkt ontving hij hiervoor 
de "gouden posthoorn 
2010". Bestuur en leden 

van postzegelvereniging 
'Drielandenpunt Vaals' 
zijn trots op Jo Lux. 

Op de foto de heer Lux bij 
het in ontvangst nemen 
van de plaquette (midden) 
van de Gouden Posthoorn 
2010 zelf 

POSTZEGELS BIJ ALLE 
BRUNA VESTIGINGEN 

TNT Post opent vele 
nieuwe 'Postkanto
ren van TNT Post' in 
winkels, om de ver
krijgbaarheid van haar 
producten in stand te 
houden en verder uit te 
breiden. 
Met Bruna is daarom 
een overeenkomst aan
gegaan, dat in 2011 alle 
bijzondere postzegels 
verkrijgbaar zijn in alle 
Bruna vestigingen. 
Enkele postzegeluit
giftes, veelal uniek en/ 
of met een speciale 
actie, zullen ook breder 
beschikbaar zijn. 

Daarnaast zijn alle bij
zondere postzegelvellen 
ook online verkrijgbaar 
op u)U)ui.collertcIub.nl of 
te bestellen via Collect. 
Dit geldt ook voor de af
geleide producten zoals 
het postzegelmapje en 
het prestigeboekje. 

http://net.nl
http://www.lvpv.nl


RECORD VAN € 9,9 MIUOEN 

Met een opbrengst van 
€ 9,9 miljoen hebben de 
kinderen van ruim 5.500 
basisscholen uit heel 
Nederland maar liefst 
€ 300.000 meer opgehaald 
dan in 2009. De opbrengst 
gaat naar steun aan hon
derdduizenden kwetsbare 
kinderen in binnen en 
buitenland. Sindsdien 
bezorgen basisschoolkin
deren uit heel Nederland 
de bestelde kinderpost

zegels en kaarten bij hun 
klanten. 
In het Circustheater in 
Scheveningen overhan
digde de iijarige Nikita 
de eerste kinderpostze
gels en kaarten aan Mary 
Poppins. Het thema van de 
Kinderpostzegelactie 2010 
is 'Laat kinderen leren'. 
"Ieder kind verdient het 
om naar school te gaan en 
zijn talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Net 

zoals ik mijn talent heb 
ontdekt," zegt Noortje 
Herlaar die Mary Poppins 
speelt in de gelijknamige 
musical. "Ik ben heel trots 
op al die kinderen die zich 
geweldig hebben ingezet 
om zo veel mogelijk 
kwetsbare kinderen in Ne
derland en daarbuiten te 
laten leren. Ook de steun 
van al die Nederlanders 
die massaal kinderpost
zegels en kaarten hebben 
besteld, is hartverwar
mend." 

POSTEXFIETS EN VELLETJE 

Trots zit Fabienne 
Vasse op de door haar 
gewonnen postzegel
fiets tijdens de Postex 
2010 in Apeldoorn op 17 
oktober. 
Haar vader heefi: de 
fiets twee keer vernist 

met een speciaal soort 
waterafstotende lak en 
verder helemaal 'rijklaar' 
gemaakt inclusief kleur
rijke fietstassen. 
De familie heeft deze 
foto ook laten drukken 
als een Persoonlijke 

POSTEX Apeldoorn 2010. de P08tzegalf«ts van Fabienne

REGIOZEGELS UIT KOLLUM 

Het particuliere postbe
drijf regiopost.com uit 
Kollum geeft weer dit jaar 
weer speciale winterzegels 
uit die in N.O. Fryslan ge
kocht en gebruikt worden 

voor het versturen van de 
Kerstpostin Fryslan. Dit 
jaar is er gekozen voor 
meerdere ballonnen boven 
een winters landschap. 
Meer info: 
henstra@regiopost.com, 
tel: 0612363612. 

[n^Bc«V7:coM K O I . I . U I M • 

ftngriwag 13, «2B1 ML Kolum 
IM. 00114S260a / 0612363612 
Bmal koiumVraglopMtaom 
kiUtnwl: www raglopmrt.«om 

POST FOAR FRYSLAN 
uw K«retfM>*t ver»turan nmMr alle a t ^dsn an dorpen In FrysMn voor aiednt* K O 30 

Vutten FryéOn bvzorgan tm NIET mogoiykl Voor Wto kijk op www ragiopos&cam 

Postzegel. "Nogmaals 
bedankt, Fabienne is 
heel blij met de fiets", 
besluit haar vader Harry 
Vasse. 
Op Catawiki zijn een 
aantal van deze zegels 
beschikbaar voor verza
melaars. 

FILATELIE REIKT JAARLIJKSE PRIJZEN UIT 

Tijdens een feestelijk 
diner op zaterdag 20 
november in Soestduinen 
heeft de Stichting Neder
landsch Maandblad voor 
Philatelie de jaarlijkse 
prijzen voor Filatelie jaar
gang 2009 uitgereikt aan 
de winnaars. Voorzitter, 
de heer G.C. van Balen 
Blanken reikte de prijzen 
uit. En wie waren de 
uitverkorenen? 
De "Leon de Raay"me
daille met oorkonde ging 
naar de heer H. Caarls 
voor zijn voor zijn artikel 
"De oplage van de eerste 
zegels van de eerste emis
sie van Nederland". 
De Wisselbeker voor 
Thematische Filatelie 
met oorkonde ging naar 
de heer W. Hogendoorn 
voor zijn artikelenreeks 
"De Pilgrim Fathers en 
hun reis met de May
flower" 
De "L.H. Tholen"trofee 
met oorkonde werd 

toegekend aan drs. 
R.E. Taselaar voor zijn 
filatelistische bijdragen 
in het oktobernummer 
2009 van het tijdschrift 
"Terugblik 40/45". 
De heren F.W.K.R. van 
den Akker en P. Walraven 
ontvingen de gouden 
medewerkerplaquette 
wegens het tienjarige 
lidmaatschap van het 
bestuur van de Stichüng 
Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. De 
zilveren medewerkerpla
quette werd toegekend 
aan de heer K. Verhulst 
vanwegen zijn tienjarige 
rubriekredacteurschap. 
De bronzen medewerker
plaquette was bestemd 
voorde heer J.J. van 
Markensteijn door zijn 
tienjarige lidmaatschap 
van de Raad van Toezicht 
van de Stichting Neder
landsch Maandblad voor 
Philatelie. Allen van harte 
proficiat! 

SnCHTING NEDERLANDSCH MAANDSLADVDOR PHILATELIE 

De Sochang Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
heeft de eer om aan de heer 

W. Hogendoorn 
deze oorkonde aan te bieden ter gelegenheid 

van het feit dat aan hem de 

Msselbekervoor 
Thematische Filatelie 

TNT POSTBEZORGERS STAKEN 

De postbezorgers van 
TNT voerden op dinsdag 
16 november actie in 
plaats van post te bezor
gen. De vakbonden had
den deze dag uitgeroepen 
tot landelijke actiedag uit 
protest tegen de duizen
den gedwongen ontsla
gen die hen boven het 
hoofd hangen. Postbodes 
uit het hele land kwamen 
met volle bussen naar 
Den Haag voor een mani
festatie bij het hoofdkan
toor van TNT Post aan de 
Beatrixlaan. 
Door een reorganisatie 
bij TNT Post gaan 11.000 
banen verloren en daarbij 
vallen 3.100 gedwongen 
ontslagen. De bonden 
willen, dat TNT dit aantal 
vermindert en het tempo 
van de reorganisatie 
terugschroeft. 
Direct kondigden de 
bonden meer van deze 
acties aan op 25 en 26 
november. Dit kan grote 

gevolgen hebben voor de 
drukke decembermaand 
bij TNT Post en zijn 
rivalen. 
Deze reorganisatie is 
volgens TNT Post nodig, 
omdat er minder post 
is. Bovendien heeft het 
bedrijf door de liberalise
ring van de postmarkt te 
maken met concurrentie 

door nieuwkomers als 
Sandd en Selekt Mail. 
De laatste is dochter van 
Deutsche Post/DHL die 
volgens geruchten onder 
de kostprijs concurreert 
met de andere postbe
drijven. 
Wil DP zo TNT overne
men voor een prikje? De 
tijd zal het leren. 

GEEN ST. NICOLAAS... 

Naar aanleiding van de 
voorpagina van het vo
rige nummer kreeg auteur 
Frans Boeren van diverse 
kanten de vraag of de bis
schop op de postzegel 
SintNicolaas is. Dit is niet 
het geval. De zegel is uit 
Oostenrijk 198g en toont de 
Abdij in de plaats Melk. De 
Abdij werd 900 jaar geleden 
overgedragen aan de Bene
dictijnen. Op de afbeelding 
wijst Markgraaf Leopold 
II naar de Abdij en draagt 

deze over aan Sigibold von 
Lambach, de eerste abt. 
Achter hem een monnik. 
In deze Abdij bevindt zich 
een Sint Nicolaasaltaar met 
als hoofdschildering de 
getoonde Sint Nicolaas. 

>■■■■■■ ■a^a^^^aaii^^i^aufcM 

http://regiopost.com
mailto:henstra@regiopost.com


«ecaiî  SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRJNK 
email: info(a)galeoptix.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

I DE TARIEVEN VAN 2011 EN DE BIJPUKWAARDEN 

NL? 
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\ Na I januari 2011 betalen 
we voor een brief binnen 
Nederland € 0,46 voor 
het basis gewicht. Dat 
was € 0,44! Postzegels 
van €0,46 komen er niet! 
Volgens TNT Post is dit 
niet meer nodig sinds 
de invoering van de "i" 
en "2" zegels. Wie nog 
zegels heeft met een echte 
waardeaanduiding zal 
moeten bijplakken. Met 
zegels van €0,02. 
Zijn die er nog? Een 
kleine rondgang langs 
de kiosken en een enkele 
businesspoint leverde 
een oogst van blolqes van 
10 met zegels van € 0,02, 
€ 0,03, € 0,05 en € 0,10 
op. Op de blokken zegels 
van € 0,02 staat nog het 
oude logo van TPG Post! 

Tot mijn verbazing 
bevatte de oogst zelfs 
twee versies van € 0,02: 
de door Questa en die van 
Joh. Enschedé gedrukte 

versies. Wie op het oog de 
verschillen niet ziet, kijke 
naar het "NL" onder de 
waarde "2". Het liggende 
deel van de "L" heeft bij 
de JESSP druk altijd een 
duidelijke boven en on
derrand! De tanding  een 
scheertanding is bij de 
Questadruk altijd met de 
restjes naar boven, bij de 
JESSPdruk net de restjes 
papier naar rechts! 

Wie als filatelist niet reeds 
geconfronteerd is met de 
Nederlandse machtsver
houdingen zal in al zijn 
onnozelheid uitroepen 
dat het hier dus om TWEE 
verschillende types gaat 
welke zijn terug te vinden 
in de catalogi! 
Tja, hoe moetje dat nu 
aan een buitenlander 
uitleggen... 
Maar gelukkig is er een 
UVlamp en daarmee is 
alles weer duidelijk! 

POSTEX APELDOORN 

Medio oktober werd in 
Apeldoorn drie dagen 
lang de Postex gehouden. 
Een uitgelezen gelegen
heid om medeverzame
laars te ontmoeten en bij 
te praten c.q. te bewonde
ren wat er tentoongesteld 
was. Helaas  als je er 
maar een dag van de drie 
kunt zijn  is er gewoon 
niet voldoende tijd. 
Wat je wel voldoende bij 
je moet hebben is contant 
geld. Want als Nederland 
compleet verzamelaar 
is het niet of nauwelijks 
meer bij te benen. Niet 
dat dit erg is! Iemand die 
nog steeds probeert een 

° land compleet te krijgen 
= ofte houden heeft niet 
^ veel van filatelie begre

pen. En dan heb ik het 
alleen nog maar over de 
"traditionele" en niet over 
de thematische of pos
taalhistorische filatelie! 
Binnen de traditionele fi
latelie is het prima toeven, 
mits je een keuze hebt 
gemaakt; hetzij qua histo
rische periode hetzij een 
druktechnisch/postaal
technische aspect. En dan 
is een verdieping/specia
lisatie onvermijdelijk en 
wordt je subiet in de steek 
gelaten door de gangbare 
catalogi. Maar daar staat 
tegenover, datje bent 
aangewezen op medever
zamelaars en lotgenoten. 

En daarmee is de filatelie 
het sociale netwerk bij 
uitstek niettegenstaande 
het modieuze getwitter 
e.d. 
De verzamelaars van de 
persoonlijke postzegels 
konden volop genieten! 
Overwegend bij de Collect 
Club, maar ook op de 
bijeenkomst van de VPPV 
(Vereniging Persoonlijke 
Postzegel Verzamelaars) 
op zondagmiddag. De 
voordrachten daar gehou
den zijn in uitstekende 
verslagen terug te lezen 
op het Postzegelblog. 
Net als op de 5oplus 
beurs was de Collect Club 
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'•̂  lilill 
STOP AIDS NOW! 

De op 12 oktober versche
nen blolqes met lo zegels 
van € 0,44 worden ver
kocht i n een cellofaanver
pakking met informatie

kaart. De zegels zelf zijn 
gedrukt in rasterdiepdruk 
op een ATN rotatiepers 
van De La Rue in het 
Verenigd Koninkrijk. 
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er met een Okiprinter, 
waarmee persoonlijke 
postzegels zouden kun
nen worden gemaakt. 
Met de slechte ervaring in 
Utrecht in ons geheugen 

waren de verwachtingen 
niet te hoog gespannen 
en dat bleek al vanaf het 
begin op vrijdag mis te 
gaan! Jammer dus, geen 
persoonlijke postzegel op 
de Postex met een OKI
printer  althans van die 
prijsklasse! 
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DE EMISSIES IN 
DECEMBER 2 0 1 0 

Traditiegetrouw verschij
nen in december geen 
nieuwe emissies! 

PRESENTATIE VAN HET JAARPROGRAMMA 2011 

Op 28 oktober liad Bpost* 
een grote zaal in het 
BOZAR** in Brussel afge
huurd om alle belangstel
lenden uit de Belgische 
filatelie wereld kennis te 
laten maken met de plan
nen voor 2011! 

Alle ontwerpen waren 
reeds gereed en op 
grote posters in de zaal 
te bewonderen, nadat 
in een film van een 
uur alle maandelijkse 
emissies uitgebreid aan 
de orde waren geweest 
met toelichting door de 
ontwerpers zelf. De 
zo'n veertig ontwerpers 
schatte ik in  werden 
direct aansluitend in het 
zonnetje gezet en kregen 
een ingelijst vel van hun 
postzegel! Uiteraard 
waren met alle zegels 
al gedrukt slechts die 

van het eerste kwartaal! 
 maar als je al niet de 
echte zegel had gekregen 
dan toch op z'n minst een 
fraaie facsimile. 

Na het heflTen van een 
toast op het emissiejaar 
2011 was er voor alle 
genodigden de gelegen
heid om met de ontwer
pers zelf van gedachte te 
wisselen. 

Alle aanwezigen kregen 
een A4boelcwerk met de 
zegels afgebeeld plus een 
DVD met de afiDeeldingen 
en aanvullende informatie. 

Wat een schril contrast 
met de informatievoor
ziening in Nederland over 
het emissieprogram 2011. 
Niet verder dan het eerste 
halfjaar en dan ook nog 
uitsluitend in tekst... 
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* Bpost is de nieuwe 
naam voor de verzelf
standigde Post vanaf 

01.01.2011. Een nieuw 
embleem staat de filatelie 
te wachten! 

** Het Paleis de Schone 
Kunsten in Brussel. 
Palais des BeauxArts 
[vandaar de koosnaam!] 
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HALLMARK OOK 
IN BELGIË ACTIEF 

Was medio 2010 Hall
mark een actie begon
nen in Nederland om in 
samenwerking met TNT 
Post een wenskaart met 
postzegel te verkopen 
voor € 1.9g waarbij de 
postzegel speciaal was 
vervaardigd met de tekst 
"Een speciale wens", de 
zuiderburen zouden niet 
lang achterblijven. 

Of was het andersom 
geweest?? 

Hoe dan ook, in Belgiè 
staan eveneens rekken 
in de postkantoren  die 
daar nog zijn hoewel ze 
in een rap tempo worden 
vervangen door post
punten  met Hallmark 
wenskaart waarin een 
speciaal zegel voor € 1.99. 
Qua thema gelijk aan die 
van Nederland, echter 
qua uitvoering gelijk aan 
het bekende Duostamp. 
Hallmark verkoopt deze 
duostamps al jaren sa
men met de wenskaarten 
in de Belgische postkan
toren! 
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VROLIJKE KERST MET WALLACE EN CROMIT 
Kennen jullie Wallace en 
Cromit? Jullie hebben 
dit tweetal vast wel een 
keer op tv gezien. Ze zijn 
gemaakt door Nick Park 
van Aardman Animati
ons. Wallace is een wat 
verstrooide uitvinder en 
Gromit is zijn slimme 

hond. Ze beleven gekke 
avonturen en worden 
vaak dwars gezeten, 
bijvoorbeeld door de 
gemene pinguin. De 
Britse Royal Mail heeft 
een serie kerstzegels uit
gegeven met de bekende 
animatiefiguren, je ziet 

ze in typisch (Engelse) 
kerstsituaties. Cromit 
brengt de kerstpost naar 
de brievenbus (zie je de 
gemene pinguin met 
een sneeuwbal achter 
de brievenbus?) Wallace 
en Cromit zingen uit 
volle borst kerstliedjes en 

versieren samen de kerst
boom. Gromit krijgt een 
veel te grote gebreide trui 
als kerstcadeau en komt 
aanlopen met een grote 
"Christmas pudding". 
Grappige zegels die het 
ontvangen van kerstpost 
nog leuker maken. 

PETER STOBBELAAR NEEMT AFSCHEID 
ALS VOORZITTER 
Binnenkort neemt Peter 
Stobbelaar afscheid als 
voorzitter van JFN. Hij 
heeft jFN bijna acht jaar 
geleid en iaat een goed 
functioneerde organisatie 
achter. 
Peter heeft een paar jaar 
geleden namens JFN 
gesprekken gevoerd met 
dit maandblad Filatelie. 
Het resultaat was dat De 
Posthoorn in Filatelie 
werd opgenomen, waar
door het postzegelmaga
zine van JFN kon blijven 
bestaan. 
Tijdens het voorzit
terschap van Peter 
Stobbelaar werden de 
goede contacten met de 
Koninklijke Bond van 
Filatelisten Verenigingen 
en de postzegelhandel 

Tijdens de jaarvergadering van 2009 /treeg Peter Stobhelaar 
een bloemetje aangeboden door Adrie van der Veer 
Niemand fcon vermoeden dat toen twee voorzitters vanjFN 
op de foto gingen! 

(NVPH) voortgezet en 
uitgebouwd. Namens 
alle lezers van De Post

hoorn danken we hem 
voor alles dat hij voor 
JFN heeft gedaan! 

ADRIE VAN DER VEER 
WORDT VOORZITTER JFN 
Jeugdfilatelie Nederland krijgt een 
nieuwe voorzitter! Het is Adrie van de 
Veer, die velen kennen als jeugdleidster 
van de club in Boskoop. Ze loopt al vele 

jaren mee en is dan ook zeer bekend 
met het werk van JFN. Met Adrie krijgt 
JFN een enthousiaste en betrokken 
voorzitter. Wij wensen haar veel succes! 
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HO, HO, HO 
ZEGT DE KERSTMAN 
De Kerstman is bij ons 
niet zo populair als 
Sinterklaas. Toch ziet 
iedereen meteen een 
gezellige dikke man met 
een witte baard voor 
zich als we het over de 
Kerstman hebben. Ook 
weet iedereen dat hij een 

zware stem heeft, waar
mee hij regelmatig "ho, 
ho, ho" zegt. Dit stempel 
uit Canada gaat over 
de Kerstman of Santa 
Claus, zoals ze hem daar 
noemen. Ho, ho, ho, de 
Kerstman komt eraan! 
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Ziet jullie meester er ook 
zo uit als meester Lam
pel van Max en Moritz? 
Vast niet. 
Deze ouderwetse school
meester is niet bepaald 
geliefd bij zijn leerlingen. 
Max en Moritz besluiten 
dus om hem te pesten. 
Ze stoppen geweerkruit 
in zijn pijp en bengül! 
De meester komt er 
levend vanaf, maar heeft 
wel behoorlijke brand

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met 

' bronvermelding. 

wonden. Die Lämpel 
moet wel heel naar ge
weest zijn, want anders 
doe je zoiets niet. 
Het verhaaltje over 
meester Lampe en zijn 
pijp begint met de woor
den: "Aldus luidt een 
besluit, dat de mens iets 
moet leren". 
En daarvoor was meester 
Lämpel nu juist inge
schakeld. Voorlopig 
kwam er niets van leren 
terecht. 

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



><x><xxxxx><x><xxx> 
Heb je nu alweer 
een stripboek ge
kocht? vraagt mijn 
man als we bood
schappen doen. 
Het is waar, ik ben 

dol op strips. Ik heb alle boeken van 
Asterix en Obelix, en ook alle KuiQes. 

Ik lees ze graag als ik moe ben. En 
weet je wat nou zo leuk is, ik heb er 

ook postzegels over. 

o<x><xxx>c><xxxx><xxxxx><x>^êê# 
begon met Rob-
bedoes die piccolo 
was, net als Abeltje. 
En daar hoort zo'n 
pakje bij , met van 
die knopen. Die 
eekhoorn is Spip. 
De Marsupilami, dat 
geel-zwarte beestje 
dat ook bij Rob-
bedoes hoort, zie 
je hier niet op dit 
zegel. 

Suske en Wiske 
Deze strips zijn ver
zonnen door Willy 
Vandersteen. Hij is 
begonnen in 1945 en 
het gaat nog steeds 
door. Ik ben het 
meest dol op tante 
Sidonia. En wie 
vind jij het leukst? 
Lambiek of die grote 
Jerommeke die zo 
sterk is als een beer? 
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Robbedoes en Kwab-
bernoot 
Als je van malle 
belevenissen houdt, 
zitje goed met dit 
stel. Ze beleven de 
idiootste avonturen. 
Weet je hoe Rob
bedoes aan dat rode 
pakje komt? De strip 

Die kater! 
jan, jans en de kin
deren zijn enig leuk, 
maar het grappigst 
vind ik de kater, je 
kunt niet een strip 
maken over een 
poes als je er zelf 
niet eentje hebt 
rondlopen, denk ik. 
Want alles klopt. Die 

gezichtsuitdrukking 
en alle hebbelijk
heden zijn typisch 
voor katers. Heerlijk! 
De tekenaar is Jan 
Kruis, en hij tekent 
al sinds 1970. De 
strip begon in de Li
belle, en er zijn later 
ook stripboeken van 
uitgekomen. 

Nog een Belgische 
striptekenaar 
Hergé was de 
tekenaar van Kuifje. 
Hij begon in 1929, 
dat is lang geleden! 
Zeker als je bedenkt 
dat de avonturen 
nog steeds heel 
spannend zijn en 
echt niet ouderwets 
overkomen. Hergé 
zegt, dat Kuifje lijkt 
op zijn eigen broer. 
Wat vind jij van Bob
bie? En de Kapitein? 
Die vergeet je nooit 
meer. De serie is 
gestopt in 1986, 
met nummer 24. 
Ze staan in mijn 
boekenkast, maar de 
eerste en de laatste 
heb ik nog niet. 

Alle smurfen 
Een tijdje geleden 
kreeg je ze bij de su

permarkt: allemaal 
kleine smurfjes. 
Een smurf is klein, 
drie appels hoog, 
blauw van kleur en 
hij draagt een witte 
broek en een witte 
puntmuts, leder 
verhaal begint met 
een probleem met 
de Grote Tovenaar 
Gargamel en geluk
kig is er altijd een 
happy end. 

Kinderpostzegels 
Dit zijn de postze
gels van ontwerper 
Joost Swarte. je 
ziet hier kinderen 
met wat dommige 
volwassenen. Het is 
een heel klein strip-
verhaaltje op één 
postzegel. Erg knap 
gedaan, misschien 
kun jij ook eens 
zoiets proberen, je 

hebt toch binnenkort 
vakantie! 

FC Knudde 
Dit begon in 1973 in 
de sportbijlage van 
een krant, als een 
strip. Het gaat altijd 
over de voetbalclub 
en in de hoofdrollen 
zitten jaap, de vrije 
verdediger, en Dirk, 
de doelman. Behalve 
een dagelijkse strip 
in de krant zijn er 
ook stripboeken 
uitgekomen. 

Tekenen kan jij ook 
Heb je wel eens 
geprobeerd een 
postzegel te ontwer
pen? je zou het met 
een stripfiguur kun
nen doen. Tenslotte 
teken je ook vaak 
Garfield of Pokémon 
na. En dan zoek 
je daar passende 
zegels bij. Dät is pas 
een origineel album
blad! Succes er mee! 
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Thematisch Panorama J 
PINGUINS VLIEGEN NIET, MAAR ZWEMMEN ALS 

In de film Happy Feet danst het pinguïnkuiken Mumble de hele 
Zuidpool rond. Op de Zuidpool wonen in het echt natuurlijk geen 
dansende pinguïns. Pinguïns zijn vogels, maar kunnen niet vliegen 
omdat ze geen vleugels maar flippers hebben. Als ze zwemmen, en dat 
kunnen ze heel goed, zien ze er net zo uit als een vliegende vogel (i). 
Ze leven op het zuidelijk halfrond, op Antarctica en in Zuid-Afrika, 
Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook komen er pinguïns 
voor op de Calapagoseiianden (2), bijna op de evenaar! 

Reuzenpinguïn 
Op dit moment leven er nog 
bijna twintig verschillende 
soorten pinguïns op aarde (3). 
Duizenden jaren geleden waren 
er veel meer soorten, maar de 
meeste zijn inmiddels uitgestor
ven. Vroeger waren er pinguïns 
van 1 meter 80 lang en wel 80 
kilo zwaar! Dat is groter en 
zwaarder dan de gemiddelde 
mens. Nu is de grootste soort 
de Keizerspinguïn. De meest be
kende soorten zijn waarschijnlijk 
de Keizerspinguïn (Happy Feet) 
en de Magelhaenpinguïn (deze 
hebben ze in Artis). Ook de 
Konmgspinguïn is vrij bekend 
om de fel gele kleur in zijn nek 
(4). De Rotspingu'in heeft gele 
sprieten op zijn hoofd, zoals 
Cody Maverick in Surf's Up. 
Pinguïns zijn carnivoren. Ze 
eten vooral vis, kreeftjes en 
inktvisjes. Keizerpinguïns, de 
grootste pinguïns van allemaal, 
eten ijsvissen, krill (een soort 
garnaalachtige diertjes) en inkt
vissen, terwijl Koningspinguïns 

vooral lantaarnvissen eten. 

Vijanden 
Een pinguïn wordt gemiddeld 
20 jaar oud, maar in gevangen
schap kunnen ze vele jaren ouder 
worden omdat ze geen last heb
ben van hun natuurlijke vijanden 
(5,6). Haaien en orka's lusten 
graag een pinguïnhapje, net zoals 
meeuwen en reuzenstormvogels. 
Pinguïns kunnen zich prima 
verdedigen; hun snavels zijn erg 
scherp, maar tegen een giganti
sche orka kunnen ze niet op. Om 
zich te beschermen gaan pingu
ïns meestal in grote groepen het 
water in. Ook hebben ze camou
flage kleuren. Voor een orka ziet 
de buik van een pinguïn er bijna 
hetzelfde uit als de spiegeling 
van het water. Hun rug is zwart, 
zodat de pinguïn "verdwijnt" in 
het water en een roofvogel hem 
slecht kan zien zwemmen. 

Trouw 
Pinguïns zijn erg trouwe dieren, 
ze gaan een "huwelijk" aan voor 

het leven. Een soort "tot de 
dood ons scheidt". Hebben een 
mannetje en een vrouwtje elkaar 
lang niet gezien en vinden ze 
elkaar terug, dan gooien ze hun 
hoofd naar achteren, klapperen 
met hun flippers en zingen zo 
hard als ze kunnen. 
Ze maken een nestje op een be
schutte plek. Omstebeurt passen 
het mannetje en het vrouv/tje op 
de twee of drie eieren (7). Ook 
als de kuikens zijn geboren voe
ren papa en mama de kleintjes 
omstebeurt. Alleen de grotere 
soorten, zoals de Keizerspinguïn 
leggen maar één ei en houden 
dat op hun voeten. Voordat het 
ei wordt gelegd eet het vrouwtje 
zeven tot acht weken niks. In 
deze tijd zorgt het mannetje 
ervoor dat hij een flinke speklaag 
aanlegt. Bij temperaturen van 
-70"C broeden de mannetjes 
het ei uit terwijl de vrouvrtjes 
de barre tocht naar de zee 
maken om te eten en voedsel te 
verzamelen voor het kuiken. Om 
zich te beschermen tegen de 

kou blijven de pinguïns dicht bij 
elkaar en wisselen ze van positie 
om te zorgen dat iedereen even 
lang lekker warm in het midden 
staat. Het duurt zeker 60 dagen 
voor de moeder terug is. Zij lost 
de vader af, zodat ook hij naar 
zee kan gaan om eten te zoeken. 
Hierna wisselen ze elkaar af en 
halen ze omstebeurt eten voor 
de kleine pinguïn. 
Een pinguïnkuiken heeft een 
dikke donsvacht om hem te 
beschermen tegen de kou (8). 
Ze kunnen nog niet zwemmen 
omdat hun vacht niet waterdicht 
is. Als de pinguïns iets groter 
worden blijven de kuikens bij 
elkaar terwijl de ouders eten 
zoeken. Soms zitten er wel 
duizenden donzige pinguïns bij 
elkaar! En toch vindt de moeder 
haar jong altijd weer terug. Na 
een poos verliezen de kuikens 
hun donsvacht en krijgen ze 
echte veren. Ze zijn dan klaar 
om voor zichzelf te zorgen. 

Amy Croeneveld 
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ANTWOORDEN PUZZEL SEPTEMBER 2010 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van 
september 20io: 
1. 5 miljard jaar oud; 2. Indonesië; 3. grote rode 
keelzak; 4. Engels, Frans en ,»„ , „ „ ,»,w„,w^ 
Nederlands; 5. zilver; 6. men
sen die van de ene plek naar de 
andere plek gaan; 7. 30 tot 40 
kilometer per dag. 

Na loting heeft Mark Hogen-
doorn uit Waddinxveen een 
prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

Giealer C f a 
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PUZZEL DECEMBER 2010 

Hier zi)n de vragen van deze maand: 
1. Hoe wordt vies water op een natuurlijke manier 

gezuiverd? 
2. Wat is de naam van de tovenaar die het leven 

van de smurfen moeilijk maakt? 
3. Welke ontwerper maakte een klein stripverhaal 

op postzegels? 
4. Welke meester kreeg een knal cadeau? 
5. Hoe heet het tweetal dat kerst viert op een 

typisch Engelse manier? 
6. Wat voor een pinguïns vind je in Artis? 

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

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
jFN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen en 
optreden als jurylid. Het 
gaat over de manieren 
waarop je kunt verzame
len en over de vele soor
ten verzamelingen die er 
zijn. Het is een ideeën
bus. In de Posthoorn 
geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. 
Deze maand stellen we 
de vraag: 

NEW ZEALAND POST FIRST DAY COVER 

Mag ik een FDC in 
mijn tentoonsteiiings-
verzameiing opnemen? 
Het antwoord is: ja. 
Maar je moet er niet 
teveel tonen, maximaal 
twee per kader. Eigenlijk 
willen we je aanraden om 
alleen maar een FDC of 
eerstedagenvelop op te 
nemen als je echt geen 
ander materiaal hebt om 
een aspect van je thema 
te laten zien. FDC's 
vallen in de categorie 
"filatelistisch maakwerk". 
Dat wil hier zeggen dat 
ze niet verzonden zijn via 
de post, zoals bijvoor
beeld een brief of kaart. 
Je moet in de gaten hou
den dat je een FDC niet 

in je verzameling mag 
opnemen om het mooie 
plaatje. Het mag wel van
wege de postzegel (s) of 
nog beter: om het stem
pel. Als je meer materiaal 
hebt is het verstandig om 
de envelop te verzinken, 
zodat je alleen het stem
pel en de zegel (s) ziet. 

ZILVER VOOR KEES MULDERS 
De secretaris van JFN 
heeft een onderscheiding 
gekregen. Op 9 oktober 
2010 kreeg Kees Mulders 
de Zilveren Speld van 
Verdiensten van JFN van 
de voorzitter Peter Stob
belaar. Kees doet al jaren
lang goed werk voor de 

jeugdfilatelie. Naast het 
werk als secretaris zette 
hij zich in voor allerlei 
tentoonstellingen, de 
commissie Multimedia 
en het secretariaat. Wij 
feliciteren Kees Mulders 
van harte met deze ver
diende onderscheiding! 

WIST JE DAT... 
...het water waarmee jij 
deze morgen je tanden 
hebt gepoetst misschien 
wel waterdruppeltjes 
bevatte die ooit ook 
door een dinosauriër 
werden gedronken, of 
door een oermens 
werden uitgeplast of 

waarmee opa Kakadoris 
zijn onderbroek waste? 
Water verdwijnt niet 
en niemand kan water 
bijmaken. Het water dat 
nu op onze wereldbol is, 
is er altijd al geweest en 
zal er ook altijd zijn. En 
dat kan zijn in de vorm 
van regen of sneeuw, het 
kan in de grond zitten of 
in de zee, het zit in jouw 
limonade en in jouw 
eigen lichaam. Gelukkig 
zuivert de natuur al dat 
water. Wanneer regen in 
de grond verdwijnt, sijpelt 
het jarenlang doorheen 

allemaal verschillende 
soorten zandkorreltjes, 
langzaam maarzeker 
wordt het water zo weer 
helder en schoon. Helaas 
kunnen mensen het water 
zo vuil maken, dat de 
natuur het met meer aan
kan. Dan zijn er waterzui
veringsinstallaties nodig. 
Toon Oomens 

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

http://www.stampkids.org


■ ■ _ _ H ^ E SAME 
■ ■ I H ^ H E'MA 

MA
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
MAIL: f2hedwardfroon(a)hetnet.nl 

2010 HEILIG JAAR VAN SANTIAGO 
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Traditioneel brengt de 
Spaanse post in het heilig 
jaar van Santiago een aan 
hem gewijde postzegel uit. 
Op kaart [i] die van loio 
met het profiel van de vast
beraden pelgrim die bij de 
kathedraal arriveert. San
tiago is de Spaanse naam 
van de Apostel Jacobus (de 
meerdere), een van de drie 
belangrijkste apostelen, 
naast zijn broer Johannes 
en Petrus. Als zijn feestdag 
25 juli op een zondag valt, 
is er sprake van een heilig 
jaar. De volgende is pas 
weer in 2021. 
Santiago de Compostella 
ligt in het noordwesten 
van Spanje en werd in de 
middeleeuwen na Rome 
het belangrijkste Europese 
Christelijke pelgrimsoord, 
nadat Jeruzalem niet meer 
bereikbaar was door de 
Arabische verovering. 
Jacobus zou in Spanje het 
geloof verbreid hebben 
en na zijn terugkeer naar 
Palestina op bevel van 
Herodus onthoofd zijn. 
Op miraculeuze wijze is 
zijn lichaam in een boot 
naar Spanje gedreven, daar 
begraven en vervolgens 
in vergetelheid geraakt. 
Zijn graf werd in de ge 
eeuw ontdekt en daarbo
ven werd een eenvoudige 
kerk gebouwd, die in de 
loe eeuw werd verwoest 
toen de Moren dit gebied 
tijdelijk veroverden. Vanaf 
de iie eeuw werd alles 
compleet herbouwd en 
bisschop Diego Gelmirez 
bouwde in Romaanse stijl 
een uitgebreid netwerk van 
religieuze gebouwen langs 
de middeleeuwse routes 
om de snel toegenomen 
stromen pelgrims te 
herbergen. Afb. [2] laat 
deze route in Noord Spanje 
zien, wat het tweede on
derwerp is op de postzegel 
uit 1985 die verscheen bij 
de plaatsing van Santiago 
op de Werelderfgoedlijst 
van de Unesco. 

In 1937 verschenen de 
eerste Spaanse postzegels 
die aan het jubeljaar van 
Santiago gewijd waren. Op 
afb. [3] de majestueuze 
barokke gevel van de ka
thedraal van Santiago, die 
voor de oorspronkelijk iie 
eeuwse Romaanse gevel 
is gezet. Deze laatste is 

behouden gebleven dankzij 
het indrukwekkende beeld
houwwerk van de Portico 
de la Gloria van afb. [4]. 
Op afb. [5] ziet u dit mees
terwerk van de beeldhou
wer/architect Mateo nog 
beter. Op deze postzegel 
van het heilig jaar 1954 ziet 
u het beeld van de apostel 
van de middenpilaar als 
men de kerk betreedt. De 
tweede blauwe zegel van 
1954 toont de voorgevel 
ook en de maximumkaart 
[6] het kathedraalcom
plex in vogelvlucht. Deze 
kaarten zijn ontwaard met 
het gelegenheidsstempel 
[6a] t.g.v. het Heilige jaar 
met daarin twee Jakobs
schelpen, het embleem van 
de pelgrims. 

In 1943 verschenen negen 
postzegels t.g.v. het heilig 
jaar van Santiago. Hieruit 
afb. [7] met de reliek
schrijn van Santiago. Op 
afb. [8] het 13e eeuwse 
beeld, dat bovenop het 
hoogaltaar staat en een zil
veren barokke mantel heeft 
gekregen. De pelgrims 
kunnen het beeld van ach
teren omhelzen waarna de 
pelgrimage echt volbracht 
is. Tenslotte op [9] en [10] 
twee postzegels die in 
1982 en 1993 verschenen 
t.g.v. het heilig jaar. De 
eerste is gemaakt naar een 
miniatuur van de Apos
tel Jacobus in de Codex 
Calixtinus. De tweede laat 
een strijdvaardige Jacobus 
als "Morendoder" zien. 
Deze appelleert aan de 
legende dat de Spaanse le
gers zegevierden tegen de 
oprukkende Moren dankzij 
de hulp van een onbekende 
sterke christelijke ridder, 
die niemand anders kon 
zijn dan Santiago. 
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Traditioneel komt TNT 
Post jaarlijks metdecem-
berzegels die dit jaar zijn 
gemaakt door ontwerpen 
PiP Studio. Voor het eerst 
staat het woord 'December' 
op de zegel. Naast een 
postzegelvel van twin
tig postzegels met tien 
verschillende postzegels 
verschijnen er een postze
gelmapje en een eerstedag-
envelop. 
Het velletje toont een letter-
bak, waarin de postzegels 
zijn opgenomen. Daarin 
'liggen' typische kerstarti-
kelen. Ontwerper Anna Van 
der Endtvan PiP Studio: 
"Met de letterbak zijn we 
erin geslaagd ons idee van 
een kerstverzameling met 
spullen weer te geven. Het 
idee erachter is de kerst
sfeer zelf uit te drukken. De 
artikelen in de houten kist 
op de postzegels symboli
seren gezelligheid, gebor
genheid, familiegevoel, 
herinneringen en warmte. 
Van der Endt en haar team 
legden een bonte verzame
ling aan als inspiratiebron. 
Haar eerste ontwerp stuitte 

<i' ([/<},<''J post 

op technische bezwaren. 
"TNT Post vroeg ons de 
postzegels van een herken 
bare rand te voorzien om 
de automatische sorteer-
machines niet in verwar
ring te brengen. Daar 
hebben we nog een tijdje 

op gebroed, want de rand 
doorbrak het doorlopende 
ontwerp. Tot we het idee 
kregen de rand juist te ge
bruiken als kopse kant voor 
elk driedimensionaal vakje 
in een 'verzamelkistje'. Dit 
groeide uit tot het huidige 

postzegelontwerp." Het 
velletje met 20 december-
zegels met 10 verschil
lende zegels wordt in een 
oplage van 11,i miljoen 
velletjes gedrukt door Joh. 
Enschedé Security Print, 
Haarlem. 

6 0 JAAR SNOOPY 

Zestig jaar geleden 
verscheen de eerste 
aflevering van dagelijkse 
strip Peanuts in zeven 
Amerikaanse kranten. 
In de allereerste strip-
tekeningen maakten de 
lezers kennis met Charlie 
Brown, Shermy en Patty. 

In de derde strip deed de 
hond Snoopy zijn intrede. 
Snoopy, Charlie Brown's 
trouwe metgezel, was in 
de eerste striptekeningen 
een gewone hond. Maar 
toen hij op het dak van 
zijn hondenhok ging sla
pen en daardoor rechtop 

ging lopen werd hij een 
hoofdrolspeler. 
Tijdens het hoogtepunt 
van Peanuts publiceerden 
2.600 kranten de strip 
wat resulteerde in 355 
miljoen lezers wereldwijd. 
Nog steeds wordt de strip 
veel herdrukt in kranten 

6 0 ÖIAAIR SISI(§)®Si« 

msBuwsR], ssmmmii mssmmi mssmm\, issRf^s: 

8»7U341"067708 julihehiumm«! 301767 aanvang veAoop 33 loveiiÄw 2010 

en worden afleveringen 
gebundeld in boeken en 
stripalbums. Dit alles is 
reden genoeg voor TNT 
Post om de vrolijk schaat
sende Snoopy 'persoon
lijk' te zegelen met een 
postzegelvelletje. 
Naast een postzegelvel
letje met tien dezelfde 
zegels verschijnt er een 
postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 
De geestelijke vader van 
Peanuts Charles M. Schulz 
tekende van zijn zeven
tiende ruim vijftig jaar de 
strip van 1950 -2000. Eind 
1999 kondigde Schulz we
gens ziekte zijn pensioen 
aan. De laatste dagelijkse 
Peanuts strip verscheen 
op 3 januari 2000. De laat
ste zondagstrip verscheen 
op 13 februari 2000, een 
dag na het overlijden van 
Schulz. 

'60 jaar Snoopy' wordt in 
een oplage van 150.000 
velletjes door Joh. 
Enschedé Security Print, 
Haarlem gedrukt en is te 
koop sinds 23 november. 

UITGIFTEPROGRAMMA 
EERSTE HALFJAAR 2011 

10 januari 
• Persoonlijke Postzegels 

2011: Sint-Janskathe
draal 's-Hertogenbosch, 
postzegelvel met tien 
dezelfde postzegels 
(zelfklevend) 

• Mooi Nederland 2011 -
Almere*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (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 
postzegels (gegomd) 

• Stad van Nederland: 
postzegelvel met twaalf 
postzegels, waarvan elf 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

11 april 
• Mooi Nederland 2011 

- Breda*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 -
Apeldoorn*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

18 april 
• Da's toch een kaart 
waard! 2011: postzegel
vel met drie dezelfde 
postzegels (gegomd) 

2 mei 
• Jubileumpostzegels 

2011: postzegelvel met 
tien postzegels, waar
van vijf verschillende 
postzegels (gegomd) 

23 mei 
• Unicef 65 jaar: 

postzegelvel met tien 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 
- Enschede*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

• Mooi Nederland zon -
verzamelvel**: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

27 juni 
• 100 jaar Nederlandse 

Vereniging voor Micro
biologie: postzegelvel 
met tien verschillende 
postzegels (gegomd) 

*) Allcsn verkrijgbaar in 
genoemde plaotsen. 
**) Alken het uerzamelvel is 
opgenomen in dejoarcollectie 
Nederlandse Postzegels 2011 

Onder uoorbehoud van 
wijzigingen, druk- en scfirijf-
jbuten. 



KONINKLIJKE NEDERXANDSE BOND 
VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan n . 3526 AK Utrecht 
lelefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet www knbfnl 
E-mail bondsbureau(5)lcnbfni 

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

Voorzitter: 
VT J M Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-maiI coene939(^planetnl 

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

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail mraarden^6@flmail com 

Verenigingszaken: 
Vjce-voorzitrer B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail benmoi@i2moi;enl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail wahavtn exquis@)casema n\ 

Algemene Zaken en Projecten 
PLM Teurhngs 
Telefoon 073-6567680 
email pteurhngs(§)}\ome nl 

Filatel istische Vorming 
en Jeugdzaken; 
S| Bangma 
Telefoon 0187-611542 
B-mail shangma@xs4alï nl 

Communicatie: 
) R Luinge 
Telefoon 0162-517101 
email jrluinge@euronrt nl 

Coordinator Juryzaken: 
A Haan 
DirkZweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
email albert haan@home nl 

Webmaster KNBF-site 
(www knhfnï) 
j . Boon 
E-mail u)ebmaster(3)knb/,it| 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J J M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Maten aa komm issans 
Th A E Kniese 
Langes traat 71 
2312 SL Leicien 
E-mail e kniese@plünet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
Mevr PM van der Meer 
lelefoon 030-2205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat I 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibhotheek@knb/nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsmformatiebureau 
Mr WP Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F C W van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-maiI bondskeunnasdienst{ä)planet nl 

Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdelmg 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV-bi]2ondere activiteiten 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

HET TWEEDE PRESTIGEBOEKJE 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

Op 15 oktober 2010 is het 
tweede prestigeboekje 
in de reeks «Dag van 
de Postzegel» uitgelco-
men. Deze nieuwe reeks 
is vorig jaar van start 
gegaan. De inhoud van 
het boekje gaat over 
Koningin Wilhelmina op 
postzegels. Het beschrijft 
de ontstaansgeschiedenis 
van de serie postzegels 
in twee ontwerpen, die in 
1923 ter gelegenheid van 
het 25-jarig regeringsju
bileum zijn uitgegeven. 
Op het omslag van het 
boekje is een detail van 
de postzegel van z cent 
met afbeelding van 
Wilhelmina opgenomen. 
Het boekje bevat ook lo 
persoonlijke postzegels 
Dag van de Postzegel 2010 
met een afbeelding van 
Wilhelmina. Deze zegels 
waren eerder, op 15 sep
tember, al uitgekomen in 

een velletje van 10 stuks. 
Het nieuwe Prestigeboek
je werd tijdens de opening 
van Postex door mevr. 
K.M. Veen- Buchholz, 
manager consumen
tenmarkt bij TNT Post, 
overhandigd aan de heer 
mr. drs. S.U. Ottevangers 
voorzitter van de Stichting 
Filatelie, die de Postex of
ficieel had geopend. 
Van de opbrengst van de 
prestigeboekjes uit de 
reeks Dag van de Postze
gel gaat een belangrijk 
deel naar de georgani
seerde filatelie. Op deze 
wijze steunt en bevordert 
TNT Post de filatelie. Dat 
is ook de reden waarom 
deze boekjes nog eens on
der uw aandacht worden 
gebracht. Overigens is het 
eerste boekje uit de reeks 
ook nog tot eind van dit 
jaar verkrijgbaar. 
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HULDIGING BIJ POSTZEGELVERENIGING AALSMEER 

Op maandag 4 oktober 
2010 heeft de Postzegel
vereniging Aalsmeer de 
jaarvergadering gehou
den. Zoals gebruikelijk 
waren er dit jaar ook 
enkele bestuursleden 
die volgens het schema 
moeten aftreden. Helaas 
moest de voorzitter van 
de vereniging, Klaas F. 
Keessen, om persoonlijke 
reden vroegtijdig zijn 
functie neerleggen. Secre
taris tevens vicevoorzitter 
JVlartin Mijwaart werd 
tijdens de vergadering 
gekozen als de nieuwe 
voorzitter. 
Voorzitter Keessen kreeg 
het bijna altijd voor elkaar 
om elke maand een lezing 
te organiseren voor de 
verenigingsavonden. Als 
dat niet lukte dan hield 
hij zelf wel een lezing 

MULTILATERALE TENTOONSTELLING IN CHUR, ZWITSERLAND IN 2 0 1 1 

De multilaterale ten
toonstelling "Rätia 2011" 
wordt van 15 tot en met 
18 september 2011 in de 
"Stadthalle" in Chur, 
Zwitserland, georgani
seerd. Deelnemers aan 
de tentoonstelling zijn 
Duitsland, Liechtenstein, 
Nederland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Voor deze 
nationale (categorie i) 
tentoonstelling kunnen 
inzendingen worden 
aangemeld die voldoende 
punten hebben behaald op 
een categorie 2 tentoon
stelling om te kunnen 
deelnemen. Omdat nog 
niet bekend is wanneer in 
Nederland weer een cate
gorie I tentoonstelling zal 
worden gehouden, is deel
name aan de "Rätia 2011" 

tentoonstelling een goede 
gelegenheid om een be
kroning van minimaal 75 
punten te behalen. Een van 
de vereisten voor deelname 
aan een internationale FIP-
of FEPA tentoonstelling. 
De Landscommissaris 
neemt de inzendingen mee 
naar de tentoonstelling 
in Chur en uiteraard weer 
terug. 

Aanmeldingsformulieren 
en verdere informatie 
over deelname aan "Rätia 
2011" zijn verkrijgbaar 
bij de Landscommis
saris Piet Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SK H.I.Ambacht, tel. 
078-6812576, e-mail: piet. 
aldernesten@)hccnet.nl. 
De aanmelding sluit op 28 
februari 2011. 

over een van zijn vele 
verzamelingen, die hij 
inmiddels had opgezet. 
Zoals Nederlands Nieuw 
Guinea, Stempels van 
Aalsmeer, Treinstempels 
van Aalsmeer en omge
ving. Hij volgde de BBF 
cursus bij de Bond om 
vervolgens vele anderen 
te helpen een verzameling 
op te zetten. Heel veel van 
onze leden hebben in de 
loop der tijd de cursus 
gevolgd. Hij onderhield 
ook veel contacten met 
andere verenigingen uit 
onze regio. Nam deel aan 
vele vergaderingen in de 
regio, Provincie Noord 
Holland en bij de Bond. 
Elke maand een interes
sant stukje schrijven voor 
ons clubblad. Allemaal te 
veel om op te noemen. 
Na de algemene ledenver
gadering kreeg de heer 
Paul Walraven het woord. 
Hij was namens het be
stuur van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
op deze avond aanwezig. 
Na de toespraak over zijn 
enorme inzet voor de 
vereniging en verdiensten 
voor de filatelie werd 
de heer Klaas Keessen 
gehuldigd met de Gouden 
Bondsspeld. 

BONDSBUREAU KNBF 

Het Bondsbureau van de 
KNBF is gedurende de 
Kerstvakantie gesloten 
van 24 december 2010 
tot 5 januari 2011. Het 
Bondsbestuur en de 
medewerkers van het 
Bondsbureau wensen u 
fijne Kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toe! 



COSTERUS-MEDAILLE OP VELLETJE 
PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

De KNBF heeft tijdens 
Postex 2010 de eerste zegel 
uitgegeven in een nieuwe 
serie persoonlijke zegels 
met afbeeldingen van 
de diverse filatelistische 
onderscheidingen, zoals 
die door de Bond worden 
verleend voor speciale ver
diensten. Als eerste is een 
zegel met een afbeelding 
van de Costerus medaille 
uitgebracht. In komende 
jaren zal steeds één zegel 
worden uitgegeven tijdens 
de Week van de Filatelie, 
met als onderwerp één 
van de onderscheidingen 
of één van de diensten die 
de bond aan haar leden 
verleent. 
De zegels zijn nog ver
krijgbaar bij het Bonds
bureau. Een velletje kan 
worden besteld door het 
overmaken van € 8,00 
(incl. porto) op ING re
keningnummer 3264776 
t.n.v. NBFV Bijzondere 
Activiteiten te Utrecht. Let 
bij betaling er op dat naam 
en adres van de besteller 
in de omschrijving wordt 
meegegeven. 

Hoogste filatelistische 
onderscheiding 
De Costerus-medaille is de 

hoogste onderscheiding 
die een filatelist in Neder
land als auteur ten deel 
kan vallen. De medaille 
is vernoemd naar W.P. 
Costerus (1874-1951) en 
wordt door de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
(KNBF) toegekend. 
Van 1921 tot 1933 werd 
voor dit doel de "Bonds
medaille" toegekend. 
Onder de nieuwe naam 
"Costerus-medaille" 
werd de onderscheiding 
vanaf 1934 uitgereikt. De 
onderscheiding wordt 
niet elk jaar gegeven. In 
de statuten staat het doel 
van de Costerus-medaille 
vermeld: "Het uitreiken 
dezer medaille en van het 
diploma bedoelt hulde te 
brengen aan personen, 
die zich buitengewoon 
verdienstelijk gemaakt 
hebben door wetenschap
pelijke navorschingen of 
gepubliceerde bijdragen 
op philatelistisch gebied". 
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LIMPHILEX 4 0 , 6 0 JAAR FILATELICA 
WEERT EN OMSTREKEN 

Op zaterdag 23 en zondag 
24 oktober 2010 werd in 
de Scholengemeenschap 
Philips van Home een 
categorie 3 en 2 ten
toonstelling gehouden 
ter gelegenheid van het 
60-jarige bestaan van 
de postzegelvereniging 
Filatelica Weert en Om
streken. Al eerder vonden 
in deze locatie postzegel
tentoonstellingen plaats 
waarbij door inzenders 
mooie resultaten werden 
bereikt. De voorzitter van 
de tentoonstellingscom-

DE TITEL VAN EEN INZENDING OP EEN WEDSTRIJDTENTOONSTELLING 

Zoals bekend mag 
worden verondersteld 
worden alle 'Neder
landse' inzendingen 
die aangemeld worden 
voor een in Nederland 
wedstrijdtentoonstel
ling geregistreerd in het 
computersysteem van de 
KNBF. 
Bij een nieuwe inzen
ding wordt de titel 
ingevoerd die op het 
aanmeldingsformulier 
is vermeld. Door het 
computerprogramma 
wordt aan deze titel een 
volgnummer gegeven. 
Dit volgnummer is nu 
vast verbonden aan de 
inzending en wordt op 
het formulier 'collectie-
nummer' genoemd. 
Als de inzending tijdens 
een tentoonstelling is 
beoordeeld, worden de 
bekroning en het aantal 
punten, alsmede de 
op het beoordelings
formulier vermelde 
opmerkingen, eveneens 
gekoppeld aan het volg
nummer. Zo ontstaat 
een 'dossier' van de 
betreffende inzending. 

Wordt de inzending voor 

een nieuwe tentoonstel
ling aangemeld, dan 
is het van belang, dat 
de titel en het 'col-
lectienummer' op het 
aanmeldingsformulier 
worden vermeld. Dan 
worden de gegevens van 
de vorige tentoonstelling 
weer gekoppeld aan die 
van de nieuwe tentoon
stelling. 

Maar het kan voorko
men, dat een inzender 
besluit om aan de inzen
ding een andere titel te 
geven, terwijl de inzen
ding op zich (vrijwel) 
gelijk is gebleven. Dat 
kan natuurlijk, maar dan 
is het van groot belang 
dat het 'coUectienum-
mer' wordt vermeld. 
Is het collectienummer 
niet ingevuld, dan is 
het voor de invoer in de 
computer een nieuwe 
inzending die van voren 
af aan in een categorie 
3 tentoonstelling moet 
worden ingeschreven. 
Daarmee vervallen voor 
deze titel alle eerder 
bekroningen. 
Een kleine toelichting 
bij de aanmelding ten 

behoeve van het orga
nisatiecomité waarom 
de titel is gewijzigd, is 
aanbevelenswaardig. 
Is het 'collectienum
mer' wel ingevuld, dan 
wordt de titel aangepast 
zoals de inzender die 
heeft vermeld. En kan de 
inzending doorstromen 
van categorie 3, via 2 
naar i. 

Het 'collectienummer' is 
te vinden op het beoor
delingsformulier en is 
vermeld vóór de titel van 
de inzending. En gaat 
men internationaal ten
toonstellen? Dan is het 
'collectienummer' ook 
noodzakelijk. De inzen
ding krijgt een identifi
catiecode van de F.I.P. en 
daaraan is gekoppeld het 
'collectienummer' dat 
door het systeem van de 
KNBF is toegekend. 

Voorkom discussies en 
teleurstellingen: vermeld 
bij de aanmelding van 
een inzending die al eer
der is beoordeeld altijd 
het 'collectienummer'! 

missie, mevrouw Ria 
Post-Paspont, is er in ge
slaagd ook deze keer een 
groot aantal inzenders 
enthousiast te krijgen om 
deel te nemen. Limphilex 
40 kan terug zien op een 
zeer mooi evenement. 
In categorie 2 werden 
zes gouden bekroningen 
toegekend, waarbij de 
inzending van de heer 
F.H.H. Willems uit Linne 
'Post in de Zuidelijke 
Nederlandsen tijdens 
de Oostenrijkse periode 
van 1714-1805' de topper 
was met 87 punten. In 
categorie 3 waren acht in
zenders met een gouden 
bekroning. De inzending 
van de heer M.P.A. van 
Beverwijk uit Zaamslag 
'Oud Duitse Staten' be
haalde 84 punten en een 
ereprijs. 

FISCALE FILATELIE OP 
POSTEX 2 0 1 0 

In de Categorie 2 ten
toonstelling op Postex 
2010 werden de hoogste 
bekroningen toegekend 
aan twee inzendingen 
fiscale filatelie, samenge
steld door de heer Oscar 
van der Vliet uit Doetin-
chem. Zijn inzending 
'Revenu stamps of Crete' 
werd gewaardeerd met 
83 punten, goud en de 
zilveren Bondsmedaille. 
Zijn tweede inzending, 
'Captured of Good and 
Hope for Return' kreeg 
82 punten, eveneens 
goud. De inzending 'De 
handmatige ontwaarding 
van de zegels op de post
stukken van de V.S. van 
Amerika', een inzending 
postgeschiedenis, werd 
gewaardeerd met 82 pun
ten, goud. 
In de Categorie 3 tentoon
stelling was de hoogste 
bekroning weggelegd 
voor de heer Ton Hulken
berg uit Bunschoten voor 
zijn inzending postge
schiedenis 'De Danziger 
post tussen juli 1871 en 
oktober 1923: Het Reich-
smarktijdperk'. De inzen
ding werd gewaardeerd 
met 87 punten, goed 
voor goud en de bronzen 
Bondsmedaille. Dat het 
niveau van de inzendin
gen in deze categorie 
hoog lag bewijzen de tien 
overige gouden bekronin
gen. Bij de eenkaderin-
zendingen werden drie 
inzendingen gewaardeerd 
met diamant. 

VPPV VRAAGT LIDMAATSCHAP VAN DE BOND AAN 

Het bestuur van de Ver
eniging van Persoonlijke 
Postzegel Verzamelaars 
(VPPV) heeft zich voor 
het lidmaatschap van de 
KNBF aangemeld. De 
VPPV is vorig jaar tijdens 
de Postex 2009 opgericht. 
Inmiddels telt de nieuwe 
vereniging al zo>n 50 le
den. Aangezien de belang
stelling voor persoonlijke 
postzegels blijft groeien. 

wordt een verdere groei 
van het ledental verwacht. 
Volgens onze statuten 
hebben bestaande leden 
gedurende drie maanden 
de tijd om desgewenst met 
redenen omkleed bezwaar 
tegen toetreding van een 
aspirant lid te maken. 
Zonder reactie kan de 
VPPV per I februari 2011 
als nieuw lid van de KNBF 
worden verwelkomd. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING IN HAARLEM 

In de eerste helft van het jaar 20n wordt slechts één post
zegeltentoonstelling georganiseerd. Op zaterdag 5 en 
zondag 6 maart 2011 zal de Haarlemse Filatelistische Ver
eniging 'Op Hoop van Zegels' een tentoonstelling houden 
in het Noord Hollands Archief, Jansstraat 40, 2011 RX 
Haarlem. Het Noord-Hollands Archief is in de binnen
stad van Haarlem gevestigd in de historische Janskerk. 
De tentoonstelling is ingedeeld in de categorie 'Propa
ganda'. Informatie kunt u verkrijgen van de heer R.van 
Putten, Maraisstraat 10, 2021 SK Haarlem. 
Tel. 023- 52 55 052. 
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NEDERLAND: is dit een 
postwaardestuk? 
Een bekende filatelist 
ontving op zijn verjaardag 
een briefkaart van opti
cien Pearle. Op de kaart 
is in de rechterbovenhoek 
een 'Port Betaald'-zegel 
gedrukt met verjaardags
motief, die 'ontwaard' is 
met een gedrukt fantasie
stempel, ia, b 
Een leuke kaart, zeker 
een aardig stuk om op te 
nemen in een collectie 
van 'PortBetaald'-zegels. 
Maar de ontvanger vroeg 
zich af: 'Is dit een post
waardestuk?'. 
Daarover verschillen hij 
en ik van mening. Het 
belangrijkste kenmerk 
van een postwaardestuk 
is vooruitbetaling. Men 
koopt een voorgefran
keerde kaart of envelop 
om die op een later tijd

stip te gebruiken. Zolang 
het stuk niet gebruikt is, 
vertegenwoordigt het een 
zekere waarde. 
Ik denk dat deze kaart een 
voorbeeld is van partijen-
post, waarbij de verreke
ning met de posterijen 
achteraf plaatsvindt. De 
ontvanger van de kaart 
meent dat de afzender - in 
dit geval Pearle - vooraf 
al een zekere som aan 
TNT Post heeft moeten 
betalen, dat er daarom 
sprake is van vooruitbeta
ling en dat de kaart dus 
een postwaardestuk ge
noemd mag worden. Zijn 
er lezers die een bijdrage 
kunnen leveren aan deze 
discussie? 

DUITSLAND: enveloppen 
als frankering 
Het frankeren van post 
met uitknipsels van 

postwaardestukken is in 
veel landen toegestaan. 
Ook in Duitsland komt 
het voor, en meestal 
levert het geen bijzonder 
fraaie poststukken op. 
Maar deze maand kan 
ik u een poststuk laten 
zien Dat wel een zekere 
allure heeft. Deze grote 
kartonnen envelop is 
beplakt met zes complete 
Plusbrief-enveloppen van 
elk € 0,55. Om het tarief 
van € 3,40 vol te maken is 
er een baliefrankeerstrook 
van € 0,10 bijgeplakt. Het 
geheel werd op 25 augus
tus verstuurd van Aken 
naar Nijmegen. 2 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
In Australië gold tussen 
1951 en ig/ i de militaire 
dienstplicht. Dienstplich

tige militairen werden 
ingezet bij verschillende 
gewapende conflicten, zo
als de oorlog in Vietnam. 
Meer dan tweehonderd 
van hen sneuvelden 
daarbij, de meesten in 
Vietnam. Op 8 september 
2010 werd in Canberra 
het 'National Service 
Memorial' onthuld, een 
monument ter herden
king van alle Australische 
dienstplichtigen. Het mo
nument staat afgebeeld 
op een voorgefrankeerde 
envelop die op diezelfde 
datum uitgebracht werd. 
3 

Het luchtpostblad ter 
gelegenheid van Kerstmis 
2010 IS - net zoals de 
kerstpostzegels van dit 
jaar - ontworpen door 
Bruce Goold. In het zegel
beeld (Port Betaald) is de 

Maagd Maria te zien, met 
haar hoofd omgeven door 
sterren. Uitgiftedatum i 
november, verkoopprijs 
$1,30.4 

Al eerder dit najaar zijn 
zes verschillende verpak
kingen uitgebracht met 
elk vier kerstkaarten en 
vier voorgefrankeerde 
enveloppen. De thema's 
zijn: Kerstballen en lin
ten. Katten, Kerstballen 
en kerstbomen, Nostal
gische kerstkaarten, en 
tweemaal Humor. 5 
En alsof dat niet genoeg 
is, zijn op 28 september 
nog drie sets kaarten met 
voorgefrankeerde enve
loppen uitgegeven met 
het oog op de feestdagen: 
'Prinsessen' van Disney, 
'Toy Story' en 'Mickey 
Mouse'. 6, 7 



Duitsland 
Twee nieuwe particuliere 
enveloppen met zegel
beeld € 0,55 'Plusbrief 
Individuell': een venster
envelop van kabelpro
ducent SteckerExpress 
8 en een vensterenvelop 
van fabrikant Henkei, die 
naast wasmiddelen en 
shampoo ook de bekende 
Prittstift produceert. 9 

Een Plusbriefenvelop met 
zegelbeeld € 0,55 '600 
jaar Universiteit Leipzig' 
werd op 7 oktober 2010 
uitgegeven ter gelegen
heid van de 250e geboor
tedag van Neidhardt Graf 
von Gneisenau. Gnei
senau (17601831) was 
een Pruisische veldmaar
schalk die vooral bekend 
is vanwege zijn aandeel in 
de strijd tegen Napoleon. 
10 

Ter gelegenheid van de 
Postzegelbeurs in Sin
delfingen (2931 oktober 
2010) is een Pluskarte uit
gebracht met zegelbeeld 
€ 0,45 'Museum fur 
Naturkunde' en een ver

wijzing naar de Repüelen
dagen voor de jeugd. 11 

Estland 
Het 140jarige bestaan van 
het theater in Vanemuine 
werd op 22 juni 2010 
herdacht met de uitgifte 
van een briefkaart (num
mer 61). In het zegelbeeld 
(Port betaald Esdand) zijn 
twee maskers afgebeeld 
en links op de kaart staat 
een foto van de opening 
van het theater in 1870. 
De kaart kost kr. 10,50.12 

Briefkaart nr. 62 ver
scheen op 25 juni, ter 
gelegenheid van de 30e 
Internationale Hanzeda
gen. Dat evenement vond 
plaats in Parnu. In het 
zegelbeeld van de kaart 
(Port Betaald wereldwijd) 
staat een appel met het 
embleem van de Hanze
dagen. 13 

De Olympische Spelen 
voor de Jeugd (Singapore 
2010) waren in Estland 
aanleiding voor de uitgifte 
van briefkaart nummer 
63. In het zegelbeeld (Port 

Betaald wereldwijd) ziet 
men het embleem van de 
Spelen en de op de lin
kerzijde van de kaart staat 
een fotocollage. Uitgifte
datum 14 augustus 2010, 
prijs 13,50 kronen. 14 

Hongarije 
Vanwege bezuinigings
redenen werden in Hon
garije de laatste jaren veel 
kleine, weinig rendabele, 
postkantoren gesloten. 
De nieuwe Hongaarse 
regering ziet blijkbaar 
het belang van deze 
instellingen in, want ze 
worden gedeeltelijk weer 
heropend. Dat gold als 
eerste voor het kantoor 
in de plaats Kungós. Op 
30 augustus werd een 
briefkaart uitgegeven met 
op de beeldzijde enkele 
foto's en in het zegelbeeld 
(80 f) het wapen van de 
gemeente. 15a, b 

Polen 
Zoals bekend lopen we 
met het melden van 
Poolse postwaardestuk
ken vaak erg achter, maar 
soms zijn ze interessant 

genoeg om ze meer dan 
een jaar na uitgifte nog te 
tonen. 
De 150e geboortedag van 
de schepper van het Espe
ranto, Ludwik Zamenhof, 
werd in juli 2009 herdacht 
door middel van een 
briefkaart. 16 

60 jaar Geneefse Conven
tie voor de Bescherming 
van Oorlogsslachtoffers 
was in augustus 2009 
aanleiding voor de uitgifte 
van een briefkaart. In het 
zegelbeeld (1,55 zl.) is 
een foto te zien van de 
ondertekening. 17 

ZuidKorea 
De ZuidKoreaanse 
posterijen hebben ter ge
legenheid van postzegel
tentoonstelling LONDON 
2010 (815 mei 2010) een 
speciale briefkaart met 
een frankeerwaarde van 
220 won uitgegeven. 
Vooral de achterkant van 
de kaart is interessant: 
deze bevat verwijzingen 
naar het internetportaal 
van 'Korea Post'. iSa, b 

In Londen was ook een 
briefkaart te koop met ze
gelbeeld 'Kat' (120 won) 
en een afbeelding van een 
monteur die zijn duim 
opsteekt. De aanleiding 
voor deze uitgifte was 
op het bovengenoemde 
internetportaal niet te 
vinden. 19 

Zwitserland 
De Dag van de Postzegel 
werd in Zwitserland weer 
aangegrepen voor de 
uitgifte van een voorge
frankeerde prentbrief
kaart. De kaart verscheen 
op 4 november 2010 en 
heeft als beeldzijde een 
reproductie van een oude 
prentbriefkaart van de 
firma Schlumpf die rond 
1900 beroemd was om 
haar fraaie lithografische 
kaarten. Het zegelbeeld 
van de kaart (85 r.) toont 
een fragment van de 
Zähringer fontein in Bern. 
20 
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I VEEL KERST EN DECEMBERBOEKJES 

Australië 
Melbourne Cup 
De jaarlijkse Melbourne 
Cup, de grootste paarden
race in Australië, vond 
voor het eerst plaats in 
1861. De race van dit jaar, 
begin november, was dus 
de 150ste! Voldoende om 
daar ook postaal aandacht 
aan te besteden. 
Op I november gebeurde 
dat dan ook met een 
serie van vier postzegels, 
een velletje, een prestige 
boekje en een normaal 
boelqe. 
Twee boekjes dus. Het 
prestigeboekje bevat een 
historisch overzicht van 
deze roemruchte race en 
in verschillende samen
hang de vier zegels. Het 
boekwerk kost $ 13.95. 
Het gewone boekje telt 
vijfmaal de serie en komt 
op $ 12.00 (twintig maal 
60c). Voor wie niks wil 
missen: er is ook nog een 
zogenaamd chequeboek 
met twintig boekjes van 
twintig! 

Santa Claus 
In de weken voor Kerst
mis schrijven Australische 
kinderen brieven naar 
Santa Claus of Father 
Christmas met wensen 
voor onder de kerst
boom. Zo'n brief kan 
dan natuurlijk het best 
gefrankeerd worden met 
één van de twee speciale 
Santa Claus postzegels, 
verkrijgbaar sinds i 
november. Heb je veel 
verlanglijstjes, dan is er 
het postzegelboekje met 
twintig van deze 55-cent-
zegels. Ook nu is er weer 
een chequeboek met 
twintig boekjes bij elkaar. 

Dear Santo 
Kerstmis 
Er verschenen op i 
november ook twee tra
ditionele kerstzegels met 
illustraties bij het kerst
verhaal: een engel vertelt 
het nieuws aan de herders 
(55c), en drie koningen 
komen met cadeaus 

naar de kribbe ($ 1.30). 
De 5 5-centzegel is per 
twintig ook in een boekje 
verkrijgbaar. En wederom 
in een chequeboek. 

Het boelqe met de troditionele 
kerstzê cls 

België 
De magie van Volon 
Naar aanleiding van het 
tienjarig bestaan van de 
Folonstichting gaf de Bel
gische Post, tegenwoor
dig bpost geheten, een 
boekje uit met afbeeldin
gen van tien kunstwerken 
van tekenaar, schilder en 
beeldhouwer Jean-Michel 
Folon. De tien zegels 
hebben waarde i: 5gc, be
stemd voor binnenlandse 
briefpost. Uitgiftedatum 
was 18 oktober. 

De mag\e van Folon 

St2mmige kerst 
Geen korting voor de 
wenskaartenpost in Bel
gië, maar wel een afdracht 
van bpost van 2 cent 
per kerstzegel voor het 
Postfond voor Alfabeti
sering. Er verschijnen op 
8 november twee boekjes 
met kerstzegels: tienmaal 
waarde i (5gc, post bin
nenland) en tienmaal 
waarde i internationaal 
(90c). Afgebeeld op beide 
zegels staat de kerstman, 
gezeten in een arrenslee. 

Christmas Island 
Kerstpost van Kcrsteiland 
De Austrahsche post 
verzorgt ook de post en de 
postzegels op Christmas 
Island. Het eiland behoort 
dan ook tot het Geme
nebest van Australië. 
De postzegels zijn ook 
in Australië geldig en 
menigeen geeft juist in 
de ze periode aan deze 
zegels de voorkeur. Op 

I november verschenen 
er twee kerstzegels met 
een tropisch sfeerqe. De 
zegel van 60c met de Gol
den Bosunbird (Phaethon 
lepturus) is ook in boekje 
van twintig stuks te koop. 
Dat er ook een cheque
boek van 400 zegels 
verkrijgbaar is, bewijst dat 
de zegels niet alleen voor 
de eilandbewoners (circa 
1500!) bestemd zijn. 

Contains 10 x 60c stamps $ 6 

-•""̂  
Dê ouden vogel meteen 

Icerstcadeautje 

Duitsland 
Einde proef 
Bijna drie jaar lang duurde 
de proefneming waarbij in 
zogenaamde Postpoints 
(postloketten in winkels, 
net zoals nu in Nederland) 
boekjes in speciale ver
pakkingen verkocht wer
den. De proef, gestart op 
2 april 2007 en beëindigd 
op 2 januari van dit jaar) 
vond plaats in de regio's 
Bonn en Dortmund. 
Ook in Duitsland verdwij
nen veel postkantoren en 
kan men voor aankoop 
van postwaarden en ver
zending van pakketten en 
aangetekende stukken in 
Postpoints terecht. Post
zegelboekjes, maar ook 
andere producten, werden 
er tijdens de proefneming 
verkocht in een speciale 
verpakking. Het eerste 
boekje met zo'n Blister 

is boelqe 55 (rozen), het 
laatste was het vuurto
renboekje 75 uit 2008. 
Door verschil in verpak
kingskarton, folieverpak
king en teksten op labels 
ontstonden er nogal wat 
varianten. 

Frankrijk 
Boekjes met permanente zegels 
Marianne de Beaujard 
De huidige Franse zegels 
met Marianne de Beau
jard, ook wel 'Marianne et 
1'Europe' genoemd, zijn 
in omloop gekomen op 
I juli 2008. Het ontwerp 
is destijds gekozen door 
president Sarkozy en de 
uitgiftedatum viel samen 
met de start van het Fran
se voorzitterschap van de 
Europese Unie. Het is in 
Frankrijk gebruikelijk dat 
elke president z'n eigen 
Marianne kiest. 
De Marianne-zegels zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar. Frankrijk is een land 
met een grote verschei
denheid aan boekjes. Het 
eerste boekje verscheen al 
in 1906. De laatste jaren 
zijn de Marianne-zegels 
in drie soorten boekjes 

Loketboekje 
Met name de loketboek
jes worden in enorme 
hoeveelheden verkocht. 
Vandaar dat er regelmatig 
bijgedrukt wordt. Vaak 
leidt dit tot een nieuwe 
kafttekst. Tot dusver zijn 
er dit jaar al negen uitvoe
ringen verschenen: 
6 maart - Loketboekje 
Planète Timbre 2010 
25februari - DAB-boekje 
La Boutique Web du 
Timbre 
30 maart - Loketboekje La 
Boutique Web du Timbre 
50 maart - SAGEM La 
Boutique Web du Timbre 
3 o juni - Loketboelqe La 
Boutique du Courrier 
pour les Pros 
16 augustus - Loketboekje 
Vous pouvez vous abon-
ner a l'intégrale des 
timbres-Poste gommes de 
France 
30 september - Loketboelqe 
Collectionnez les couver-
tures de carnets d'usage 
courant 
oktober - Loketboekje Livre 
des timbres de l'année 
november - Loketboekje 
Abonnement aux couver-
tures de carnet Marianne 

CARNET DE 
12 TIMBRES POSTE 
AUTOCOLLANTS 
ïvaKdIM permanente 
pour vQi lettres Jusqu i 20 9 
t deilinallon ds la France 

^ domicile 
mbriquc abonnemcnts 

De zesde iaftvarmni van dit jaar 

i CARNET DE 
12TMBRtS POSTE 
ÄUT0C0LLANT5 
* âtWiW permanente 
poui uns leuter yjitpi Ä ÏO g 
ï desHnalton de b France 

Marianne plus Cabflsson 

verkrijgbaar: 
Loketboekjes met twaalf 
zegels, kaftkleur bruin, 
Automaatboekjes met tien 
zegels (SAGEM-automa-
ten), kaftkleur geel. 
Automaatboekjes met 
twintig zegels (DAB-
automaten, ook voor 
biljetten), kaftkleur wit. 

De beste uiensen 
Een op 5 november ver
schenen boekje is bedoeld 
om de postale nieuw
jaarswensen kracht bij te 
zetten. Het boekje bevat 
veertien zegels zonder 
waardeaanduiding (58c) 
met kleurrijke plaatjes van 
oud- en Nieuwjaarssym-

Loketboekje met 12 Mananm-zegels 



bolen. Ook geschikt voor 
verjaardagswensen later 
in het jaar. 

Marianne de Beaujard en 
jiscale ze^el van Cabasson 
Om de 150e verjaardag 
van de eerste fiscale 
zegel van Guillaume 
Alphonse Harang, oftewel 
Cabasson, te gedenken, 
verscheen op 8 november 
ook een boekje met de zes 
huidige Marianne zegels 
en zes met een reproduc
tie van de anderhalve eeuw 
oude zegel van Cabasson. 
De laatste heeft wel de 
huidige waarde van 58c. 

Griekenland 
Nieuwe permanente serie 
Sinds 14 oktober heeft 
Griekenland een nieuwe 
serie permanente zegels. 
Het gaat om tien zegels 
met afbeeldingen van 
Griekse eilanden. De waar
den zijn € 0.02, € 0.05, 
€0.20, €0.40, €0.50, 
€ i.oo, € 2.00 en € 4.00. 
Daarnaast ook nog een 
zegel met een groen 
vierkant (goedkoopste 
tarief binnenland = 
€0.58) en een met een 
rode cirkel (goedkoopste 
tarief buitenland = 
€0.72). 
Zoals eerder zijn deze 
zegels ook in pakjes 
(boekjes!) van twintig maal 
5 beschikbaar. De zegels 
zijn dan aan de buitenzijde 
ongetand. De boekjes zijn 
bestemd voor losse ver
koop aan de loketten. Deze 
boekjes verzamelen wordt 
een kostbare geschiedenis: 
alle tien compleet komt op 
€ 947.-!! Wordt dus niet 
aanbevolen. 

Groot-Brittannië 
Kerstmis 
Wallace, maffe uitvinder 
en kaasliefhebber, en zijn 
hond Gromit zijn twee 
Britse animatiefiguren. 
Ze staan prominent op de 
zeven kerstzegels van dit 
jaar. Eén van de zegels is 
ook per twaalf verkrijg
baar in een postzegel
boekje. Op de eersteklas-
zegel (41p) staat Gromit 
afgebeeld terwijl hij een 
stapel kaarten post. Een 
roodborstje kijkt toe. Ze
gels en boel<je verschenen 
op 2 november. 

Ierland 
Roodborstje 
Het bekendste Europese 
vogeltje, het roodborstje, 
speelt de hoofdrol op de 
55-centzegels in een op 
4 november uitgegeven 
boekje. Zoals eerder bevat 
dit kerstboekje 26 postze
gels, waarvan er één gratis 

is. Prijs van het boekje is 
daarom €13.75. 

TECHNICKE PAMATKY: MOST 

Kajtje Dan het Ierse kcrstbockje 

Nieuw-Zeeland 
50jaarkerstzeflels 
Omdat het dit jaar vijftig 
jaar geleden is dat Nieuw-
Zeeland voor het eerst 
kerstzegels uitgaf, bestaat 
de op 20 oktober ver
schenen serie uit zegels 
waarop kerstzegels uit het 
verleden staan afgebeeld. 
Twee van de vijf waarden 
zijn ook in boekjes ver
krijgbaar. Allereerst een 
boekje met tien zegels van 
60c. Afgebeeld is de kerst
zegel uit i960, waarop 
de Aanbidding door de 
Herders van Rembrandt 
stond. Het boekje wordt 
met korting verkocht en 
kost $ 5.40. Het tweede 
boekje met tienmaal $ 
1.90 'herhaalt' de zegel uit 
1979. Daarop stond de Po-
hutukawa boom in bloei. 
Door de rode bloemen 
wordt hij vaak gezien als 
kerstboom. Ook nu weer 
korting en niet zo flauw; 
van $ ig.oo voor $ 16.00. 

STAMPS 

Buy 9 Get 1 Free! 

5 kusO a 10 Kc 50 Kc 

TECHNICKE PAMATKY MOSTY 

5 kusi ^2Ki 60 Kc 
Bruggen m Tsjechië 

(ist local = 0,255) is ook 
in boekjes verkrijgbaar. 
Voor elk feest een afzon
derlijk boekje. 

Tsjechië 
Herdruk boekjes Alfons 
Mucha 
De twee op 26 mei 
verschenen boekjes met 
Jugendstil sierraadjes van 
Alfons Mucha, zijn in 
september herdrukt. Bij 
het boekje met zesmaal E 
bevinden tekst en inhoud 
zich bij de herdruk kop-
staand tegenover elkaar. 
Geen klein verschilletje 
dus. Het andere boekje, 
dat met zesmaal Z, heeft 
op de achterzijde bij het 

^STAMPS ^ 
SIG.OORFP J 

international 
Buy TO pay $16 save $3 

De beide kerstze^els van Nicum-Zeeland 

Singapore 
Prettye/eestda^en 
Het multiculturele Singa
pore Icwam op 20 oktober 
alle culturen tegemoet 
door een serie postzegels 
uit te geven die gebruikt 
kunnen worden bij de 
belangrijkste feestdagen: 
het Chinees Nieuwjaar, 
Hari Raya Puasa (einde 
ramadan), Deepavali 
(Hindoestaans dankfeest) 
en Kerstmis. Voor elk 
feest verschenen twee 
waarden. De laagste ervan 

logo van de post een 
blauwe posthoorn. Eerder 
was de posthoorn violet 
van kleur. 
Een niet zichtbaar maar 
eveneens flink verschil zit 
in de waarde. Stond de E 
eerder voor 17 kr, nu is dat 
20 kr. Het tarief voor Z is 
gestegen van 18 naar 21 kr. 

Bruflflen 
Op 20 oktober versche
nen twee boekjes met 
het thema 'Technische 
Monumenten' . Afgebeeld 

zijn twee bruggen: een 
moderne kabelbrug in 
Üsti nad Laben (vijfmaal 
10 kr) en een historische 
stenen brug in Pi'sek 
(vijfmaal 12 kr). 

Historische schoorsteenman
tels 
Al tweemaal eerder gaf 
Tsjechië boekjes uit 
waarin op de zegels oude 
schoorsteenmantels 
stonden. Op 20 oktober 
gebeurde dat ook. Het 
betreft een boekje met 
vijf zegels van 10 kr (Art 
Nouveau) en een met 
vijf zegels van 20 kr (Art 
Deco). 

Stripjï^uur 
Ook op 20 oktober zag 
een boelqe het licht met 
tien A-zegels (= 10 kr, voor 
een binnenlandse brief tot 
50 gr) met een afbeelding 
van Myspulin, een weten
schap beoefenende kat in 
een populair stripverhaal. 
Later volgen nog boekjes 
met Bobit, het varken, en 
Pifida, het konijn. 

Zweden 
Tujee kerstboekjes 
Ook in Zweden spelen 
kerstversieringen een 
grote rol. Huizen en 
(kerst)bomen worden in 
december behoorlijk toe
getakeld. Op een viertal 
postzegels staan een flink 
aantal van deze versierin
gen. Ze zijn verwerkt in 
de tekst 'Jul Post 2010'. 
De zegels zijn alleen ver
krijgbaar in boekjes met 
tien zelfklevende exem
plaren zonder waarde
aanduiding (bestemd 
voor post binnenland, 
5.50 kr). 
De zegels in het tweede 
boekje beelden ijskristal
len af, gefotografeerd in 
Kiruna (Lapland), vlakbij 
het befaamde IJshotel. Dit 
hotel vierde kortgeleden 
zijn twintigste verjaar
dag. Het telt elk seizoen 
zo'n 24.000 overnach
tingen. Het boelqe bevat 
vijf zegels van 12 kr. De 
zegels zijn bestemd voor 
post naar het buitenland. 
Uitgiftedatum van beide 
boekjes was 18 november. 

Het IJshotel m Jukkasjarui 

Zwitserland 
Pro Juuentute Basel 
Al vele jaren komt de 
Baselse Pro Juventute Ver
eniging, in samenwerking 
met de Zwitserse post, 
met een eigen postzegel
boekje. Het verscheen 
ook op 4 november, maar 
heeft een andere inhoud 
(viermaal de serie) als 
het landelijk verkrijgbare 
boekje (zesmaal 85+40 
en zesmaal 100+50). Prijs 
van beide is gelijk: 17 Fr.. 

Znimkovy selrlek obsahufe 10 znamek se symbolem A 
Urccno pro standaitjni listovnf zésiiky do 50 s ve vnitrosUtnfm styku 

Eén van de uitvindingen van Myspulm 
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LUFTHANSA 

Vijfüg jaar Jet Flights over 
The North Atlantic met de 
Boeing B-707. Frankfurt-
Montreal (i), Montreal-

Frankfurt (2, 3), Chicago-
Frankfurt (4), Plus UNO 
(5) op 13-14 mei 
Post van Wenen UNO 
naar Johannesburg op 11 
juni (6). 

DEKKER, POSTBUS 157 
EMAIL VLrEGDEK@GMAIL GOM 

Op 12 juni was er een 
vlucht met de A3 80 van 
Tokyo-Gmza naar Frank
furt (7). 
Op 6 juli was er een 
vrachtcharter van Stutt

gart naar Los Angeles met 
deMD-ii. (8). 
Een nieuwe A380 van 
Lufthansa kreeg gelijk 
de naam "München" en 
vloog van daaruit een 
rondje over de Alpen. (9). 
Op I augustus werd er 
gevlogen met de A319 van 
München naar Bursa v.v. 
(10, II). 
Op 13 augustus was er een 
herdenkingvlucht met de 
A321 van Frankfiirt naar 

Istanboel v.v. (12). 
Tenslotte was er op 6 
september een eerste 
vlucht met de B747-400 
van Frankfiirt naar Berlin-
Tegel v.v.. (13,14). 

Zeppelin 
Op 5 Oktober was er een 
herdenkingsvaart tgv de 
20-jarige eenheid van 
Duitsland. (15) 



1 1 ' EINDEJAARSBEURS/STAMPTALES 
Filatellstischejaarafiluiting in Barneveld 

Op dinsdag 28 en woensdag 29 december 2010 vind 

in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld weer de 

eindejaarsbeurs plaats. 

Dit is een handelsbeurs (géén 
tentoonstelling) voor verzame
laars en wederverkopers. De kern 
van de beurs wordt gevormd 
door ca. n o filateliestands 
waaronder veel semihandel, 
NVPH-leden en een groot aantal 
officiële handelaren. Een groot 
aantal standhouders komt uit het 
buitenland. Ook zijn gespeciali
seerde verenigingen aanwezig. 
Het geheel wordt aangevuld met 
zo'n tien stands prentoriefkaar-
tenhandelaren. 
Gratis taxatie van postzegels 
op dinsdag vanaf 13 uur en op 
woensdag vanaf m uur. 

Stamptales 
In de toneelzaal wordt een 
evenement voor de jeugd ge
organiseerd. Deze zaal is gratis 
toegankelijk voor iedereen. 
Deelname aan het programma 
is uitsluitend voorbehouden aan 
jeugd t/m 16 jaar. 

Er is een uitgebreid programma 
met gratis postzegels, nieuwe 
albumbladen en cJit jaar een 
Australië-special. 
Jeugdveilingen vinden dagelijks 
plaats om 15 uur. De koopjes
corner bevindt zich gedeeltelijk 
in de grote zaal en de toneelzaal 
en is toegankelijk voor volwas
senen. Uit de opbrengsten wordt 
jeugdwerk gefinancierd. 

Entree € 3, jeugd t /m 16 jaar 
gratis. 
Openingstijden 10-17 uur. 
Gratis parkeren. NS-station 
Barneveld op 400 m. van de hal. 

Voor meer informatie, 
tel: 055-3558600 (na 18 uur) of 
email 
organisatie@einclejaarsbeurs.nl. 
www. eindejaarsbeurs. nl 
V.O.V.V. p/a Tienwoningenweg 
53, 7312 DL Apeldoorn. 
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www.eindejaarsBeurs.nl 

EINDEJAARSBEURS 
Grote int. beurs in de kerstvakantie 
BOURSE DE LA FIN DE L'ANNEE 
Grande bourse internationale 
)endant les vacances de Noël 
JAHRESEND  SAMMLERMESSE 
Große internationale Messe 
in den Weihnachtsferien. 

dinsdag 28 en woensdag 29 ■ ENDOFTHEYEARFAIR 
december 2010 10.0017.00 

Big international fair 
during Christmas holidays 

Locatie / Location / Ort: 
VELUWEHAL, Nieuwe Markt 6,3771 CB, BARNEVELD, NL 
Toegang / Entree / Eintritt / Entrance: €. 3, p.p. per dag/jour/Tag/day. 
Jeugd /Jeunesse /Jugend /Youth < 16 gratis / gratuit / frei / free. 

Handelaren / Marc hands / Händler / Dealers: 
±110 Fiiateüe /Philatélique /Philatelie /Philateücs. 
± 45 Munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen. 

Monnaie, bUlets de banque, cartes postal, groupes d'étude. 
Münzen, Banknoten, Ansichtskarten, ArGe. 
Coins, papermoney, postcards, study groups.  • ■ # . v . ^ 

1 ^ 
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Gelijktijdig: STAMPTALES  gratis toegang 
Megajeugdevenement / Big youth event / große Jugendmesse 

Een bezoek aan het grootste en drukst bezochste 
jaarlijkse filatelieevenement van de Benelux 
is al t i jd de moeite waard. 

Meer dan 1500 stoelen 
Hus de 1500 chaises 
Über 1500 Stühle 
More than 1500 chairs 

V.O. V.V., p/a Tienwoningenweg 53, 7312 DL, APELDOORN NL 
(0031)(0)553558600 email: organisatie@eindejaar$beurs.nl 

http://www.eindejaarsBeurs.nl


TOPI IIA IE LI E 
Door heC jjrote iiiteriuUioiiaie 
aanbod voorziet de beni-s in 
ruime mate in alle onderdelen en 
prijsniveaus van de filatelie. 

(Jratis verkoopbemiddeling 
Brieven en pos t liisto rie 
Wereldwijd klassiek-modern 
Kilovvaar, landenstocks 
Catalogi/literatuur 
Plaat fouten /rariteiten 
Motieven en toebehoren 
Wilinghui/en /taxaties 
Partijen en restanten 
Enorme uitzoekberuen 

Kooniescoriier 
ï 

Deze stand is een onderdeel van de jeugdhoek 
waar volwassenen uoedkoop terecht kunnen. ' 
Het batig saldo wordt aangewend voor het jeugdwerk. ' 
Wij hebben o.a. voor u: een kwart miljoen postzegels 
van de hele wereld in Iste klas kwaliteit op eem enorme 
uitzoekberg. Nog een kwart miljoen van hetzelfde inde 
vorm van landen en motieven. Uiteraard vooreen spotprijs. 
Deze vind u links van de ingang in de grote hal. 

Duizenden motiefseries en/of blokken vanaf €.0,40. 
Duizenden motief-items in de vorm van Fdc's, brieven, 
stempels, bijzondere mapjes ed.. 
Bijzondere aanbiedingen vanbv. Austalie, Engeland e.d. 
De laatstcn zijn te vinden inde toneelzaal, ukunt hier als 
volwassene echter alleen kopen als u een entreekaartje van 
de grote zaal heeÜ. 

Affcnda .leutidlioek /KoonicscorncrlOU 

19 februari Noordfila in Roden (DR) 
2/3 april Antwerptlla/ Antwerpen 

26/27 augustus Hollandfila / Barneveld 
Okt Antwer}:)fila / Antwerpen 

28/29 december Eindejaarsbeurs / Barneveld 

De hal ligt tegen de gezellige dorpskern 
aan, dus alle voorzieningen als banken, 
winkels, eethuisjes e.d. bevinden zich 
binnen loopafstand. 
Ook de hal zelf beschikt over een 
uezelliu en betaalbaar restaurant. 

^Trein/Train/Bahn: - Veluwehal 
40t) m. van station Barneveld-centraal / p j 
du gare centrale /ab Bahnhof-centraal / | BarneveidU 
from station-centrum 

Auto/\oiturc/Car: 
Al: Afrit/Sortie/ Ausfahrt/ Exit 16> oorthuizcn/ Harselaar. 
\ol«/Sui>rc/ Folge / Direction : Barneveld-centrum 

P = vrij pai-keivn / Parking gratuit / Partien gratis / 
Free pai-king 
n . M . _ I . . . . . .1 i . i „ i _ _ i , . „ : i i . . . : : . . . . . : : „ . . 

de gnote parkeer|>i<i< 

Amsterdam 73 Km 
Rotterdam 114 Km 
Den Haag 108 Km 
Utrecht 53 Km 
Den Bosch 93 Km 
Leeuwarden 162 Km 
Zwolle 76 Km 
Apeldoorn 34 Km 

821 



Uitnodiging voor 28 en 29 December 2010 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 Barneveld 

Beide dagen van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis ! 

Vanwege het enorme succes van Stamptales in 2009 (w.o. veel kinderen uit België) is in overleg met 
meerdere partijen besloten om hier een jaarlijks terugkerend jeugdevenement van te maken. 
Het is daarmee meteen de grootste jaarlijkse postzegelhappening voor jeugd in de hele Benelux. 
I.v.m. de hoge kosten kan dit alleen door Stamptales te laten samenvallen met een krachtige sponsor als de 
eindejaarsbeurs die het geheel onderdak zal bieden. Het is echter een geheel apart georganiseerd en voor 
iedereen gratis toegankelijk evenement voor jeugd tot 17 jaar in een eigen zaal. Het programma wordt nog 
verder uitgebreid (b.v. een jaarlijkse special) en krijgt diverse keuzemogelijkheden. 
Dit jaar is gekozen voor een schitterende Australië-special met tal van verrassingen. 
Dit zal ook m de aankleding van het geheel terug te vinden zijn. 
Het team van jeugdleiders wordt fors uitgebreid waarbij de kern wordt gevormd door jeugdfilatelievereniging 
De Postduif uit Wijk bij Duurstede en de Commissie jeugdfilatelie van de Filatelistenvereniging de Globe 
aangevuld met jeugdleiders uit België en andere vrijwilligers. 

> Gezellige dag uit in de kerstvakantie > Megaveel gratis postzegels > Belgische en Nederlandse jeugdleiders 
> Groot filatelistisch spellencircuit. > Schitterende nieuwe jeugdbladen > Samen bezig zijn met postzegels 
> Elke dag een veiling > Zaal van 400 m2 meter > Niets moet maar alles mag 

Om een en ander zo goed mogelijk voor te bereiden hebben wij graag dat je je van te voren opgeeft als 
deelnemer op www.eindeiaarsbeurs.nl of door onderstaande bon per post naar ons op te sturen. 
Stamptales, p/a Tienwoningenweg 53,7312 DL Apeldoorn. 

, 

1 
1 Naam: 
1 Postcode: 

OPGAVE STROOK VOOR STAMPTALES 28 & 29 december 2010 

Adres: 
Woonplaats: 

1 
1 
1 

Leeftijd: i 
Vul onderstaande bon in en kruis een van onderstaande mogelijkheden aan: 
D JA, ik kom naar STAMPTALES toe. D Ik probeer ook andere kinderen mee te nemen. 
D dinsdag 28 december D woensdag 29 december D weet nog niet op welke dag 
Ik wil graag meedoen aan: D De special over Australië D Het algemene programma 

D De veiling O Muntenspecial D Alles 

http://www.eindeiaarsbeurs.nl
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500 KLANTEN 

CRATIS 
AGENDA! 

OP=OP 

DECEMBER, EEN FEESTMAAND BIJ PPC 
Geniet van onze heerlijke verse oliebollen met een 
kop koffie, thee, chocolademelk of iets fris. De eerste 
500 klanten krijgen een mooie Postzegel Partijen 
Centrale  agenda 2011. 

WILT U UW VERZAMELING VERKOPEN? 
Bij PPC krijgt u altijd een gratis mondelinge taxatie 
waarna u kunt beslissen de verzameling te veri<open. 
Ook kunt u de verzameling vrijblijvend naar ons 
toesturen. Bij zeer grote en uitgebreide collecties 
bestaat de mogelijkheid dat wij u thuis bezoeken. 

INTERNET 
Kijk op onze website 
alle partijen zijn gefotografeerd 
(behalve de dozen) 
www.postzegelpartJjencentrale.nl 

OPENINGSTIJDEN 
maandag t/m zaterdag 
917 uur 

WIJ ZIEN U GRAAG TIIDENS 
DE SOLIEN DOLLE DAGEN OECEMip#>^ 

Tel: 070 362 52 63  Fax: 070 362 5415 
nail: admin(S)postzeeel' •RIMIlSjlKSlIUCSILJ 

http://www.postzegelpartijencentrale.n'
http://www.postzegelpartJjencentrale.nl


IN TE VORDEREN GELD(EN) DOOR P n 
Incasso's naar en vanuit het buitenland (tot 1^40) 

HENK H O S P E R S , H O O G E V E E N 

Geld ontvangen en betalen is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. 

In een winkel contant of pinnen. Of we maken het bedrag over per bank. 

Tot voor kort moesten we voor bankbetalingen overschrijfformulieren 

invullen, tegenwoordig kunnen we via onze pc en internet betalen. Zelfs 

naar het buitenland kunnen we internetbankieren. 

Vroeger hadden we geen internet, zelfs geen bankoverschrijvingen. Hoe 

moesten we toen geld ontvangen uit of betalen naar het buitenland? 

Werkwijze 
Al aan het eind van de 19e eeuw was er 
behoefte om geld te incasseren uit en beta
lingen te doen naar het buitenland. In i88o 
werd hiertoe de mogelijkheid geschapen 
door een overeenkomst, gesloten tussen de 
Nederlands PTT en een buitenlandse PTT, 
namelijk met de Franse PTT. Hoe was in het 
kort de werkwijze? 

Voorbeeld. A te Groningen had goederen 

BORDEREL 
lionnKfiJCA u 

•Ier Htiikkui, tor Unurdann^ nnniioVuit«» n&u littt poatkAiitoor t» 

geleverd aan B te Parijs en wilde hiervoor 
geld ontvangen. A haalde een voorgedrukte 
envelop en een borderel bij het postkantoor. 
A vulde het borderel in en deed deze met 
de nota/kwitantie (in Franse franken) in de 
envelop. Op de envelop werd de geadres
seerde geschreven, het postkantoorte Parijs. 
Vervolgens ging A naar net postkantoor ïe 
Groningen om deze envelop aangetekend 
te laten verzenden naar Parijs. Aangekomen 
in het postkantoor aldaar, werd de envelop 

Ajb ^ Borderel no 235 (var) oktober 
j 1S96J OpdrachtgeverC.H f K 
I Corbelijn Battaera te Croentoo kon 
I het borderel gratis op het postkantoor 
f ajhalen Hij diende het in te vullen 
l en samen met de nota/kwitantie te 

venenden in een envelop no 2^6 
y I Indien de incasso niet slaagde diende 

I de postbode de reden hiervan op het 
y' ^ ^ ^  I borderel te vermelden In dit geval 

' "Refuse sans motif' 

SRIWICEDESPOSTtS 
( P Q S T Z X K E H ) 

opengemaakt. Degene die hiermee belast 
was schreef de vordering in een speciaal 
hiervoor aangelegd register Vervolgens 
kreeg de betreffende wijkpostbode opdracht 
het in te vorderen bedrag bij B te innen. De 
postbode ging terug naar het postkantoor om 
zijn ervaring bij de ingeschreven vordering in 
het register op te schrijven. Als B betaald had 
werd het ontvangen bedrag (minus kosten) 
per postwissel overgemaakt. De bescheiden 
werden, ook als B niet had betaald, retour 
gezonden naar het postkantoorte Groningen, 
dat zorgde dat de bescheiden weer bij de 
opdrachtgever kwamen. 

We volgen dit proces aan de hand van de 
bijbehorende voorschriften, documenten en 
verdragen. 

Met circulaire 1108 van 1 augustus i88o is 
een begin gemaakt met de internationale 
"Invordering van gelden op quitantiën". 
Deze circulaire regelde de voorwaarden 
waaronder dit moest plaatsvinden in de 
overeenkomst die werd gesloten met 
Frankrijk. Met het Koninklijk Besluit van 9 
juli 1880, no. 19 (Staatsblad 118) werd de 
invoering definitief De inwerkingtreding 
werd bepaald op ̂  augustus i88o. 

Een uittreksel uit vele voorwaarden in de over
eenkomst waaraan moest worden voldaan: 

Artikel 2. 
 De quitantiën mogen niet hoger zijn dan 
300 franken, of 150 gulden. 

Artikel 3. 
 De verzending geschied door de afzen

QUITTANCES A RECOUVRER. 
(In te vorderen quitantiën.) 

' (/•/^^f 'c '///•.. 

■^ ZW«*H« ^.^^J/'iT/ jgy' 

DHlMwiWMTar, 

Bureau de Poste d ^ 

Pays étranger 

(LftDd TU baitiiBBhii) 

Emoyó par M 

tlompiiranl A 

J /■ 

Afo 2 Een envelop r)o 236 (type A 2) Hienn dienden de bescheiden inclusief borderel no 2^^ verzonden te wor

den naar het postkantoor van de schuldenaar In de overeenkomst met Franknjk (en iets later ook met België) 
was bepaald dat de bneven zonder porto konden worden verzonden Alleen het aantekenrecht ivos verschuldigd 

' Evenals het borderel kon ook de envelop gratis op het postkantoor worden opgehaald De envelop werd niet 
anders verstrekt dan met een opgeplakt (te betalen) zegel, m feite was de envelop das voorgefrankeerd 
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het recht van de kosten van het postw/is
selformulier, recht voor de quitantie en 
zegelrecht, als dit verschuldigd is. Aan 
het hoofd van de postwissel wordt het 
woord 'Recouvrement' vermeld. De 
postwissel, vergezeld van een behoorlijk 
ingevuld borderel no. 238, wordt ambts
halve aangetekend aan het kantoor van 
oorsprong, onder een omslag no. 237, 
verzonden, met vermelding op het adres 
van de naam en woonplaats van de 
afzender der quitantie. 

Z/e afl)eelding 4 en 5. 
Artikel 12. 
 Quitantiën die niet kunnen worden 
ingevorderd (vele redenen worden 
genoemd), worden vergezeld van een 
borderel no. 238, onder een omslag no. 
237, met opgave der redenen van niet 
betaling, ambtshalve aangetekend aan 
het kantoor van oorsprong terug gezon
den, ter uitreiking aan den afzender 

Zie ajbeeld'mg 1 en 6. 

Met circulaire mg van ^ december i88o 
(tevens datum van inwerkingtreding) wordt 
melding gemaakt van een soortgelijke over
eenkomst met België, naar aanleiding van het 
KB van 14 november. 
De overeenkomst is als die met Frankrijk, met 
uitzondering van: 

Artikel 3. 
Het in te vorderen bedrag mag max. 500 
franken zijn in plaats van 300. 

A/b 3 Een Iwitantte uit België, op 37 
augustus 1S90 veaonden Op 2 septem
ber m Utrecht geïnd Er mocht een recht 
geheven worden van 5 cent perf lo,, 
verantwoord door postzegels welke op de 
kwitantie gehecht moest worden 

der rechtstreeks, per aangetekende brief, 
aan het postkantoor met de invordering 
belast, in ene gesloten omslag no 236, 
na door hem op een borderel no 235 te 
zijn ingeschreven. Dit borderel wordt 
mede in de omslag gesloten. 

 Port is niet verschuldigd, maar wel het 
gewone aantekengeld van 10 cent. 

Zie apeeidine 1. 
 Dezelfde afzender is bevoegd quitan
tiën voor verschillende schuldenaren, 
wonende binnen de kring van hetzelfde 
postkantoor in één omslag bij elkaar te 
voegen. 

 De postkantoren verstrekken aan be
langhebbenden de vereiste borderellen 
no 235 en omslagen no 236, de laatste 
echter niet anders dan voorzien van een 
postzegel van io cent. 

Zie afbeelding 2. 
Artikel 6. 
 Voor elke quitantie wordt bij de invor
dering hier te lande een recht geheven 
van 5 cents voor elke ƒ 10 of gedeelte 
van ƒ 10, doch dat recht bedraagt in 
geen geval meer dan 25 cents. Dat recht 
wordt ten postkantore door postzegels, 
die op de quitantiën zijn vast te hechten, 
verantwoord. 

Zie afbeelding^. 
Artikel 8. 
- Het bedrag van de ingevorderde quitan
tiën wordt door het postkantoor dat de 
invordering heeft gedaan, door middel 
van een postwissel (model no 201), aan 
de afzender overgemaakt, na aftrelc van 

Artikel 4. 
De quitantiën met het borderel 235, 
worden door den afzender in een open 
omslag no 236 (is de enveloppe) aan 
het kantoor van afeending aangeboden. 
Aldaar wordt de brief met het ambtszegel 
van het kantoor gesloten en 'aangeteek-
end' verzonden. 

Dan verschijnt circulaire 1128, dd. 1 maart 
i88i, (KB 15 februari) dat een vergelijkbare 
overeenkomst met Duitsland bekend maakt. 
De inwerkingtreding is 1 maart i88i. 
Enkele verscnillen zijn: 

Artikel 3. 
- Het in te vorderen bedrag mag max. 250 
DM zijn. 

Artikel 5. 
- Voor de in een omslag ingepakte 
quitantiën met het formulier is gewoon 
port en aanteekengeld verschuldigd. 
De omslagen worden niet vooraf van 
frankeerzegels voorzien. 

Artikel 8. 
- In plaats van Recouvrement dient "Pos-
tauftrag" te worden geschreven. 

Artikel 5 geeft een forse wijziging aan ten 
opzichte van de overeenkomst met Frankrijk 
en België. In plaats van alleen het aanteken-
recht van lo cent is nu ook port van 12>4 cent 
verschuldigd, zodat in het vervolg 22>4 cent 
gefrankeerd moest worden. 
Vanaf 1 augustus 1883 kan ook invorderingen 

ADMIOTSTRiTlON DE5 POfftES 

DBS PAYS-BAS. 

Ajb 4 Na de incasso, die wel of niet 
slaagde, diende een borderel 23S ingevuld 

te worden Hier een model van januan 
1882 dat op 21 februon 188^ werd terug

gezonden naar Malines (Mechelen/ 
België) De verantwoording werd 

uitgebreid ingevuld Postwissel reent 12^2 
cent, Incassorecht 2X 5 cent perß io,-of 

deel hiervan = io cent, het zegelrecht van 
5 cent en de overige i<osten, zijnde een 'A 

cent als afronding naar hele centen. 

Afi 5 De postwissel en andere bescheiden 
betreffende de incasso werden in een envelop 
no 237 (afgebeeld type A i) retour gezonden, 
maar wet ambtshalve aangetekend Uit het 
opschnfi blijkt dat de incasso is geslaagd 

L u qnittancas montant i, U oomme de 

i.c.^ci.at.ét.fi'i'^— demeurant 

gut éu encAueées fc eoDcumsce d'oil« M: 

Cette somm«, deduction ftite des butea et ftws détaiUfa a-aprt«, est repi 

Ie mandat de poste u-mclus, payable aw I n u W de poeto 

eiclUNVement ƒ ^ 

Mandat . ■ ' ■ • W 
Drait pnportionnel do mandat (1) 
Taia d'OTcatsaement (2) • V ^ ^^ 
Droit de timbre . Y \ ^ 
Auttealraia. . i V ' V ■ 

Hontant de«  ' (nombre) 4*dttane« 

Uontant des qmttances déposéea. 

1 kriat. 
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DES POSTES 
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VALEURS NON RECOÜVRÉES-
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(Provinoe 
ou 

Dépar tement de -^-, 

fl<HLAJ<L 

\ Aß 6 Slaagde de in
casso met, dan werden de 
bescheiden ook ambts-
hohe retour gezonden 
in een envelop m 2jj, 
echter het opschnfi van 
de envelop was anders, 
"NON" Hierafgebeeid 
envelop type B 2 

I) Biaer I 
SEflVICJä DES fOSTEb. 

(10S>1/AKEN ) 

ADMINISTRATION DES POSTES DES PAYS-BASf ' . -S '^ . ' ,« ' - , ,^ 
(NoderlandsQhc PuBtadmimstratie) • » * « > * 

van quitantiën plaatsvinden in Tunis. Een 
belangrijke wijziging bij de inning volgt met 
circulaire 1223 van 1883: De eerste aanbieding 
vindt plaats op den dag van aankomst van 
de quitantie en een tweede aanbieding, in 
voorkomende gevallen, twee of drie dagen 
later. Hier wordt de tweede aanbieding geïn
troduceerd. Later wordt de tweede aanbieding 
vastgesteld op 7 dagen later. 

Verder gebeurt er weinig, tot de inwerking
treding van het Postverdrag van Wenen. 
De nieuwe postwet werd op i juli 1892 van 
kracht. Naast de vier reeds genoemde landen 
traden -voorlopig - dertien andere landen, 
alsmede Nederlands-Indië, toe tot de UPU 
overeenkomst om over en weer gelden te 
innen. Het maximum bedrag wordt vast
gesteld op i.ooo franken. Naast quitantiën 
konden ook algemene handelspapieren geïnd 
worden, zoals rekeningen, orderbriefjes en 
wissels. 

Ap 7 In de overeen
komst met Duitsland 

werd bepaald dat naast 
het aantekenrecht ook 

porto betaald moest 
worden Hetunef 

bedroeg nu 12/3 + io = 
22}2 cent envelop 2}6, 

type A 2 

Q U I T T A N C E S A B E C O U V R E Ä 
(In te TOrdereo qnltimtiSB) 

Jo-ei^c^ ßuicau de Ptwtu d«. 
fPwtkwitoor te) / ^ ^ \ 

Pays (ïtron^ei c : ; w ^ ̂ -t^^^^^^^X*'^^ Wl 
(land vir li«»teiniiim)f) 

Envoyé pir 

ï>cutf(d?c JJeictjs-Poftüertüaltung. 
Administration des Postes d'AIlemagne. 

R Heidelberg 1 

331 b y^^^Recommandé. 

Valeurs non recouvrees5ß77 

Poftanftalt 

Service de poste. 

Aß) 9 Een 20 cent emissie 
hangend haar op een envelop 

236, type B 3a, naar België Voor 
België gold het verlaagde port 

van lo cent voor brieven in plaats 
van de verschuldigde 12% cent 

voor buitenlandse bneven 

Bureau de poste 

Aft> 8 Een envelop 
uit Duitsland om de 
bescheiden van een 
niet geslaagde mcasso 
terug te zenden De 
envelop werd ambts-

^ halve aangetekend 
verzonden, als kosten 
hoefden slechts 25 
goudcentiemen per 

i niet geslaagde incasso 
I betaald te worden 
I Hier voldaan door 
I een portzegel van 
l 12/2 cent. 

V e r z o n d e n d o o r M 
lliiTO)é par M 

EOHfflBiïSCE ïifiUABB-FiBaa 

wonende te 
(iBineujaDt k 

ROTTERDAF.i 

Iij te vorderen stukken. 
VALEUKS A EECODTBÏR 

J\ P o s t k a n t o o r t e ^(<Ci>-z. 
Hureau <Ee pOHte de 

826 

Verzonden door iW. 
voyé par M 

wonende te 
oroeuraiit h 

r."LBOSOW"RS 

M 157 
VALÜUBS A HECODVRtB 

P o s t k a n t o o r t e 
Biirtmu de poste de 

iyi/OUiÄ^. 

Aß) 10 Vier keer een y/2 cent 
emissie bontkraag op een 
envelop 236, type C 7, naar 
Denemarken Blijkbaar zaten 
er meerdere incasso's in deze 
envelop, want de bnefwoog 
tussen 20 en 40 gram 

Provincie of Depar t emen t 
Proviiice oti Département de 

Land van bestemmlni 
Pavs de destination 

Zie ajbeeid'mg 7. 

Op 1 januari 1893 treedt ook Zweden toe. 
Op 1 juli nog Egypte, Italië, Noorwegen, 
Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland. In 1907 
ook Denemarken, IJsland en Farör. In 1908 
zelfs Chili. 
In 1904 wordt er melding van gemaakt 
dat, inciien de schuldenaar met thuis wordt 
getroffen, de beambte een kennisgeving dient 
achter te laten, formulier 257. 

De bescheiden van de geïnde incasso's 
werden met meer "ambtshalve aangetekend", 
echter ongefrankeerd retour gezonden. De 
kosten waren hiervoor al ingehouden op het 
bedrag van de te verzenden postwissel. 
Van niet ingevorderde gelden werden de 
stukken kosteloos teruggezonden naar het 
postkantoor van de opdrachtgever In de 
twintiger jaren werden voor het eerst kosten 
in rekening gebracht voor niet geïncasseerde 
opdrachten. In de Nederlandse voorschriften 
wordt pas in 1930 hiervan melding gemaakt. 
Artikel 191 van óe postgids van 1930 luidt: 
"Het recht, dat voor de invordering van elk 
stuk of voor de aanbieding aan de schul
denaren van elk onbetaald gebleven stuk is 
verschuldigd, is internationaal vastgesteld 
op 25 centiemen (goud). Hier te lande 
wordt deswege in rekening gebracht 12}4 
cent". Even verder: "Het verschuldigde recht 
wordt bij de teruggaaf van de oningevorderd 
gebleven waarden geheven". In de praktijk 
betekende dit dat dit recht in de vorm van een 
portzegel van 12)4 cent op de retourenvelop 
werd geplakt. 

Zieapeelding 8. 

Tijdens het congres van Madnd in 1920 werd 
bepaald dat de afeender de overmaking van 
de geïncasseerde bedragen ook op zijn Post-
giro kon laten overmaken. De mogelijkheden 
van het betalen per bank of giro namen 
steeds toe, waardoor steeds minder gebruik 
van deze dienst werd gemaakt. 

Binnen dit verzamelgebied zijn vier deelgebie
den te onderscheiden. 

13e praktijk 
a. Incasso-opdrachten van Nederland 

naar het buitenland. 
b. Het antwoord van de buitenlandse 

PTT naar Nederland. 
c. Incasso-opdrachten van het buiten

land naar Nederland. 



d. Het antwoord van de Nederlandse 
PTT naar het buitenland. 

De werkwijze Is in principe voor alle landen 
hetzelfde, de gebruikte formulieren zijn 
natuurlijk anders. 

a. Incassoopdrachten van Nederland naar het 
buitenland. 

Zoals reeds eerder beschreven diende de Ne
derlandse opdrachtgever enveloppen model 
nr. 236 te gebruiken. Hij kon deze enveloppen 
gratis bij het postkantoor verkrijgen. In deze 
envelop deed hij het tweede deel van borderel 
nr. 235, samen met de overige bescheiden als 
nota's, kwitanties, enz. 
Op de envelop werd als bestemming het 
postkantoor van de schuldenaar geschreven. 
De envelop diende hier aangetekend naar 
verzonden te worden. 

In de jaren dat op deze wijze werd gewerkt, 
hebben meerdere tariefwijzigingen in porto 
en aantekenrecht plaatsgevonden. Veel be
stemmingen vanuit Nederland zijn mogelijk, 
weinig komen echter voor Het merendeel 
van de bekende enveloppen (ruim 75%) is 
verzonden naar Duitsland. Enkele afbeeldin
gen van incassoopdrachten naar het buiten
land ziet u in de afbeeldingen g tot 13. 

b. Het antwoord van de buitenlandse PU naar 
Nederland. 

Als een envelop 236 aankwam in een post
kantoor in het buitenland werd deze door een 
medewerker van het postkantoor geopend. 
De incassoopdracht werd ingeschreven in 
een hiervoor speciaal aangelegd register. 
Hierna ging de wijkpostbode op pad om bij 
de schuldenaar het betreffende bedrag te 
incasseren. Deze incasso kon wel of geen 
succes hebben. Bij geen succes werd nog een 
tweede poging gedaan, de tweede aanbie
ding. In Duitsland kon bij de eerste aanbie
ding zelfs uitstel gevraagd worden. 
Het resultaat dat de postbode bereikte werd 
in het betreffende register verantwoord. 
Tevens werd het toegezonden borderel bijge
werkt met de incassoresultaten. 
Zie ajbeelding 4 en 14. 

Soms werd ook nog een borderel van het 
betreffende land ingevuld. 
Zie ajbeelding 15. 

Hierna gingen de bescheiden in een retouren
veloppe. Was de incasso geslaagd, dan stond 
op ae envelop de voorgedrukte tekst "Valeurs 
recouvrées". 

Zie ajbeelding 5 e/n 6. 

Was de incasso niet geslaagd, dan luidde de 
tekst "Valeurs non recouvrées". In de meeste 
landen werd hiervoor één soort envelop ge
bruikt, waarbij het woordje "non" wel of niet 
werd doorgestreept. 
Zie afreelding 6 en 8. 

De retourenvelop werd bij een geslaagde 
incasso ongefrankeerd verzonden, bij een niet 
geslaagde incasso werd ambtshalve aangete
kend verzorgder), beide naar het postkantoor 
van de opdrachtgever. Hier werd de envelop 
opengemaakt en zag men aan de bescheiden 
wie de opdrachtgever was. Als de incasso 
geslaagd was werden geen kosten in rekening 
gebracnt, deze waren al verrekend met het 
uit te betalen bedrag op de postwissel. Ais de 
incasso niet geslaagd was, waren in het begin 
geen kosten verschuldigd. Vanaf de jaren 

Aß 77 Eenfrankenng van 22% 
oent emissie bontkraag op een 

envelop 2^6, type B 4, naar 
Hongan)e. 

VeiPzonden door M. 
SnToyé IW M. 

wonende te 
dcmauraot k .^j 

te vorderen stukke». 
VAIBURB Ä KBOOUVKER 

. i^ostkantoorje (y'S^c^c^CiC^/e^^ 

" ^^ 'Wlsy^JS jKPp ' 

Bureau d« post» de 

Depar tement ^^^^Z^^jg^^*^^ 
DépartBment d« ^ 

Vertonden door M. 
Envoyé par M 

wonende tu 
(iemeurant ä 

W 
Afi) 12 Een ^0 cent emissie 
Veth op een envelop 2^6, type 
C}, naar Zwitserland Zowel 
het tanefvoor een brief als het 
aantekenrecht was inmiddels 
gestegen naar 75 cent 

In te vorderen waaraekju 
VALEURS A RECOUVRER 

Postkantoor te 
Bureau de poste de 

Provincie ot Departement 
Province 011 DLpTrtcniLnt de 

■ r s 

Mod No 23G 
Expédré par M. 
Venondtn^oor M. 

demeiiraal è 

Afi 13 Roltanding ' Een 
6 cent hoekroltanding 

en een 75 cent viemjdige 
roltanding, voorzien van 
Poko perforatie NOC op 

een envelop 236, type D 2, 
naar Nederiandslndie 

KKOMItUktmé 
Aanfieteekeiid Valeurs ä recouvrer. 

IN TE VORDEREN WAARDEN. 

Bannt t» potte d 
raManhwr te 

Pmi» d« dtitlinnn« 
Lud «u gwteiMiiiin R AMSIERIMII 

*^' M 943 

1^"
iBi^MiJiiiSiaMlWiMt 

Iu BOHDSBSÄV yf y 

der wMrdea, tar iaTord«ruie ud^ebodeo aui bat posüuuitoor ta 

doorM iC / '* ' ?CiÄ. . i%d^ . te /X^. 
par M A 

kfo 14 Een borderel no 235 
van 190S, met een geslaagde 
incasso in Bayern 
Op 77 december aangeboden 
maar toen "Vorbehalten", 
op 79 december opnieuw 
aangeboden en nu "Bezahlt" 
In Kaiserslautern is 10 pf recht 
in rekening gebracht, voldaan 
door midaeïvan een postzegel 
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Ileatrdte iUIî s-|Iti|t8tni}itltitss. 
Admimstxation des Poates d'AlIemi^o. 

._..,._,—,;I bn mtt b« 
tbnitiwt fiuniftniattn Vô onflall 

tinibr* 1 d*(» da bar«a 

flit belt abfenber gu ufierfcnbcn 
Berderean 

ä env<^er aa deposant. 

©ie SBcrtl^jiafJicre, laiilenb «nf btc ©umme Don 
Les Talofti^mt 

obgdanbtanv^ 

A/b 15 Een Duits borderel ah 
antwoord op een incasso 
opdracht uit Uchtenvoorde 
De incasso van Dm 121,20 is 
in Nordhorn op 2 oktober 1902 
geslaagd Er is een postwissel-
recht ingehouden van 1,20 en 
een incassorecht van io pf 

, fiitb in ^ß^e be« 
out Ate eacauséea Jnsqa'A ooDcmranoe 

in , .e^t^£!-i 
demeniant 4 ^ ^ j / ^ ^ ' " ' " "** «w»««*' 
SctrageS Don /^^'/^ 'Si<i'AC^i%\ jur einjie^ung gdommen. 
d'DDe somme de 

S>K[ec Jßetrag tttrb, uiiter Ädjug ber not^fte^ntb aufgeffl^rlfn (SebSl^rcit uub Äoften, 
Getto souDK, dédoetlon faite des taxes Gt frus dfitaiüés ci-après, est representee par 

burd^ anliegenbe ißoffanwd^unß flbcrmittell 
le maadat de poste ci-inolns. 

SJctrag ber elngcHefcrtcn SBeffl̂ |3aj)tei'e 
HoQtant des valenrs dËposëes 
Setrng ber*) 
Uoutant dos 

niddl eiiigejogentn 2Bcrt§}ia})iere 
TsJeurs ßon recourrfea 

Betrag b«r emgejogenen sajert^jjtt^nere 
HoDtant del Talenrs recosTréea 
f^oRanh)ei(img5gebü^r . 
JTaxe proportlonnelle da maud^t 

abjuji^ti minjiebiingggebri^r 
& dfedairo IBetribimon 

©te 
IDroit "de "timbre 

*) S)le Stüdga^I la fflHc^fta6eii anjuaei 
Ko udiqucr le ntrmbre en tontes U 

f\fo 1^ De incasso m Singaradja was 
geslaagd "NON"werd doorgestreept De 

bescheiden gingen in deze envelop, ambts
halve aangetekend, terug naar Utrecht, het 

postkantoor van de opdrachtgever 

Recommandi? d 
Aiiibfilnlii." f 

MOüCL Q d 

ADMINISTHATION Dfs Pos>r£s Drs 
iMi-iv ORICNTALES Ni*-FRIAN0AIS1S 

ii'stratie van Nederlindseh-intl iü 

VALEÜRS NON-' RECOUVREES. 
Niet (*) be taa lde wattrden 

/ 
Bureau de poste d / 

Poitkdnloor '̂1 
te \ 

P R O V I N C F O U D E P A R T H M E N T D E ( 

Provincie of Dtpartenit-nt. | 

i i f f L f 's i l y a he i i 

'no iioorilg dontlialen 

^j J Ke 21. - l«ï 
Br«irf-Di»lié dl La»nb«uni 
GroSherzogtum Luxemburfl 

DP I 

Mandat-Poste de Recoanremaiit ''p",''f?.,.t'^l"lS£r 

HsBommtfldé - Etiig«telinBteii 

VALEÜRS NOK-RECOtiVRÉES 

Auftrags-Postanweisung 
nltht «lR«*ll*ti EtttagM 

Tlmhrc i data du bureau 
«pédHaur 

Stampei der Ab|t"<P''^°'I*i>^'' 

> / aJ 

'I 

Ajb i8 Een Belgische incosso 
opdracht van Micheroux naar Eys 
den De bnefis verzonden volgens 
grenstanef, bneftot 75 gram io c, 

aantekenrecht 25 c Een aanteken-
strookje waar België m staat, met 

gestempelde plaatsnaam 

j Afb y Een reactie uit Luxem-
I burg Drie " incasso's die niet 
^ gelukt zijn Er diende dus 3 x 25 
f = 75 goudcentiemen ojwel yjVz 
ft et recht betaald te worden 

Au bureau d n Psstu t 
AJQ die Poslftnstalt 

Pay) d t dctt lut lon 
Bestimmungsland 

Pnvinci w dA|Mitemeiit 
Provinz oder Depurtement 

^ ' 

AUMINISTRATIOI^ DES TROSTES DE BELGïQUP/ 
MEHEBR ViNBFLaiSmXPOSTËIUJSÜf 

^ '^^ VALEÜRS A RECOUVRER 
^ IN IE VORDEREN WAARDEN 

i u r c a u d e i>o»te < 1 ^ "^^i^zjLiC-t^ .jC^^'-^^J^i 
lOiDBtliaalour '^ ^ T 

^^:liL'y 
TutHidcr 
EoTojé j>u-

dlmsnriml' è 

S28 
/ Einzug^mandat. 

/ Valeurs a recouvrer. 

fPnmni oder JJipt>rttmM^ - '^is-^Ê^**«-^ 

Ap 19. Een Zwitserse incasso-
opdracht van Chaux-de-Fonds 
naar Utrecht Het tarief bedroeg 
voor een bneftot 20 gram, 
evenals het aantekenrecht 25 
c Het aantekenstrookje bevat 
"Mandats", deze bneven werden 
dus behandeld door de afc 
die ook de postwissels verzorgde 

twint ig echter diende per incasso 25 goudcen
t iemen, ofwel 12/ i cent, betaald te worden, 
hetgeen gekweten werd in portzegels. 
Z/e afl)eeïding 8 en y. 

c. Incasso-opdrachten van het buitenland naar 
Nederland. 

In feite werd dezelfde weg bewandeld als 
onder a. omschreven. De buitenlandse 
opdrachtgevers dienden hun incasso-op
drachten aangetekend naar het Nederlands 
postkantoor van de schuldenaar te zenden. 
Zie ajbeelding 18 enig. 

d. Het antwoord van de Nederlandse PTT naar 
het buitenland. 

Hiervoor geldt dezelfde werkwijze als onder 
b. beschreven. 
In het postkantoor in Nederland werd de 
buitenlandse envelop opengemaakt. 
De opdracht werd ingeschreven en de 
postbode probeerde net gevraagde bedrag 
te incasseren. Voor het retour zenden van de 
bescheiden werd envelop nr. 237 gebruikt. Als 
de incasso geslaagd was werden de beschei
den retour gezonden. Bij de enveloppen 
vanaf type B werd dan " N O N " doorgestreept. 
In het begin nog ambtshalve aangetekend, 
later niet meer. 
Zie ajbeelding 4, 20, 5, 21,3 en 22. 

Slaagde de incasso niet, dan werden de 
bescneiden ook terug gezonden in een 
envelop nr. 237, echter wel steeds ambtshalve 
aangetekend. 
Zie ajbeelding i, 6, i'i en 24. 

Formulieren 
Zoals reeds vermeld en aan de afgebeelde 
stukken is te zien, zijn in Nederland in de 
loop der ti jd vele types formulieren gebruikt. 
Soms zijn de formaten aangepast en werden 
opschriften van de (gratis) ter beschikking 
gestelde enveloppen gewijzigd. Er werden 
grote tekstwijzigingen doorgevoerd, maar 
ook slechts kleine. De gebruikte formulieren 
(ook de enveloppen werden formulieren 
genoemd) worden hierna besproken. 

Alle tot nu toe gevonden types zijn geïnven
tariseerd. Per formulier is met een hoofdlet
terindeling een grote wijziging aangegeven, 
het is eenvoudig deze te onderscheiden. 
Middels cijfers is een nadere onderverdeling 
naar types gemaakt. Soms zijn er twee o f d n e 
behoorlijke verschillen, maar is slechts één 
als kenmerk opgenomen, omdat hiermee al 
duidelijk blijkt met een ander type van doen 
te hebben. Kleine verschillen zijn niet opge
nomen, het zou een te grote veelheid aan 
variaties opleveren. 
Bij de formulieren/enveloppen nrs. 236 en 
237 is per type het vroegst bekende jaar van 
gebruik opgenomen. 

Formulier 235. Zie afbeelding 1 en 14. 
Dit betreft het borderel dat door de opdracht
gever ingevuld diende te worden. Hierop 
dienden o.a. de naam van de opdrachtgever, 
de schuldenaren en de te innen bedragen 
ingevuld te worden. Het formulier bestond 
uit een eerste gedeelte (linkerdeel) en een 
tweede gedeelte (rechterdeel). Het tweede 
deel werd afgescheurd en ging in de envelop 
236, samen met de nota's, kwitanties o f 
wissels. 
Het postkantoor in de plaats waar geïnd 
moest worden vulde het resultaat van de 
incasso op dit formulier in en stuurde het re
tour naar het postkantoor waar de opdracht
gever woonde. 



Bekende oplages van de borderellen zijn: 
Oct. 1896. 
Sept. 1905 
Okt. '06 
L 248. '03 
Lll20/ '27 
L 221 o '40 

Formulier 236. Zie afbeelding 2,7,9 13. 
Dit is de envelop w/aar de opdrachtgever het 
borderel 235 in moest doen, samen met de 
andere bescheiden. De envelop moest aange
tekend verzonden w/orden naar het postkan
toor waar de schuldenaar woonde. 

A Hoofdtekst "QUITTANCES A RECOU
VRER." 
Hieronder: (In te vorderen quitantièn.)" 
Grootformaat envelop, pim. 195 x 140 
mm. 
T. Rechts verticaal n regels tekst. 1882. 

Vanaf hier rechts geen verticale tekst 
meer. 

2. De tekst op de derde regel: "ADMIN 
enz." in letters met schreven. 
Linksonder verticaal: (No 236.), waar
bij de bovenzijde van de o en N op 
gelijke hoogte staan. De eerste letters 
van de vierde en twee na onderste 
regels tekst staan recht onder elkaar. 
1885. 
Er bestaan variaties in het teken dat 
onder "POSTZAKEN" staat, tevens 
staat de tekst "Recommandé" soms 
meer of minder schuin. 

3. De tekst op de derde regel: "ADMIN 
enz." in schreefloze letters. 
De P van "Postadministratie" iets 
rechts onder de S in "DES". 
Linksonder verticaal: (No 236.), waar
bij de onderzijde van de o en N op 
gelijke hoogte staan. De laatste letters 
van de tekst op de onderste vier 
regels staan recht onder elkaar. 1891. 

4. De tekst op de derde regel: "ADMIN 
enz." in schreefloze letters. De P van 
"Postadministratie" recht onder de P 
van "POSTES". "Recommandé" met 
meer in schuinschrift. 1891. 

6. Hoofdtekst: "In te vorderen stukken". 
1. Grootformaat envelop, pIm. 195 x 145 

mm 
"No . " voor 236 in schuinschrift. 1893. 

2. Vanaf hier het kleinere formaat van 
pIm. 170 x130 mm. 
"In de vorderen...." 19 mm naar voren 
t.o.v. "Provincie". 
"Postkantoor " en "Bureau " 
5 mm naar links ten opzichte van de 
regels hieronder. 
Streepje onder "Valeurs a recouvrer" 
en "Recommandé". 
Letters met schreven. 1894. 

3. "In te vorderen...." 14 mm naar voren 
t.o.v. "Provincie". 
De regels 7 tot 10 en 13 en 14 recht 
onder elkaar. 
Streepje onder "Valeurs a recouvrer" 
en "Recommandé". 
a. Letters met schreven, echter "No" 
schreefloos. 1897. 
b. Letters zonder schreven. 1899. 
Variaties: Komt voor met streepje on
der "Valeurs a recouvrer" en "Recom
mandé", echter ook zonder streepje 
onder "Valeurs a recouvrer" fvar. 1) 
1899, of onder "Recommandé" (var. 2) 
1898 of onder beide (var 3) 1897. 

4. "In te vorderen..." 5 mm naar voren 
t.o.v. "Provincie". 

ADMINISTRATION DEB POSTES DE BELOIttOE. 

BCLRDEREAU dos vRleuraii rooouvror Ui5i>osé6s au bureau de poste 

(1) ^^"^ : t^>^^■/^> 

(O Tndiqiier Tadresse trtoHixacte 

SERVICE DES POSTES 
(POSTCAXSK) 

OlMhtltMMht Pn*i*««WMrMlW 

j_.ju8 QUITTANCES RECOUVRÊES. 

Bureau de PosLo d 

( U M I TM htcHMMb« 

, xy ^ 1 l'C/^ 

. 5  ' ■̂

/ 

pssraa 

« 1 
Derticé i M y /f C ^ ^ t 

demeumil ji 
& 

M 

Afl> 20 Een borderel uit 
België, in opdracht vanj 

Dupont te Antwerpen, retour 
gezonden na een geslaagde 
incasso te Oosterbeek op 12 
juni 1882 Deze datum ligt 
ruim voor de invoering van 

de UPUregeling en valt dus 
onder het op 1 december 

i88o gesloten verdrag met 
België 

Aß) 21 envelop nr 237, type 
A 2, van Bergen op Zoom 
naar Antwerpen Verzonden 
op 24 december 1888 
Ook deze verzending was 
gebaseerd op de speciaal met 
België afgesloten overeen
komst Let op de drul<fout 
EenJ in plaats van de I bij 

Jngevorderde quitantien 

CQ ^ 5 ^ 

M4' 

sontfft» c/e ̂  

Afo 22 Een kwitantie vanj B Katto te Brussel voor de geslaagde incasso bij H Rahr te Utrecht Hetbedragwasß 2150 waardoor ̂  x 5 
et (perß io,) = 15 cent zegelrecht betaald moest worden 

829 



De regels 3 en 4 recht boven regels 7 
tot 10 en 13 en 14. 
Nederlandse teksten hoofdzakelijk in 
schreefloze letters. 1902. 

5. "In te vorderen..." in lijn met de regels 
7 t o t i o e m 3 e n 14. 
Letters vi/eer met schreven. 1906. 
Variatie a: "In de vorderen..." 1-2 mm 
naar voren. 
"No. 236" staat 4 mm hoger. 1904. 

6. Linksonder: "No. 236" staat horizon
taal. 

7. "Provincie" en "Departement" staan 
o p i regel. igo i . 

C Hoofdtekst: "In te vorderen waarden". 
1. Linksonder "No. 236" horizontaal. 

1912. 
2. Linksonder "Mod.No. 236". 1913. 

De R van "Recommandé" precies 
onderde N in "AANCET". 

3. Als 2, echter de R iets links van de N. 
"AANGETEEKEND" en "Recomman
dé" staan schuiner dan bij 2.1920. 

4. Linksonder geen modelaanduiding. 
a. Streep onder "Recommandé" 35 
mm. 
"Bestemming" met kleine letter. 1914. 
b. Streep onder "Recommandé" 27 
mm. 
"Bestemming" met kleine letter. 1928. 
c. Streep onder "Recommandé" 31 
mm. 
"Bestemming" met hoofdletter. 1928. 

5. Linksboven staat "RP2", linksonder 
"Model P 236". 
Volledig gemoderniseerd ontwerp. 

D. Hoofdtekst: "Valeurs a recouvrer". 
Midden onder "Model nr 236". 
1. "RECOMMANDÉ en Aangetekend" 

staan schuin. 1928. 
2. "RECOMMANDÉ en Aangetekend" 

rechtstaand. 
Midden boven "R P2". 1934. 

iiRs Fays-Bas . 

J' 

Formulier 237. Zie afbeelding 5,6,21,23 en 24. 
Ook dit formulier is een envelop. Deze werd 
gebruikt om vanuit het buitenland ontvangen 
incasso-opdrachten, na uitvoering, retour 
te zenden. Afhankelijk of de incasso wel of 
met geslaagd was, werd het woordje "NON" 
doorgestreept (vanaf type B). Het formaat 
van deze enveloppen is groter dan dat van 
nr. 236. 

A Hoofdtekst: "QUITTANCES RECOU-
VREES." 
Hieronder: (Ingevorderde quitantién.)" 
Grootformaat envelop, pim. 197 x 143 
mm. 
1. Linksonder verticaal: (No 237.), waarbij 

de bovenzijde van de o en N op gelijke 
hoogte staan. 
"ADMINISTRATION enz." in letters 
met schreven. 
De N van "Nederlandsche" onder RA 
in "ADMINISTRATION". 1883. 

2. Linksonder verticaal: (No 237.), waarbij 
de onderzijde van de o en N op gelijke 
hoogte staan. 
"ADMINISTRATION enz. " in schreef 
loze letters. 
De N van "Nederlandsche" onder Tl 
in "ADMINISTRATION". 
Drukfout I: "Jngevorderde" in plaats 
van "Ingevorderde". 1888. 

e. Hoofdtekst: "VALEURS NON RECOU-
VREES", in dun lettertype met schreven. 
1. Formaat 210x145 mm. 

Linksonder verticaal "No. 237" in vet 
schrift, lang 21 mm. 
"Departementde" aan elkaar in letters 
met schreven. 1894. 

2. Formaat 192x145 mm. 
Linksonder verticaal: "No. 237", "No" 
in met vet schuinschrift. 1892. 

C Hoofdtekst: "VALEURS NON RECOU-
VREES" in vet schreefloos schrift. 
Links verticaal: "N0.237.". 
1. "des" in even grote en vette letters als 

"Pays-Bas". 

I Afb 23 Een ambtshalve aan
getekende antwooröenvehp 
nr 237, type C4, (16 gram) 
van Maastncht naar Keulen 

£ VALEURS NON REGOUVRÊES. 

BÜHEAU DL POSTE 

De 

130 

Aß 24 Een ambtshalve aangetekende 
antwoordenvelop nr 237, type Cs, van 
Winschoten naar Neustadt bij Coburg 
Een vierzijdig getand aantekenstrookje 

Vanaf midden jaren 20 werd per met 
geslaagde incasso 25 goudcentiemen bij 
de opdrachtgever in rekening gebracht 
Hier aangegeven in een ovaal stempel 
dat jxis aangebracht! /« Duitsland is 
de blauwe 25 nogmaals venveld en is 

hiervoor 10 pf Nachgebühr in rekening 
gebracht Duitsland kende geen 

portzegels, Nachgebuhr diende contant 
afgerekend te worden 

Van "No. 237." de N met schreven. 
De P van "Province" boven de p in 
"Département". 1894. 

2. "des" in even grote en vette letters als 
"Pays-Bas". 
Van "No. 237" (zonder punt achter 7), 
de N schreefloos. 1898. 

3. "des" in klein niet vet lettertype t.o.v. 
"Pays-Bas". 
De N van "No. 237" op dezelfde hoog
te dan de horizontale streep hiernaast. 
"De" met een hoofdletter. 
De D van "De", de P van "Province" 
en de D van "Department" schreef 
loos. 1901. 

4. "des" in klein niet vet lettertype t.o.v. 
"Pays-Bas". 
De N van "No. 237." 8 mm hoger 
dan de horizontale streep hier schuin 
onder. Alle letters met schreven. 1903. 
Variaties: Wel of niet "1)" onder of 
boven "Recommandé d'oflRce". 
Links verticaal: "Mod. No. 237." Let
ters met schreven. 

5. De afstand van "VALEURS" tot "OF
FICE" IS 12 mm. 
De P van "Province" boven "pa" van 
Département. 1926. 

6. De afstand van "VALEURS" tot "OF
FICE" is 7 mm. 
De P van "Province" boven "ar" van 
Département. 
Variaties: Komt voor met en zonder 
punt achter "237". 1932. 

7. "RECOMMANDÉ D'OFFICE" staat 
lager dan "VALEURS enz". 1934. 

Formulier 238. Zie afbeelding 4. 
Op dit formulier werd het resultaat ingevuld 
van uit het buitenland verkregen incasso-op
drachten. De formulieren werden met de ove
rige bescheiden in envelop 237 teruggestuurd 
naar het postkantoor van de opdrachtgever. 
Enkele bekende oplagen: 
Jan. 1882. 
Aóut 1883. 
April 1885. 
Févr. 1886. 
Avnl 1887. 
Oct. 1889. 
April 1905. 

Schrijver houdt zich aanbevolen voor opmer
kingen en toevoegingen. De inventarisatie 
van de formulieren is gedaan aan de hand 
van hetgeen mij bekend is. Er bestaan zeker 
meerformiulieren, wellicht komen hieruit nog 
nieuwe types te voorschijn. 
Uw reacties graag naar H.T Hospers, de Bin-
nenhorst 10, 7909 CM Hoogeveen. Tel. 0528 
268642. 

Geraadpleegde literatuur. 
Verzameling van Voorschnften 1880 t /m 1915; 
Dienstorders 1880 t /m 1940; 
De Postgids van 1881 tot 1939; 
Engelbregt en Keukenmeester de uitgaven: 
1888,1894,1898 en 1901; 
Geef eens een bloemetje, door 
P.C. van Westering, NMPh 1975; 
In te vorderen stukken, door A. Brinkhoff, 
Nederland onder de loep 1990; 
De formulierencollectie van het Museum voor 
Communicatie; 
Postkwitanties in Bijlage ZWSP123, 
door P. Storm van Leeuwen. 
De verzamelingen van de heren C. Avezaat, 
E. Petrusma en R. Verberne. 
Dank is weer verschuldigd aan Saskia Spiek-
man van het Museum voor Communicatie en 
vooral Marijke van der Meer van de bondsbi-
bliotheek te Baarn voor haar uitstekende hulp. 
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VEILING 171 
zaterdag 15 januari 2011 
In onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

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

• VEILING: zaterdag 15 januari van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 172 wordt gehouden op 12 maart 2011. 
• Hele mooie aanbiedingen in directe kerstverkoop! 

Vraag apart lijst! 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Onmisbare testapparatuur Brochure Hotl ine 
Tel 0104143077 
Fax 0104149499 

SflFE PERFOtronic 

«eee 

gflFl SIgnoscope Tl 
De wereld"s enige 
llektronische tandinii meter 

■est.nr. 9850 
Hnclusief 220 V adapter) 

nge golf lamp 
et ingebouwde loupe 

!St.nr. 1060 
20 V adapter apart bijbes| 

De wereld's eerste optisch 
elektronische watermerk 
Zoekker 

Best.nr. 9886 
(220V adapter apart 
bijbestellen) 

De elektronische Droog Press 
met warme lucht circulatie 

t.nr. 9895 
(tinaar Britse Royal 
I "innovation" 
lerscheidinjj 1998) 
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FILATELIE EN DICHTKUNST 
'4Ufl 

i l . Q Ü 

D I C K K O B L E N S , SOEST 

~T^S"V!f^ 

^^mSSS^ntË 

Dat filatelie in vele gedaanten het licht heeft gezien is 

bekend. Maar dat de rebus in de filatelie is getreden nog niet. 

Dichterverzamelaar Dick Koblens (86) reisde tientallen jaren 

met zijn dialezingen het verenigingscircuit af. fiij doet het 

inmiddels wat rustiger aan en wil zija.creatieve producten nog 
•'T 

een keer via ons maandblad naar de verzamelaars brengen. 

Op www.rijmschoots.nl zijn meer creaties te bewonderen. 

,'t,:.<lf 

Reeb] 

«' 

Cipreolni capnohii^Soi^adlu. ^ 

WÊSBÊÊÉ 

4 . 0 0 

in de filatelie [6] 

D A N M A K K 

132 

tkuiTficJta W.rfwtft.^r«'«' 

'iiët^^i*^--'̂ '̂ 
i.:'itïi)i\ ^.*i«.j..-a8att>wf«...*^w^. 

%^ 

'ij^pi;(É'f»^«mAÊimam 

*m Ï68f 

« 

Iknma CCCP 8 4« 
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Het valt beslist met te betwisten, 
dat op de ganse wereldbol, 
fel speurende filatelisten, 
van Foxhol tot Costa del Sol, 

van Schagen tot aan Kopenhagen, 
van Somerset tot Nazareth, 
er steeds weer in weten te slagen, 
om met hun loep en hun pincet, 

die zegel uit de hoop te vissen, ^ 
waarnaar al jaren werd gezocht, 
dat stempel weg te kunnen gnssen, 
voordat een ander het vermocht , 

Al is hun kamer krap bemeten, 
al IS hun kast ook nog zo klem 
de hele aardbol, zeker weten ('), 
past in hun postzegeldomein 

In stockboeken, op albumbladen, 
rijgt zich wat was en is aaneen, 
spinnen zich thema's met hun draden, 
door duizend onderwerpen heen 

Religie, oorlog posthistone, ( „ / , , 
puntstempels, kerst, vrucht, vogel, vis, 
bloemen, muziek, dieren, sport glorie, 
alles wat wetenswaardig is, 

wordt door verzamelaars aanbeden 
als bron van een verzamelzucht, 
die hen na elke vondst tevreden 
een gat doet springen in de lucht 

Maar er valt veel meer te creëren 
met zegels uit dat wereldrijk, 
daarvan gaven al vele keren 
voorafgaande gedichten blijk 

Hans Andersen [7] gaf inspiratie, 
zo ook de beide broeders Cnmm [8] 
voorbij schreed ook de Sint [9]vol staatsie 
en 't alfabet [lo] van Jet en Wim 

Thans is het tijdstip aangebroken 
voor heel iets anders, zeg dat wel, 
plots IS de rebus opgedolcen 
als thema van een leerzaam spel, 

dat ook doorspekt is met aspecten, 
van humor en van fantasie, 
van malligheid en van effecten, 
in dienst van de filatelie 

Zijn naam heeft u kunnen ontdekken, 
tweemaal staat hij voor u m beeld, 
de hoogste tijd om te vertrekken 
ik hoop dat u zich met verveelt 

Hoe kun je fierder binnenschrijden 
in dit verhaal dan door een gang [n] 
waann pilaren beide zijden 
omzomen, honderd meter lang 

Waarheen gaat deze gang ons leiden, 
wat heeft hij met die ster [12] van doen, 
of kan het zijn soms dat ze beiden 
veroordeeld zijn tot onfatsoen, 

en als een gangster [13] samenspannen, 
zo'n slechterik als hier verschijnt 
Gelukkig dat ze zich vermannen 
en zorgen dat die kop verdwijnt 

Om voor een zebra [14] plaats te maken 
die samen met een amfibie, 
het opperste geluk mocht smaken, 
vakkundig en in harmonie. 
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een oversteekplaats aan te leggen, 
ver van zijn land in Duits gebied 
Ik denk dat wij best mogen zeggen, 
dat het gelukt is, vindt u met' 

Deze Mongoolse zebra maakte 
met zijn Mongoolse vnend, de pad [15], 
een prachtig zebrapad [i6], dat waakte 
voor onheil in een Duitse stad ^^ 

Het oog [17] wil graag zijn aandacht schenken 
door roze, lees of zonnebnl, ^ 
aan al wat je maar kunt bedenken, ** ' 
omdat het oog óók wel wat wil 

Krijgt het een appel [i8] m de smiezen, 
felrood gekleurd, goed in zijn vel, 
dan zou het oog best kunnen kiezen, 
om samen met die metgezel, 

een oogappel [19] samen te stellen 
En ziet, wat zij heoben ontdekt 
een oogappel, die wil vertellen, 
hoe sterk zij mama's liefde wekt 

Deze viool [20] stammend uit Polen, 
speelt, ZIJ het soms met schuldbesef, 
zijn loopjes tnllers en triolen, 
liever in toonsoort G dan F 

Logisch dat hij een beeld ging zoeken, 
dat aan die voorkeur uiting gaf, 
hij zocht en zocht in alle hoeken 
hij zocht de hele wereld af 

En toen mocht hij de sleutel [21] vinden, 
die hem de juiste deur ontsloot, 
wist hij een G aan zich te binden, 
die de vioolsleutel [221 hem bood 
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Dreigend houdt deze tank [23] zijn w/apen, 
op een automobiel gencht, 
moet die zijn moed bijeen gaan rapen, 
IS zijn teloorgang al in zicht' 

Nee hoor, hem zal geen leed geschieden, 
de tank waarborgt zijn voortbestaan, 
hij gaat die auto [24] vriendschap bieden, 
en sluit zich vredig bij hem aan 

Zo ons de rebus hier laat weten, 
vormen een Pool en een Hongaar, 
samen dus tankauto [25] geheten, 
geen Nicaraguaans gevaar 

Een hand [26], uit fjsland opgedoken, 
geeft ons een beeld van het gezin, 
vijf vingers, in de lucht gestoKen, 
tonen ons schalks en blij van zin, 

papa, mama en hun dne spruiten, 
terwijl daarnaast een ander kind, 
in Faeroer, m kleur mag uiten, 
hoe jolig het zijn leven vindt 

Als WIJ diens tekening [27] parkeren, 
naast de IJslandse Vikingnand 
welk woord kunnen we dan formeren' 
handtekening [28] naar Gnekse trant 

Wat IS de wereld wit in Zweden 
twee wandelaars trekken een spoor, 
de sneeuw [29] fotografeert hun schreden 
m 't onbezoedelde decor 

Lijkt hier de tijd zelfs met bevroren, 
draait hier de wereld nog wel door' 
Goddank, er gaat geen tijd verloren, 
daar hebben we dit klokje |3o]voor 

Dat het zowaar zelfs is beschoren, 
met sneeuw verenigbaar te zijn, 
en als een sneeuwklokje [31] herboren, 
kan voortbestaan, sneeuwwit en rem 

P T ^ 
27 

popipe^^r> 
« id^^MOEi*

svkniQE 3.80 

29 

4 00 

o A N M A B K 

30 

n<nmaCCCPt4. 

, «»««BS!» 3'' ■ 

ÜBELGiQUE«,.. 

Ceel, zwart, blauw, rood, m al die kleuren, 
showt deze vlinder [32] ons zijn tooi, 
heb je geluk hem te bespeuren, 
val je aan eufone ten prooi 

De das [33] houdt met van felle tonen, *"*"
hij kleurt zich grauwgnjs, zwart en wit, 
tóch mag hij luxe een burcht bewonen 
een kleur zegt dus geen sikkepit' 

Hield Churchill [34] soms van bonte kleuren' 
Nee hoor, dat kwam met zo te pas 
Blauw wilde hij wél waardig keuren, 
kijk maar eens naar zijn vlinderdas' 

Als CE worden ze uitgesproken, , 
de beide letters G [35] en E [36], .teni>»ijtoi*üi' 
ze zijn nog van de rest verstoken, 
het bed [37] doet even nog met mee 
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Dat wordt nog eventjes beslapen, 
door een beschonken feestportret, 
weer eentje van die jonge knapen, 
die uit de disco IS gezet %' 

Je zou jezelf nu kunnen vragen, 
IS deze gozer ingebed, 
of zou de wroeging in hem knagen, 
en IS hij dromend in gebed [38]' 

Een boyscout heeft een vuur [39] ontstoken, 
vlamtongen spnngen gretig hoog, 
zullen de scouts straks soep gaan koken, 
er komt toch al een pot [40] in 't oog' 
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Nee hoor, de pot die staat te wachten, 
IS daarvoor zeker met in tel, 
het vuur heeft andere gedachten 
over diens opdracht m dit spel 

Aan hem, het vuur, moet hij zich rijgen, 
om als een vuurpot [41] door te gaan 
HIJ zal een nieuwe roeping knjgen, 
de vorige heeft afgedaan 

Een A [42] uit Noorwegen gekomen, 
als beeld van honderd jaar grafiek, 
toont zich met verve, zonder schromen 
Blij IS hij dat hl) 'cheek to cheek', 

zich naast een Ierse ster [43] mag scharen, 
die van het kerstfeest kondschap geeft, 
en die de mens wil openbaren, 
dat hij naar vree en vnendschap streeft. 

Doch nu moet onze ster poseren, ^j 
met zijn kompaan, de Noorse A, 
om zich met hem te presenteren, 
als Franse aster [44] oh la la' 

Giiiii 

Het bos [45] gloeit op in gouden kleurem, ^'^i 
de zomer is reeds ingehaald 
Wat zou die kat [46] hier nou bespeuren, 
wat doet ie hier, is hij verdwaald' 

Kijkt hij nu angstig of nieuwsgierig, 
ziet hij soms iets wat hem bedreigt' 
HIJ vindt het, lijkt mij, met plezieng 
wat hij hier in de gaten krijgt 

Zou hl) soms instinctief bevatten, 
dat hij tot boskat [47] degradeert, teSil 
en dat hij dus door lapjeskatten 
aanstonds zal worden genegeerd' 

Zacht ruisend rollen zilte baren, 
in eeuwige cadansen aan __ 
Waar staat dit meisje naar te staren, '" 
durft ZIJ de zee [4S] met in te gaan' 

Of IS ons schattig twijfelaartje, 
verzonken in een rêvene, 
waann haar speelgoeddier, een paardje [49], 
roept "Zie jij ook, wat ik hier zie' 
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Jawel, ZIJ kan de hemel prijzen, 
in trance, vanuit het schuimend nat, 
ziet ZIJ een zeepaardje [50] verrijzen, 
dat ZIJ daarna nóóit meer vergat 

Een boog [51] over de stroom gespannen, 
bijt zich op beide oevers vast, 
de brug heeft ongemak verbannen 
en het locaal verkeer ontlast 

Ook deze schutter [52] is gespannen, 
hij spant de haan van ziin geweer, -^iClj-il 
steeds weer weet hij zien te vermannen, ' ' 
raakt hij zijn doelen, keer op keer. 

De spanning giert door beider leven, 
- die spanning kunnen ze ook aan -, 
en dät heeft hun de dnve gegeven, 
als boogschutter [53] dus door te gaan' 

Een bok [54], die hield van bokkensprongen, 
heeft laatst, - het is écht abnormaal (') -, 
naarde genegenheid gedongen 
van een gezellig dikke aal [55] ^ 

De aal zei hem "Ben jij wel lekker, 
ben JIJ nu wel goed bij je hoofd, 
ik baal hier echt van als een stekker, 
ben JIJ van je verstand beroofd' 

Van deze uitval zeer geschrokken, 
sprak toen de bok, heel theatraal 
"Toch blijf ik bokkig voor je knokken, 
toch word jij ooit mevrouw bokaal [56]'" 
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(Deel twee wordt in een komende editie gepubliceerd, red ) 
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AMSTERDAM  HOUSTON Y.Y. 1957 
DIMITR I RENTENAAR, AMSTELVEEN 

De KLM wilde in de jaren vijftig na New Yorl< graag 

nog een NoordAmeril(aanse stad aanvliegen. Na een 

intensieve lobby op regeringsniveau (zelfs minister

president Willem Drees en president Eisenhouwer 

bemoeiden zich ermee) werden er uiteindelijk lan

dingsrechten verkregen voor Houston. De voorkeur 

van de KLM ging eigenlijk uit naar Los Angeles, maar 

Houston (Texas) was zo gek nog niet. Het rijke, grote 

Texas met zijn olievelden kreeg hierdoor een recht

streekse verbinding met Europa. 

«Al 

Foto 1 De Donald Douglas DC 7 PH DSI te Houston 

Om deze bestemming onder de 
aandacht te brengen, zowel aan 
deze kant van de plas als aan 
de andere kant, werd er door de 
KLM een ludieke reclamecam
pagne bedacht Van een aantal 
landen werd er een geünifor
meerde vertegenwoordiger uit 

de vervoerssector uitgenodigd 
Zo kreeg ie uit London een 
buschauffeur van een dubbeldek 
ker, een Noorse zeekapitein, een 
bestuurder van een kabelbaan 
uit Zwitserland, een Duitse trein
machinist, een inspecteur van de 
Brusselse tram, een bestuurder 

van de ondergrondse uit Stock 
holm, een Deense postbesteller, 
een Italiaanse gondelier en onze 
eigen KLM vliegenier'Commo 
dore' Jan Moll 
In Parijs had onze vertegenwoor
diging een oproep gedaan aan 
de Pan)se taxichauffeurs 'Gratis 

vlucht heen en terug naar 
Houston' Dat hebben ze 
geweten, er kwamen +/1 000 
taxichauffeurs op af" Niet zo 
vreemd, want niemand minder 
dan Bngitte Bardot had zitting 
in de jury De gehele dag was de 
Champs Elysees geblokkeerd 
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Op 3 september 1957 vertrok 
dan met dit bonte gezelschap de 
Donald Douglas DC7C, PHDSI 
"Zuiderzee" richting Houston. 
De DC7C's waren net in dit jaar 
toegevoegd aan de vloot van de 
KLM. De vlucht verliep via Shan
non en Montreal naar Houston. 
De gezagvoerders op deze vlucht 
waren Van Rees en Roosen
burg. Je kunt je voorstellen, dat 
de aankomst in Houston niet 
onopgemerkt voorbij is gegaan. 
Aan reclame heeft de KLM geen 
gebrek gehad met deze vlucht. 
Op 6 september 1957 werd er 
met hetzelfde vliegtuig terug
gevlogen. 
Op de heenreis is er 139 kg 
post meegegeven die allen een 
bijzondere stempel meekregen 
en in Houston voorzien werden 
van een aankomststempel, Sep 
4 1957. Sommige zijn rijkelijk 
filatelistisch 'versierd'. Voor deze 
heenvlucht werden speciale en
veloppen ter beschikking gesteld 
(een afbeelding met een cowboy 
op paard en lasso). Van deze 

enveloppen zijn twee varianten 
bekend (groot en klein cachet). 
Een aantal varianten zijn hier 
afgebeeld. 
Op de terugreis ging er 52 kg 
post mee, ook voorzien van een 
bijzonder stempel en in Amster
dam voorzien van een aan
komststempel, 7.IX.1957. Ook 
hier werd er weer bij sommige 
poststukken rijkelijk postzegels 
geplakt. Voor deze terugvlucht 
werd er ook een speciale envelop 
ter beschikking gesteld (hoe 
Hollands... een molen). Dit 
neemt niet weg dat er ook andere 
varianten van brieven/kaarten/ 
aerogram meegegeven zijn. 
Ook vanuit het buitenland 
werden er verschillende brieven 
op de heenreis meegestuurd, o.a. 
uit België, DDR, Oostenrijk, Hon
garije, Finland en Luxemburg. 
Uiteraard mocht het bijzondere 
vertrekstempel niet ontbreken 
alhoewel er ook brieven bekend 
zijn zonder dit bijzondere stem
pel. Ook van deze brieven zijn 
hier een aantal afgebeeld. 
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Bronnen: 
Luchtpostcatalogus van Neder
land en Overzeese Rijksdelen van 
de Nederlandse vereniging van 
AeroPhllatelisten "De Vliegende 
Hollander" 2005 
Magazine "Vrije Vogels" 
KLM jaarverslag 1957 

^J^ Eerste Vluch t A m s t e r d a m • H o u s f o n / T e x o s 3  9 1957 
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Foto 6 Finse post meegei'iogen op deze eerste KLM vlucht Foto 7 Bnef gevlogen van Houston naar Amsterdam 

Foto 9; Brief zoveel heen ats terug gevlogen 



" Opgaven voor deze rubriek 
in liet febuarinummer 2011 

" (verscliijnt 8 februari 2011) 
moeten uiterlijl« op i januari 

n 2011 in het bezit zijn van de 
5 | redactie van 

'Filatelie', Postbus 30014, 
'H i jojAAAlmere 
" of op die datum per email 

(redactie(3)defilatelie.nl) 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 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts ver

meld als ze ten overstaan van 
een deurwaarder of notaris 
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 vinden. 
De redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de evene

mentsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
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 organisatoren te bellen. 

TENTOOHSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2829 december: 
Barneveld. Emdejaarsbeurs, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,1018. Tel; 0553558600. 
iDiutu.eindejaarsbcurs.nl 

=, 1516 januari: 
■̂  Utrecht. Grote internationale 
■»= uerzamelmarirt. Sartreweg, na
S bij rotonde de Berenkuil en 
= A27. Tel: 0317614760. 

"^ 16 januari 2011: 
^ Leiden, joctoberverceniämg 
3 uan Leiden 125 jaar, Vereni

" gingsgebouw K&G, J.C. de 
2 Rjjpstraat 29 (industriegebied 
^ De Waard), 103016. Tel: 06

29510342. http://lDpv.nl 

NOORD 2011, De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6,1017. 
Tel: 0505033926 

2627 februari: 
Borculo. Fila/estiual, Muziek

vereniging De Volharding, 
Haarlooseweg 7, 93017. Tel: 
0545273404

16 April: 
Houten. FILANUMIS 2011, 
Expo Houten, Meidoornkade 
24, 93016. Tel: 0505033926 

2223 ap"': 
Gouda: de Brieuenbeurs. 18e 
internationale beurs voor 
postgeschiedenis, post
waardestukken, literatuur, 
etc. Sporthal 'De Mammoet' 
Calslaan 101,1017 uur (za) 
en 1117 uur (zo). 
Thema: Oorlog en Vrede. 
Info: luiuw.bneuenbeurs.com 
Email: m/o(ä)briEVEnbeurs.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 december: 

Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14,1017. 
Tel: 01113227945. 

Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,131615. Tel: 
0334943220. 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010
5916747. 

Zeist. Graaf Adolflaan, Kerke

bosch (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 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
1013. Tel: 0246413608. 

13 december: 

Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
191930. Tel: 0243974654. 

Gezellifl samen naar postzegels graaien tijdens Postex 2010. 

83! 2829 januari: 
Loosdrecht. Filatehebeurs. Inl: 
emailjohnl(ooij®)xs4flll nl 

19 Februari: 
Roden. Postzeflelmanifestatic 

Bodegraven. 'Rjjngaarde', 
Rijngaarde 1, 9301630. Tel: 
0653260579/0182394584. 

Drachten. Fries Congrescen
trum, Oprijlaan 3, 93016. 
Tel; 0505033926. 

Dronten. Kerkcentrum 'Open 
Hof', Copernicuslaan t/o 
busstation, 13301630. Tel: 
0321314305. 

Haren. Buurthuis 'de Mel
lenshorst', Waterhuizerweg 
36,1016. Tel: 0505348082. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 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. 

14 december: 

Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
141430. Tel: 0243974654. 

16 december: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, v.a. 19. Tel; 045
5415088. 

18 december: 

Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. Tel; 
0297343885/340257. 

Heeze. Café de Brug, 
Ginderover 2,1217. Tel: 040
2263192. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

Leusden. Hamersveldseweg 
30,131615. Tel: 033
4943220. 

Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 913. Tel: 
0297289322. 

Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. Tel: 
0786150511/0184415437. 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Scheopen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. Tel: 
0475321179. 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 1517,131630. Tel: 
0332863510. 

Zwolle, clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat 1, 
1015. Tel: 0384216493. 

19 december: 

Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tel; 
0206942002. 

Huissen. Cultureel centrum 
'de Brink', Brink 8,1015. Tel: 
0263271979. 

Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,101230. Tel: 
0224298416. 

Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Diemen
straat ia, 9301230. Tel: 
0413367786. 

21 december: 

Klimmen. Gemeenschaps

huis 'Op d'r Plats' Houtstraat 
25, v.a. 183020. Tel: 043 
459 2797

27 december: 

Dalfsen. tafeltenniscentrum, 
Smidswegje 4,1016. Tel: 
0529458267. 

Oegstgeest. Wellantcollege, 
Lange Voort 70,1016. Tel: 
0715173147. 

29 december: 

Kampen. De Hanzestad, 
IJsseldijk 12,1016. Tel: 038

3324654. 

30 december: 

Groningen. Sporthal Hoog 
kerk. Zuiderweg 70, 93016. 
Tel: 0505033926. 

2 januari: 

Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink naast KK Kerk, 912. 
Tel: 0226452047. 

8 januari: 

Dronten. Kerkcentrum "Open 
Hof", Copernicuslaan t/o 
busstation, 13301630. Tel: 
0321314305. 

Hendrik Ido Ambacht. San
dido, Reeweg 79,1216. Tel: 
0786814441. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

Hoofddorp. ANOBOgebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,1016. Tel: 
0235613929 (na 20 uur) 

Hoogkarspel. Reigersnest, 

I Nachtegaal 1,1216. Tel: 
{ 0227542286. 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010
5916747. 

Meppel. Kerkelijk centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,1014. 
Tel: 0529432746. 

Zeist. Graaf Adolflaan, Kerke
bosch (bij CCZ), 101530. Tel: 
0654344840. 

9 januari: 

Anna Paulowna. 'Veerbrug', 
Sportlaan 21,9301230. Tel; 
0223531518. 

Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tel: 
0411688620. 

Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76, 1013. Tel: 024
6413608. 

15 januari: 

Barneveld. 'Veluwehal', 
Nieuwe Markt 6,1016. tel: 
0342414418. 

Boskoop. 'In de Stek', Put
telaan 148,1317. Tel: 0182
615136. 

Delfzijl. ASWA gebouw. Burg. 
Klauckelaan 16,1016. Tel: 
0596611454. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

16 januari: 

Schagen. De GHroene Scha
kel, Mauvestraat 161, 912. 
Tel: 0224298416. 

18 januari: 

Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
141430. Tel: 0243974654. 

20 januari: 

Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045
5415088. 

22 januari: 

Bodegraven. Mondriaanzaal 
'Rijngaarde', Rijngaarde i, 
9301630. Tel: 0653260579. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 

23 januari: 

Alkmaar. Spor±al Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, 912. 
Tel: 0227542286. 

Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,1015. Tel: 
0263271979. 

24 januari: 

Nijmegen. Wijkcentrum ;de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, v.a. 
191930. Tel: 0243974654. 
29 januari: 

Almere. O.S.G.DeMeer

http://lDpv.nl


gronden, Marktgracht 65, 
AlmereHaven, 1015 Tel 
0365341427 

Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelhuslaan35, ioi5 Tel 
0235613929 (na 20 uur) 

Brielle. 'Zalenvcentrum', 
Langestraat76,12301530 
Tel 0181315075 

HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, 
Talmastraatg, 1016 Tel 06
20111834 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 12301530 
Tel 0356216261 

Rozenburg (ZH) Zaal 
Adventskerk, Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,1016 Tel, 
0181214224 

Winschoten, gebouw S V 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
1015 Tel 0597592676 

Zwolle. Clubgebouw van 

Jubal, Geert Grootestraat i, 
1015 Tel 0384216493 

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
111530 Tel 0622650760 

VEILINGEN 

19 december: 
Zwijndrecht. 
Sh2raton &. Peel Veiling postze
gels en poststukken 
Catalogus IDUJU; jilatdist com 
Rene Hillesum Filatelie 
078 61015 20 (Let op nieuw 
adres/telefoonnummer). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon 070
3307500 
Infolijn 0703307575 
Fax 0703608926 
Internet IDUJUI muscom nl 
Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdagvan 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 "ur Het museum is 

gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari 
Toegangsprijzen volwas
senen 8 euro, 65plussers 
6,50 euro (identiteitsbewijs 
verplicht) Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4 t/m iijarigen 
4,50 euro, 12 t/m 18 jarigen 
5 euro CIP 6 euro. Museum
kaart gratis, gezinskaart max 
5 pers 25 euro, Ooievaarspas 
volw 2,50 euro, ooievaars
pas kind 1,50 euro, uitpas 
Den Haag 6 euro. Groepen 
volwassenen van 10 pers 7 
euro p p Andere kortingen 
zie uiiuu; 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 
bezichtigen 
De onderzoekersdagen voor 
2011 

Donderdag 13 januari, don
derdag 10 februari en 
donderdag 24 maart Als u 
materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Harriet 
van der Veen (telefoon 070
33°75Ö3 of 3307567) of stuur 
een mailtje aan mcrkelens®) 
muscom nl of liU£lveen@)muscom 
nl 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
IS na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(0703307570, 's morgens) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' 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 Bibliotheektab bereikt u 
de informaUe die betrekking 
heeft op de prachtige collectie 
die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt U vmdt 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) 
üjdschriften 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 
informatieaanvraagformulier 
opvragen Het antwoord 
ontvangt u per email Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@)knbfnl) 
De Bondsbibliotheek een 
surfbezoekje waard' 

mm^. SAMENSTELLING KEES VERHULST POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E MAIL k verhulst@)ziggo nl 

BIJZONDER STEMPEL VOOR DE KINDERPOSTZEGELS 

De Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
heeft dit jaar een stempel 
aangevraagd voor de stempe
ling van hun maximumkaar
ten die voorzien zijn van de 

nieuwe kinderpostzegels die 
9 november zijn verschenen 
Kenmerken van de stempels 
die de vereniging aanvraagt, 
zijn dat ze moeten passen bij 
de bijbehorende postzegels 

en daarop is het ontwerp ook 
gebaseerd In de afbeelding 
van het stempel zijn de ken
merken te zien die te maken 
hebben met de kinderzegels 
Zo zien we twee kinderhoofd

9 novev̂ *®^ 
jes en soortgelijke elementen 
zoals de rekentekens die we 
op de zegels en de velrand 
waarnemen Ook de tekst 
"Laat kinderen leren" is te 
zien In Leiden zetelt de Stich

ting Kinderpostzegels 
Voor geïnteresseerden is het 
mogelijk om een afdruk van 
dit stempel te verkrijgen 
De voorwaarden zijn dat u 
filatelistisch materiaal laat 
stempelen Verder moet u een 
voldoende gefrankeerde en 
geadresseerde retourenvelop 
bijsluiten Stukken ter stem
peling kunt u zo snel mogelijk 
zenden aan R van der Leeden, 
Laan van Meerdervoort 870, 
2564 AS Den Haag 

WILT U IETS KOPiN OF VERKOPEN? PUATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 

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 met genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken per 

extra regel wordt 3.50 euro 
m 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 
IJ49 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen' 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden met 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! 

Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien. 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

l i | | j j l ! j j j lj i i ''■""'''° 
i H j 17.00 euro 

■ ■ | l | | H 20.50 euro 

||||!!l!!l||!l!!|i|H 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■||U ''■'" ̂"̂° 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere

Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
Naam zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats 
(handtekening) 

Telefoon
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 



.̂ SBsr
Een van de dingen die le
zers van Filatelie moeten 
opvallen  vooral als ze dit 
blad al gedurende langere 
tijd in de bus krijgen  is 
de grote trouw die de 
vaste rubriekschrijvers 
aan de dag leggen. Er 
zijn Filatelieauteurs die 
inmiddels al zo'n dertig 
jaar, zo niet langer aan 
het blad verbonden zijn. 

'^ De continuïteit die dat op
•ß levert is een groot goed, 
z2 vooral als het om auteurs 
'^'' gaat die een soort 'ver

volgverhaal' te vertellen 
hebben. Bij rubrieken die 
de kalenders van de post
administraties op de voet 
volgen (zoals Nederland, 
België, PostiDoardestukken, 
Postzê elboekjes, etc.) is dat 
overduidelijk. Maar het 
geldt ook voor bijdragen 
waarvan de inhoud min 
of meer aan de hand van 
een willekeurig patroon 
wordt bepaald. 
In de laatste categorie 
valt in zeker opzicht 
ook de rubriek Veruaisin
gen herkennen, want die 
besteedt aandacht aan 

uiteenlopende landen, 
gebieden en emissies, 
aan de diverse technieken 
die voor het vervalsen van 
filatelistisch materiaal 
worden gebruikt en aan 
uiteenlopend filatelistisch 
materiaal  niet alleen 
postzegels dus. 
De samensteller van 
deze rubriek, filatelis
tisch expert Henk van 
der Vlist AIEP, verzorgt 
zijn rubriek nu al meer 
dan tien jaar en de oogst 
van zijn arbeid mag 
indrukwekkend worden 
genoemd: hij proceerde 
in die periode ruim twee
honderd dichtbedrukte, 
van vele foto's voorziene 
pagina's. Lezers van dit 
blad hebben geregeld 
geïnformeerd of het ooit 
nog eens tot een bunde
ling van zijn artikelen zou 
komen. Daarbij werd aan
vankelijk vooral gedacht 
in termen van 'oude me
dia': een mooi, dik hand
boek waarin de artikelen 
op overzichtelijke wijze 
zouden zijn gebundeld. 
De kosten van zo'n pro

ductie, gekoppeld aan de 
te verwachten relatief be
scheiden oplage, werkten 
prohibitief zo'n boek is 
er nooit gekomen. Maar 
tot de zegeningen van 'de 
computer' behoort dat 
informatie veel gemak
kelijker en tegen uiterst 
lage kosten kan worden 
gebundeld. Mensen die 
vroeger bezorgd naar 
hun boekenkast om een 
encyclopedie te raadple
gen, vind je nu terug voor 
het scherm van hun PC of 
Mac, om Wikipedia om 
raad te vragen. 
De meer dan honderd 
artikelen die in het kader 
van de rubriek 'Verval

singen herkennen' in 
Filatelie werden gepubli
ceerd zijn nu dan toch be
schikbaar voor algemene 
raadplegen. Zoals gezegd 
niet in een boek, maar 
op een dvdrom, heel 
toepasselijk Vervalsingen 
herkennen gedoopt. 
De opzet van het schijfje 
is uiterst eenvoudig 
en dat is hier als een 
compliment bedoeld. De 
diverse afleveringen zijn 
chronologisch (naar hun 
plaatsingsdatum) op een 
rij gezet, voorafgegaan 
door een inhoudsop
gave die het afleverings
nummer vermeldt en 
daarnaast de titel van de 

bijdragen en de editie van 
Filatelie waarin ze werden 
geplaatst. 
Omdat de bestanden in 
de vorm van JPEG'jes zijn 
gegoten is het zoeken aan 
de hand van trefwoorden 
niet mogelijk, maar dat is 
gezien de duidelijke index 
eigenlijk ook niet nodig. 
De beeidbestanden zijn 
van uitstekende kwaliteit 
(300 dpi), wat bij de au
teur wellicht tot gemeng
de gevoelens aanleiding 
moet hebben gegeven, 
want hij staat bekend als 
een fervent tegenstander 
van het verspreiden van 
hogeresolutiebeelden die 
het werk van een vervalser 
zouden kunnen verge
makkelijken. 
Hoe dan ook: een prima 
initiatief Iedereen die 
de informatie die in de 
afleveringen te vinden 
is wil raadplegen kan de 
aanschaf van Vervalsin
gen herkennen van harte 
worden aanbevolen! 

Vcnjalsin̂ en herkennen door 
Hendrik W. van der Vlist AIEP; 
dudrom met 216 beeidbestanden, 
incl. index. In eî en beheer uitfle
geucn. Verkrijgbaar door ouerma
king van 25 euro op bankreke
ningnummer 55,39,06.462 
t.n,i;, H.W, van der Vlist, Vermeld 
bij bestelling uu; naam, uolledige 
odres en het moord 'dvd'. 

Hebt u altijd al willen we
ten wat de vereisten zijn 
om filatelistisch materiaal 
te mogen omschrijven als 
'zonder gebreken'? Dan is 
de editie 2011 van Stanley 
Gibbons' Common
wealth & British Empire 
Stamps 18401970 iets 
voor u. Want deze forse 
'stoeptegel', die zo'n 
zeshonderd A4pagina's 
beslaat, bevat een uitvoe
rig artikel onder de kop 
The Importance of Condition. 
In die bijdrage wordt uit
gelegd in welke gevallen 
zegels en ander materiaal 
van voldoende kwaliteit 
zijn om voor de volledige 
catalogusprijs in aanmer
king te komen 

° In dit verband passeren 
° de conditie van de gom, 
oe de aanwezigheid van 
^ 'voldoende rand' (bij 
= ongetande zegels), de 
■^ staat van de perforatie 
=> en tal van andere criteria 
ïï de revue, in veel gevallen 
i toegelicht met duidelijke 
2 illustraties. 
= Natuuriijk zijn er veel 

"TTT meer redenen om het be
^ / | y zit van de catalogus aan te 

bevelen. De wat typische 
indeling van de catalogus 

 zegels van na het jaar 
1970 worden niet vermeld 
 is a blessing in disguise. 

Siantor (iibbam sump CtUlogtw 

COMMONWEALTH 
& BRITISH EMPIRE 
STAMPS 18401970 

want door de laatste veer
tig emissierijke jaren bui
ten beschouwing te laten 
blijft er veel ruimte over 
om talrijke bijzonderhe
den te kunnen vermelden 
over het materiaal dat wèl 
binnen het bereik van de 
catalogus valt. 
In deze 113de editie 
van de catalogus wordt 
derhalve (ook) aandacht 
besteed aan watermerk
variëteiten, bijzondere of 
afwijkende tandingen, 
gebruikte papiersoorten, 
toegepaste druktechnie
ken, kleurschakeringen, 
plaatfouten en wat dies 
meer zij. 
Veel van die variëteiten 
en fouten zijn nu ook 
duidelijk afgebeeld, daar 
waar ze voorheen uitslui
tend in voetnoten werden 

beschreven. 
Ook op het uiterlijk en de 
layout van de catalogus 
werd gelet: die werden 
zodanig verbeterd en 
aangepast dat deze titel 
van Stanley Gibbons nu 
helemaal in lijn is met de 
andere delen die de Britse 
uitgever uitbrengt. 
Uiteraard is er bij het 
voorbereiden van de 
'Commonwealth' goed 
gelet op de prijsontwikke
lingen. Volgens de redac
tie zijn over de gehele lijn 
prijsstijgingen te melden 
en dan in het bijzonder 
bij de foutdrukken, 
afwijkingen en sommige 
watermerkvariëteiten. 
Over de grafische uit
voering van de catalogus 
niets dan lof: de afbeel
dingen zijn duidelijk, de 
indeling van de pagina's 
is overzichtelijk en het 
boekwerk is uiterst 
stevig gebonden. V\̂ ie tot 
aanschaf overgaat, kan 
er weer een aantal jaren 
tegen, want er komt 'aan 
de achterkant' (na 1970) 
immers niets meer bij. 

Commonujeaith & British Empire 
Stamps 18401970, editie 2011; 
600 pp.,geïll, (kleur), Jormaat 
A4, hardcover. Uitgegeuen door 
Stanley Gibbons Londen/ Ring
u;ood. Prijs: 105 euro. 

Met de regelmaat van een 
klok verschijnen de delen 
van de Michel wereldcata
logus. Onlangs kwam het 
deel 8II van de 'overzeese 
afleveringen' uit, Michel 
Südostasien 2010/2011. 
In dit deel komen  helaas 
nog met zwart/wit illu
straties  de volgende lan
den en gebieden aan bod: 
Brunei, Frans Indochina, 
Indonesië, Cambodja, 
Labuan, Laos, de Maleise 
staten (inclusief Straits 
Settlements), Nederlands
Indië, Nederlands Nieuw
Guinea, NoordBorneo, 
de Filippijnen, Singapore, 
Thailand, Timor, Vietnam 
en ZuidVietnam. 
De redactie kan met trots 
melden dat de emissies 
van alle landen allemaal 
tot in het jaar 2010 zijn 

bijgewerkt. Dat is zeker 
bijzonder, want de uit
giften van veel Aziatische 
postadministraties zijn 
hier in Europa vaak moei
lijk verkrijgbaar. 
Hoewel er zeker ook 
aandacht is geweest voor 
de verbetering van het 
tekstuele deel van de cata
logus (zoals bij Thailand, 
waar honderden postze
gelboekjes voor het eerst 
worden vermeld), lag de 
nadruk toch vooral op 
de prijsnoteringen. Dat 
moest ook wel, want de 
vorige editie van deze ca
talogus stamde uit 2006 
en sindsdien is er natuur
lijk het nodige veranderd. 
Vooral de noteringen van 
sommige emissies van 
Laos, ZuidVietoam en 
de Filippijnen moesten 
worden aangepast (lees: 
verhoogd) en hetzelfde 
geldt voor een aantal 
zegels van Maleisië: 
bepaalde waarden uit de 
bloesemserie van 1979 
zijn aanzienlijk in waarde 
gestegen. 

Miche! Südostasien 2010/2011; 
1.224 pp.,geïll. (zM, formaat 
15x20 cm, Uitgegeuen door 
Schuianeberger Verlag, Unter
schleipheim (D). Verkrijgbaar 
bij de Vakhondel Filatelie, Prijs: 
64 euro. 



De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistisciie benodigdtieden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandag gesloten. 

PostBeeld 
Philatelic Adventure Store 

Nederlands grootste en meest spectaculaire postzegelwinkei. 
Gen. Cronjéstraat 68, Haarlem, 

Openingstijden: di. t/m vr. 10-18u, za 10-17u 

Bekijk onze geheel 
vernieuwde websites: 

w w w . p o s t b e e l d . c o m 
w w w . f r e e s t a m p c a t a l o g u e . c o m 

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 2 5 0 gr 1 k g 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 13,00 31,00 110,00 
Oostenrijk ; grote sortering 21,00 50,00 190,00 
W. Europa ; grote sortering en hoge waarden 11,50 25,00 95,00 
Skandinavië: grote sortenng met IJsland 12,50 30,00 112,00 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 11,00 25,00 90,00 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 11,00 25,00 90,00 

: veel nieuw en met hoge waarden 10,00 20,00 70,00 
: grote sortering 10,00 23,50 90,00 
: vele landen (iets Europa) 12,00 27,00 95,00 

MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 8,50 28,00 

: veel nieuw en met hogere waarden 15,00 54,00 
: veel grootformaat en hogere waarden 8,50 21,00 80,00 
: met buitenland en hogere waarden 8,00 27,00 
: onuitgezocht met grootformaat 8,00 30,00 

Engeland 
Finland 
Wereld 

Australië 
N.Zeeland 
Engeland 
W.Europa 

Pri)swijzigingen voorbehouden / levering zolana de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders boven € 60.00 portovrij 

Levering onder rembours + € 11,50 Filatetistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

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

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. K ingstraat 5 5 - 6 2 4 5 GH E Y S D E N - Tel . 0 4 3 - 4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke l<eer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënsen/ice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: j.zinkstok@poveia.nl 
hltp://www.poveia.nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

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

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

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

jokevandenberg 

Voor al Uw abonnementen 
zowel landen als motieven. 

Ook alle benodigdheden kunnen wij U leveren 
met aantrekkelijke kortingen. 

Wij zijn aanwezig op 
de Eindejaarsbeurs 

te Barneveld 

postzegelhandel joke van den berg 

Hogeschool 
filatelie-

dagen 

in Velp bij 

Arnhem 

C. Ursem, 026-3613906 
c. u rsem i3)c hel lo. n I 

R.M. ten Hoedt, 026-3230947 
r.tanhoedtOl@upcmail.nl 

www. deglobe-devierst room.nl 

. Het 'JO TOUSSAINT" 
toernooi 

« nationale en internatio
nale handelaren (ook 
leden van de NVPH) 

* meer dan 80 meter 
tafelverkoop 

* ansichtkaarten, 
numismatiek 

* het postzegelwinkeltje 
van "de Globe". 

* gratis taxatie Leopardl 

* info stands 

* propaganda tentoon
stelling 

* programmaboekje te
vens entree € 2,00 

Bemadotteslra 
2811 SG Reeu« 

Tel/Fax: 0182-39 64 40. 
Mobiel;06 21 26 17 74 

Email: pzh.jokevdbergp 

Het evenement v indt plaats In 
Hogeschool Van Hall Uarenstein 
Larensteinselaan 26a 
6882 CT Velp (bi j Arnhem) 

Zeer goed bereikbaar (bi j de A12) , 
Bushalte en stat ion VELP op loopafstand. 

Gratis ru ime parkeergelegenheid 
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YROLUK KERSTFEEST 
Militaire luchtpostbladen 

Onze jongens 
In het novembernummer werd 
Oorlog en Vrede in Nederland 
belicht, en nu is het de beurt 
aan onze voormalige kolonie 
Nederlands-Indië. 
Een interessant aspect, zeker 
voor dit nummer van Filatelie, 
vormen de militaire luchtpostbla
den met een illustratie passend 
bij de decembermaand. 
Aangezien er meer dan loo.ooo 
Nederlandse militairen naar 
Nederlands-Indië werden 
gezonden, is er heel veel cor
respondentie geweest met het 
thuisfront. Veelal werd gebruik 
gemaakt van de officiële militaire 
luchtpostbladen, die portvrij 
konden worden verzonden. 

RENE H I L L E S U M , Z W I J N D R E C H T 

De 18e editie van de BRIEVENBEURS in Sporthal "de 

Mammoet" te Gouda, als gebruikelijk op Goede Vrijdag 

en Paaszaterdag (22-23 april 2011), heeft als thema 

Oorlog en Vrede. Het komende aprilnummer van Filatelie 

staat eveneens in het teken van dit thema. 

Saai? 
Vele lezers zullen de militaire 
luchtpostbladen kennen, al was 
het maar omdat in de eigen 
familie een militair was uitge
zonden. Heel veel zijn er ook 
in het "familiearchief' bewaard 
gebleven. De inhoud is uiteraard 
vaak interessant, en maakt deel 
uit van die familiegeschiedenis. 

Omdat verreweg de meeste 
ontvangers slechts geïnteres
seerd waren in de inhoud van 
de postbladen, werden ze niet 
zelden ruw geopend. Door de 
schaarsheid aan - met name 
geïllustreerd - materiaal en de 
omstandigheden vormt dat voor 
de verzamelaar geen belem
mering. Verzamelwaardig zijn ze 

zeker, hoewel veel verzamelaars 
ze als saai betitelen. 
Dat saaie slaat dan met name 
op het uiterlijk, want in 1980 
verscheen er een heel boek' over 
deze postbladen. 

Vrolijkheid 
Dat het echter nog vrolijker kan 
dan Ir C. Stapel' heeft beschre
ven, bewijst Jan Hintzen\ 
In 1989 nam hij de pen ter hand 
om de geïllustreerde postbladen 
(merendeels particuliere bijdruk) 
te catalogiseren. Er kwamen nog 
vier uitvoerige aanvullingen, de 
laatste in 2008. In deze vijf arti
kelen beschrijft en catalogiseert 
Jan Hintzen de tot dan toe niet 
echt in kaart gebrachte geïllu
streerde militaire luchtpostbla-
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O « * greal wordl U gadaan 
Doer Nadurldiidi loldalan, dia hun baXain 

Raadt maiadan habban in <!• tropin 
Waar t onalgabrokan wachlan an palroullla lopan 

Op Karitfaait gadanlian ook wij hal zii» giboran 
Van Cod I aaniga zoon, dia voor radding daza «ard > 

WIJ dankan ain hal k\ni In dia krtbba van a*tlahami 
Naar hat Vrada op aard d>r anf ldin taglo M gala 

Wl) loldalan in dll oord 
Habban hal varhaal al* kindaran raadi gahsord 

lach batakanan Ihani voor om dia woordan on^lrdlg 
Nu w« hlar itaan, mal da hand aan hit gawoar 

Wi| dankan aan U allen lomi d^al hat om i« t r 
Wij mliian da kartiboom *n da hultalijka >((•. 

Ca vraagt bat dan Mmburgar da Friat of da Ztauvr 
ZIJ d l* kar«lla«il g'wond ilJn, mat Ijt an mal «naauv 

Ooeh dia gadachtan kunnan on> nlat daran 
A l l wtj daia dag maar zien an waardaran 

Dal hulfl mitllaloa, k^attan an wIJn 
Nial hat voornaamala van I Ke r t t l o i l viaran ilJn 

GIJ oudari, varloofdan an allen d*a van om houdan 
l^iar II oni woord 1 Ga kunt op om bouwan 

En tavant wai ian wfj U allan daar 
Vaal hall *n zagen In hal niauwa Jaar 

I« 

Mal harunib* «riiatan 
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den. Stapel' laat er in de marge 
slechts twee zien. 
Het merendeel van de geïllu
streerde militaire luchtpostbla
den hebben een Kerst/Nieuw
jaars motief. Een enkele was 
bestemd voor Pasen. 

Verzamelwaardig! 
De geïllustreerde militaire 
luchtpostbladen van Nederlands-
Indië mogen zich - en daar zal 
Hintzen's catalogisering^ zeker 
toe bijgedragen nebben - verheu
gen in een warme belangstelling. 
Er zijn veel verzamelaars, in 
binnen- en buitenland. 
Wie na het zien van de beschrij
ving en de catalogisering nu 
denkt dat het een gemakkelijk 
verzamelgebied is, komt bedro
gen uit. 
Verreweg de meeste van de 
geïllustreerde postbladen zijn 
moeilijk te vinden tot zeer 
schaars. Er worden nog steeds 
niet gecatalogiseerde postbladen 
gevonden. Het aantal dat werd 
aangemaakt was klein, en stond 
nog niet in de schaduw van de 
onbedrukte militaire postbladen 
van Nederlands-Indië! 

0«ngi3Ian D«e«mb«i 1948 

Thultfronl 

H«t Kémfe«11948 en da JaarwliullnB zijn IOOWBI 
voor U In Nederland oil voor om In de tropen 
moelülk 

Wil hadden er zoo op gehoopt deie bl| uitstek 
hulfelljke (eetlen in de tvaime familiekring te vieren, 
maar de toeitond hier heelt hel noodzakeU]k ge 
maakt dat we nog bhjven Wij hier hebben dot, 
oiichoon de leleurttelllng grool wai aanvaard, 
omdat we Inilen dat de loeitand cnuek li We 
hopen dat U evenall wl) nog even de tanden op 
elkaar luit zetten 

Wil allen In het batallon 1-15 RI wenichen on« 
thulïltont een Zalig Kemieen en een Gelukkig 19*9 

Moge Kerstmli oru vrede brengen en het 
laar de blllde thujikomit 

Schrllf om vee! In de U|d die ons hier nog ren 
Wil hebben voora! Uw steun nodig ook ol lllken 
wl) wat onverKhtUig De stemming Is goed en het 
moreel li goed WIJ houden ons toot met Gods 
hulp en 

' De Postbladenkwestie, Ir. 
C. Stapel, 1980. Posthisto
rische Studies VII. Uitgave: 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken-, en Poststempel
verzamelaars. 

^ Particuliere kerst-, nieuwjaars-
en paasgroeten, bijgedrukt 
op militaire luchtpostbladen 
van Nederlands-Indië, Jan 
Hintzen. Opgenomen in 
"De Postzak", orgaan van de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken-, en Poststempel
verzamelaars. 
Nr. 159,1989. Aanvullingen: 
nr. i66,1990; nr 176,1993, nn 
186,1997 en nr. 204, 2008. 

Alle afbeeldingen, alsmede de 
cover afbeelding: collectie jan 
Hintzen. 
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JX'BI bBRSTMIS dag van eenheid en van vrede 
Dag van liefde en van vreugd 
Herinnert nil{ aan het verleden 
En doei tnlj wensen voor het heden 

Op NIEUWJAAR veaug ik nu al mijn hoop 
En voorwaar het zal niet Ijdel blijken! 
Straks zullen wl) elkanders hand weer grijper» I 
We komen terug in grole groopon 
Het Nieuw Jaar is ingeluid 
Hoort , Jioort naar wat de klokken roepen t \ 
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NEDERLANDSTALIGE 
TUDSCHRIFTEN 

Rijk door de liefde 
Bij de Purmerendse 
Postzegelruilclub (PPRC) 
doen ze duidelijk meer 
dan postzegels ruilen 
(als dat nog gebeurt...). 
Kleine en grote veilingen, 
stuiverboeken, busrei
zen naar filatelistische 
evenementen in binnen
en buitenland, een eigen 
website (www.pprc.nl) en 
een clubblad dat er niet 
alleen mooi uitziet, maar 
ook veel te lezen biedt. 
Hans Vaags is al jarenlang 
de man die voor de PPRC 
dit blad verzorgt. Het is ze 
in Purmerend nog steeds 
niet gelukt een passende 
naam voor dit periodiek te 
vinden (Koepost?), maar 
de inhoud lijdt er niet 
onder. Vaags kan rekenen 
op een aantal trouwe 
schrijvers. ledere maand 
brengt Piet Farenhorst 
zegelnieuws uit Canada. 
Piet Struik is altijd goed 
voor prettig leesbare 
thematische stukjes, op 
dit moment loopt de serie 
'Een last verplaatsen'. 

f^^yncf o,4ó€ 3,00F 

Een andere rubriek 'Over 
stempels, brieven en 
tarieven' beleeft volgend 
jaar zijn honderdste 
aflevering. In de laatste 

° paar nummers van het 
° clubblad staan ook lange 
^ stukken van Vaags zelf 
^ Over de vogels van Buzin, 
s over Japanse stripverha
'^ len (Manga's), over 'Les 
Q Amoureux' van de Franse 
ÏÏ; tekenaar Raymond Peynet 
^ (19081999). De verhaal
2 tjes en tekeningen van 
^ Peynet over de avonturen 

"TTI van een verliefd stelletje 
Ug^ maakten de tekenaar be

roemd en rijk. Centraal in 
die verhaaltjes staan een 
wat slungelige, langbe
nige romantische dichter, 
met lange, rafelige haren 

NEDERLANDSTALIGE TUDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

en een raar bolhoedje, en 
zijn lieve, naïef ogende 
vriendinnetje. 
Er zijn in Frankrijk maar 
liefst drie musea aan 
Peynet gewijd: een in 
Valence, een in Antibes, 
een in Brassac les Mines. 
Tot in Japan toe werden 
hij en zijn vrouw Denise 
door de autoriteiten als 
wereldberoemdheden 
ontvangen. Dat land heeft 
twee Peynetmusea. Zelfs 
de Chinezen vermaakten 
zich met de humor die 
Peynet over de avonturen 
van de minnende dichter 
en zijn geliefde spren
kelde. Valence maakte 
Peynet ereburger van de 
stad en beloofde hem dat 
de oude muziektent waar 
de schrijver zijn inspiratie 
kreeg en het verliefde 
paar werd geboren tot 

, in lengte van dagen zou 
I blijven staan. 

Verrijking 
De digitale nieuwsbrief 
van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
heeft zich in zijn nog 
maar korte bestaan ont
wikkeld tot een belang
rijke bron van informatie 
voor iedereen die filate
lisüsch geïnteresseerd is. 
De Nieuwsbrief brengt 
nieuws over verenigings
activiteiten, komt met 
informatieve stukken over 
een breed scala van on
derwerpen (van de Boston 
Tea Party tot het filatelie
museum van Vaticaanstad 
en brievenbussen op 
postzegels). 
Een kleine greep. De 
aankondiging van de mul
tilaterale tentoonstelling 
die in september 2011 in 
het Zwitserse Chur wordt 

1 gehouden, gaat vergezeld 
van een korte beschrijving 
van deze 'bruisende stad'. 
Persoonlijke Zegels 
krijgen uiteraard ook 
aandacht. 'Er is inmid
dels een Vereniging 
Persoonlijke Zegels. Er 
is veel belangstelling 
voor dit jonge fenomeen, 
maar, voorzover bekend, 
bestaat er nog geen 
catalogus. Een eerste 
aanzet is nu gedaan door 
Corina Riem. Zij heeft een 

1 internetsite gemaakt met 
overzichten van uitgege
ven zegels, gerubriceerd 
ondergebracht. Verder op 
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haar site een 'verkoop' 
gedeelte. Als u iets heeft 
met persoonlijke zegels 
is het aan te bevelen 
haar site eens te bezoe
ken: www.ever\joneweb. 
comj-personalstampsite. Het 
loont de moeite...' 
Een door de KNBF 
uitgegeven persoonlijke 
postzegel is gewijd aan 
de Costerus medaille. 
Het is de eerste in een 
reeks van zegels over 
belangrijke filatelistische 
prijzen. De Costerus 
medaille wordt jaarlijks 
toegekend aan 'personen, 
die zich buitengewoon 
verdienstelijk gemaakt 
hebben door wetenschap
pelijke navorschingen of 
gepubliceerde bijdragen 
op philatelistisch gebied.' 
Uiteraard biedt ook hier 
het internet weer verschil
lende mogelijkheden voor 
wie meer over Costerus en 
de medaille wil weten. 
De Nieuwsbrief is een 
mooi medium aan het 
worden voor personen, 
instellingen en verenigin
gen die iets op postzegel
gebied te melden hebben: 
activiteiten, beurzen of 
bijzondere uitgiften. De 
digitale Nieuwsbrief is 
(gratis) beschikbaar voor 
iedereen die interesse 
heeft in de filatelie en het 
verzamelen van post
zegels. Aanmelden kan 
via redartienieuu;sbnef^ 
knbf.nl. Daarna krijgt u 
de nieuwsbrief digitaal 
toegestuurd. 

Filatelie met en zonder 
kartels 
Hoewel poststukken over 
het algemeen geen kar
telrand bezitten, maken 
ze wel het leeuwendeel 
uit van Kartelrand, het 
Informatieblad voor leden 
van De Globe afdeling 
Wageningen. 

JllliOillilLAINIID 
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Poststukken in aller
lei soorten passeren 
de revue, waarbij de 
voorkeur van de redactie 
uiteraard uitgaat naar 
stukken waarover een 
mooi verhaal te vertel
len valt. Die stukken zijn 
er genoeg. De redactie 
brengt haar lezers onder 
andere artikelen over 
gekapte stempels (vooral 
in oorlogssituaties po
pulair), een door de trein 
overreden postzak, een 
defecte buitenbrievenbus, 
post uit Kinderdorp Ben
nekom en een Belgische 
geïnterneerde die vanuit 
kamp Harderwijk om 
postzegels bedelt bij een 
Amerikaanse ontdek
kingsreiziger. 
Bert van Marrewijk toont 
ook een brief van de 
organisatie die in 1939 
streed tegen de handel 
in afgesneden narcis
senbloemen. De brief 
ging geweigerd retour 
afzender, de ontvanger 
wilde kennelijk niets 
met deze club te maken 
hebben. Volgens Gerrit 
Mosselman, filatelist en 
bollenkenner bij uitstek, 
ging het hier om de strijd 
van bollenkwekers tegen 
collega's die enorme 

hoeveelheden afgesne
den tulpen, hyacinten en 
narcissen exporteerden, 
waardoor de prijzen 
kelderden en de handel in 
bloembollen inzakte. Bert 
heeft beloofd de informa
tie die Gerrit verstrekte 
tot een leuk stukje om te 
werken. 
Veel poststukken dus 
in De Kartelrand, maar 
toch komen er in wel 
degelijk postzegels in 
het blad voor. Ook Bert 
van Marrewijk doet een 
poging de wilde wereld 
van Persoonlijke Zegels in 
kaart te brengen, waarbij 
hij gebruik maakt van 
de indeling die wijlen 
Jan Bakker in 2008 in 
De Verzamelaar maakte. 
Mogelijk krijgt het stuk 
van Van Marrewijk nog 
eens een plaats op de 
een of andere website, 
want het biedt een mooie 
verkenning van een 
verzamelgebied dat nu al 
een slechte naam dreigt te 
krijgen door de aantoon
bare uitwassen. De vele 
tientallen persoonlijke 
zegels ter promotie van 
allerlei Bossche organisa
ties en instellingen tijdens 
Hertogpost 2010, zijn bij 
voorbeeld niet bij ieder
een goed gevallen. 

Nieuw licht op oude 
zaken 
Kees de Baar was een 
trots man op de Postex. 
In zijn ene hand had hij 
de 41e aflevering van 
Notities van de Neder
landse Academie voor 
Filatelie, in zijn andere de 
onderscheiding die hij zo
juist had ontvangen voor 
het beste verenigingsblad 
(categorie gespecialiseer
de verenigingen) over het 
afgelopen jaar. Notities 
41 bevat onder andere een 
belangrijke studie van zijn 
hand over de ontwikke
ling van de internatio
nale brievenposterij in 
Holland in de 17e eeuw: 
Van koopmansbode tot 

CSaWRACT TER BESTWJDfflG VAN DEH HANDa'WAFGESNEDEN 
NARCISSENBLOEM' : " , 
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postmeester. 
Het verhaal past in het 
ambitieuze meerjaren
project dat de Academie 
opgezet heeft: het in kaart 
brengen van alle oude 
postroutes waarover - tot 
1795 - de handelspost 
van en naar de Noorde
lijke Nederlanden werd 
vervoerd. 

De Baar schetst het 
ontstaan van koopmans-
boden en stedelijke 
bodekantoren. Die laatste 
bemoeiden zich niet 
alleen met de bezorging 
van post, maar ook met 
het afleveren van pal<jes, 
banl<wissels en muntgeld. 
Bij de beschrijving van de 
ontwikkelingvan bode
kantoren naar postkan
toren rekent De Baar af 
met de misvatting dat hier 
sprake was van een gelei
delijke, vanzelfsprekende 
ontwikkeling. 'In de 
literatuur wordt dat vaak 
wel zo aangeduid, terwijl 
de omslag van bodekan
toor tot postkantoor in 
alle Hollandse steden 
in eenzelfde tijdsbestek 
tussen 1650 en 1670 heeft 
plaats gevonden. Daarbij 
zijn sommige bodekanto
ren nooit tot postkantoor 
uitgegroeid. Vrijwel zeker 
heeft bij die verandering 
een externe factor een 
belangrijke rol gespeeld.' 
Die externe factor moet 
de postmeester van 
Zevenbergen geweest 
zijn, Hendrik Jacobszoon 
van der Heyden. Die zette 
onder meer halverwege 
de zeventiende eeuw, na 
de vrede van Munster, een 
postrit van Antwerpen 
naar Amsterdam op. 
Het artikel van Kees 
de Baar is belangrijk 
voor iedereen die zich 
bezighoudt met de oudste 
postgeschiedenis van ons 
land, ook omdat het niet 
klakkeloos de bekende 
bronnen (Overvoorde, Le 
Jeune) volgt. 

Kinderverhaal? 
Gabriel behoort zeker tot 
de bekendste gespeciali
seerde verenigingen. De 
vereniging laat zich re
gelmatig zien bij beurzen 
en tentoonstellingen en 
brengt een mooi verzorgd 
clubblad. Hierin worden 
de leden uitgebreid geïn
formeerd over interessan
te exposities en nieuwe 
uitgiften met betrekking 
tot bijbel en christendom. 
Bij de Filatelistische 
Artikelen stond in het 
oktobernummer een al
leraardigst stuk van Dirk 
Frelink over Sint Joris, 
die in het artikel als Joris 
geïntroduceerd wordt. 
De aanleiding tot het 
schrijven van het stuk was 
bijzonder. Het verhaal 
l«vam tot stand na de 
geboorte van kleinzoon 
Joris Benjamin. Dirk zag 
hier een aanleiding in 
om een filatelistisch kin
derverhaal te schrijven, 
'een beetje in de hoop dat 
kleine Joris mogelijk later 
interesse zou tonen en zo 
niet, dan heeft opa er zelf 
veel plezier aan beleefd'. 
Dirk Frelink verzoekt zijn 
lezers het verhaal 'met 
kinderogen' te lezen, om 
het goed tot zijn recht te 
laten komen. 

Joris was een tijdgenoot 
van (Sint) Nicolaas, 
geboren ca. 270 na Chr., 
en net als Nicolaas een 
kindervriend. Hij diende 
in het Romeinse leger, 
bekeerde zich tot het 
christendom en wist ook 
vele anderen te bekeren. 
Daarvoor werd hij door de 
Romeinse keizer gevan
gen genomen. 
Het vervolg lijkt minder 
geschikt voor tere kinder
zieltjes, want Joris werd 
veroordeeld tot het drin
ken van de gifbeker. Dat 
overleefde hij, waarna hij 
geradbraakt werd. Toen 
dat ook niet het gewenste 
resultaat opleverde, werd 
hij in een vat met kokend 
water gestopt en uiteinde
lijk onthoofd. 
Vanwege zijn bekerings
ijver, zijn goede werken 
voor vervolgde Christenen 
(kinderen vooral) en de 

martelingen die hij moest 
doorstaan, heeft de kerk 
hem later heilig verklaard: 
Sint Joris. 
In igög is hij van de hei
ligenkalender afgevoerd, 
al bleef hij 'noodhelper'. 
In de volgende aflevering 
komt ongetwijfeld de 
draak ter sprake. 

BUITEHUNDSE BLADEN 

Klassiek is in 
De filatelie wordt ge
domineerd door abon
nementen en nieuwtjes, 
motieven en persoonlijke 
postzegels. In de DBZ van 
22 oktober vraagt men 
zich daarom af waarom 
er nog steeds mensen 
zijn die de moeilijke 
weg zoeken en klassiek 
verzamelen. Hoewel, men 
weet het eigenlijk wel.... 
Het is meer een aanloop 
naar de grote vraag die 
ons ook wel eens bezig 
houdt: wat is klassiek. 
De officiële omschrijving 
van klassiek is tijdloos 
mooi. In de filatelie zijn 
we het er inmiddels over 
eens dat Bazeler duifjes, 
Sachsen dreier en ook 
eo-brieven hier onder val
len. Maar strikt genomen 
kunnen ook modernere 
zaken klassiek worden 
genoemd. Denk aan de 
koloniale periode van veel 
Afrikaanse en Aziatische 
Staten, niet meer be
staande landen als Danzig 
of spannende overgangs
perioden zoals Duitsland 
tussen 1945 en 1949.... 
Ook in de thematische 
filatelie kan over klassiek 
worden gesproken; denk 
hierbij aan het gebruik 
van klassiek mooie zegels 
in een thematische verza
meling zoals de Griekse 
olympische uitgifte of de 
Duitse 5 Mark Reichspost 
met de Duitse keizer. 
Deze geven een verzame
ling extra cachet met hun 
eeuwigheidswaarde. 

Over overgangsperioden 
gesproken in de DBZ 
van 30 juli is aandacht 
voor Berlijn. Kort na de 
bevrijding van de nazi's, 
lag Berlijn in zijn geheel 
in de Sovjet-Russische 
bezettingszone. Reeds 2 
weken na de bevrijding 
waren er al plannen om 
het postverkeer in de 
stad weer op te pakken 
(zij het beperkt en zeker 
niet voor de burgers). Er 
werd daarom besloten om 
voor de frankering eigen 
zegels met de tekst Stadt 
Berlin uit te geven. Op de 
zegels stond de Berlijnse 
beer. De eerste 2 waarden 

(5 en 8 pf) lagen reeds op 
9 juni op de postkantoren. 
De beren waren echter 
geketend, vrij postverkeer 
voor burgers was niet 
mogelijk en de Russische 
soldaten en ambtenaren 
hadden portvrijheid. Pas 
rond begin augustus 
duiken er brieven op met 
deze zegels. Later als de 
andere geallieerden het 
voor het zeggen krijgen in 
delen van de stad zijn de 
zegels weer een punt van 
discussie. De Engelsen en 
Amerikanen dringen erop 
aan om de AM-uitgifte 
algemeen in te voeren, 
maar komen hier later op 
terug. De beren zijn tot 
eind 1946 geldig, naast 
vele andere uitgifi:en. 
Deze periode is dan ook 
mooi te documenteren 
met poststokken (hoewel 
het erop lijkt dat deze 
vanwege de inmiddels 
klassieke status deels vrij 
duur zijn). 

de posttarieven nog niet 
gelijk. De tarieven in de 
vijf oostelijke bondsstaten 
werden geleidelijk aan
gepast aan de westduitse. 
Voor de frankering wordt 
gebruik gemaakt van de 
Deutsche Post uitgift:en 
(de laatste zegels van 
Oost Duitsland) en van 
frankeerzegels van de 
Budenspost welke in 
speciale tarieven voor het 
oosten worden uitgege
ven. De schrijver van het 
artikel concludeert dat 
ondanks dat het relatief 
kort geleden was, het 
toch al moeilijk is om met 
name de meer exotische 
tarieven in handen te krij
gen, zeker als je indertijd 
niet aanwezig was om 
het zelf mee te maken 
toch al een klassiek ge
bied wellicht? 

Zeker klassiek 
(volgens alle normen) is 
de sensationele vondst 

De lange weg naar de 
postale eenheid 
De Duitse filatelie kent 
veel van deze overgangs
periodes. De eerst is de 
tijd dat de groschen en 
kreuzers werden inge
ruild voor de pfennige, 
de laatste die tijdens de 
invoering van de euro. 
Smk voor stuk niches 
welke een spannende 
uitdaging bieden. Erg tot 
de verbeelding spreekt de 
periode rond de Duitse 
eenwording in 1990. 
De Briefmarkenspiegel 
van oktober vertelt over 
de roerige periode in de 
voormalige DDR. Hoewel 
na de eenwording de 
Westduitse Mark als 
algemeen betaalmiddel 
werd ingevoerd, waren 

die wordt getoond in de 
Deutsche Briefmarken 
Revue Nr 10. Johann 
Gerhard Wilhelm Schulte 
was 17 toen hij in 1843 
zijn geboortedorp Gehrde 
in het koninkrijk Han
nover verruilde voor San 
Fransisco. Hij was niet de 
enige, zeker een derde van 
zijn dorpsgenoten ging 
ook hun geluk beproeven 
in de States. Het verhaal 
lijkt op een jongensboek: 
tijdens de goldrush begon 
hij in San Francisco een 
winkel in levensmid
delen. Deze bracht hem 
zijn fortuin. Als een 
vermogend man met een 
zwarte bediende kwam 
hij in 1865 terug in zijn 
geboortedorp alwaar hij 
trouwde met ene Minna 



Schuhmacher. Daarna is 
hij nog een paar keer heen 
en weer gegaan tussen 
zijn geboortedorp en het 
verre westen, alvoor hij 
in 1881 definitief naar het 
westen vertrok om daar 
in 1909 te overlijden. Het 

de trein dwars door het 
continent Amerika van 
San Francisco naar New 
York, alwaar de zakken 
met post moesten wach
ten tot er een stoomboot 
naar Europa vertrok. Deze 
brieven zijn al die jaren 

contact met het vader
land werd onderhouden 
door het schrijven van 
brieven. Het bezorgen 
van deze brieven was al 
een avontuur op zich. JVlet 

door de famillie bewaard, 
totdat een vertegenwoor
diger van het Hamburgse 
veilinghuis Schwanke de 
154 jaar oude corrspon-
dentie mocht bekijken. 

Tussen de brieven zat een 
unieke vondst: een brief 
met een blok van 6 zegels 
van 10 cent van de uitgifte 
1855 (3 maal Scott 13 en 3 
maal Scott 15) in een zeer 
goede staat voor een brief 
die zo'n lange reis heeft 
afgelegd. 

Métropolitain 
Parijs heeft een van de 
beroemdste metro's ter 
wereld. De eerste was het 
zeker niet. Londen, New 
York, Budapest, Chi
cago en Glasgow gingen 
voor, maar in i8g8, in de 
aanloop van de wereld
tentoonstelling van 1900 
was het dan toch zo ver en 
werd met de bouw begon
nen. Heden ten dage is de 
Parij se metro uitgegroeid 
tot een enorm netwerk 
dat (zo bleek recent maar 
weer met de stakingen) 
de levensader van deze 
metropool vormt. De 
Philatelie Fran^aise van 
juli/augustus herdenkt 
het iio-jarig bestaan met 
een mooi artikel over deze 
eerste metrolijn die loopt 
van Pont de Neuilly naar 

Chateau de Vincennes. 
Wie de lijn een beetje 
kent, weet dat veel stati
ons aansprekende namen 
hebben waar filatelistisch 
veel mee kan worden 
gedaan. Station na station 
wordt op raaie wijze geïl
lustreerd: La Defense -
Grande Arche, Charles de 
Gaulle - Étoile, Concorde, 
Palais Royal - Musée du 
Louvre, Chatelet, Bastille 
etc etc etc. Kortom een 
zeer lezenswaardig artikel 
(ondergetekende vraagt 
zich nu al af hoe hij zaken 
als Rotterdam Centraal, 
Beurs, Rijnhaven, Slinge 
en Hoogvliet zou kunnen 
illustreren). 
Verder in dit tijdschrift 
ook aandacht voor echte 
klassieken: de nummer 
2 van Rusland. Deze on
opvallende bruin/blauwe 
zegel van lo kopeken met 
de keizerlijke adelaar is 
indertijd met een oplage 
van 8 miljoen gedrukt, 
maar naar schatting zijn 
er nog maar zo'n 20.000 
(waarvan 800 op brief) 
voor verzamelaars te 
verkrijgen. Als we dit 

afzetten tegen het feit dat 
het aantal verzamelaars 
in Rusland groeit, lijkt dit 
een zekere winnaar (EM; 
de nummers 3 en 4 zijn 
vele malen schaarser en 
duurder, maar lijken ook 
nog ondergewaardeerd). 
En als men zich bedenkt 
dat deze nog te vinden 
moet zijn in oude albums 
(hij is alleen op water
merk en tanding anders 
dan bepaalde goedkope 
varianten) is het verzame
laars aangeraden om op 
te letten. 
Voor de liefhebbers van 
oorlogspost is er een 
artikel over de republi
keinse koeriers tijdens de 
Spaanse burgeroorlog. 
Er worden fraaie stukken 
getoond van post van 
vakbonden, milities, 
internationale brigades en 
eenheden aan het front. 
De schrijver sloeg het blad 
dicht, het werk zat er op 
en zijn oog viel op de bin
nenkant van de omslag: 
een advertentie voor de 
2010 editie van de Yvert 
catalogus Classiques du 
Monde 1840-1940. 

door Gert Holstege 

Op 4 maart 1843 zond de 
Maatschappij van Welda
digheid (zie rondstempel 
op de achterzijde) uit Den 
Haag een brief naar "Me
juffrouw M.E. Robijn" 
waarschijnlijk verblijven
de bij "Wed. A.M. Marx" 
in Amsterdam. Op de 
adreszijde (links) werd, 
zoals gewoonlijk, geen 
straatnaam genoemd. Dat 
was niet nodig aangezien 
de postbeambten werden 
geacht te weten waar 
de geadresseerde zich 
bevond. Het aankomst
stempel Amsterdam van 
5 maart toont aan dat 
de brief een dag later 
aldaar op het postkantoor 
aangekomen was. Het 
bleek echter dat noch de 
verblijfplaats van Mej. 
Robijn, noch die van Wed. 
Marx bij de postambte-
naren bekend. Men ging 
daarbij overigens niet 
over een nacht ijs. De 
briefwerd op 9 maart 
op het kantoor getoond 
aan 18 bestellers, maar 
geen van hen had ooit 

TELBAAR 
/ ^ 4 > 

f 

van de geadresseerden 
gehoord en, ter verant
woording van het feit dat 
ze er wel over hadden 
nagedacht, plaatsten ze 
hun handtekening op 
de achterzijde (rechts). 
Vier bestellers plaatsten 
hun handtekeningen niet 
alleen rechtsonder, maar 
ook linksonder op de 
brief, waar bovendien nog 
een handtekening van een 

^:^'^h^^Jl^\f^" ^ • 

19e ambtenaar zichtbaar 
is. De conclusie kon niet 
anders luiden dan dat de 
brief onbestelbaar was 
en derhalve moest het 
portbedrag van 15 cent, 
dat op de voorzijde was 
vermeld en door de ge
adresseerden had moeten 
worden betaald, worden 
afgeschreven. Hiervoor 
werd het zogenaamde Dé-
boursé-stempel gebruikt. 

t ^ i ? 9 ^ f c 

werd de aanduiding "15" 
doorgestreept en ging de 
brief "terug 's-Gravenha-
ge Maatschappij van Wel
dadigheid", waar die op 
15 maart aankwam. Men 

kan niet ontkennen dat de 
post in Amsterdam zijn 
uiterste best gedaan heeft 
om de briefte bezorgen. 
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SAMENSTELLING: ARJE 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 ais hun 
uitgiften als normale emissies 
m de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
YvertJ worden vermeld. 

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

EUROPA 
ALDERNEY 
4ii'io. 150ste geboortedag 
J.M. Barrie (18601937), 
bedenker van Peter Pan. 
36, 25, 48, 50, 58, 80 p.; 
blok£3.. Resp. kinderen 
zweven boven Londen, 
kapitein Hook valt in bek van 
krokodil, schip van kapitein 
Hook, Peter Pan zwaait met 
'regenboog', kinderen op de 
top van besneeuwde 'Never
peak', vreugdevuur verdrijft 
de sneeuwstorm en verwarmt 
kinderen: Peter Pan. 

ANDORRA SPAANS 
6io'io. Romaanse kerken 
in Andorra. Gezamenlijke 
uitgifte met Franse posterijen 
in Andorra. 
Velletje met tweemaal € 0.78. 
San José de Caselles, Sant 
Roma de Les Bons. 

ARMENIË 
208'io. Russische officie
renbegraafplaats in Gyumri. 
350 d.; blok 650 d. Resp. 
monument, monumenten 
met op rand militairen met 
landkaart en burcht. 

4ii'io. Kerst, kerstliedjes. 
31, 36, 45, 48, 50, 58, 80 p. 
Resp. 'O Christmas tree', 
'Away in a manger', 'While 
shepherds watched their 
flocks by night'. Hark the 
herald angels sing', 'O 
holy night', 'O little town 
of Bethlehem', 'Good king 
Wenceslas'. 

ANDORRA FRANS 
69'io. Predelle van Prats. 
€ 1.40. Deel van altaarschil
derstuk. 

AZERBEIDZJAN 
i2io'io. Archeologie. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Mexico. 
Velletje met tweemaal 
0.60 m. Vuurtempel in Surak
hany (Azerbeidzjan), tempel 
van de maan in Teotihuacan 
(Mexico). Op rand vlaggen 
van beide landen en opgegra
ven voorwerpen. 

7io'io. Romaanse kerken 
in Andorra. Gezamenlijke 
uitgifte met Spaanse poste
rijen in Andorra. 
Velletje met tweemaal € 0.56. 
San José de Caselles, Sant 
Roma de Les Bons. 
i8io'io. Frankeerzegel. 
Zonder waarde (€ 0.58). 
Staatswapen. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
6io'io. Internationale Dag 
bescherming Natuurgebie
den. 
Tweemaal i. ICM (samen
hangend). Prokoskomeer 
met hagedis (Trituris alpe
stris reisiri), meer. 

gio'io. Culturele schatten. 
0.70 KM. Boerenschoenen 
uit negentiende eeuw. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska). 
255'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Tweemaal 1.50 KM. Benen 
met bal, juichende voetballer. 
285'io. Frankeerzegels, 
dieren. 
o.io, 0.50, 0.90,1. KM. 
Resp. Erinaceus europaeus, 
Sus scofra, Canis lupus, 
lupus, LTrsus arctos. 
i76'io. Bloeiende planten. 
Viermaal € 0.70 (samenhan
gend). lUiododendron hir
sutum, Edraiantus sutjeske, 
Trollus europaeus, Pancicia 
serbica. 

'̂ •=P i 
249'io. Museum van Repu
bliek Servië 80 jaar. 
0.90 KM. Getal 80 en 
hoeden. 

; iwiiiiiiwimi.ntiMiinai; 

DUITSLAND 
iiii 'io. 175 jaar spoorwe
gen in Duitsland. 
€ 0.55. Stoomlocomotief 
'Adler' met rijtuigen en 
toeschouwers. 
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iiii 'io. Wereldkampioen
schappen alpineskiën 2011 in 
GarmischPartenkirchen. 
€ 0.55. Skiër tijdens slalom. 
iiii 'io. 200ste geboortedag 
Fritz Reuter (18101874). 
€ I.. Portret dichter met 
tekst. 
iiii 'io. Sociale verzekering 
'Knappschaft' 750 jaar. 
€ 1.45. Handen met theekan 
en boterham. 

iiii'io. Kerst. 
€ 0.45H0.2O, 0.55425. Resp. 
Maria met kindje Jezus, 
Maria met Jezus en Jozef en 
de drie koningen. 

ESTLAND 
i4io'io. WWF*, kamsala
mander. 
Viermaal g. kr (€ 0.58) 
(samenhangend). Vier ver
schillende afbeeldingen van 
Triturus cristatus. Alle zegels 
met beeldmerk WWF. 

FRANKRIJK 
i7'io. Frankeerzegels, 
Marianne in Europa. 
€ 0.75, 0.87, 0.95,1.35,1.40, 
2.30. In vijf verschillende 
kleuren: Marianne en Euro
pese sterren. 

GIBRALTAR 
20io'io. Gemenebest Spe
len 2010 New Delhi. 
Blok£2.. Embleem Spelen. 
20io'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
10,42, 44 p., £ 2.. Verschil
lende afbeeldingen van 
padvindsters. Alle zegels met 
jubileumembleem. 
20io'io. Frankeerzegels, 
vogels. 
59, 76 p., £2.. Resp. 
Alectoris barbara, Emberiza 
hortulana, Apus pallidus. 

i6ii'io. Kerst. 
40, 42, 44, 51 p. Resp. kerst
versieringen, sneeuwpoppen, 
kerstkrans met klok en sok
ken, sneeuwlandschap met 
kerstslinger. 

i6ii'io. Bisdom in Gibral
tar 100 jaar. 
Blok 42 p. Altaar in kathe
draal van Gekroonde Maria 
in Gibraltar. 

GROENLAND 
i8io'io. Handelspost in 
Thule 100 jaar. 
25. kr. Poolonderzoeker 
Knud Rasmussen (1879
1933) voor zijn handelspost. 
i8io'io. Mijnhistorie van 
Groenland. 
0.50, 26.50 kr. Resp. Frede
rik VlIkopermijn met mijn
werkers, Ivittuut cryolietmijn 
met schepen. 

; KALAALLIT NUNAAT ~ 

GR0NLAND 

i8io'io. Serie expedities, 
VIII. 
0.25, 32. kr. Resp. Hans 
Sakaeus (17981819) met 
speer, schepen 'Isabella' en 
'Alexander'. Ook velletje met 
de zegels en label met portret 
van expeditieleider Sir John 
Ross (17771856). 

32jpo

i8io'io. Kerst. 
7., 8.50 kr. Resp. kerstman 
en kinderen, kerstman en 
kind. 

GROOTBRITTANNIË 
iii 'ii. Futuristische tv
series van Gerry Anderson 
startten 50 jaar geleden. 
Velletje met driemaal i", 
driemaal 97 p.; velletje met 
I", 60, 88, 97 p. (lenticulair 
beeld). Resp. Joe 90, Captain 
Scarlet, Thunderbirds, Sting
ray, Fireball XL5, Supercar; 
Thunderbird 4, Thunderbird 
3, Thunderbird 2, Thunder
bird I. 



GUERNSEY 
4ii'io. Kerst, kerstliedjes. 
31,36,45,48, 50,58,80. 
Resp. 'The holly and the Ivy', 
'Litüe donkey', 'Silent night', 
I saw three ships', 'Joy to the 
world'. Ding dong merrily on 
high', 'We three kings'. 

HONGARIJE 
28io'io. Kerst. 
80,105 Ft. Schilderijen van 
Erzebet Udvardi (1929). 

lEREAND 
i4io'io. 100 jaar AA 
(Automobile Association) in 
Ierland. 
€ 0.55. Motor met zijspan en 
monteur. 

iSio'io. Ierse rol in 
onafhankelijkheid van Chili. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Chili. 
Tweemaal € 0.82 (samenhan
gend). Portret van Bernardo 
O'Higgins (18871842), John 
MacKenna (17711814). Beide 
zegels met landkaarten. 

4ii'io. Kerst. 
€ 0.55, 0.55, 0.82. Resp. 
Vogel (Erithacus rubecula) in 
hulstboom met bessen, twee
maal glasinIoodraam uit 
kerken in Roscommon resp. 
kerk van OnzeLieveVrouw 
van Altijddurende Bijstand, 
St. Brigidskerk. De laatste 
twee zegels zijn ook op rollen 
uitgegeven. 

ITALIË 
2io'io. Hogesnelheidslijn 
TurijnSalerno. 
Blok € 0.60. Treinstel. 

5io'io. Dagblad Corriere 
Adriatico 150 jaar. 
€ 0.60. Voorpagina's van 
kranten met contour van 
landkaart regio Marche. 
loio'io. Serie instelHngen, 
Autoriteit Concurrentie en 
Markten. 
€ 1.40. Italiaanse en Euro
pese vlag en silhouetten van 
personen. 
2iio'io. Wijnbouwschool 
in Conegliano. 
€ 0.60. Schoolgebouw en 
gestileerde wijnrank. 

€ 0.60. Jacquardweefsel van 
textielbedrijf Frette. 

KOSOVO 
i62'io. Onafhankelijk
heidsdag. 
€ 0.30, 0.50, 0.70. Resp. 
insignes van beschermings
korps (landkaart) en politie 
(landkaart) en leger (leeuw), 
politieparade met embleem, 
legerparade met embleem. 

23io'io. Leonardo Sciascia 
(19211989). 
€ 0.60. Portret schrijver met 
boeken en landkaart Sicilië. 
25io'io. Serie 'Sporten'. 
€ 0.60. Tennissers met 
jubileumembleem 100 jaar 
tennisorganisatie FIT*. 
27io'io. looste geboorte
dag schilder Pietro Annigoni 
(igio1988). 
€ 0.60. Zelfportret. 
28io'io. Italiaanse film. 
Velletje met driemaal € 0.60. 
Portretten van Federico 
Fellini (19201993), Vittorio 
Gassman (19222000), Al
berto Sordi (19202003). 

KROATIË 
i5io'io. Mineralen en 
gesteenten. 
Velletje met tweemaal 
3.10 kn. Agaat, kalksteen. 

MINERAU I STIJENt . . . 

1^ 
LITOUWEN 
i6io'io. Kerken. 
Tweemaal 1.35 Lt. Kathedra
len in Kaisiadorys, Telsiai. 

2gio'io. Kerst. 
Tweemaal € 0.60. Schilderij 
'Aanbidding door de Wijzen 
van Sandro Botticelli (1445
1510), houten trein met 
bomen en sterren. 

29io'io. Dag van de Post
zegel. 
€ 0.60. Vergrootglas met 
zegels. 

MACEDONIË 
26'io. Frankeerzegels, 
stadsgezichten. 
16,16,16,18,18 den. Resp. 
woonhuis in Debarphuizenrij 
in Gevgelija, brug in Kratovo, 
klokkentoren in Veles, woon
huis in Krusevo. 

log'io. Laureaat voor 
Gligor Priicev (183011893) 
met gedicht 'The Serdar' 100 
jaar geleden. 
100 den. (driehoek) Schrij
vende hand. 

,E&T«wrnï 

MOLDAVIË 
iig'io. Overstroming. 
1.20+0.50 L. Man en vrouw 
in het water. 

iSg'io. Nationale dansen. 
0.85, 5.40 L. Resp. Moldove
nesca, Calusharü. 

MONTENEGRO 
2io'io. Dag van de Post
zegel. 
€ 0.30. Handen en zegels 

CRNA CORAMONTENEGRO 
030€ 

2iio'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.90. Kindertekening. 

NOORWEGEN 
i5ii'io. Frankeerzegels, 
posthoorn. 
4., 8., 30. kr. Verschillende 
kleuren. 
i5ii'io. Kerst. 
Tweemaal 'A Innland'. Bor
duurwerk resp. kaarsen en 
kersttak, geitenbok. 

i5ii'io. Europa, kinder
boeken. 
'A Europa', 'A Innland', 
Afbeeldingen uit Noorse kin
derboeken. Resp. sneeuw
landschap met huis en 
mensen met hond en boom, 
kinderen in slee. 

OEKRAÏNE 
8io'io. Vuurtorens. 
Velletje met driemaal 1.50, 
driemaal 2. Hr. Resp. 
Tendrivskyi, Tarkhankutskyi, 
Pavlovskyi Front, Illichivskyi, 
Khersoneskyi. 

2gio'io. Serie 'Gemaakt in 
Italië'. 

i5io'io. Kozakkenleiders. 
Tweemaal 1.50 Hr. (sa
menhangend met labels). 
Kryshtof Kosynskyi, Bohdan 
Mykoshynskyi. 

POLEN 
9io'io. Wereldpostdag. 
1.95 Zl. Postbodes. 
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24io'io. Hoofdsteden leden 
Europese Unie, VI. 
1.95, 3. Zl. Resp. Romeins 
Atheneum in Boekarest, 
Alexander Nevskikathedraal 
in Sofia. 

PORTUGAL 
iSg'io. 100 jaar assemblee 
van de republiek, parlement 
van Portugal. 
€ 0.32, 0.68, 0.80; blok 
€ 2.. Resp. vergaderzaal, 
senaatszaal, zaal 'Dos pasos 
perdidos'; gebouw paleis van 
St. Benedictus. 

i5g'io. Iberische onafhan
kelijkheidsoorlog 200 jaar 
geleden. 
€ 0.32, 0.68 (samenhangend 
met doorlopend beeld); blok 
€ 2.50. Veldslagen bij resp. 
Vimeiro, Bugaco, Grijo met 
strijders, paarden en vlaggen. 

22g'io. Hydrografisch 
instituut 50 jaar. 
€ 0.32, 0.68 (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Schip met vuurtoren, man 
met onderzoeksapparatuur. 

-mm.^ 
299'io. Circus. 
€ 0.32, 0.47, 0.68, 0.80; blok 
€ 2.50. Resp. verschillende 
afbeeldingen van clown en 
jongleurs; circusfiguren van 
'Chapito'. 
iio'io. 100 jaar republiek. 
€ 0.80 Portret Romeinse 
godin Ceres. 
2io'io. Historie van vrij
heid. 
€ 0.32, 0.32, 0.47, 0.68, 0.80, 
€ I.. Resp. vrouw met vlag, 
man met vlag en man met 
geweer, man met geweer en 
man met kanon, vrouw met 
vlag en jongen met geweer, 
man met hoge hoed en drie 
mannen met geweren, gees



telijke met edelman en man 
met zak op zijn rug. 

ROEMENIE 
i5io'io. Straalvliegtuig 
van Coanda loo jaar geleden 
ontwikkeld. 
Blok 14.50 L. Portret Roe
meense vliegtuigbouwer 
Henri Coanda(i886i972) en 
vliegtuig. 

RUSLAND 
5io'io. Dag van de onder
wijzer. 
10.50 r. Vogelfiguren. 

'IQ5O ^ 

YHHTEJlfl 

2010 
i4io'io. Volkstelling. 
12. r. (ruitvormig). Embleem 
met poppetjes. 
2iio'io. Chokan Valikhanov 
(18351865). Gezamenlijke 
uitgifl:e met Kazachstan. 
15. r. Portret etnograaf. 

29io'io. Ruimtevlucht met 
honden 50 jaar geleden. 
10. r. Honden Belka en 
Strelka. 

SLOVENIË 
26'ii'io. Sloveense ge
rechten. 
Tweemaal € 0.49. 'Koroska': 
kwark met uien en pompoen
pitten, 'Mezerli': kalfslong, 
brood, room, eieren en 
majoraan. 

26'ii'io. Archeologie. 
Blok € 0.92. Ketting van gla
zen kralen uit vroege ijzertijd. 

26'ii'io. Kerst. 
'A', 'C'. Resp. kerstversiering, 
krans met kaarsen. 

SLOWAKIJE 
i2ii'io. Kerst. 
€ 0.40. Afbeelding van ge
boortescène uit misboek van 
Wencelas Ganois. 

^ ir r..i;iU.JT«ItJt■ iL&iSfcvrHTir 

SLOVENSKO 

SPANTE 
i7g'io. Werelderfgoed, 
aanvulling melding sept. '10. 
€0.34. Stadsmuur van Lugo. 
2io'io. Nationale parken. 
Driemaal € 0.45. Aigüestor
tes y Lago de San Mauricio 
met bloem, Archipiélago de 
Cabrera met bloem, Gata 
met cactus. 

5io'io. Muziekinstrumen
ten, IV 
€0.34. Eufonium. 

8io'io. Bekende personen. 
Driemaal € 0.34. Schrijver 
Torrente Ballester (igio
1999) met boek, schrijver 
Francisco Ayala (19062009) 
met schrijfveer, missionaris 
en weldoener Vicente Perrer 
(19202009). 
iiio'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
€ 0.78. Lint in nationale 
kleuren en staatswapen. 

ESPANA 
QjatBOS 

0.78€ 

iiio'io. IberoAmerikaanse 
landen 200 jaar onafhanke
lijk, I. 
€ 0.78. Vlaggen en contouren 
van mensen. 
i4io'io. Stadsplanning. 
€ 0.34. Portret architect 
Ildefonso Cerda (18151876) 
met deelplattegrond van 
Barcelona. 

fW, 

0:31e , 

ESPAI 

i5io'io. Dagblad El Dia 
100 jaar. 
€ 0.34. Kranten La Prensa 
(tot 1939) en El Dia (na 
1939)
i5io'io. Spaanse mode. 
Velletje met viermaal € 0.34. 
Ontwerpen van Manuel 
Pertegaz (1917). 
i8io'io. Internationale sa
menwerking. Gezamenlijke 
uitgifte met Turkije. 
Velletje met tweemaal € 0.64. 
Kerk in Toro, moskee in 
Istanboel. Op rand landkaart 
en vlaggen van beide landen. 

J 
i8io'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Exfilna 2010 in Madrid. 
Blok € 2.49. Zegelopzegel 
Yvert 23 (1853). 

2iio'io. Spanje wereldkam
pioen voetbal 2010. 
Blok € 2.. Wereldbeker. Op 
rand team en beeldmerk 
toernooi. 

TSJECHIË 
loii'io. Kerst. 
10. Kc. Afbeelding uit Lied
boek 'Hymnal' uit 1558. 

j I J RBPt'BUKA; 

loii'io. Schilderijen. 
24., 26., 30. Kc. Resp. 
'Paris en Helena' van Karel 
Skréta (16101674), 'Piskari' 
van Milos Jiranek (1875
1911), 'Jaro' van Karel Spillar 
(18711939). 
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WITRUSLAND 
24io'io. UNO* 65 jaar. 
i.ooo r. Getal '65'met vredes
duif en olijftak en UNO
embleem. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
6io'io. Dadels. 
Viermaal 15. Dh. Variëteiten 
DegletNour, Ghars, Aker
buch, Degla Beida. 

ANGOLA 
2010. Internationale Dag van 
het Kind. 
40, 40, 60, 60 Kzr.; blok 
150 Kzr. Bloemen en kin
deren met resp. hertenkop
pen, verpleegster en vogels 
(Turdus pelios en Lania
rius atroccineus), vogels 
(Calamonastes undosus en 
Cisticola dambo), vrouw en 
hondenkop; kinderen. 

A N G o C r f ^ 
ANGOLA 3 

2010. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai, Dag van 
Afrika. 
40, 40, 60 Kzr.; blok 120 Kzr. 
Portretten van mensen uit 
verschillende bevolkings
groepen. 
Tweemaal 60 Kzr.; blok 
120 Kzr. Verschillende vrou
wenportretten. 

ANGUILLA 
iSö'og. Traditionele huis
houdelijke voorwerpen. 
$ 0.30,1., 1.50,1.90, 2., 
2.25. Resp. driepoot stoof
pot, vrouw met vijzels en 
stampers, gas en kolen
strijkijzers, olie en gas
lampen, kolenkookstellen, 
email en aluminium theepot 
met kopje en borden. 

f^'l $1.00 
'ANGIIIJ.LA 

ARUBA 
299'io. Bloemen. 
Tienmaal 200 c. Verschil
lende bloemen. 

ASCENSION 
25io'io. Kanaries. 
15, 35, 60, gop. Serinus 
flaventiris resp. jonge vogel, 
volwassen mannetje, volwas
sen vrouwtje, volwassen 
mannetje. 
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AUSTRALIË 
iii'io. Paardenrace om 
Melbourne Cup 150 jaar. 
60 c.; driemaal 60 c. 
(samenhangend). Resp. 
beker; driemaal ruiters met 
winnende paarden: Carbine 
(1890), Phar Lap (1930), 
Saintly (1996). 

iii'io. 'Lieve kerstman'. 
Tweemaal 55 c. (samenhan
gend). Meisje schrijft brief, 
kerstman leest brief. 

iii'io. Kerst. 
55 c, $ 1.30. Resp. Maria met 
Jezus en dieren, engel en 
herders met schapen. 

BAHAA1AS 
289'io. Orkaanmanage
ment. 
15, 50, 65, 70 c. Resp. 
palmbomen tijdens orkaan, 
landkaart, verkenningsvlieg
tuig, NEMA*embIeem. Op 
alle zegels weerkaart met 
cycloon. 



BAHREIN 
gio'io. Wereldpostdag. 
250 fils. Zegels en figuren. 

BANGLADESH 
279'io. Vogels. 
Viermaal 10.1. Passer 
domesticus, Estrilda aman
dave, Streptopelia chinensis, 
Acridoteres tristis. 

BARBADOS 
iSg ' io. 100 jaar padvinderij 
voor meisjes. 
IG, 50 c, $1.  , 2.50; blok 
$ 3.50. Padvindsters resp. 
met tent, leggen belofiie af, 
marcheren, groep; embleem 
organisatie en jubileumem
bleem. 

BOLIVIA 
2j-y'io. Wilde bloemen. 
Tweemaal 1.50 Bs. (samen
hangend). Verschillende 
bloemen en vlinder. 

j i S 'og. Nationaal leger 
200 jaar. 
3.50, 9. Bs. Resp. tank en 
vlag, portretten van militaire 
leiders en gevechtsscène met 
paarden en zwaarden. 
3i8'io. Herdenking van de 
Ibsens. 
3. Bs. Portretten van verdwe
nen voorvechters mensen
rechten Rainier Ibsen en zijn 
vader José Luis Ibsen met 
roos en prikkeldraad. 
8g'io. Olympische Jeugd
spelen 2010 in Singapore. 
2., 9. Bs. Resp. wielrenner 
en voetballer, hardloper en 
zwemmer. Op beide zegels 
beeldmerk Spelen. 

BRUNEÏ 
77'io. Vloeibaar maken 
aardgas. 
Driemaal 40 s. (samenhan
gend). Beelden van vroeger 
en nu resp. aardgashaven, 
controleruimte, werkplaat
sen. 

CANADA 
4io'io. Frankeerzegel, 
walvis. 
$ 10.. Balaenoptera mus
culus. 

i  i i  ' io . Kerst. 
'P ' ; velletje m e t ' P ' , $ i .  , 
1.70. Resp. Madonna met 
kind; driemaal kerstballen in 
verschillende kleuren. 

• ïÊÊMik 
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CARIBISCH NEDERLAND 
loio' io. wijziging staats
vorm. 
III c. Landkaart, portret 
koningin Beatrix en staats
wapen. 

CHILI 
309'io. 200 jaar Onafhan
kelijkheid, stad Arica. 
Tweemaal $ 420 (samenhan
gend). Carnavalsoptocht, 
heuvel El Morro. Beide zegels 
met landkaart. 

i2io' io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
$ 290. Ruiter op paard met 
vlag, bergketen, nationale 
bloem (Lapageria rosea). 

20io'io. Derde wereldcul
tuurforum 2010 in Valpa
raiso. 
$ 500. Handen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
289'io. Confucius (551479 
v.C). 
1.20,1.20, 3. y. (samen
hangend). Tempel, huis, 
begraafplaats van denker en 
filosoof. 

i4io' io. Verbetering Huai
rivier 60 jaar geleden. 
Viermaal 1.20 y. Nanwan
waterreservoir met bomen, 
Linhuaisluizen met koren
aren, afvoerkanaal Huaihe
rivier met gebouwen, brug 
over Nansimeer met vissen 
en waterlelies. 

i8io'io. Chinese tradities, 
waterverfschilderijen Mei, 
Lan, Zhu, Ju. 
Viermaal 1.20 y. Mei: 
pruimenbloesem, Lan: 
orchideeën Zhu: bamboe. Ju: 
chrysanten. 
22io'io. 88oste geboorte
dag Zhu Xi (11301200). 
Tweemaal 1.20 y. Portret 
filosoof, Zhu Xi onderwijst 
leerling. 

CHRISTMASEILAND 
i  i i  ' io . Kerst. 
60 c, $ 1.30. resp. vogel 
(Phaeton lepturus) met 
pakjes, klimplant (Hoya 
aldrichii) en orchidee (Brac
hypeza archytas) met pakjes. 

COLOMBIA 
i2io' io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
Tweemaal $ 1.200 (samen
hangend). Vlag, staatswa
pen. 

SiMBOlOS PAIÜIOS 
COLOMBIA $2 100 

igio' io. Instituut voor 
Schone Kunsten. 
$ 4.400. Gebouw in Médel
lin. 

COMOREN 
i7'og. 200ste geboortedag 
Charles Darwin (18091882). 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo E, blok 3.000 
F. Portret van natuuronder
zoeker en bioloog met resp. 
valleigraszanger (Cisti
cola tinniens), blauwaap 
(Chlorocebus pygerthyrus), 
dwergpapegaai (Agapornis 
fischeri). Von der Decken's 
hoornvogel (Tockus dec
keni), tweemaal kuifmanga
bey (Lophocebus albigena); 
chimpansee (Pan trolodytes). 

i7'og. Bekende Chinezen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. tennissers 
Sun Peng (1983) en Lu Hao 
(1984), astronaut Leroy 

Chiao (i960), zangeres en 
toneelspeelster Faye Wong, 
filmproducent John Woo 
(1946) en toneelspeler Chow 
YunFat (1955), fysicus en 
Nobelprijswinnaar Samuel 
Chao Chung Ting (1936), 
schaker Wang Yue (ig87); 
basketballer Yao Ming {1980) 
en hordeloper Liu Xiang 
(1983). 
i7'o9. Bekende Fransen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i .ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. keizer Napole
on I (i76gi82i), generaal en 
politicus Charles de Gaulle 
(18901970), ingenieur 
Gustave Eiffel (18321923), 
zanger Serge Gainsbourg 
{19281991), en toneelspeel
ster Jane Birkin (1946), kun
stenaar Arman (19282005), 
ontwerper Philippe Starck 
(194g); Charles de Gaulle 
met vliegdekschip. 
i7'og. Zangers. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo E; blok 
3.000 F. Resp. Elvis Presley 
(19351977), Norah Jones 
(1979), Sting (1951), Frank 
Sinatra (I9i5i9g8), Stevie 
Wonder (1950), Nat King 
Cole (19171965); Elvis 
Presley. 
i7'og. Tafeltennissers. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400,1.000 F.; blok 
3.000 F. Resp. Timo Boll 
(1981), JeanPhilippe Gatien 
(1968), MaLin (1980), 
Jacques Secretin (ig49), 
Wang Liqin (1978), Zoran 
Primorac (igög); J.P. Gatien. 
i7'09. Brandweerlieden in 
de film en werkelijkheid. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. John Wayne, 
Jim Riches, Keith Roma, 
Peter Ganci, Paul Neal 'Red 
Adair' (19152004), Steve 
McQueen (i930ig8o); P. 
Ganci. 
i7'og. Nobelprijswinnaars 
2008. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400,1.000 F.; blok 
3.000 F. Resp. viroloog 
Harald zur Hausen (1936), 
virologe Frangoise Barré
Sinoussi (1947), fysicus 
Makoto Kobayashi (1944), 
politicus Martti Ahtisaari 
(1937), natuurkundige Yoi
chiro Nambu (1921), fysicus 
Toshide Masukawa (1940); Y. 
Nambu. 

i7'og. Schepen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400,1.000 E; blok 
3.000 F. Resp. zeevaar
der Ferdinand Magellaan 
(14801521) met 'Victoria', 
zeevaarder Christopher 
Columbus met 'Santa Maria', 
onderzoeker JacquesYves 
Cousteau (igio1997) met 
'Calypso', acteurs Leonardo 
di Caprio (1974) en Kate 
Winslet (1975) met 'Titanic', 
koningin Elizabeth II met 
'Queen Mary', zeiler Eric 
Tabarly (19311998) met Pen 

Duick'; Cousteau met grote 
papyrusboot. 

CUBA 
i22'og. 20oste geboortedag 
Charles Darwin (i8ogi882). 
10, 65, 75, 85 c. Resp. portret 
nawuronderzoeker en huis 
in Shrewsbury, schip 'Beagle' 
en wereldkaart, Darwin en 
twee mannen, Darwin met 
stamboom. 
28g'og. Chinese Volksrepu
bliek 65 jaar. 
85 c. Schilderij van Cubaanse 
schilderes Flora Fong (ig4g). 

■ n u n njiBioMKUwMuufMluinMia 

Sio'og. Cubaanse lucht
vaartmaatschappij 80 jaar. 
5,15,45, 50, 65, 75 c.; blok 
I. p. Resp. Ford Trimotor, 
Sikorsky S38B, DC3, DC4, 
IL62M, IL96 300; Tu204. 

i2io'o9. Upaep*, traditio
nele spellen. 
15, 65, 75 c , 2.04 p. Resp. 
vlieger, tol, domino, bal met 
stokken. Ook velletje met de 
vier zegels. 

iSio'og. Eerst raket
postvlucht in Cuba 70 jaar 
geleden. 
Blok I. p. Raket. 
i6io'og. Ministerie van 
Revolutionair Militair Leger. 
75 c. Gebouw. 
28io'og. Verdwijning van 
Camillo Cienfiiegos (ig32
1959) 50 jaar geleden. 
65 c. Portret van revolutio
nair met hoed. 
20ii'og. Verklaring Rech
ten van het Kind 20 jaar. 
1.05 p. Moeder en kind met 
Unicef*embleem. =• 
2ii i 'og. Cubaanse federatie „ 
van sportvissers 30 jaar. =~' 
15, 30, 45, 65, 75, 85 c ; blok = 
65 c. Verschillende afbeeldin ^ 
gen van vissende mannen en s 
boten; tilapia (Oreochromis " 
spp.). 
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23i2'o9. Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 50 jaar. 



1.05 P- F'del Castro (1926) 
met microfoon en embleem 
Verenigde Naties. 
5-i-'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger. 
Viermaal 15 c. Verschillende 
afbeeldingen van tijger. Ook 
velletje met de vier zegels. 
i5-i-'io. Toespraak Fidel 
Castro januari i960, 50 jaar 
geleden. 
65 c. Castro en tekst. 
28-i-'io. Bond van rebele-
rende jeugd 50 jaar. 
3.- p. Jonge man met boek en 
geweer. 
ig-i-'io. Treinen. 
5,10,15, 65, 75 c., 1.05 p.; 
blok I.- p. Resp. Fidel Castro 
stapt uit trein, DF7G-C 
locomotief, tankwagon, 
wagons met scheepscon-
tainers, goederenwagens, 
DF7-KC locomotief; MK62K 
locomotief. 
io-2-'io. 50 jaar diplomatieke 
betrekkingen met India. 
85 c. Fidel Castro met eerste 
premier van India, Jawaharlal 
Nehru (1889-1964). 
Nationaal aquarium 50 jaar. 
10,15,15, 50,75, 85 c ; blok 
I.- p. Resp. Bispira brunnea, 
Hypoplectrus gummigutta, 
Holocanthus cilliaris, zee
hond, Epinephelus guttatus, 
Tursiops truncatus; Acanthu-
rus coeruleus. 
i4-2-'io. Jeugdtheater 'La 
Colmenita' 20 jaar. 
Tweemaal 50 c. Verschillende 
afbeeldingen van kinderen. 
20-2-'io. Onderwater foto
grafie. 
10,15,45,50,75,85 c., 
blok I.- p. Resp. vis en ko
raal, zeester en koraal, krab 
en zeeanemonen, spons en 
waaierwormen, zeekomkom-
mer en koraal, zeepaardje 
met duiker en kokerworm, 
duiker met duikuitrusting 
en vis. 
ii-j-'io. Centraal Planbureau 
50 jaar. 
75 c. Gebouw. 
i2-3-'io. Honden en kunst. 
10,15,40, 65, 75, go c ; blok 
I.- p. Resp. Peruviaanse 
naakthond metMochica-
beeldje, bichon frisé met 
antieken kruik en jager, mas
tiff napolitano met Romeins 
mozaïek en jager, chihuahua 
met beeldje en kaart van 
Colima in Mexico, mops
hond met Chinees schilderij 
van jachtscène. King Charles 
spaniel met schilderij van Pe
ter Paul Rubens 'De Geboorte 
van Louis XII', faraohond 
met Egyptische grafschil
dering. 

CURAgAG 
lo-io-'io. Wijziging staats
vorm. 
III c. Landkaart, vlag en 
staatswapen. 

m ECUADOR 
jo-g-'io. Gevarieerd Ecua
dor, VI. 
$ 0.25,1.25, 2.-, 3.-. Resp. 
indiaanse vrouw met kind 
(Santo Domingo de los 
Tsachilas), monument" 
Mitad del Mundo' op evenaar 

(Pinchincha). Strand bij Los 
Frailes (Manabi), roofvogel 
Aguila harpia (Pastaza). 
7-io-'io. Citibank Ecuador 
50 jaar. 
$ I.-. Twee handen en beeld
merk bank. 

EGYPTE 
5-i-'io. Edfo-tempel. 
250 P. Tempel van zonnegod 
Horus. 
i5-i-'io. Aswan-dam 50 jaar. 
30 P., E£ I.- (samenhangend 
met doorlopend beeld). Dam 
in de Nijl. 

22-3-'io. Arabische Liga 50 
jaar. 
200 P. Zegel-op-zegel Yvert 
479 (1953) gebouwvan orga
nisatie in Cairo. 

EQUATORIAAL GUINEE 
i5-3-'io. Schilderijen van 
Joaquin Sorolla y Bastida 
(1863-1923). 
475. 575. 625, 675 F. (sa
menhangend). Werken van 
Spaanse schilder resp. 'Paseo 
a Orillas del Mar', El Balan-
drito', 'La Hora del Bafio', 
'Zelfportret'. 

i5-6-'io. Architectuur. 
475. 575. ö̂ 5> 675 F. (samen
hangend). Medisch centrum 
La Paz (Bata), Gepetrol-
gebouw (Malabo). Gecotel-
gebouw (Bata), parlements
gebouw (Malabo). 

ETHIOPIË 
i2-io-'io. Ethiopische Rode 
Kruis 75 jaar. 
0.45, 0.55,1.-, 2.- B. Resp. 
kind met zal<jes bloed, 
jubileumembleem, antiek 
en moderne ziekenwagen, 
ziekenhuis. Alle zegels met 
jubileumembleem. 

FALKLANDEILANDEN 
27-io-'io. Bloeiende heesters. 
27, 70, 95 p., £ i.io. Resp. 
Fuchsia magellanica. Hebe 
eliptica, Ulex europeus, 
Lonicera periclymenum. 

k 

FIJI 
30-6-'io. Insecten, cicaden. 
20 c , $ 1.50. Resp. uitgeko
men en volwassen Raiateana 
knowlesi. 
27-io-'io. WWF*, gekamde 
Fijileguaan (Biachylophus 
vitiensis). 
Viermaal $ 2.-. Verschillende 
afbeeldingen van leguaan. 
Alle zegels met beeldmerk 
WWF. 

lw.,.».«0', • 

FILIPPIJNEN 
28-9-'io. looste geboortedag 
Diosdado Macapagal (1910-
1997)-
7.- P. Portret oud-president. 
8-io-'io. Festival Dag van het 
Galjoen. 
Tweemaal 7.- P. (samenhan
gend); velletje met tweemaal 
7.-P.; velletje met 7.-, 40.- P. 
Resp. verschillende galjoe
nen met op achtergrond 
landkaarten; idem met op 
rand historische zeeroutes, 
idem met op rand wereld
kaart, met huidige zeeroutes. 
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GAMBIA 
ii-6-'io. 75ste geboortedag 
Elvis Presley (1935-1979). 
Velletje met tweemaal 140.-
D. (ongetand). Amerikaanse 
zanger en acteur in resp. wit, 
zwart jasje. 

GUINEE 
io-3-'o8.15g jaar Franse 
postzegels. 
30.000 F. Zegel-op-zegel 
Frankrijk Yvert 3 (1849). 
io-3-'o8. Albert Schweitzer 
(1875-1965), paddestoelen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. portret Duitse arts en 
theoloog met tweemaal Bol
etus satanas, tweemaal Vol-
variella volvacea, tweemaal 
Russuia emetica; tweemaal 
portret met resp. Entoloma 
hochstetteri, Craterellus 
cornucopioides. 
io-3-'o8. Mahatma Gandhi 
(i86g-ig48), orchideeën. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 
F. Resp. portret Indiaas 
politicus met tweemaal Dra-
cula polypheraus, tweemaal 
Dendrobium fimbriatum, 
tweemaal Haraella odorata; 
tweemaal portret met resp. 
Dendrobium fimbriatum 
en mausoleum Taj Mahal, 
Aerangis biloba en portret 
politicus Jawaharia Nehru 
(1889-1964). 

io-3-'o8. Vlinders. Velletje 
met zesmaal 5.000 F.; twee
maal blok 25.000 F. Resp. 
tweemaal Lycaena phlaeas, 
tweemaal Polyura athamas, 
tweemaal Talicada nyseus; 
Heliconus sara; Cethosia 
cyane. 
lo-j-'oS. Zeedieren. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal zeester, 
tweemaal zeepaardje, 
tweemaal slak (Aphelodo-
ris varia); zeepaardje met 
slak (Aphelodoris varia); 
zeepaardje 
25-5-'o8. Zeeweekdieren en 
vuurtorens. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal Alaginella 
met Lighthouse Hill (VS), 
tweemaal Scalptia vinnulum 
met Kaap Algulhas (Zuid-
Afrika), tweemaal Gergovia 
Patricia met Lighthouse 
Hill; Conus textile met Kaap 
Columbine (VS); Nautilus 
belauensis met Seal Point 
(Zuid-Afrika). 
25-5-'o8. Bekende personen 
en haaien. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal acteur Steven 
Spielberg (1946) met Sphyrna 
zygaena, tweemaal Spielberg 
met Rhincodon typus, twee
maal ontdekkingsreiziger en 
onderzoeker Jacques-Yves 
Cousteau (1910-1997) met 
Charcharodon carcharias; 
Spielberg met Cetorhinus 
maximus; Cousteau met 
Charcharodon carcharias. 

25-5'o8. Zuid-Afrikaanse 
rugbyspelers en schildpad
den. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Resp. tweemaal Bismarck du 
Plessis (1984) metCheo-
chelone pardalis, tweemaal 
Bryan Habana (1983) met 
Homopus femoralis, twee
maal John Philip Botha met 
Cheochelone sulcata; Schalk 
Burger (1983) met Astroche-
lys radiata; Btyan Habana 
met Aldabrachelys gigantea. 

GUINEE-BISSAU 
5-5-'o8. Inheemse fauna en 

flora. 
Velletje met 350, 500, 500, 
500 F.; velletje met 450, 
500, 500, 500 F.; twaalfmaal 
velletje met viermaal 500 F.; 
12 maal blok 3.000 F. Resp. 
viermaal leeuw (Panthera leo) 
met resp. zwarte ibis (Plega-
dis falcinellis), kraanvogel 
(Grus grus), zwarte kroon-
kraan (Balearicapavonina), 
secretarisvogel (Sagittarius 
serpentarius); viermaal Afri
kaanse olifant (Loxodonta 
africana) met resp. goudkap-
fiskaal (Lanarius barbarus), 
zwartkruintsjagra (Tchagra 
senegala), prachtglas-
spreeuw (Lamprotornis 
splendidus), helmklauwier 
(Prionops plumata); viermaal 
nijlkrokodil (Crocodylus 
niloticus) met resp. roze 
pelikaan (Pelecanus ono-
crotalus), (kleine pelikaan) 
Pelecanus rufencens, rode 
flamingo (Phoenicopterus 
ruber), kleine flamingo 
(Phoenicopterus minor); 
viermaal Afrikaanse savan
nehaas (Lepus victoriae) 
met resp. bruine kiekendief 
(Circus aeruginosus), steppe-
kiekendief (Circus macrou-
rus), Afrikaanse koekoeks
wouw (Aviceda cuculoides), 
Rüpell-gier (Gyps reuppelli); 
orchidee (Aerangis fastuosa) 
en geparelde dwerguil (Glau-
cidium perlatum), orchidee 
(Dactylorhiza sp.) en ste
kelvarken (Hystrix cristata), 
orchidee (Phaius rosellus) 
en stekelvarken, bijenorchis 
(Ophrys apifera) en oehoe 
(Bubo lacteus); viermaal 
buffel (Syncerus kaffer) met 
resp. kleine gekuifde ijsvogel 
(Alcedo cristata), teugelijs
vogel (Halcyon malimbicus), 
Senegalese ijsvogel (Halcyon 
senegalensis), Afrikaanse 
dwergijsvogel (Ispidina 
picta); viermaal gazelle 
(Gazella rufifrons) met resp. 
grijze roodstaartpapegaai 
(Psittacus erithacus). 

halsbandparkiet (Psittacula 
krameri), Senegal papegaai 
(Poicephalus senegalus), 
Kaapse papegaai (Poicep
halus robustus); Afrikaanse 
nimmerzat (Mycteria ibis) 
met paardantilope (Hip-
potragus equinus), zadel-
bekooievaar (Ephippiorhy-
nchus senegalensis) met 
hartenbeest (Alcelaphus 
buselaphus), bisschopsooie
vaar (Ciconia episcopus) met 
bongo (Tragelaphus eury-
cerus), Afrikaanse maraboe 
(Leptotilos crumeniferus) 
met hartenbeest; viermaal 
nijlpaard (Hippopotamus 
amphibius) met resp. nijl-
gans (Alopochen aegypti-
cus), pijlstaart (Dafila acuta), 
spoorwiekgans (Plectoperus 
gambensis), witwangfluit-
eend (Dendrocygna viduata); 
knobbelzwijn (Phacochoerus 
africanus) met heilige ibis 
(Treskiornis aethiopicus), 
penseelzwijn (Potaraoechoe-
rus poreus) met zwartbuik-



trap (Lissotus melanogaster), 
penseelzwijn met Ahanta 
francolijn (Francolinus 
ahantensis), knobbelzwijn 
met Afrikaanse lepelaar 
(Platalea alba); gevlekte 
hyena (Crocuta crocuta) met 
helmparelhoen (Numida 
meleagris), Afrikaanse wilde 
hond (Lycaon pictus) met 
neushoornvogel (Tockus 
erythrorhynchus), wilde 
hond met reuzentoerako (Co-
rythaeola cristata), gevlekte 
hyena met kroonparelhoen 
(Guttera pucherani); donkere 
zanghavik (Melierax metaba-
tes) met franjeaap (Colobus 
polykomos), kaalkopkieken-
dief (Polyboroides typus) met 
bruine baviaan (Papio papio), 
witkopgier (Trigonoceps 
occipitalis) met chimpansee 
(Pan troglodytes), kapgier 
(Necrosyrtes monachus) 
met Senegalgalago (Galago 
senegalensis); leeuw met 
Afrikaanse kwartelko
ning (Crecopsis egregia); 
Afrikaanse olifant met grijze 
baneneter (Crinifer piscator); 
krokodil met roze pelikaan; 
Afrikaanse savannehaas met 
steppekiekendief; stekelvar
ken met oehoe; buffel met 
kleine gekuifde ijsvogel; 
gazelle met halsbandparkiet; 
zadelbekooievaar; nijlpaard 
met pijlstaart; penseelzwijn 
met zwartbuiktrap; gevlekte 
hyena met kroonparelhoen; 
zwarte wouw (Milvus mi
grans) met chimpansee. 

INDIA 
3-io-'io. Gemenebest Spelen 
2010 New Delhi. 
Viermaal 5.- R. Badmin
ton, boogschieten, hockey, 
hardlopen. Ook velletje met 
de vier zegels. Op alle zegels 
beeldmerk Spelen. 
6-io-'io. Indische prinsdom
men. 
Viermaal 5.- R. Delen van 
oude postzegels van resp. 
Indore, Sirmoor, Bamra, 
Cochin. Ook velletje met de 
vier zegels. 

22-io-'io. Doon-school. 
5.- R. Gebouw in Dehradun. 

25-io-'io. Sant Shadaram 
Sahib (1708-1793). 
5.- Portret van goeroe. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
jo-g-'io. Grote veldslagen. 
Twaalfmaal 50 p. Slag bij 
Hastings (1066): ruiter met 
paard en boogschutter. Slag 
bij Agincourt (1415): boog
schutter en ruiter met paard, 
Slag bij Bosworth (1485): 
ruiters met paarden, Slag 

bij Naseby (1645): ruiters en 
paarden; Slag bij Cullo-
den (1746): soldaten met 
geweren. Slag bij Waterloo 
(1815): soldaat met geweer 
en ruiter met paard. Slag 
bij Alma (1854): militairen 
met geweren en ruiters met 
paarden. Slag bij Rorke's 
Drift (1879): militairen met 
geweren. Belegering van iVla-
feking (189g): militairen met 
geweren. Slag bij de Somme 
(1916): militairen met 
geweren. Slag bij EI Alamein 
(1942): militairen met gewe
ren, Landing in Normandië 
(1944): landingsschip en 
militairen met geweren. 

INDONESIË 
i7-8-'io. President en vice-
president. 
Velletje met tweemaal 
2.500 Rp. Portretten van 
president Susilu Bambang 
Yudhoyono (1949) en vice-
president Boediono (1943). 

IRAK 
ii-8-'io. Nationale koran
campagne. 
250 Din., blok 500 Din. 
Tweemaal heilige Koran. 

8-9-'io. Internationaal Jaar 
van de Jeugd. 
Tweemaal 250 Din. Beeld
merk, jongen- en meisjes
gezicht. 
i4-g-'io. OPEC* 50 jaar. 
250, 500 Din. Resp. Land
kaart gevuld met moskee en 
archeologische afbeeldingen, 
wereldbol met moskee en 
archeologische afbeeldingen. 
Beide zegels met OPEC-
beeldmerk. 

ISRAËL 
i5-ii-'io. Hof van Gethsé-
mané. Gezamenlijke uitgifte 
met Vaticaan. 
NIS 4.20. Olijfbomen en 
Kerk van Alle Naties. 
2i-ii-'io. Tocht door Rode 
Zee. 
Blok NIS 6.-. Mozes met staf 

2i-ii-'io. Frankeerzegel, 
vlag. 
'Binnenlands port'. Vlag. 

Zegel ook uitgegeven mat 
label voor persoonlijke bood
schap. 
2i-ii-'io. ASIFA* Israël, 25 
jaar animatiefilms in Israël. 
Vel met vijftienmaal NIS 1.70. 
Vijftien verschillende afbeel
dingen (filmbeelden) van 
boer die cactusvijg plukt, pelt 
en aan meisje geeft die de 
vrucht eet. 

2i-ii-'io. Bijbelverhalen. 
Driemaal NIS 1.70. Adam en 
Eva met appel. Jonas en de 
walvis, Samson en de leeuw. 

* MtwuwD TM nw s.~lt] Jit, nni m> 
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2i-ii-'io. Dag van de Filate
lie, bioscopen in Israël, II. 
NIS 4.20, 9.-. Resp. Armon-
cinema (Haifa), Zion-bios-
coop (Jeruzalem). 

JAPAN 
i5-ii-'io. Lokale wetgeving 
Aomori-prefectuur 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 y. 
Carnaval Nebuta-decoratie, 
Hirosaki-kasteel en kersen
bloesem, Sanshai Taisai-
festival, Towada-meer met 
boom, Kandachime-paard. 
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KAZACHSTAN 
i7-8-'io. Stad Chimkent. 
5 t. Stadswapen. 
20-8-'io. Grondwet 15 jaar. 
321. Wetboek en deel van 
vlag. 

24-8-'io. 175ste geboortedag 
Musa Baijanuly (i835-ig2g) 
'A'. Portret componist met 
partituur. 
27-8-'io. Raketlanceerplaats 
Baikonur 55 jaar. 
1901. Wereldbol, raket en 
duif 
22-g-'io. looste geboortedag 
Muichamedjan Karataev 

(1910-1995). 
201. Portret literair acade
micus. 
24-g-'io. looste geboortedag 
Baurjan Momashuly (1910-
ig82). 
Blok 1401. Portret 'Held van 
de Sovjet-Unie'. Doorlopend 
beeld op rand met oorlogs
scène en medailles. 

KOREA NOORD 
i-g-'io. Bekende Koreaanse 
schilderijen. 
i5> 35> 7°> 100 w. Resp. 
'Dennenboom en Havik' van 
Sin Yun Bok, 'Golven van 
Ongchon' van Jong Son, 'Riet 
en Wilde Ganzen' van Jo 
Sok Jin, 'Na het plukken van 
Medicinale Kruiden' van Kim 
Hong Do. Ook velletje met de 
vier zegels. 
6-g-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 in Shanghai. 
25 w. Beeldmerk van Noord-
Koreaans paviljoen: sprin
gend paard en ruiter. 
lo-io-'io. Arbeiderspartij 
65 jaar. 
Velletje met 10, 20, 25, 50, 
50, 60 w.; blok 215 w. Resp. 
partijvlag, vijfmaal Kim II 
Sung resp. op militair schip, 
bij trein, bij boeren tijdens 
oogst, tijdens wetenschap
pelijk congres, tijdens 
ontmoeting met bevolking; 
Kim II Sung met partijgeno
ten en vlag. 

KOREA ZUID 
27-io-'io. Koreaanse films, 
IV. 
Viermaal 250 w. Filmscènes 
uit resp. Seopyenje, Shiri, Tae 
Guk Gi, Gukga Daepyo. 

MACAU 
5-ii-'io. Macau Food Festival 
10 jaar. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.50 ptcs.; 
blok 10.- ptcs. Verschillende 
lokale gerechten. 

MALEISIË 
g-io-'io. Wereldpostdag. 
Vel met 28 maal 60 sen. Oude 
en nieuwe postkantoren in 
Maleisische staten. Vlaggen 
van staten op zegels van 
huidige kantoren. 

24-io-'io. Singgahsana 
Kdymm (1930), sultan van 
Pahang, 80 jaar. 
60, 80 sen, RM i.-, Verschil
lende afbeeldingen van 
sultan. 

MAROKKO 
ii-io-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
7.80 Dh. Wereldbol, visser, 
dolfijnen, haas, vogels, 
flamingo's, bomen en 
beeldmerk. 

MARSHALLEILANDEN 
i4-9-'io. Oorlogsschepen in 
Tweede Wereldoorlog in de 
Pacific. 
Vel met vijftienmaal $ 0.44. 
USS* Resp. Nevada, Mis
souri, Wisconsin, Oregon, 
Massachusetts, North Caro
lina, Texas, Idaho, New Jer
sey, Colorado, South Dakota, 
New Mexico, Washington, 
Iowa, Alabama. 

i4-g-'io. Cultuur van Mar
shalleilanden, VIII. 
Vijfmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Kerk in Likiep, schip 
bij tewaterlating, groep 
mensen en man met visnet, 
man met visval in kano, 
zeegezicht met palmbomen 
en zeilboot. 

20-g-'io. Schelpen. 
$ 0.28, 0.98. Resp. Pecten 
jacobaeus, Gibbula magus. 
i8-io-'io. Kerst. 
Viermaal $ 0.44. Verschillen
de afbeeldingen kerstman. 

MAURITIUS 
iS-g-'io. Oud-premier Sir 
Seewoosagur Ramgoolam 



(Igoo1985). 
100 Rs. Portret in gouddruk 
van 'Vader des Vaderlands'. 

m 

MAURITIUS 

MAYOTTE 
57'io. Houtsnijwerk. 
€ 0.58. Gedecoreerde boe
kenstandaard. 

nisatie rampenbestrijding 
20 jaar. 
$ 7. Rokende vulkaan en 
mensen met meetapparatuur 
en beeldmerk organisatie. 

25io'io. Tradities, Dag van 
de Doden. 
$ 7.. Mannen en vrouwen
pop. 

MONTSERRAT 
29io'io. WWF*, vogels. 
$ i . io , 2.25, 2.50, 2.75 (sa
menhangend). Verschillende 
afbeeldingen van Egretta 
rufescens. Alle zeges met 
WWFbeeldmerk. 

MEXICO 
lög'io. 200 jaar onafhanke
lijkheid. 
Vijfmaal $ 7., 11.50. 
Verschillende historische 
afbeeldingen. 
i69 ' io. 200 jaar onafhanke
lijkheid. 
Vijfmaal $ 7., 11.50. 
Verschillende historische 
afbeeldingen. 

NEDEREANDSE ANTILLEN 
28'io. TeleCura^ao 50 jaar. 
59, III , 164 c. Resp. man met 
opnamecamera, antenne
mast, jubileumbeeldmerk. 

NIEUWCALEDONIË 
Aug. '10. Spelen van de 
Pacific. 
75 f. Vlaggen van deelne
mende landen met mascotte 
Joemy en gezicht op Nieuw
Caledonië met bomen. 

2ig'io. Nationale universi
teit 100 jaar. 
Velletje met zesmaal $ 7.. 
Portret en verschillende 
afbeeldingen van gebouw. 
259'io. Scouting, gidsen 
van Mexico. 
$ 7.. Hand en klaverblad met 
organisatieembleem. 
4io'io. Conferentie UIT* in 
Mexico. 
$ 11.50. Kaart Mexico met 
satellieten en UITembleem. 
gio'io. Wereldpostdag. 
$ 11.50. Schrijvende hand 
met pen en geopende atlas. 

NIEUWZEELAND 
20io'io. Kerst, 50 jaar 
kerstzegels. 
60 c , $ 1.20,1.90, 2.40, 2.90. 
Zegelopzegel, resp. Yvert 
404 (i960) schilderij met 
geboorte van Christus, Yvert 
523 (1970) glasinloodraam 
van Presbyteriaanse kerk in 
Invercragill, Yvert 754 (1979) 
boom en bloemen, Yvert 853 
(1983) Zuiderkruis en Ster 
van Bethlehem met bloemen 
(Poinsettia), Yvert 1770 
(2000) Maria en kindje Jezus. 
Ook zegels van 60c en $ 1.90 
in klein formaat. 

i2io'io. Archeologie, 
gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan. 
Velletje met tweemaal $ 7. 
Vuurtempel in Surakhany 
(Azerbeidzjan), tempel van 
de maan in Teotihuacan 
(Mexico). Op rand vlaggen 
van beide landen en opgegra
ven voorwerpen. 
i j  io  ' io . Nationale orga

3ii ' io. Strandreddingsbri
gade 100 jaar. 
60 c , $ 1.20,1.90, 2.40, 2.90. 

Hoofd van strandwachter 
met resp. strandwachter, 
opblaasbare boot, surfers, 
surfboot, mars van strand
wachten tijdens 'branding 
carnaval'. 

i2 i i  ' io . Postzegeltentoon
stelling Palmpex 2010 in 
Palmerston. 
Velletje met driemaal $ i.
(rond zegel). Kiwizegel uit 
1988 (Yvert loio) . Op rand 
windmolens 

NIUE 
20io'io. Kerst 
30 c , $ 1.40, 2., 4.. (sa
menhangend). Resp. Engel 
Gabriel bezoekt Maria in 
Nazareth, Maria en Jozef rei
zen met ezel naar Bethlehem, 
Maria en Jozef met Jezus en 
rund met ezel en schaap, 
herders. 
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NORFOLKEILAND 
i8io'io. Kerst, vogels. 
Velletje met 15, 55, 60 c, 
$ 1.30. Resp. Crimson Rosel
la met bel. Crimson Rosella 
en Cyanoramphus cookii 
op kersttak, Cyanoramphus 
cookii met pakje. Crimson 
Rosella met kerstbal. 

OEZBEKISTAN 
258'io. Koperwerk uit 
negentiende eeuw. 
Velletje met 400, 800, i.ooo, 
1.200 (S). Resp. vaas, kom en 
kan, lamp en kom, dienblad 
en kan. 

PANAMA 
i88'io. Millennium 
doelstellingen van Verenigde 
Naties. 
Velletje met viermaal 0.20 B. 
Armoede: twee handen met 
waterdruppel en huis met 
gloeilamp en drinkkarton, 
scholing: hand met pen, 
gelijkheid van sexen en 
vrouwenemancipatie: twee 
handen, terugdringen kin
dersterfte: handen met baby. 

278'io. 100 jaar Salesianen 
in Panama. 
20 B. Don Bosco met land
kaart Panama en verschillen
de activiteiten van Salesianen 
in Panama. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i3io'io. Bekende personen. 
Velletje met 5,101. , i., 3.
4.65, 6.30 K.; velletje met i., 
3., 4.65, 6.30 K.; blok 10. K. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus Johannes Paulus II 
(19202005); verschillende 
afbeeldingen van moeder 
Teresa (19101997); paus 
Benedictus XVI (1927). 

PITCAIRNEILANDEN 
20io'io. Inheemse land
slakken. 
80 c , $ I., 1.80, 2.50. Resp. 
Orobophana solidula, Phi
lonesia filiceti, Orobophana 
solidula, Philonesia filiceti. 

POLYNESIË 
i4io'io. Internationaal 
vliegveld 50 jaar geleden 
geopend. 
500 F. Vliegtuig en mensen 
in kano. 

SINGAPORE 
2oio'io. Festivals in Sin
gapore. 
Viermaal i " Local, viermaal 
55 c. Resp. Chinees Nieuw
jaar, Hari Raya Aidifitri (eind 
van ramadan), Deepavali 
(lichtfeest), kerstmis, Chi
nees Nieuwjaar, Hari Raya 
Aidifitri, Deepavali, kerstmis. 

ST. HELENA 
25io'io. Kerst, plaatsen op 
St. Helena met bloemen. 
15, 25, 40 p.; £ I.. Resp. 
Jacob's Ladder met orchidee. 
High Knolfort met agapan
thus, Diana's Peak met lelie; 
Heart Shapedwaterval. Alle 
zegels met kerstversieringen. 

ST. MAARTEN 
loio'io. Wijziging staats
vorm. 
164 c. Landkaart, vlag en 
staatswapen. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
20io'io. Lokale uitdruk
king 'Gare ä la Carre'. 
€ 0.58. Kinderen op slee en 
man. 

SURINAME 
20io'io. Primaten. 
'A' (SR$ 0.45), SR$ 0.55, 
I., 1.50, 2., 2.50, 3., 4., 
4.50, 5., 6.50, 9.. Resp. 
Theropithecus gelada. Go
rilla beringei, Cercopithecus 
nictitans, Microcebus myoxi
nus, Macaca silenus. Lemur 
catta, Propithecus verreauxi, 
Galago crassicaudatus, 
Cacajao melanocephalus, 
Pan paniscus, Lagotrix cana, 
Capucinus albifrons. 

SURINAME SURINAME 

TADZJIKISTAN 
205'io. Waterkrachtstation 
Rogun. 
o.io, 0.15, 0.20,10. S. Resp. 
dam, hoogspanningsmasten, 
installatie, railtransport. 
i8'io. Khaje Abdullah 
Ansari (10061088). 
5. S. Portret filosoof met 
boeken en vlaggen. 



28'io. Internationale post
zegeltentoonstellingen 2010 
in Bangkok en Lissabon, 
dieren. 
Velletje met 2.50, 3., 3., 
3. S. (met twee labels). 
Resp. Canis lupus, Lynx lynx, 
Elephas maximus, Panthera 
ügris. Op labels paleis in 
Bangkok en toren van Belem 
in Lissabon. 

TAIWAN 
6ii'io. Internationale bloe
mententoonstelling Taipeh. 
Velletje met negenmaal 
NT$ 5.; velletje met tienmaal 
NT$ 5.. Resp. negenmaal 
verschillende orchideeën, 
tweemaal lelie, tweemaal 
zonnebloem, tweemaal or
chidee, tweemaal hortensia, 
tweemaal tulp. 
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i8ii'io. Antieke Chinese 
kunstschatten. 
NT$ 5., 5., 10., 25.. Schat
ten uit tijdperk Qingdynastie 
resp. verguld koperen 
wierookvat, driemaal verguld 
koperen offerpot. Ook vel
letje met de vier zegels. 

ii2'io. Nieuwjaarsgroeten. 
NT$3.50,15.;bIokNT$I2.
. Resp. twee konijnen, 
konijn; springend konijn. 

THAILAND 
i66'io. Overdrukken, 
zeefauna. 
Velletje met negenmaal 100.
B. Overdruk op 3. B., Yvert 
nrs. 19581966 (2001). 
i67'io. Koninklijke bark 
'Suphannaphnong' met 
overdruk. 
200. B. Overdruk op 9. B., 
Yvert nr. 1740 (1997). 

! 200 hiVmUvlB THAILAND ' 
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5io'io. Internationale Week 
van het brievenschrijven, 
zinken speelgoed. 

Zesmaal 3. B. Kip en konijn, 
rammelaars, pistool, bootjes, 
motorfiets, tollen. Ook 
tweemaal velletje met elk drie 
zegels. 

loio'io. Guan Yin, II. 
9. B. Godin van troost en 
genade. 
i5io'io. looste sterfdag 
koning Chulalongkorn 
(18531910). 
9. B. Portret. 
iiii'io. Jongenskostschool 
Vajiravidhcollege 100 jaar. 
3. B. Gebouw en embleem. 
i5ii'io. Nieuwjaar. 
Viermaal 3. B. Viermaal 
vuurwerk. Ook velletje met 
de vier zegels (verkoopprijs 
20.B). 

5i2'io. Koning Bhumibol 
Adulyadej 83 jaar. 
9. B. Koning met rijstaren 
en korrel. 

TUNESIË. 
loio'io. Bekende personen. 
250, 600, i.ooo, i.ioo m. 
Resp. schilder en beeldhou
wer Zoubeir Turki (1924
2009), dichter Jaafar Majed 
(19402009), schilder Ali Ben 
Salem (19102001), schrijver 
Mustapha Khraief (1910
1967)

RÉPUBLIQUETUNBIENNC ■ 

URUGUAY 
25g'io. 90ste geboortedag 
Marion Benedetti (1920
2009). 
Tweemaal $ 12. Verschillende 
portretten van journalist. 
309'io. Lente. 
Viermaal $ 12 (samenhan
gend). Passiebloem (Pas
sieflora coerulea), guirakoe
koek (Guira guira), rosse 
ovenvogel (Furnarius rufud), 
bloem en vrucht van 'pata de 
vaca' (Bauhinia forficata var. 
pruinosa). 

» S12 Bouhtiua forficata var prmnoia 
[ _̂̂  ^ ^ ^ PaladeVaca 
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8io'io. Uruguay 25 jaar 
raadgevend lid Verdrag van 
Antarctica. 
$ 37. Pinguïn (Pysochelis 
antarctica), landkaarten 
beeldmerk organisatie. 

8io'io. Frankeerzegel. 
$ I. Brievenbus uit 1879. 
20io'io. Serie beroepen. 
$ 7. Snoepverkoper. 

VIETNAM 
2io'io. 1.000 jaarThang 
Long, strijd tegen buiten
landse indringers. 
2.000, 2.500, 4.500, 6.500 d.; 

blok 14.000 d. Ontwikkeling 
van Hanoi resp. vlaggentoren 
en wimpel, oude stadspoort 
en moderne gebouwen, Lonh 
Bienbrug en Nhat Tanbrug, 
treinstation en stationsge
bouwvliegveld; wegennet en 
mensen met computer. 

** Chinese dierenriem 
(zodiak): Jaar van de Tijger 
I52'lO t0 t22 ' l I . 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asifa Association Inter

nationale du Film 
d'Animation 

FIT Federazione Italiana 
Tennis 

NEMA National Emergency 
Management Agency 

OPEC Organisation of Oil 
Exporting Countries 

WWF World Wild Life Fund 
UIT Union Internationale 

des Telecommunica
tions 

UNO United Nations Orga
nization 

Unicef United Nations In
ternational Children 
Emergency Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

USS United States Ship 

IEREN IN DE CHILEENSE VRIJHEIDSOORLOG 
Dit jaar wordtin Latijns
Amerikaanse landen het 
feit herdacht dat zij 200 jaar 
geleden de strijd aangingen 
met de Spaanse overheer
sers. Onder de naam 'El 
bicentenario' wordt in vele 
landen de soms hevige en 
vaak ook bloedige strijd 
herdacht waarmee een 
eind kwam aan de Spaanse 
bezetting. Een bezetting 
die vanaf het begin van de 
zestiende eeuw in stand 
werd gehouden door zowel 
het Spaanse leger als de 
roomskatholieke kerk. De 
conquistadores ofwel de 
veroveraars onderwierpen 
de lokale bevolkingsgroepen 
en de geestelijken zorgden 
ervoor, dat de indianen aan
hangers werd van de kerk. 
Met de bezetting van Spanje 
door Napoleon in 1808 
verslapte de greep van 
Spanje op het Amerikaanse 
continent en in een tijds
bestek van zo'n vijftien jaar 
werden de bezette landen 
onafhankelijk. Bekende 
leiders in die periode waren 
Simon Bolivar, José de San 
Martin, José Maria Morelos 
en Bernardo O'Higgins. 
Onder hun leiding wist de 
bevolking het juk van de 
Spaanse overheersers van 
zich af te schudden. 
Diverse landen in Zuid
Amerika laten dit jaar op 
filatelistisch gebied 'El 
bicentenario' de revue passe
ren. Ook de Chilenen blijven 
in dit opzicht niet achter en 
hebben inmiddels meerdere 
zegels aan dit onderwerp 
gewijd. Op 10 september 
jl. Icwamen de eerste zegels 
beschikbaar en hierop 
Bernardo O'Higgins en de 
Argentijnse generaal José de 
San Martin op hun paarden 
afgebeeld te midden van het 
strijdgewoel. 

Deze uitgifte was een 
gezamenlijk initiatief met 
de Ierse posterijen. Dit kan 
verklaard worden door het 
feit dat Bernardo O'Higgins 
oorspronkelijk van Ierse 
afkomst was. Hij werd in 
1778 geboren als onwettig 
kind van de in Ierland ge
boren gouverneur van Chili. 
Zijn vader was een Spaanse 

officier die afkomstig was 
uit het graafschap Sligo in 
Ierland. Een deel van zijn 
jeugdjaren bracht Bernardo 
door in Londen en volgde 
daar ook zijn opleiding. 
Na zijn terugkomst in 
Chili sloot hij zich aan bij 
de revolutionaire beweging 
die het Spaanse bewind ten 
val wilde brengen. Nadat de 
Spanjaarden waren verjaagd, 
werd hij in 1817 het eerste 
staatshoofd van het onaf
hankelijke Chili. Hij stond 
bekend al een energieke en 
daadkrachtige leider. Onder 
zijn bewind werden bibli
otheken en ziekenhuizen 
gebouwd. Ook de militaire 
academie en de Chileense 
marine kwamen tijdens zijn 
zesjarige regeringsperiode 
tot stand. In 1823 kwam er 
een eind aan zijn bewind en 
vluchtte hij naar Peru. Zon

der ooit nog naar Chili terug 
te zijn geweest overleed hij 
hierin 1842. 
Ook een andere Ier heeft een 
belangrijke rol gespeeld in 
de Chileense vrijheidsoor
log. De uit het graafschap 
Tyrone afkomstige John 
(Juan) MacKenna. Hij werd 
geboren in 1771 en vertrok 
reeds op jonge leeftijd naar 
Spanje om in Barcelona te 
studeren. Hier volgde hij een 
opleiding aan de Koninklijke 
School voor Wiskunde en 
later was hij ook leerling 
aan de Koninklijke Militaire 
Academie. Op zestienjarige 
leeftijd trad hij toe tot het 
Spaanse leger en vocht hij 
in NoordAfrika. Hij maakt 
snel promotie in het leger 
en in 1796 werd hij naar 
ZuidAmerika gestuurd. 
Hier werd hij benoemd tot 
gouverneur van Osorno. Na 
zijn huwelijk in 1809 met 
een vrouw die afkomstig 
was uit een revolutionaire 
familie sloot MacKenna 
bij het uitbreken van de 
bevrijdingsoorlog zich aan 
bij de rebellen. Hij kwam in 
contact met O'Higgins die 
hem een vooraanstaande 
positie gaf bij het opstande
lingen leger. Samen trokken 
zij ten strijde tegen de 
Spaanse overheerser. Na een 
staatsgreep werd hij verban
nen naar Argentinië waar hij 
in 1814, in een duel, om het 
leven kwam. 

« T . 
' Chi|eaii Independence 
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KINDERBOEKEN, FANTASIERIJK THEMA EUROPAZEGELS 

SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS; 
JEFFR£YGROENEVELD(ó)HETNET.NL 

Wie had gehoopt dat de 
Europazegels weer een 
vaste plek in het uitgif
teprogramma van TNT 
Post had gekregen, kwam 
in 2010 bedrogen uit. 
En dat terwijl het thema 
"kinderboeken" zich 
prima leende voor een of 
meerdere Nederlandse ze
gels. Het werk van Annie 
M.G. Schmidt, kabou
ters in kinderboeken en 
Nijntje zijn inmiddels ook 
filatelistisch onsterfelijk 
geworden, maar waar 
blijven helden als Pietje 
Bel, Dick Trom, Krui
meltje of de werken van 
Tonke Dragt, Jan Terlouw 
en Paul Biegel? 

Beroemde beer 
De meeste Europese 
landen hebben wel de 
inmiddels meer dan 

50 jaar oude traditie 
voortgezet en hebben hun 
literaire helden geëerd of 
getracht de vreugde van 
het lezen op jonge leeftijd 
te verbeelden. Het is niet 
allemaal even verrassend 
wat er verschenen is, 
maar wie de uitgiften op 
een rij zet, krijgt toch een 
aardig palet voorgescho
teld. De Britse Royal Mail 
houdt het heel traditio
neel met een serie van zes 
zegels gewijd aan Winnie 
de Poeh, de beer van 
Janneman Robinson, die 
overigens in het Engels 
Christopher Robin heet, 
en zijn vrienden Knor
retje, lejoor. Uil, Teigetje, 
Kanga en Roe (1-5). A.A. 
Milne schreef de verhalen 
indertijd voor zijn zoon 
Christopher Robin. De 
boeken werden mede een 

succes dankzij de illustra
ties van E.H. Shepard. 
Zijn tekeningen vormen 
de basis van deze serie, 
waarvan overigens alleen 
de ist class-zegel het logo 
draagt van de Europa
zegels (6). 

Britse jeugdliteratuur 
Kinderboeken uit de 
Britse jeugdliteratuur 
werden door verschil
lende postadministraties 
gebruikt. De zegels van 
Gibraltar zijn gewijd aan 
boeken van Roald Dahl, 
die ook bij ons graag door 
jongeren gelezen wordt. 
Sjakie en de chocolade
fabriek. De Griezels, De 
Grote Vriendelijke Reus 
en Mathilde zijn titels die 
op menig Nederlandse 
boekenplank staan (7-10). 
Waarschijnlijk spreekt het 
gegeven van kinderen die 
tegen ouderen in opstand 

komen of volwassenen 
die iets kinderlijks heb
ben behouden onze jeugd 
(of hun ouders) erg aan. 
Ook de boeken van Roald 
Dahl zijn onlosmakelijk 
verbonden met hun il
lustrator. Quintin Blake in 
dit geval. 
Jersey zocht het onder 
andere bij Rudyard Kip
ling, die wij voornamelijk 
kennen van diens Jun-
gleboek. In de Angelsak
sische wereld is hij ook 
geliefd vanwege de "Just 
so stories", een verha
len- en gedichtenbundel. 
Beïnvloed door diverse 
culturen vertelt Kipling 
op beeldende wijze over 
allerlei dingen, zoals hoe 
de olifant zijn slurf kreeg 
(11), de luipaard zijn vlek
ken en ook hoe het alfabet 
tot stand kwam. Een 
andere zegel is bestemd 
voor de klassieker Alice 

in Wonderland van Lewis 
CaroU, die geen nadere 
introductie behoeft. 
Op de zegel zijn de 
gekke Maartse Haas en de 
Hoedenmaker afgebeeld 
tijdens het theeuurtje, dat 
maar blijft voortduren 
door een ruzie met de Tijd 
(12). 

Pop 
Pinokkio van Carlo Col-
lodi, die op een zegel van 
Italië staat, zal ook bij 
iedereen bekend zijn (13). 
Wie kent niet het verhaal 
van de houten pop die zo 
graag een mens van vlees 
en bloed wil zijn? Het 
werd overigens indertijd 
geschreven met een knip
oog naar volwassenen, 
die er allerlei toespelin
gen in herkenden. Op een 
tweede Italiaanse zegel 
zien we de zeer populaire 
muis Geronimo Stilton, 

Winnie ih« Poch and hglct Wmntt the-Rmh ntid RalJiii 
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die ook in ons land een 
hele schare fans heeft 
(14). Inmiddels heeft hij 
al in meer dan honderd 
boeken zijn avonturen 
beleefd. Wie deze boeken 
geschreven heeft is niet 
helemaal duidelijk. Ze 
worden toegeschreven 
aan ene Elizabeth Dami, 
maar er zijn ook mensen 
die beweren dat de muis 
zelfde auteur is.... 

Verleden 
De Ierse post grijpt voor 
de Europazegels louter 
naar het verleden. Zo is 
een van deze zegels ge
wijd aan Gulliver's Reizen 
van Jonathan Swift (15). 
Het boek is voornamelijk 
bekend door het deel 
waarin Gulliver naar 
Lilliput reist en daar voor 
een reus wordt aangezien. 
De overige delen waarin 
Gulliver terechtkomt bij 

reuzen, en in landen waar 
intellectuelen heersen of 
paarden worden minder 
gelezen. Dat komt waar
schijnlijk doordat Gulliver 
in Lilliput inmiddels de 
status van kinderboek 
heeft verworven, terwijl 
Gulliver's Reizen oor
spronkelijk een boek voor 
volwassenen was, een 
satire op de Britse maat
schappij en de indertijd 
populaire reisverhalen. 
De overige delen van 
het boek zijn niet in de 
kinderboekencanon op
genomen, maar toch zien 
we op het velletje Gulliver 
in het land van de reuzen. 
Oscar Wilde schreef ook 
voor volwassenen, maar 
De gelukkige prins is 
daarop een uitzondering. 
Hij maakte dit sprookje 
met een sterk religieuze 
inslag voor zijn zoontjes. 
De prins is te zien op een 
tweede zegel van de Ierse 
Post (i6). 

Illustraties 
Tot mijn favoriete Euro
pazegels reken ik zeker 
de uitgifte van Zweden. 
Op een zegel van 12 kroon 

staat een illustratie uit 
Kinderen van het bos van 
Elsa Beskov uit 1910 (17). 
In het boek staan vele 
aftieeldingen van dieren, 
die de lezers vertrouwd 
maken met de natuur. De 
gekozen illustratie voor 
de postzegel is werkelijk 
een juweeltje. Op een 
tweede zegel van 12 kroon 
zien we een afbeelding uit 
IVlaja's alfabet dat in 1894 
verscheen. Spelenderwijs 
leren kinderen het alfabet 
aan de hand van verhaaltjes 
waarin de verschillende 
letters voorkomen (18). 
Een erg productieve il
lustrator was de Hongaar 
Karoly Reich, die voor 
wel vijfhonderd boeken 
illustraties gemaakt heeft. 
Behoorlijk wat van zijn 
oorspronkelijke werk 
hangt nu in allerlei Hon
gaarse instellingen die 
iets te maken hebben met 
kinderen. De Hongaarse 
post koos een aantal van 
zijn illustraties voor de 
Europazegels (19). 

Opmerkelijk 
Een opmerkelijke keuze 
staat op de Europazegels 

van Vaticaanstad. Daar 
heeft men de Bijbel als 
uitgangspunt voor het 
gemeenschappelijke 
thema genomen. Zo zien 
we Adam en Eva onbe
kommerd in het Paradijs 
(20) op de ene zegel en 
Jezus met kinderen op 
de andere, Het laatste is 
een verwijzing naar de 
bekende regel "laat de 
kinderen tot mij komen" 
uit het evangelie van Mar
kus 10:14(21). 

Fantasie 
Tot slot wil ik u wijzen 
op een aantal landen dat 
niet een bepaald boek of 
illustratie heeft gebruikt 
voor de Europazegels van 
2010, maar op de ene of 
andere manier wil laten 
zien dat het lezen van 
boeken de fantasie prik
kelt (2227). Al lezend 
droom je weg naar andere 
werelden en vergrootje 
je eigen wereld. Al met 
al een mooi thema waar 
de postadministraties 
zich prima op hebben 
uitgeleefd. Alleen blijft 
het jammer dat Nederland 
verstek heeft laten gaan. 

GESPECIAUSÜRDE 
VERENIGINGEN 

Bent u geïnteresseerd 
in Europazegels of 
kinderboeken dan zijn er 
in Nederland twee gespe
cialiseerde verenigingen 
die misschien iets voor 
u zijn. De eerste is de 
Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties 
en Verenigd Europa 
Filatelie, die dit jaar 50 
jaar bestaat. Voor meer 
informatie kunt u terecht 
bij de secretaris, tel: 
0334943567. De andere 
vereniging is de De Fila
telistische Motiefgroep 
Papier en Druk voor 
iedereen die zich bezig
houdt met het gedrukte 
woord en de drukkunst 
in de filatelie in al zijn 
facetten. Voor meer 
informatie over deze 
vereniging kunt u terecht 
bij de waarnemend secre
taris, tel: 0575520374. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMERJ 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 

l www.mntiefonline.nl Motiefpost-
i zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 

Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
rnhprr-wiktor(g)home.nl 

^ggj 
Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Br. Commonwealth (1937-2009) free 
pricelist for more than 20000 post-
fris offers. L.B.Pedersen, Kirkevae-
nget 317, 8310 Tranbjerg, Denmark. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. Be
perkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en A-nrs. 
Info en prijslijsten: 
mennpsnoeki^hetnet.iil 
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 op 
www.oosteuropafilatelie.nl M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

www.philatelie-amsterdam.nl 
thematisch en wereld met foto! K. 
Erkelens. 
Telefoon 020-6838643. 

Nederland frankeergeldige euroze
gels zonder gom 0,34 - 0,3g - 0,44 

° eurocent 50%. C. Cruyssen. Telefoon 
° 06-25162155. 

« Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
w Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
Q 20-25%. R.Dorman, Fonteinkruid 
" 37, 7772 NL Hardenberg. Telefoon 
i 0523-272182. 

Motiv keuzezending gelegenheids-
9tQ stempels FDC poststukken alle 
' ' ' ' ' ' landen, ook in abo alle motiven. H. 

Zwakhoven, Hoefstraat 20, BE 3940 
Hechtel, België. 

Kilowaar Duitsland grf w.b. nieuw 
400 gr. 12 euro. Bank 894812335. 
H.J. de Vries, Hillegom. Telefoon 
0252-518302. 

Israel uitgiften tegen nominale 
waarde, prijslijst en geschenk gratis. 
Eilat Philatelie Club, 
Box 542, 881104 Eilat, Israel, www. 
israelstamps-eilat.com 

Kijk op www.postdor.nl voor postze-
gels van o.a. Duitsland, Nederland, 
Ierland en meer, voor 5 tot 15% van 
de cataloguswaarde. U kunt ook uw 
mancolijst sturen naar: M. Dorman, 
Loorlaan 39, 7773 AL, Hardenberg 
of naar adminfpipostdnr.nl 

50 St. gr. form. Liechtenstein 10 
euro, 125 St. gr. form. Zwitserland 
10 euro. Complete lijst op aanvraag. 
D. Beekman, Slijpkruikweg 5, 6712 
DH Ede. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd postze
gelverzamelingen en munten. Be
zoek aan huis mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070-
3388427 ofo6-5iii8436. Bezoek aan 
huis. Geen object te groot. 

NL zakelijke Vh-kaart G68a en 77a, 
echt gebruikt. K. Schräer, Postf. 
H43, D-48488 Emsbüren. 

Te koop gevr, verz. Ned. Aante-
kenstroken. T. Bulder, leplaan 29, 
2742 ZG Waddinxveen. Telefoon 
0182-630582. 

Frankrijk: postfris 2003-2010 liefst 
in DAVO luxealbum. G.Sweijen. 
Telefoon 035-5421786. 
E-mail: gsweijen(p)hetnet.nl 

Roodfrankeringen Nederland en 
buitenland in grote verzameling. 
Rolf Folkerts. Telefoon 0478-
583337-

Uw persoonlijke postzegeKs), ook 
ruilen. F. de Graaf, Columbusstraat 
179, 2561 AG, Den Haag. 

Aruba 2000/06 pfr. jrg. Of series 
Rep. Sur. O.a. 1148,1177/0,1358/61. 
Indonesië o.a. 2533/60, B233/251. 
N. de Neef, telefoon 0523-614978 
(na 19 u.) nfndeneefipkpnmail.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie www.sgbritannia. 
nl Blad, meetings, 4 grote veilin
gen, 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 ofwww. 
filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afi-ika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 bijeen
komsten in Tiel, 5 veilingen, 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 postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. in De Bilt. Contr. 
19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaagfp)hccnet.nl 

Spanje en/of Portugal? 4X p.j. bij
eenkomst in Utrecht met veiling en 
l<wartaalblad. Bel H. Veen. Telefoon 
079-3611910. 
www.ksp-iheria.nl 

Rondzendvereniging Contact schept 
Kracht (CsK) biedt sinds 1926 

gerichte kwaliteitsrondzendingen 
perverzamelgebied. Contributie g 
euro per jaar. Tegemoetkoming in 
portokosten. Ook inzenders van 
harte welkom. Provisie 6% en voor
schotten beschikbaar. Zie www.csk. 
nu Telefoon 0527-615129. 

Zaterdag 5 februari 2011 te Nijverdal 
Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs in Hervormd Cen
trum, Constantijnstr. 7A van 10.00 
-16.00 uur, Inl. P.v.Os. Telefoon 
06-24109133. 

50'PostzegeIdagV.P.V.A. op 29 
januari 2011. Speciale uitgifte per
soonlijke postzegel te koop op deze 
dag. Gratis taxatie, 5 eurocentboe-
ken en handelaren. Locatie: O.S.G. 
De Meergronden, Marktgracht 65 
te Almere-Haven van 10.00 uur tot 
15.00 uur. Inlichtingen E. Slokker. 
Telefoon 036-5341427. 

Thematisch verzamelen: schepen, 
vogels, bloemen, sport, muziek, 
ruimtevaart en nog meer dan 200 
andere thema's worden in onze ver
eniging verzameld, www.nvrf.nl of 
telefoon 0317-317930. 

Muntenbeurs zaterdag 22 januari 
2011NVPV afd. Bodegraven g.30 -
16.30 uur in Rijngaarde i, Dronen-
wijk. Bodegraven. Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Semihan
delaren in postzegels, munten en 
ansichtkaarten kunnen nog huren, 
5 euro per tafel van 120 bij 0.80. D. 
Verwoerd. Telefoon o6-5326o57g. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I W. van der Bijl 1) 
^—i-S 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://www.mntiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.oosteuropafilatelie.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://israelstamps-eilat.com
http://www.postdor.nl
http://www.sgbritannia
http://filitalia.nl
http://www.ksp-iheria.nl
http://www.csk
http://www.nvrf.nl
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VERWACHTE KILOWAAR; 
AUSTRALIË, FRANKRIJK, CANADA, 

OOSTENRIJK, JAPAN 

AANBIEDINGEN 

250 gr. 
AUSTRALIË "̂̂ ^̂ ^̂ '<̂ °̂ '̂  KBOEK W 

m nu 19,°° 

; ^ i 
>gr. ^ 1 ^ , 

48 ZWARTE 
BLADZIJDEN 

nu 8,5° 

/!. 250 _ __ 
RIEKENLAND«r* , 

nu 29,5° ^ 1 0 0 gr. m 

g^v|"""'*>4U.S.A. <# 
■4r nu 12,5° ^ 

'^ # t*^ 
KIJK VOOR MEER OP; WWW.BREDENHOF.NL 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE EINDEJAARSBEURS 
IN BARNEVELD OP 28/29 DECEMBER 

I^ND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 5 0 0 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 2T50 50,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 2150 39,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 35,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 40,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 32,50 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 33,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 19,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 30,00 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 25,00 49,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 29,50 55,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 

ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

1 Jaargangen postfris vig. Nv 

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 

Openingstijden : 

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 
T 

maandag + 

A r u b a 

i^ 
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 
De 

dinsdag o 

ph, Miche 
Anti l len 

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 
} afspraak, v 

of Z o n n e b l o e m (prijswijzigingen voorbehouden) 
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 

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 

INK 

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 

0 0 P  \ 

Dui ts land 

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 
der BEMIDDELINGTA) 
woensdag t/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 : U kunt bij ons ook een 
abonnement voor deze landen 

afsluiten 1 
Postzegel en Muntenhandel 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel 023 5477444 Fax 023 5291605 

Postbank 4208935 

hg@stampdealer.nl 
www stampdealer nl j 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
http://www.Stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl


^ i e t d i i k Meer dan 90] 
in dienst van 

Filatelie. 
1919-2011 

Veiling 396 voorjaar 201 
Voor onze komende veiling, welke in april 2011 plaats 

zal gaan vinden, zijn wij op zoek naar collecties, 
voorraden en partijen postzegels, 

brieven en prentbriefkaarten. 
ii^i 

p ttl?^n<^ l 

:f\'q'Ó 

Taxaties aan kantoor altijd vrijblijvend. 

(van maandag t /m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak) 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 

— 

> > ^ ^ ^ . , . . ^ ^ ^: ^y^-^-" 
m^^Mc 

Wy^ wenden/ u/prettX^fee4tda0en/ f^ 

en/een/voorspoed^ 2011. W*' 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
ot) UW Ver> ^^ bent van harte welkom! 

^ 
# 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.:+031-[0)70-364 79 57 
Fax:+031-(0]70-363 28 93 
info@rietdijk-veilingen.nl 
www.rietdijk-veilingen.nl 

mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl

