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Ck^Njejdjer 1 anjdisjcMe 

U hee f t de p o s t z e g e l s , wij hebben de k l a n t ë l 
Onze 250e veiling gehouden in november toonde dat we samen sterk kunnen zijn, 

topcollecties en topzegels wisselden voor zeer hoge prijzen van eigenaar. 
Ij verkochten o.a. een coUectie China in 2 albums voor ruim €145.000,= , het hoogste bedrag ooit 

. | i Nederland betaald voor één compleet intact gelaten collectie. Mede hierdoor haalden wij een omzet 
-" - '-Tl 2,6 miljoen euro, een van-de hoogste omzetten ooit bij een veilinghuis in Nederland gerealiseerd. 

kunt u inleveren t /m 20 januari 
Wij zijn op zoek naar betere collecties, 

losse zegels en posthistorie van de gehele werelä] 

Uw collectie zal op vakkundige wijze vooraf worden getaxeerd door onze experts, 
zodat u nooit voor verassingen komt te staan, afrekening binnen 5 weken na veiling. 

Verkaveling en presentatie zullen zorgen ^Q^j^g^f^^^^ji^^^g^^p^^^pg^i^^^pi*" 
Laat onze uitgebreide internationale klantenkring in uw voordeel werken. 

Neemt u direct contact op met ons om een afspraak te maken. 

De Nederlandsche Postzegelveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14a 1382 LX Weesp lid nvph 

0294-433020 info@npv.nl www.npv.nl 

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


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Lijst van Collecties 
& Partijen 

ledere maand een nieuwe lijst met 
nieuw aanbod. Meer dan 500 
collecties en partijen van de hele 

wereld vanaf € 25,

Bel, mail of schrijf ons voor 
uw exemplaar of kom meteen 
kijken in onze winkel! 

Nummer 
l loooi 
110002 
' 1 0 0 0 3 

110004 
110005 

tand 
Neder;ar,(j 

Nederland 

"Mer l aM 

110006 

11000? 

110008 

"enerlana 

Nederland 

Neder/and 

'10009 
'10010 
"0011 
"0012 
"0013 
"OOU 
"0015 
110016 
"0017 
I10O18 
"0019 
110020 
110021 
110022 
110023 

VERKOOPLIJST FRANKRIJK & 
KOLONIËN NR 1 
Betere losse nummers en series, 
postfris, ongebruikt en gebruikt, 
tussen 1 8 4 0 en 1950 . Luxe kwaliteit 
voor een betaalbare prijs. 

" 0 0 2 4 
" 0 0 2 5 
" 0 0 2 6 
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Prijs 
« 1 ?00 
« 285,

« 525 
* 550, 

« 375,. 

« 225,. 

e 375,. 

'50,. 

250,. 

VERKOOPLIJST ENGELAND & KOLONIËN NR 4 (Eind maart) 
Betere losse nummers en series, postfris, ongebruikt 
en gebruikt, tussen 1840 en 1950. 

VERKOOPLIJST NEDERLAND DEEL III 
19001945 met ons gehele aanbod postfris, ongebruikt 
en gebruikt. 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

CHINA! 
Al onze actuele verkooplijsten en 
veilingcatalogi zijn te vinden op 

www.dutchstamp.nl 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede. 
Tel. 0318610334 
Email postzegels@dutchstamp.nl 15S 

Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 

^ 

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


VAN LOKVEN FILATELIE BY 

^ M 
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ïfeda ^ Van Dieten en Van Lokven Postzegelveilingen „„̂ Ssiyâ  
s-.-rr \ ^ Kantoor en Kijkdagen l l u k i 

Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond 
T: +31 (0)475 - 563 500 • F: +31(0)475 330 829 • admin@vanlokven.nl • www.vanlokven.nl 

Organisatie: Henk van Lokven en Peter Storm van Leeuwen 

w w w . v a n l o k v e n . n l w w w . v a n d l e t e n . n l w w w . v a n l o k v e n . n l w w w . v a n d l e t e n . n l 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandleten.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandleten.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Van Dieten Postzegelveilingen 
en 

Van Lokven Filatelie 

organiseren veiling nr. 621/69 op 8 en 9 april 
te Roermond 

«•ent ; <.*etat ; c e n t ; 

P 178201 ** 

NEDERLANDSCHE POSTERUEN. 

1\ 24 ZEGELS VAN t 2 CENT. 

PRIJS f 1,81. 

P.15lll+ll+l+15fd 2 8 " 

In deze veiling komen onder meer onder de hamer: 
PB 8 

• Intact gelaten collecties en mooie samenstellingen in dozen, albums, 
insteekboeken en enveloppen 

• Mooi aanbod Nederland 
• Het eerste gedeelte van de indrukwekkende collectie Surinaamse Kroontjesporten 

van wijlen de heer V.H.C.J. Thaels 
• Bijzonder aanbod buitenland, vooral Frankrijk en postfris België en Duitse Rijk 
• Uitgebreid postgeschiedenis Nederland en Overzeese Rijksdelen 

4X 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

ifsda ^ \ Van Dieten en Van Lokven Postzegelveilingen „„uLitó 
■— ^äT Kantoor en Kijkdagen: i i u u 

Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond 
T: +31 (0)475  563 500 • F: +31(0)475 330 829 • info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

Organisatie: Henk van Lokven en Peter Storm van Leeuwen 

www.vand ie ten .n l www.van lokven .n l www.vand le ten .n l www.van lokven .n l ■ 

mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.nl
http://www.vandieten.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandleten.nl
http://www.vanlokven.nl


GROTE ALGEIVIENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE I ! 

Meer dan 200 m tafel / open 09.30 -16.00 uur 

EMMEN I DRACHTEN 
za 19 maart 

Hotel Eden ( Giraf) 
V. Schaikweg55,7811 HN 

( bij Parkeren Oost) 

za 2 april 
Fries Congrescenter 

Oprijlaan 3, 9205 BZ 
( nabij A7, afrit 29 ) 

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

RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C. Groot Brittannië postfris 1880 t/m 2009. Januari 2010 
CO. Groot Brittannië gebruikt, ongebruikt en posttris 1840-1935 materiaal. 
S. Nieuw Zeeland postfns, Juni 2010 

i$iV OPRVIMISGSPRUSUJSTEN POSTFRIS MET GROTE KORTINGEN 
EF. Guernsey, Alderney, Jersey, Man & Ierland (11/' lü) 
M. Duitsland (West & BerUjn) (11/10). 
NOP. Polen, Roemenië, Tsjecho Slowakije (11/10). 
T. Oceanië/Paclflc (6/10). 
PrijsHjstett worden op aanvraag gratis toegezonden (wel gaarne opgewn welke lißt V will ontvangen) 

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

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 0 3 8 - 4 2 1 3 8 3 8 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail: boomstamps(a^home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

MICHEL VOORJAARSNIEUWS 2011 
Japan, Korea, Mongolië, GOS Staten, Iran 2011 mmmrf-^ 
Overzee band 9/2 . i S i j g ^ Z L " 74,-
Oostenrijk Speciaal 2011, met Ganzsachen, in kleur 54,-
Zwltserland-Llechtenstein Speciaal 2011, M C H » 
met Ganzsachen, in kleur " 
Munten catalogus Duitsland 2011 in kleur 1 
Motief Schepen Wereld 2011, uitsluitend op CD 

begin april: 
Duitsland Speciaal 2011 deel 1, tot april 1945, in kleur 74,-
Dultsland Speciaal 2011 deel 2, va. mei 1945, in kleur 74,-
Mldden Europa 2011, EK1 in kleur 56,-

Een abonnement op "Rundschau" is bijzonder lonend om uw 
Michel catalogus (gehele wereld) up-to-date te houden, 2011=14 nrs. 64,40 
een gratis proefnummer zenden wij u op aanvraag gaarne toe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6413340 
KvK nr 23083937 - e-mail: sundquest@planet.nl 
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S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GR0ENLAND-1JSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, 
6950 AA Dieren 
Tel: 0313-419041 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

I Maandeüikse zaalveiiing van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - olie andere verzamelingen 

\Ä7W\Ä?o(o)©W(2)(2)CP@"u'CP(g(o)ftoÖD0 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23 - 8011 AAK Zwol le 
Tel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

26-27 maart 2011 
VAN 9.30-17.00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

680kramen vol veaamelitemsl ENTREE: € 4,50 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www.verzamelendnederland.nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
f e/J evetiement dat u niet mag missen! 

Ouizenoe" 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

• Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz. 

• Franco vanaf 75,00 euro 

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld, 
in abonnement 
of los te 
bestellen, 
tegen zeer 
aantrekkelijke 
prijzen 

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.verzamelendnederland.nl


Jaargang 89 maart 2011 nr looi 

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 
Filatelistenverenigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Fnts Njio AIJP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 51 53 68 72 

036 52 50490 
Email redactie@)defilütelic nl 
Website www d^latelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Pr eelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
in/o@bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon ogoo ABOLAND 

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 04 05 
Mutaties www aboland nl/blad/filatelie 

Adres WIJ zigm gen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra 
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 in 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€31 (Nederland) € 4 9 (buitenland 
standaard) of € 74 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een 
jaar (11 nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

Belgische abonnees 
Woont u in België' Dan kost een 
abonnement €32 Stort dit bedrag op 
rekening 000 0350882 33 t n v Pen 
ningmeester 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 ) 

Losse nummers 
Nummers van de iopendejaar^an^ 
kunnen (mits voorradig) voor € 2 50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres 

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK sGravenhage 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright 
© 2011 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
29 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

laiioiul, Filatdie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Persoonlijke postzegels 

Bondspagina s 

Postwaardestukken 

Postzegelboek)es 

KLM posthistorie 

Oorlog 8t Vrede 

Vervalsingen herkennen 

Fysica m de filatelie (3 en slot) 

Automaatstroken 

M C Escher in postzegels 

Filatelistische evenementen en stempels 

Frankrijk posthistorie 1792 1815 

Wij lazen voor u 

Terug naar 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

168/169 

170 

171 

172/173/174/175 

176 

177 

178/179 

180/181 

182/183 

184 

186 

Fysica in de filatelie 
(3 en slot) 
192 

Het laatste deel 
van fysicus Frans 

Jacobs en zijn unieke 
themaverzameling, 

compleet met 
de Nederlandse 

Nobelprijswinnaars 

192/193/194/195 

196/197/198/199 

200/201/202/203 

204/205 

206/207/208/209 

210/211/212 

212 

214/215/216/217/218/219/220/221/222 

224/225 

226 

Escher in postzegels 
200 

Jan Vogel stapt 
in de voetsporen 
van topgraficus 

M C Escher Over 
zijn successen en 

teleurstellingen 
in postzegels 

RïidevnnrnaPÏn;. 
In deze looie editie geen 'sprookjes', 
maar wel fraaie artikelen over uiteen
lopende filatelistische onderwerpen 
Via een stulqe KLM luchtposthistorie 
brengen we u naar de laatste afleve
ring van 'Fysica in de filatelie' en de 
beroemde topgraficus M C Escher 
langs de posthistorie van Frankrijk 
tussen 1792 en 1815 Nieuw in Filatelie 
is de rubriek Persoonlijke Postzegels die in 'emissie-arme' 
maanden van TNT Post soms de aloude rubriek Nieuw op het 
Postkantoor vervangt en soms aanvult Veel leesplezier' 

Frankrijk posthistorie 
206 

In dit artikel wordt 
beschreven hoe 
en wanneer het 

systeem van Franse 
departementen tot 
stand kwam en de 
gevolgen hiervan 

voor de posterijen 

Advertentie-index 
Advantage Pzh 158 
Antwerpfila r66 
Apeldoornse De Pzh 205 
Auf der Heide 158 
Bijlvd Pzh 226 
Boeier de Fil 165 
Boomstamps Pzh 158 
BredenhofPostz Imp 227 
Catawiki nl 185 
Crimpen Pzh 160 
Dieten van /LokvenVan Pzv 156/157 
Dutch Stamp 2000 155 

Filanumis 2011 
Goudprijs B V 
Haarlem Jan van Pzh 
Herschei tRon Pzh 
HiIIesum Rene Fil 
Hoekstra 
Huls 
Lodewijk Pzh 
Meinhardt 
MPO 
Nederlandsche De Pzv 
Ni j sWimde Pzh 

164 Postbeeld 
187 Poststempel Het 
165 PPC 
158 Rietdijk pzv 
190 Rynmond Pzv 
213 Safe Nederland 
213 Smits Philately 
213 Verzamelaar De 
213 Verzamelend Ned St 
165 Voorstraat de Veilinghuis 
154 WB Evenementen 
227 Zeist Pzh 

213 
158 
191 

228 
167 
222 
162 -
213 = 
158 c-j 
158 _ 
158 -
164 ^ 

HIM? Bureau de Troye 
^ Telefoon 036 - 5 38 45 28 

__J of info@)bureaudetroye.nl 

Het maandblad Filatelie is O^cml Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philatcliques) en hd 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegeicatalogi en postzegeltijdschnften) 
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postzegelhandel 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. Volksrepubliek China, in veel gevallen betalen we meer dan 50% catalogus 
3. Engeland en Britse Koloniën 
4. Scandinavië 
5. Franse Koloniën 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Reisschema maart 
In de komende maand reizen wij continu door NL Hier ziet u ons sciiema 
20 - 21 maart Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
23 - 24 maart Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
26 - 27 maart Utrecht, Flevoland en Gelderland 
30-31 maart Noord- en Zuid-Holland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Pos tzege lhande l CRIMPEN B.V. 
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Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 
LAND 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2007!) 
België 
Canada 
China Rep. 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
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 2007!) 
Maleisië 
Malta 
Monaco 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2007!) 
San Manno 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 
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10 Fr. 
lOOPtas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

i 10CZK 
1 10DKK 

1 GBP 

10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 

g™». 1 CHF 

1 10MYR 
10FFR 
1 NLG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

1 SGD 
1 lOOPtas 
1 100THB 
1 1 USD 
* 10 SEK 

1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€ 0,35 «  M » 
€0 ,12 mÊÊ 
€ 0,24 ^ ^ m 

€1 ,00 ^ ^ H 
€ 0,29 I ^ H 
€ 0,04 V H 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,85 
geen aankoop 
€0 ,66 

€ 0,61 flB| 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,48 
€0 ,18 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,17 MK^ 
€ 0,47 '^^M 
€ 0,37 ^ ^ 1 
€ 0,33 WStm 
geen aankoop 
geen aankoop 
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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@pzhcrinnpen.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 i 3601 AJ Maarssen ! email: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrinnpen.nl
mailto:info@pzhcrimpen.nl


•5WSIte''f*liilately ' y , 
Amsterdamsestraatyvcig 404 - 3551 CX Utrecfit^ ' 

Tel.: 030-2443'! 70 (24 uurs bestellijn) 
info@filatefie.net - BanjK: ^ . - f % 8 f .378 / Giro: 7227081 

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

Of kijk op: wwrw, filatelie.net 
14937 Antigua, Bahama's en Barbados tot 1937. Prijs: € 400,00 
Kleine postfrisse, ongebruikte en gebruikte collecties Antigua wo (cat Yvert) 12 (3x), opdrukken war stamp, 
veldelen en complete vellen, Bahama's met o a opdrukken war charity, war tax, special delivery, Landfall of 
Columbus 1942, veldelen en Barbados ook met veldelen Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15059 Argentinië 1858-1963. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Argentinië 1858-1963, wo (cat Yvert) no 1 0,2-3*, 4* en 0,6-
7 0,29,43,45,46,50,87, verschillende opdrukken, perfins, luchtpost 1928 *, blokken van 4„ blokjes, onge
tande blokken In album Coinpleetgeli3tografeerdopwww.filatelie.net 
15003 Australië 1912-2003. Prijs: € 550,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Australië 1912-2003 in 4 insteekboe-
ken Bevat leuk klassiek, Antarctica, red-black spider boekje (2006), leuk dienst etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14981 Australië vanaf 1912. Prijs: € 320,00 
Gebruikte en iets ongebruikte collectie Australië vanaf 1912, wo (cat Yvert) no 1-11, 16-31, div types, 
luchtpost, dienst en port Op blanco bladen in map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14991 Baden 1851-1868. Prijs: € 775,00 
Kleine stempelcollectie Baden 1851-1868, wo (cat Michel) no 1-4, 5-7, 8, 9-12, 13-15, 17-20 Ruim 100 
stuks Op albumbladen in map Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15012 België 1849-2006. Prijs: € 1.500,00 
Gebruikte collectie België 1849-2006 in 4 Davo albums Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook spoorweg
zegels, blokken, port, bezetting etc Ook beter matenaal aanwezig zoals (Yvert no's) 1-2,135-149, 258-266, 
289-292, 301,308-314,326-332,356-362,436,437, etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14957 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 1.750,00 
Gebruikte complete collectie Berlijn 1948-1990 in luxe Kabe album Collectie bevat veel beter materiaal zo
als (Michel no's) 1/20,21-34 (1 en 2 Mark keur Schlegel), 35-41,61-63,68-70 (keur Schiegel), blok 1 (certi
ficaat Grabowski), etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cal waardei 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14910 Berlijn 1949-1954. Prijs: € 250,00 
Gestempelde collectie Berlijn 1949-1954 met betere series, wo (cat Michel) no's 35-41,42-60,61-63,64-67, 
68-70,71-73,75-79,80-81,82-86 Op insteekblad, in map Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15028 Bulgarije 1879-1970. Prijs: € 1.750,00 
Prachtige, voornamelijk gebruikte collectie Bulgarije 1879-1970 in Kabe album Collectie bevat zeer veel be
ter materiaal zoals (Michel no's) 1-5,6-11, 21, 22,23, 242-248, 249-251,252-258, 260-265,266-271, 274-
279, blok 4, 5", 5, 6, port 1-3, 4-6, 7-9,10,11-12, etc Ook wat ongetand matenaal aanwezig, afwijkingen, 
bijzondere stempels, enkele bneven etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelle.net 
15031 Bundespost 1949-2005. Prijs: € 1.500,00 
Complete vrijwel geheel postfrisse collectie Bundespost 1949-2005 in 5 luxe Michel albums Collectie bevat 
al het goede matenaal, waaronder de posthoornsene postfris, gedeeltelijk Schlegel gekeurd (2,8,15,25,30 
en 60 pfennig met plakker) en ca 280 euro nominaal matenaal Koopjei 
14997 Bundespost 1949-2005. Prijs: € 1.900,00 
Vrijwel complete, uitsluitend postfrisse collectie Bundespost 1949-2005 in 3 mooie Kabe albums Collectie 
bevat alle dure senes uit de jaren 50 en natuurlijk ook de lastige posthoornsene (Michel 123-138) Zeer ho
ge cat waardel Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14977 Colombia 1856-1959. Prijs: € 220,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Colombia 1856-1959, wo dienst, luchtpost, Scadta, Antioquia, Bolivar en 
Tolima Op albumbladen in map Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14960 Colombia 1865-1965. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Colombia 1865-1965 Oa (cat Yvert) no 30-31, 34-36, 41-42, 54a,b, 55, 
dienst, opdrukken Scadta luchtpost, port enz In Scott album Co/np/ee( gefotografeerd op ivmv.ff/a(e/)e.ne( 
14974 Curasao 1873-1948. Prijs; € 1.150,00 
Vrijwel complete, ongebruikte collectie Curapao 1873-1948 op albumbladen in map Collectie bevat paar ge
bruikte zegels en veel beter matenaal zoals 1-12', 19-23*, 26-28*, 29-34*, 35-41*, 42-43*, 104-120*, 141-
152*, luchtpost 26-40*, 41-44*, port 11-20*, 33*, 34-43* Hoge cat waardel 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15022 Danzig 1866-1939. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Danzig 1866-1939 met veel bneven in Schaubek album met blanco bladen 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 161 (gespleten 5), 511* (gebroken vleugel), 66-71 op 
bnef, 231-235*, 231-235,231-235 op bnef 251-255*, 251-255, blok la*, la, 1b*, 1b, 2a, 2b*, 2b, 3**, etc Verder 
nog veel spiegeldrukken, leuk dienst, wat Gdansk etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15050 Denemarken 1880-1978. Prijs: € 400,00 
Collectie sterrenstempels Denemarken 1880-1978, honderden zegels en bnefstukjes, betere zegels en af-
stempelingen van kleine plaatsen, ook wat bneven en kaarten In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14992 Div. landen, o.a. Natal, oud USA en Luxemburg. Prijs: € 500,00 
Insteekblad met wat betere zegels, o a Natal (cat Yvert) no 1, USA, 18,18a, 22, 25, 30, 35, 37,48,49 al
len O en Luxemburg (cat Michel) no 555-567 **, (no 555 met brum vlekje op achterkant) Op insteekblad in 
map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15011 Dominica 1879-2003. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Dominica 1879-2003 in 3 stockboeken Collectie bevat veel 
matenaal, waaronder leuk klassiek en zeer veel blokken, waaronder ook ongetand 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14979 Duitse Rijk 1903-1942. Prijs: € 600,00 
Vnl postfrisse collectie dienstzegels Duitse Rijk 1903-1942, met betere series WO (cat Michel) no 9-14,57-
64,132-143,144-154,155-165,166-177 Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14956 Duitse Rijk combinaties 1933-1941. Prijs: € 975,00 
Gebruikte collectie Duitse Rijk 1933-1941 combinaties wo tete beche, brugparen, tab met tekst, stnps, 
bnefstukjes enz (cat Michel) no K17, WZ9, WZ11,S106,S112,S115,KZ17, W57,W60,S123, KZ29,enz 
In Kabe album Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15021 Duitse Rijk dienstzegels. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie dienstzegels van het Duitse Rijk Bevat veel bneven met o a bnef 
met Avers vignet, stroken van 11, bnefkaarten, complete vellen, Han-nummers Ook telegramzegels en veldpost-
bneven aanwezig In Schaubek album met blanco bladen Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15063 Duitsland 1849-1987. Prijs: € 2.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1849-1987 in 3 Kabe albums Goed gevulde collectie 
met wat Oud Duitse Staten, leuk Duitse Rijk, aardig Saar, leuk Franse Zones, Berlijn met alle goede series 
(o a UPU, Wagner postfris, blok 1 postfris), Bund vrijwel compleet postfns of ongebruikt (posthoorn ge
bruikt), etc Veel dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) Hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

14959 Duitsland Bezetting I e en 2e W.O. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse bezettingsgebieden van de Ie en 2e wereldoorlog, wo 
België, Litouwen, Polen, Roemenie, Bohemen en Moravie (cat Michel) 1-19**, port, Elzes en Luxemburg 
Op KaBe bladen in Yvert klemband Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15024 Duitsland geallieerde bezetting 1945-1948. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie geallieerde bezetting van Duitsland 1945-1948 Bevat zeer veel bneven, 
waaronder ook veel enkelfrankenngen Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15020 Duitsland Sovjetzone 1945-1949. Prijs: € 1.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Sovjetzone 1945-1949 van Duitsland Bevat veel Bezirk opdrukken, onge
bruikt, gebruikt en ook op brief Heel veel brieven aanwezig 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelle.net 
14978 Engeland 1914-1959. Prijs: € 775,00 
Collectie ongebruikte portzegels Engeland van 1914-1959, S G no D1-D68 compleet Op albumbladen in 
map Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14940 Engeland postfrisse vellen. Prijs: € 600,00 
Cassette met postfrisse vellen en veldelen van Engeland, voornamelijk jaren 60 en 70 Enorm veel matenaal, 
waaronder ook nominaal en gutterpairs Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14990 Finland 1860-1920. Prijs: € 400,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-1920 en iets 1941-1944 o a (cat Michel) no 3-4,5-
9,12-19 in diverse tandingen/types, 27-34, militairpost Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15074 Finland. Prijs: € 975,00 
Ongebruikte en gebruikte partij Finland op stockbladen in map Bevat o a goed klassiek matenaal, waaron
der no 1 en 2, ca 50 serpentines, etc Veel doubletten, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14967 Frankrijk 1900-1971. Prijs: € 1.750,00 
Ongebruikte (en moderne matenaal postfnsse) collectie Frankrijk 1900-1971, wo (cat Yvert) no 107,109, 
146-147,148-151,152,156,166-169,229-232,246-251,253-255,256,257A, 258,259 type I en II, 260-261, 
263,266-268,275-277, 300-302, 320-321, allen * Op blanco bladen in klemband 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15013 Geneeskunde en gezondheid. Prijs: € 1.250,00 
Doos met 7 blanco albums met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Geneeskunde en gezond
heid Collectie IS opgezet per land en bevat zeer veel materiaal 
14920 Griekenland 1861-1980. Prijs: € 1.500,00 
Indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie (later ook postfns), met veel klassiek, Hermeskopppen uit
gebreid verzameld incl betere uitgaven, 1896 Olympiade serie (zonder 5dr), 1901 t/m 5dr, 1902 t/m 2dr, 1911 
t/m 25dr, veel opdrukken 1916/23,1927 t/m 25dr, luchtposten, port en beter Gebieden, in Scott album 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15007 Groot Brittannië 1840-2005. Prijs: € 2.500,00 
Geheel gebruikte, goed gevulde collectie Groot Brittannie 1840-2005 in 5 Stanley Gibbons Windsor albums 
Collectie bevat leuk klassiek matenaal (op plaatnummers verzameld) en ook o a leuk dienst, zoals (Yvert 
no's) 2, 2A, 3, 25 (mist tandje), 27, 31, 34, 39, Duitse bezetting Guernsey en Jersey etc Mooie collectie, 
zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
15018 Hongarije en gebieden 1850-1979. Prijs: € 2.500,00 
Indrukwekkende deels dubbele collectie, prachtig opgezet op zelfgemaakte bladen met beschrijvingen, spe
cialistisch verzameld met typen, tandingen watermerken, goed klassiek deel met Oostenrijkse zegels ge
bruikt in Hongarije, uitgebreid 1872 emissie wo op bnef, veel 1870/1900 op type en stempel, de meeste du
re uitgaven, luchtposten incl Zeppelins, blokken, leuk gebieden met beter in 13 Victoria albums + extra's wo 
leuk stempelmateriaal met gebruikt in Tsjecho-Slowakije en in Roemenie m 4 banden en los + literatuur, in 
grote doos 
14933 Indonesië 1949-1979. Prijs: € 225,00 
Ongebruikte bijna complete collectie in nette kwaliteit incl 1949 tempelsene, RIS opdrukken op 1 waarde na 
compleet, blokken, port en Nw Guinea, in Importa album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14932 Irak 1934-1946. Prijs: € 2.500,00 
Prachtig specialistisch lot van de langlopende uitgaven van koning Ghasi I en Faisal II van de diverse waar
den in complete vellen op karton, met op de velrand de drukdata geschreven door de drukker Veelal zijn er 
duidelijke kleurverschillen tussen de oudere en latere drukdata (in de verschillende catalogi slaat maar 1 
kleur vermeldi) In totaal 193 vellen, uit de archieven van de drukker Bradburry Wilkinson Cal w als losse 
zegels meer dan 24 000 pond (meer dan 27 000 euro) Uniek matenaal voor de grote verzamelaar en prach
tig studiemateriaal Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
14982 Israël 1963. Prijs: € 240,00 
Israel 1963, Antihongervel postfns (twee lichte vouwtjes in de velrand) Op insteekblad in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14994 Italië 1862-1967. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1967, wo (cat Yvert) no 3-5 *, 5A-10,11,12-19, 
incl luchtpost In blanco album Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
14986 Italië-Eglise 1852-1868. Prijs: € 775,00 
Complete ongebruikte/gebruikte collectie incl de zeldzame 50 baj blauw en 1 scudo rood gebruikt (kleine 
gebreken doch mooi ogend, 1 scudo eert Kohier en met keurstempeltjes), ook wat herdrukken, zeer hoge 
cat w Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15009 Joegoslavië 1918-1988. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Joegoslavië 1918-1988 in 5 insteekboe-
ken Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder ook beter zoals (Michel no's) 27-29*, 172*, 173*, 176-
185*, 200-211*, 228-2371* 228-23711*, 243-248*, 249-254*, 575-577*, 611-615*, 583-586**, 616-620*, 644-
652*, 655-657*, 666-667*, 693-695*, 698-703*, 704-706*, 714-716**, 724-727*, 728*, 730*, 733*, 738-749*, 
751-754*, 755-759*, 776-787*, 795-803*, 804-811**, blok 2*, 31*, 311', 4A*, 4B*, 5", 6**, 7**, 8**, 9**, etc 
Tevens veel kleinbogen aanwezig Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelle.net 
15058 Laos 1951 -1985. Prijs: € 800,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Laos 1951-1985, wo (cat Michel) no 1-20, 21-39 *,**, 40-
42**, 43-48*,52-53*,**, 58-59**, ongetande kleurdrukken 66-69**,74-80'*, verder getande en ongetande 
blokken en het boekje met blokken van de no's 1-20 + port compleet met banderol In Safe album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15001 Libanon en Syrië. Prijs: € 875,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Libanon en Syne in 3 insteekboeken Leuke collectie met ook 
luchtpost, blokken etc en veel complete en betere senes Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15008 Monaco 1885-1992. Prijs: € 1.150,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Monaco 1885-1992 in 3 Davo luxe albums Collectie is goed 
gevuld met ook luchtpost blokken etc en bevat ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 54-61*, 73-103*, 119-
134*, 140-153*, 184*, 334A-337B**, 420*, luchtpost 28-31**, 32-35**, 51-54**, 65-57", 59", 60**, blok 2**, 
9**, 17", etc Mooie collectie, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
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15025 Monaco 1956. Prijs: € 1.750,00 
Niet uitgegeven zegels 30fr op Ifr samentiangend, Dallay 491A en 491B (staan zelfs met in de Yvert vermeld"'), 
luxe postfns met certificaat Calves, cat v* 11 000 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14909 Monaco klassiek. Prijs: € 780,00 
Leuke kleine klassieke verzameling gestempeld Monaco wo (cat Yvert) no's 1-10,11-16,18-21 Op stock-
blad, in map Compleet gefotografeerd op vmw.filatelie.net 
15070 Nederiand 1852-1890. Prijs: € 600,00 
Kleine gebruikte collectie Nederland 1852-1890 op 2 albumbladen in map Bevat o a 1-3, 4-6, 7-12,13-18, 
19-29, etc Tevens telegramserie (zonder 25 cent) Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14998 Nederiand 1940-1964. Prijs: € 1.400,00 
Postfnsse collectie van blokken van 4 van Nederland 1940-1964 in 2 Lindner albums Bevat veel boekblok
ken, velrandbi|zonderheden on ook v»at plaatfouten Mooie kv^aliteit, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14976 Nederiand B.O.B. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland, b.o b, wo (cat NVPH) LP 6-7 " , LP 12-13", P27-
28*, P67a,b en 68a,b, 61b,c, D1-8*, PW1-7, TG1-6,8-12 Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
14971 Nederiand roitanding. Prijs: € 585,00 
Complete (zonder no 32), gebruikte collectie roitanding van Nederland op albumbladen in map Hoge cat 
waardel Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
14973 Nederiand roitanding. Prijs: € 585,00 
Complete (zonder no 32), voornamelijk gebruikte collectie roitanding van Nederland op albumbladen in map 
Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14975 Nederiand telegram. Prijs: € 1.725,00 
Map met een albumblad met een complete ongebruikte sene telegramzegels Iets diverse kwaliteit, 20 en 30 
cent en 1 en 2 gulden zonder gom De 25 cent is in goede kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
14893 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1.750,00 
Mooie byna complete collectie Nederlands Indie 1864-1948, w o (NVPH cat) no's 1*,4,6,10,16,17-22,23-
30, 31-37, allen *, 58-61 *, 79a * met eert, 81-98 *,97f *, luchtpost, port, dienst, brandkast en Nieuw Guinea 
compleet In Davo album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14964 Nederlands Indië en NN Guinea 1864-1962. Prijs: € 1.450,00 
Voornamelijk ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederlands Indie en NN Guinea 1864-1962 in Davo 
album Collectie bevat veel betere zegels zoals 1, 2,5*, 13 specimen, 14 specimen, 31-37*, 48-57*, 58-61*, 
63-80*, 160-166', 280*, 287', 290-292 proeven, 337-346*, port 5-13*, dienst 1-7*, 8-27*, etc Verder wat spe
ciale tandingen, proeven etc aanwezig Tevens Nederland Nieuw Guinea compleet Cat waarde ruim 6600 
euro Compleet gefotografeerd op www filateiie.net 
14963 Nederlands Indie en NN Guinea 1864-1962. Prijs: € 975,00 
Gebruikte collectie Nederlands Indie en Nederlands Nieuw Guinea 1864-1962 in Davo album Collectie is 
goed gevuld met veel beter materiaal en in mooie kwaliteit Bevat o a 1,2,3-16,63-80,81-98,149-159,160-
166, dienst 1-7,8-27, Nederlands Nieuw Guinea compleet Cat waarde ruim 4000 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14939 Nederlands Indië stempels. Prijs: € 950,00 
Mooi lot van bijna 3000 stempels wo langstempels, halfrond en rondstempels, groot- en kleinrond, lange- en 
korte balk, puntstempels etc met veel duidelijke afdrukken wo zeldzame, in 4 grote en 2 kleine insteekboe-
ken, in doos Mooie partij' 
15061 Nepal 1881 -1985. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nepal 1881-1985, met meer dan 30 zegels van het 1ste ont
werp 1881-1906 en een special gedeelte Shiva Mahadeva uitgiftes 1907-1941 Ook luchtpost, dienst en op
drukken Op albumbladen en in voordrukalbum Ook een mapje met meer dan 65 vellen/veldelen 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15046 Noord Borneo 1883-1909. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte (vnl CTO) collectie Noord Borneo 1883-1909 in insteekboek Collectie 
bevat ca 300 zegels, waaronder ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 66* (specimen), hoge waarden 96/97 
ongebruikt en gebruikt, 138*, 139*, 140*, 142*, ook veel betere echt gebruikte zegels, in insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15068 Noorwegen 1855-1976. Prijs: € 900,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1855-1976, o a. (cat Michel) no 1,2-5,6-8,9*, 11-15,16-21, 
22-31, 32-34,109-115', dienst,op losse Minkus albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.fiiateile.net 
15047 Oost Europa 1918-1940. Prijs: € 1.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oost Europa 1918-1940 in oud album Bevat leuk matenaal zoals (Yvert 
no's) Estland 67-68A', 68-68B**, 110-112,113-116*, 125-128,132-135,150-153, 154-157, luchtpost 2-6*, 
7-11A*, 7-118* Letland 113-117,132-136*, 143-148', 149-153*, 190-194,195-199', luchtpost 1-2A*, 1-2B*, 
6-7A', 10-12*, 13-15*, Litouwen 319-326', 327-334', 362-365,365A-D*, 370-372*, luchtpost 37-40*, 52-59*, 
60-67* (getand en ongetand), leuk Oekraïne, Georgië, Armenië etc Mooie collectie' 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15004 Perzië/lran 1875-1999. Prijs: € 775,00 
Leuke postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Perzie/lran 1875-1999 in 3 insteekboeken Collectie be
vat veel materiaal, waaronder ook beter zoals (Michel no's) 684, 700, 715, 772, 776, 777 778, 780-784", 
790-794', 808.810, 811-812', 818-819", 826-831,964-966*, 1063-1065', 1738-1748", leuk dienst etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14965 Polen 1919-1967. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1919-1967, vanaf 1949 vrijwel compleet " Op blanco 
bladen in Davo album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14896 Roemenië 1862-1960. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1960 Ook iets Moldavië en Walachije In 
Schaubek klemband Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14898 Rusland 1859-1950. Prijs: € 780,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1859-1950, wo (cat Yvert) no 14-16,17-23,24-27,28-35,153-
156,176-179, Expres zegels, luchtpost, port en wat Wit en Zuid Ruslanden Levant In Excelsior klemband 
Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

14983 Rusland vanaf 1857. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Rusland vanaf 1857, oa (cat. Yvert) no. 1,4,11-13, 24, 27,28, 32, 52, 
60 Op bladen en insteekkaarten in map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14921 Saar 1920-1934. Prijs: € 1.100,00 
Map met Kabe albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Saar 1920-1934 Collectie bevat 
veel beter materiaal zoals (Michel no's) 16,29,31,104-107', 122-125*, 128-134*, 135-141*, 144-150*, 151-
157*, 158-159*, 161-167*, 168-170*, 171-177*, 179-194', 199-205', etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14958 Saar 1920-1959. Prijs: € 1.400,00 
Voornamelijk gebruikte, goed gevulde collectie Saar 1920-1959 in luxe Kabe album Collectie bevat veel be
ter materiaal zoals (Michel no's) 1-17,18-31 (29 en 31 gekeurd), 53-69, 70-83, 84-97,102-103, 104-107, 
144-150, 158-159 161-167, 168-170, 171-177", 179-194, 206-225, 226-238, 255-259 265-266, 289, 291, 
292,293-295,297-298,299-303, 309-313, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14980 Sachsen 1851-1863. Prijs: € 980,00 
Gestempelde collectie en 20 poststukken Sachsen 1851-1863, wo (cat Michel) no 3-6, 7, 8-11,12,14-19 
en no 2,3,4,5,6,8,9,11,12,15,16,17 en 18 op brieven Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15075 Servië 1866-1918. Prijs: € 735,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Servië 1866-1918metschaarse1steemissies,wo (cat Yvert) no 1-2,8-
10,11-13,14-15,16-24, in diverse tandingen, 27-32, 33-39,126-132, enkele mooie vroege brieven, port en 
bezetting Hoge cataloguswaarde Op zelfgemaakte bladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14954 Tsjecho-Slowakije 1918-1960. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1916-1960, wo vaneteiten van Hradcany, (cat Yvert) 
no 152-154', 156a, 158a, 161a, 166a, 168a en 169a allen *, luchtpost 1-3*,188-191*, 192-198*, 209-212*, 
bneven, blokjes, port, dagbladzegels enz Op zelfgemaakte bladen in klemband 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15066 USA Luclitpost 1935-2001. Prijs: € 800,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie USA luchtpost 1935-2001, o a blokken van 4 met plaatnummers, comple
te vellen, boekjes en envelop Op losse bladen in map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14913 Verenigd Koninkrijk 1841-1995. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte ,deels dubbel en driedubbele collectie Verenigd Koninkrijk 1841-1995 
Waaronder (cat Yvert) no 3 (2x), 8,12,15,33, 34,49 In 3 Davo albums en 1 Leuchtturm album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15064 Wereld falsificaten en herdrukken. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met falsificaten en herdrukken van vele landen 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15065 Wereld klassiek. Prijs: € 2.000,00 
Zeer oud (1898) Stanley Gibbons wereldalbum met zeer veel klassiek matenaal Collectie is helaas geplun
derd, maar bevat nog zeer leuk en beter matenaal van o a België, Oostenrijk, Brazilië, Bulgarije, Chili, 
Franse kolomen. Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, Shanghai, etc Zeer gemengde kwaliteit maar zeer 
veel materiaal en ideaal voor stempels, typen etc Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
14922 Wereld t/m circa 1900. Prijs: € 1.275,00 
Oeroud Frans wereld album van de firma L Richard, deels goedgevuld in nogal zeer diverse kwaliteit met 
o a beter Frankrijk, Duitsland en Staten, Scandinavië en Engelse kolomen 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15060 Zuid Amerika 1850-1965. Prijs: € 675,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie diverse landen Zuid Amerika 1850-1965, duizenden zegels waarbij veel 
betere waarden Hoge catalogus waarde O a Argentinië Brazilië, Bolivia, Chili enz In Schaubek album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14995 Zuid- en Zuid West Afrika 1910-1993. Prijs: € 545,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid- en Zuid West Afrika 1910-1993 in 2 leuk gevulde blanco 
albums Collectie bevat veel materiaal, waaronder enkele paren en veel postfns 

Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
15045 Zweden 1855-1968. Prijs: € 2.400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1968 in Behrens album Collectie is zeer goed 
gevuld met veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-5, 6-11, 12-15,163-177 (Ie UPU sene), 178-192 (2e 
UPU sene), service inteneur 1-2, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
14912 Zweden 1858-1918. Prijs: € 975,00 
Stempelcollectie Zweden 1858-1918, met ook betere zegels, wo (cat Yvert) no's 6,8, 9,10,12,16,17,18, 
dienst no's 1-11 Op insteekbladen in map Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
14955 Zweden 1858-1985. Prijs: € 550,00 
Schaubek album met ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1985, wo (cal Yvert) no 6,8-11,12, 
14-15,17-24, overdrukken, luchtpost, boekjes, blokjes, dienst enz In klemband 

Compleet gefotografeerd op www.fiiateile.net 
15057 Zweden 1910-1919. Prijs: € 650,00 
Gebruikte collectie Zweden 1910-1919, slempels, watermerk variëteiten etc oa no(cat Yvert) 55-61, ook 
wat bneven/kaarten en een stockkaartje met 'Landstormen' o a no 86 Ruim 4000 zegels op steekkaarten 
en in insteekboek Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15002 Zwitserland 1850-1988. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Zwitserland 1850-1988 in 2 blanco Importa 
albums Collectie bevat veel beter matenaal, waaronder staande Helvetia gespecialiseerd op tanding. Pax 
sene gebruikt (80 rappen ontbreekt), aardig luchtpost, dienst, blokken etc Leuke collectie, hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15073 Zwitserland dienst 1921 -1989. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland dienst 1921-1989 op Schaubek albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) SDN 1-15,16-25, 26-35, 56, 61-64, 65-67**, 
70-90, UNO 1-11*, ILO 1-14, 19, 20, 23, 24, 32-37, 48, 49-52, 53-56, 57-59", 62-82, 83-93", IBE 1-
21**, 23-28**, 29-39**, IRO 1-8", WHO 1-5**, 6-25'*/* etc Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 

I Gebooiledatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 

http://www.filatelie.net
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http://www.fiiateiie.net
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FILANUMIS2011 
Combinatiebeurs Filatelie en Numismatiek (munten) 

ZATERDAG 16 APRIL 2011 
EURETCO/EXPO HOUTEN 

Meidoornkade 24, 3992 AE 
Beurszaal van meer dan 2000 m2 - Bijna een halve kilometer tafels gevuld -
Tenminste 45 standhouders filatelie (postzegels, partijen, poststukken & 
brieven, catalogi en andere toebehoren) met internationale deelname. 

ZAAL OPEN 9.30-16.00, Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 
Centraal gelegen in Nederland en goed bereikbaar- gratis parkeren 

en met bushalte (Connexxion lijn 47) pal bij deze locatie 

Meer info. op WWW.WBEVENEMENTEN.EU en 
voorvragen info@wbevenementen.eu of 050-5033926 ('s avonds) 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@wbevenementen.eu
mailto:info@pzhzeist.nl


KILOWAAR 
WINTER-AANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 
zeer veel 2010-uitgiften 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT 
megavariatie met bloc-zegels 
100 gr JAPAN FURISATO 
enorme vanatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw 
{250 gr €23,-) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
100 gr MALTA GROOT-FORMAAT met iets h.w.'s 
250 gr LUXEMBURG met 
veel eurozegels en hoge waarden 
250 gr FINLAND GROOT-FORMAAT 
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w.'s 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(2Vi kg € 39,- en 5 kg € 75,-) 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

30 

36 

14 

25 
10 
10 

29 

32 

16 
9 

19 

14 

12, 

31, 
18, 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 
Bezoek mogeliik na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal 
Portovri) vanaf € 75,-, daaronder € 3,- verzendkosten E . ^ 
extra Bi) aankoop van 4 of meer items 5 % korting 9S " ~ " 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wi| helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandei J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E-mail : j .haarlem@wxs.nl 

Aankomende Postzegel- en Muntenbeurzen: 

Etten-Leur 13 maart 

Nieuwesiein 

Rotterdam 25 april 

De Nobelaer. 
A. van Berchemlaan 2 

Het Veerhuis, 
Nijemoiide 4 

Regardz Airport Hotel. 
VIieg\eld\veg 59-61 

Van der Valk Eindhoven, 
\alsterw'eiz ill 

De volgende halfjaarlijkse MPO-postzegelveiling waar 
ook ansichtkaarten en \aria ge\eild worden. \ indt plaats op 

2&3scptcmlH>r2011. 
Voor deze veilina kunt u in/enden t ni \riidat; 8 juli 2011. 

Wilt u uw \erzameling laten \cilen? Neem dan contact op 
mei MPO en wij xerzorücn professionele be.aeleidinu van 

Kantooradres MPO: Energieweg 7. 3401 MD l.lsselstein 
Tel: ().^.0-606?944 - Fax: ()30-6()l9S95 - WWW.MPO.NL 

FILATELIE DE BOEIER 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
-^ Nederland & OR -^ Zwitserland 
TK Indonesië ^ Rep. Suriname 
-^ Thema Spoorwegen 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 

ZWITSERLAND POSTFRIS (nrs. vigs. Michel) 
95-97 
98-100 
101x 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
IIOx 
111 II 
1131 
114-116 
PJ l-lll 
121 (+c) 
122 
122y 
123 
123+c 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
ISOx 
180z 
181x 

8,00 
9,50 
14,00 
22,00 
19,00 
20,00 
10,20 
112,00 
21,00 

450,00 
21,00 
7,80 

42,50 
465,00 
790,00 
67,50 
95,00 
175,00 
190,00 
51,00 
85,00 
47,50 
150,00 
30,00 
6,80 
18,00 
20,00 
27,00 
16,00 
16,00 
17,50 
11,00 
5,00 
19,00 

129-32 
133-34 
135-7 
138-41 
142-48 
160-66 
167-70 
172-5 

80,00 
126,00 
37,00 
27,50 
120,00 
310,00 
25,00 
32,50 

182x 
184x 
185-88 
189x 
190x 
190z 
191x 
194-96y 
194-7Z+C 
226 
227 
227 (+c) 
228 
228 (+c) 
233x 
234x 
234z 
235-8 
245x 
245z 
246-49 
250-55 
266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30W 

20,00 
19,00 
11,00 
5,50 
18,00 
25,00 
65,00 
67,50 
190,00 
67,50 
185,00 
195,00 
250,00 
270,00 
28,00 
82,50 
47,50 
2,25 

140,00 
10,90 
7,20 

47,50 
4,75 
60,00 
4,50 
4,50 
4,00 

42,50 
5,50 
11,00 
17,50 
34,00 
110,00 
85,00 

328-30X 
335-43 
359-62 
Blok 5 
377-85 
387-94 
blok 6 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
447-59 
460-63 
465-68 
470 
471-74 
479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 

20,00 
14,25 

2,50 
195,00 

28,00 
42,00 
55,00 

7,50 
52,50 

2,00 
54,00 
47,50 
35,00 

3,20 
6,50 
2,25 

95,00 
72,50 

199,00 
8,00 
2,20 

11,00 
5,00 
8,00 
5,10 
2,50 

22,50 
32,50 

3,60 
42,50 
19,00 
4,10 

11,00 
2,00 

545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 

8,50 
6,00 
8,50 

137,50 
4,50 
2,20 
6,40 
4,70 
6,00 
2,40 
5,20 
2,75 
6,10 
5,20 

47,50 
6,80 
5,60 
4,80 
3,60 
4,50 
3,30 
3,50 
7,50 
2,60 
7,50 

11,00 
9,00 
3,95 
4,20 
4,40 

17,50 
3,20 
2,50 

32,50 

NEDERLANDS-INDIE POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
176-9 
182-5 
195-204 
216 
217-20 
221-5 
226-7 
228-9 

18,00 
18,00 
95,00 
3,25 

27,50 
12,50 

3,00 
8,00 

230-4 
239-40 
241-5 
246-52 
253-59 
262 
264 
266-71 

11,90 
2,50 
9,50 
8,50 

90,00 
195,00 

97,50 
7,50 

290-2 
293-7 
304-16 
337-46 
LP 1-5 
LP6-10 
LP11-12 
LP13 

11,00 
19,50 

7,00 
82,50 
48,00 
56,00 
19,75 
26,00 

NEP.- NIEUW GUINEA POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
1-9 
10-18 
19-21 

7,00 
29,50 
24,00 

22-24 
25-29 
30-37 

20,50 
1,00 
6,00 

38-40 
41-44 
45-81 

1,80 
1,80 

10,50 

port 1-6 6,00 
Unt 1-19 27,50 
Unt 20-38 30,00 

CURACAO-NED.ANTILLEN POSTFRIS (nrs. NVPH) 
42 27,50 
43 27,50 
68-70 225,00 
75-81{+c) 475,00 
82-88 82,50 
89-99 175,00 
100 2,75 
103 5,50 
104-20+c 430,00 

126-37 
138-40 
141-52 
153-7 
168-77 
178-81 
185-94 
195 
200-05 

165,00 
4,50 

120,00 
17,50 
13,00 

238,00 
49,50 
19,50 
11,00 

206-8 
209-10 
218-29 
230-33 
234-8 
239-43 
LP 1-3 
LP4-16 
LP18-25 

9,00 
5,50 

42,50 
192,50 

35,00 
32,50 

180,00 
36,00 

210,00 

LP26-40 
LP41-4 
LP45-52 
LP53-68 
LP69-81 
LP82-8 
P21-30 
P34-43 
P44-60 

120,00 
24,00 
14,00 
18,00 
12,00 

315,00 
72,00 

210,00 
6,00 

Bestellingen per brief, fax, e-mail of telefoon. Levering tegen 
vooruitbetaling en zolang de voorraad strekt. 
Bi| bestellingen tot € 120,- + € 2,- admin. kosten; daarboven franco 
aangetekend. Type-/zetfouten voorbehouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven € 500 - 8%) 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
ING: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
file:///aria
file:///riidat
file:///erzameling
file:///cilen
http://WWW.MPO.NL
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
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Internationale Postzegel-
en Muntenbeurs 

s 

2 & 3 april 2011 antwerp e^po 
Jan van Rijswijciclaan 191 
2020 Antwerpen 

Zaterdag van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot WuOO 

Toegangsprijs: € 3.00 

FNIP VZW BOEKENBERGLEI 181-3 BE-2100 DEURNE 
www.fnip.be - info@fnip.be - tel.:+32(0)486 96 22 85 - fax:+32(0)3 233 89 70 

In samenwerking met FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: 
Geef deze bon af aan de ingang voor gratis toegang op zaterdag 2 of zondag 3 april 2011 

naam: 
adres: 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be
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POSTZEGELVEILING 

ftunfflono 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  Postbus 2859  3000 CW Rotterdam 

T: 0102130986 F: 0102131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

Onze 64̂ ^̂  veiling was 
een zeer groot succes! 

Enkele opbrengsten (excl. opgeld) 

€ 36, € 95, € 30, € 55, € 180,

! + «/■»> «.! 
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€ 5900, € 2850, € 1450,

Onze 65̂ ^̂  veiling wordt eind mei gehouden. 
Inleveren is mogelijk tot en met 14 april. 

 Uitbetaling binnen 5 weken t 
 Dit jaar stands in HongKong en 
^^Yokohama 
 Al 24 jaar in het centrum van 

Rotterdam »«*^**^ 
Zie alle resultaten op 

www.rynmond.com 

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

 Voorschot mogelijk tot 80% van 
de getaxeerde waarde 

Vrijblijvend gratis taxaties na 
afspraak op kantoor 

Vriendelijke commissie ! 
 Deskundige verkaveling 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://rynmond.com
http://www.rynmond.com
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VAN DIETEN EN VAN LOKVEN VEILEN SAMEN 

Van Lokven en Van Dieten 
Postzegelveilingen zijn 
vanaf 14 februari voor on
bepaalde tijd een samen
werkingsovereenkomst 
aangegaan op het gebied 
van hun postzegelveilin
gen. "Deze samenwerking 
is tot stand gekomen in 
overleg met Peter Storm 
van Leeuwen die sinds 
I januari de filatelistische 
leiding van Van Dieten 
heefi; en deze met zijn 
gespecialiseerde filatelis
tische expertise zal blijven 
bedienen", aldus Henk van 
Lokven. 
De samenwerkende par
tijen zijn ervan overtuigd, 
dat de krachtenbundeling 
voor beide veilinghuizen 
en hun gezamenlijke 
relaties meerwaarde zal 
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bieden. In de toekomst 
kunnen relaties blijvend 
profiteren van een breed 
nationaal en internatio
naal aanbod van kwalita
tief hoogstaand niveau, 
uiteraard tegen goede en 
concurrerende voorwaar
den. Van Dieten en Van 
Lokven zullen in het kader 
van hun samenwerking de 
uitvoering van hun veiling
activiteiten combineren 
op een centrale locatie 
en op dezelfde data. De 
eerstvolgende gecombi
neerde veiling zal worden 
georganiseerd op 8 en 9 
april in Roermond. Beide 
ondernemingen blijven 
onafhankelijk van elkaar 
actief Met de gecombi
neerde kijk en veilingda
gen beogen Van Dieten en 

'VERZAMELEN MET PLEZIER DOE JE HIER!' 

Dit is de slogan die de 
organisatie gaat gebrui
ken op POSTEX 2011 te 
Apeldoorn. 
Het lijkt ver weg, maar 
de voorbereidingen voor 
de postzegelshow zijn in 
volle gang. Op 1415 en 16 
oktober wordt de Postex 
voor de twaalfde keer ge
houden. Als aftrap dit jaar 
een velletje veelkleurige 

postzegels. Tijdens de di
verse promotie activiteiten 
kunt u het velletje kopen 
voor € 8 en met vertoon 
van de ledenpas € 7. De 
losse zegels gaan voor 
€ I van de hand. Per post 
ontvangen? Dat is alleen 
mogelijk voor de velletjes 
voor € 10 (incl. verzend
kosten) via email 
stnico@kpnplanet.nI. 
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VAN LOKVEN FIUIELIE8V 

Van Lokven hun relaties 
in de toekomst beter en 
eflSciënter te kunnen 
bedienen en een breed en 
hoogstaand veilingniveau 
te bereiken van nationale 
en internationale impor
tantie. De organisatie en 
afhandeling van veilingka
vels van de gecombineerde 
veilingen zal in handen 
zijn van de organisatie van 
Van Lokven Filatelie. 

ADRIE V.D. VEER VOORZIHER JFN 

Tijdens de vergadering 
van het Algemeen Bestuur 
van JFN op 8 januari gaf 
voorzitter Peter Stob
belaar na zeven jaar de 
voorzittershamer over 
aan Adrie van der Veer. 
Peter heeft beloofd achter 
de schermen te helpen 
bij het Contactblad en 
de Rubriek JFN in het 
blad van de Thematische 
Vereniging NVTF. 
Tijdens dezelfde vergade
ring werd Peter Stob
belaar onderscheiden 
met de Zilveren Speld van 
Verdiensten. De speld 

werd uitgereikt door de 
penningmeester Harrie 
de Kok, het nu langstzit
tende bestuurslid van 
JFN. Peter gaat meer tijd 
vrijmaken voor zijn eigen 
verzamelingen die bin
nenkort 'internationaal' 
gaan. 

BONDSSPELD VOOR HAVERMANS 

Op vrijdag 4 februari heeft: 
de heer A.A.J. Havermans 
(links op de foto) in 
Appingedam de zilveren 
bondsspeld van de KNBF 
opgespeld gekregen door 
voorzitter J. Gerritsen van 
de Regiobond in Gronin
gen. De heer Havermans 
is vanaf 1977 lid van Post
zegelvereniging Appinge

dam. Hij heeft van 1983 tot 
1986 met veel inzet en zorg 
de functie van algemeen 
adjunct en van 1986 tot nu 
de functie van voorzitter 
vervuld. De bondsspeld 
is aangevraagd door de 
Postzegelvereniging Ap
pingedam en tijdens de 
jaarvergadering uitgereikt. 

OVERZICHT MUTATIES VERENIGINGSADRESSEN 

De volgende mutaties 
zijn in het overzicht van 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorge
voerd. 

Aalsmeer 
PV Aalsmeer heeft een 
nieuwe secretaris: G.H. 
Hoving, postbus 249, 
1431AE Aalsmeer, 
Rg.hhnvingig^riscali.nl. 

Barneveld 
PV de Globe, wijziging 
emailadres: Bdeglobe
secretariaat(p)kpnmail.nl. 

Bergen op Zoom 
P.V. Onderling Contact 
heeft een gewijzigd 
telefoonnummer: 
0651923043, 

Gorinchem 
Het emailadres is gewij

hetnet.nl. 

Leeuwarden 
V.P.V. Friesland heeft een 
gewijzigd emailadres: 
^w.vdwirtefg^upcmail.nL 

Wijk bij Duurstede 
FV Wijk bij Duurstede 
heeft een nieuwe secre
taris; H. Driessen, Toon 
Beijnenstraat 15,4112 
JZ Beusichem, telefoon 
0645111554, Mlamsi 
driessenpvwbd(g'gmail.nl. 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitslui
tend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, P.W. 
Alexanderlaan 41,3273 
AS Westmaas, 
E3e.braakensiek(g)tele2.nl. 

OPTA KAPinELT TNT POST 

Waakhond OPTA (On
afhankelijke Post en 
Telecom Autoriteit) heeft 
TNT Post gewaarschuwd, 
dat vorig jaar de kwaliteit 
van postbezorging onder 
de wettelijke eis van 95% 
is gezakt. Dit betekent, 
dat 5% van de bij TNT 
afgegeven post niet bin
nen 24 uur werd bezorgd 
bij de geadresseerde. 
Volgens OPTA daalde dit 
kwaliteitspercentage van 

95,7% in 2008 tot 94,8% 
in 2010. 
Gemiddeld bezorgt TNT 
Post dus 95,2% binnen 
een dag op het juiste 
adres. TNT Post bestrijdt 
deze cijfers van de OPTA 
en heeft naast zijn onaf
hankelijke accountant 
nu ook een hoogleraar 
statistiek ingezet om het 
tegendeel te bewijzen. 

mailto:stnico@kpnplanet.nI
http://hetnet.nl


KOOIMEES ZINGT UIT PEN 

TNT Post brengt samen 
met NCB Naturalis, Vogel
bescherming Nederland en 
SOVON een postzegelserie 
uit met vogeltekeningen 
van M.A. Koekkoek. Op 31 
januari overhandigde Katja 
Veen van TNT Post het eer
ste postzegelvelletje met 
de koolmees in museum 
Naturalis, Leiden aan 

'Goede Tijden Slechte 
Tijden'-acteur Erik de 
Vogel. De tekening van 
de Koolmees is verwerkt 

in het nieuwe blauwe 
kader van de persoonlijke 
postzegel met frankeer-
waarde i. Bij aankoop van 
het velletje ontvangt men 
tevens een bewaarblad 
met informatie over de 
koolmees. 
Door een speciale geluids
pen bij de postzegel te 
houden is de koolmees te 
horen. Maar die hoort de 
koper alleen, als hij een 
abonnement neemt op de 
complete driejarige serie. 

Elke maand ontvangt hij 
twee velletjes met be-
waarbladen. Later volgen 
de gratis geluidspen en 
bewaaralbum. 
De verkoopprijs van post-
zegelvel 'Koolmees' plus 
gratis bewaarblad is 
€ 4,60. De overige delen -
die alleen in het abon
nement verkrijgbaar zijn 
- kosten € 6,25 exclusief 
verzendkosten. Een en 
ander is te koop bij TNT 
Postkantoren, Bruna, Col
lect Club Groningen en via 
wwiü.tntpost.nl/uo^ek. 

REMBRAMDTZEGEL 

Zo nu en dan krijgt TNT 
Post nog wel eens vragen 
hoe het nu zit met de post
zegels die door Nederland 
en Duitsland in 2006 zijn 
uitgegeven naar aanleiding 
van het Rembrandtjaar. 
Daarom een allerlaatste 
reactie van TNT Post. 
In de aanloop naar het 
Rembrandtjaar 2006 heeft 
het Finanzamt (uitgever 
van postzegels in Duits
land) contact opgenomen 

met TNT Post om een 
gezamenlijke postzegel uit 
geven rondom Rembrandt. 
Beide partijen waren het 
snel met elkaar eens en be
sloten allebei een postzegel 
uit te geven van Saskia, een 
schilderij van Rembrandt 
dat in het Staatliche 
Museen van Kassei hangt. 
Tevens werd afgesproken, 
dat beide partijen eikaars 
postzegelvariant zouden 
leveren, zodat beide landen 

zowel de Nederlandse 
als Duitse postzegel aan 
geïnteresseerden konden 
aanbieden. 
In een later stadium heeft 
TNT Post verzocht de post
zegel van Duitsland ook 
te mogen opnemen in het 
prestigeboekje, dat rondom 
Rembrandt zou worden 
uitgegeven. Ook hier was 
snel overeenkomst tussen 
beide landen. Nadat pres
tigeboekje was verschenen 

werd echter duidelijk, dat 
er sprake was geweest van 
een misverstand. Finan
zamt had akkoord gegeven 
op een afbeelding van de 
postzegel, terwijl TNT Post 
de daadwerkelijke postze
gel had willen opnemen. 
Deutsche Post heeft deze 
uitgifte dan ook betiteld als 
vignet, aangezien dit geen 

officiële Duitse uitgifte 
was. Omdat Finanzamt/ 
Deutsche Post verantwoor
delijk is voor uitgifte van 
Duitse postzegels zijn zij 
de enigen die de status van 
een Duitse uitgifte kunnen 
bepalen. Op verzoek van 
Deutsche Post heeft TNT 
Post de verkoop stopgezet, 
nadat het misverstand dui
delijk was en de aanwezige 
voorraad vernietigd. 

LANG LEVE HET BOS! WINT 

Met een grote meer
derheid van stemmen 
(32,8%) heeft het postze-
gelvel 'Lang leve het bos!' 
de postzegelverkiezing 
van 2010 gewonnen. Een 
derde van de stemmen 
ging naar dit prachtige 
vel van ontwerper Bart de 
Haas. Er is online onge
veer 5 keer meer gestemd 
dan per post, in het totaal 
kwamen er zo'n 1140 

stemmen binnen. Op de 
tweede plaats is geëindigd 
"100 jaar Rijksoctrooi-
wet" en nummer 3 is de 
Boekenweekpostzegel 
geworden. 
De top 5 ziet er als volgt 
uit: I. Lang leve het 
bos!: 32,8%, 2.100 jaar 
Rjjksoctrooiwet: 15,3%, 3. 
75e boekenweek: 11,2%, 
4. Vuurtorens: 6,4%, 5. 
Filmpostzegel: 5,4%. 

AUSTRALISCHE 
WATERSNOODZEGELS 

Bij alle Australische 
postkantoren zijn zegels 
beschikbaar, waarop 
afbeeldingen staan van 
de recente watersnood in 
Queensland. De zegels, 
met een nominale waarde 
van A$ 0,60, worden 
verkocht per velletje van 
tien stuks. Dit velletje, met 
tweemaal vijf zelfklevende 
zegels, wordt verkocht 
voor A$ 8. Per verkocht vel
letje komt dus twee dollar 
ten bate van de slachtoffers 
in de overstroomde gebie
den. Een gebied zo groot 
als Frankrijk en Duitsland 
tezamen is door de water
overlast geteisterd. Hon
derdduizenden inwoners 
zijn door de overstromin-

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten 
op mee te dingen naar de 

LH. THOLENTROFEE 2010 
Voor deze prijs voor de beste filatelisüsche rubriek 

of bijdrage in de niet-filatelistische pers komen 
uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal in 

aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 
maken op filatelisüsche artikelen die in het jaar 

2010 in de niet-filatelistische pers zijn verschenen 
en die naar zij menen voor bekroning in aanmer

king komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van 
de jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 14 maart 
2011 door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 

gen getroffen en enkele 
tientallen hebben hierbij 
het leven gelaten. De infra
structuur in grote delen 
van het gebied is ernstig 
beschadigd en sommige 
dorpen zijn onbereikbaar 
geworden. Oogsten van 
diverse producten zijn ver
nietigd. De totale schade 
wordt geraamd op A$ 3-5 
miljard (€ 3,5 miljard). De 
vijf zegels hebben alle af
beeldingen van de waters

nood. In eerste instantie 
zal een hoeveelheid van 
250.000 velletjes worden 
gedrukt. Maar indien de 
vraag groter blijkt te zijn, 
dan zal een extra hoeveel
heid worden bijgedrukt. 
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lass^tsm SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dz1ewon@xs4all.nl 
website: wv̂ fw. galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

SINT JANS KATHEDRAAL IN DEN BOSCH 

De op 10 januari versche
nen zelfklevende zegels 
in blokken van tien met 
een afbeelding van de ka
thedraal zijn interessant 
genoeg! Niet alleen voor 
filatelisten! Wat jammer 
nu toch, dat TNT Post be
gonnen is aan een nieuw 
verkoopbeleid, waarbij 
niet alle verkooppunten 
van postzegels deze 
mooie zegels mochten 
verkopen. Dit was voor
behouden aan de winkels 
uit de Brunaketen. Nog 
mooier was het gesteld 
met de presentatiemap
jes. Ooit uitgegeven met 
de bedoehng om losse 
zegels in een leuke en in
formatieve verpakking ter 
beschikking van verzame

laars te stellen tegen een 
geringe meerprijs. In het 
geval van de kathedraal
zegels waren de zegels in 
de mapjes extra attractief 
door ze te voorzien van 
een 'gestanste perforatie' 
die duidelijk afwijkt van 
de slittanding in de blok
ken! Gezien het feit, dat 
de mapjes meestal in aan
tallen waren gedistribu
eerd die afhankelijk waren 
van de goede verkoop van 
het vorige mapje en dat 
er desondanks toch veel 
mapjes retour gingen, 
werd het beleid bijgesteld 
en voor de eerste keer bij 
de kathedraalzegels wer
den de presentatiemapjes 
niet meer gedistribueerd 
naar de verkooppunten 
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maar werden de ze aan de 
verzamelaars ter beschik
king via het verkoopka
naal Collect Club.... 
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MONUTAZEGELS 

Op 17 december 2007 
werden zegels van 44c 
zelfklevend in vellen van 
2x5x5 met een vast kader 
en daarin de afbeelding 

van een legpuzzel in 
omloop gebracht. Ver
moedelijk begin 2010 
werd een nieuwe oplage 
gedrukt waarbij de raster
hoeken zijn aangepast. En j 
uiteindelijk per 01.01.2011 

is ook de variant met 
de nieuwe „waardeaan
duiding" „i" in omloop 
gebracht! Alle zegels 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
in offset. 
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Parus majof 
KOOUWEESZEGELS 

De op 30 januari 2011 ver
schenen vierkante zegels 
met een afbeelding van de 
koolmees zijn de eerste in 
een serie van 75 verschil

^ 
:Q 

jui 

y ^ Koolmees naturalis 

lende vogels. Anders dan 
bij onze zuiderburen ko
men deze zegels niet aan 
de 'loketten', maar zijn de 
74 vogels alleen bij voorin
tekening verkrijgbaar. 
De zegels die in blokken 
van tien [4x3 met in het 
midden een gat van twee 
zegelvelden] zijn gedrukt 
in offset bij Joh. Enschedé 
hebben de bijzonderheid, 
dat met de druk er een 
patroon van acht puntjes 
is meegedrukt, dat met 
behulp van een speciale 
leespen een geluid aan het 
'twieteren' brengt! Leuk 
geintje. Alleen de pen 
moet € 39,95 kosten, als je 
geen abonnement neemt, 
maar alleen de koolmees 
wilt horen.... 

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


■ ^ B Ü H ^ ^ F H ^ H SAMENSI SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

CARNAVAL  LE BAL DU RAT MORT 

Op 7 maart verscheen een 
blok met tien zegels van 
(i) (= 0.61) met een pos
ter van James Ensor  Le 
Bal du Rat Mort  het bal 
van de dode rat uit 1931 
 naar een door James 
Ensor en Emile Bulcke 
opgericht carnavalsge
nootschap. 

De zegels zijn gedrukt op 
de ofFsetpers in de Zegel

werkplaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3  27.66x40.20mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 16/23 tanden hor./ 
vert. Aan zijkanten geheel 
doorlopend, boven 
en onder met een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode onder
aan op het blok. 
Losse zegels uit het blok 
kosten loc méér. 

DE PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

Met de invoering van het nieuwe bpost 
logo is het basiszegel voor de persoon
lijke postzegels met aanhangsel ook 
veranderd. 
Was voorheen dit zegel uitgevoerd in 
rasterdiepdruk en de bestelde afbeel
ding geprint op een digitale pers, 
het nieuwe zegel met aanhangsel is 
in zijn geheel digitaal geprint in de 
Zegelwerkplaats in Mechelen. 

Het zegel kwam uit op 18.10.2010 en 
is in vellen van 15 met aanhangsel 
via Mijn Zegel te laten maken resp. 
verkrijgbaar op de postkantoren in 
een uitvoering van Duostamps! 

BELGIËBELGIQUE 

O 

%I^M>post 

GROENTEN VAN VROEGER 

Op dezelfde damm 
verscheen een blokje met 
vijf verschillende zegels 
van (i Europa) (= € 0.93) 
met de volgende afbeel
dingen: 

 Truffelaardappel en 
Aardpeer  De truf
felaardappel is een oud 
ras en nog nauw ver
want aan de oorspron
kelijke rassen uit Peru. 
Het ras kwam rond 
1880 op de markt. Tot 
voor kort werd dit oude 
ras voornamelijk in 
Frankrijk geteeld, maar 
door de bijzondere 
kleur van de knol is er 
ook in ons land belang
stelling voor ontstaan 
en wordt het ras nu ook 
hier op kleine schaal 
geteeld. 
De aardpeer  Helian
thus tuberosus  groeide 
van oorsprong in 
NoordAmerika. Hij is 
voor het eerst beschre
ven door de Franse 
ontdekkingsreiziger 
Samuel de Champlain 
in 1605, die hem aantrof 
bij de Huronindianen. 

Sindsdien is de knol 
vooral in Frankrijk zeer 
populair. 

 Bisschopsmuts  Een 
patisson is een pom
poenachtige vrucht die 
geleverd wordt door de 
soort Cucurbita pepo. 
Patissons zijn ongeveer 
15 tot 20 cm groot, 
wit, geel of groen van 
kleur en hebben een 
puntige vorm. In het 
Nederlands ook wel kei
zers of bisschopsmuts 
genoemd. 

 Paarse wortel en Pasti
naak  Daucus carota. 
Vroeger bestonden er 
van de wortel voorna
melijk witte en paarse 
varianten. Het duurde 
tot de i6e eeuw, voordat 
oranje wortelen voor het 
eerst geteeld werden, 
met name in Nederland. 
Ondertussen is wortel 
een wereldgroente ge
worden, vooral oranje, 
maar in Azië is de rode 
en paarse kleur heel po
pulair. Het kleurverschil 
verandert de smaak niet 
drastisch, de paarse 
wortels zijn wel zoeter 

Zie ook: 
www.hofvantwello.nl/truffelaardappel.html 
nl.wikipedia.org/wiki/Aardpeer 
nl.wikipedia.org/wiki/Patisson 
viww.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/peen
inallekleuren/ 
nl.wikipedia.org/wiki/Pastinaak 
www.dewassendemaan.be/groentewijzer/warmoes/ 
warmoes.htm 
www.leerwiki.n1/Vergeten_groente:Kardoen 

dan de oranje exempla
ren. Vandaar dat som
mige van deze wortelen 
te koop zijn onder de 
naam Betasweet 
Pastinaak  Pastinaca 
sativa subsp. sativa 
pinksternakel of witte 
wortel is een circa 20 
cm lang wortelgewas 
met een zoete anijs
achtige smaak en een 
crèmewitte kleur. 

 Warmoes  Beta vulgaris 
var. cicla is een ouder
wetse bladgroente, ook 
bekend onder de naam 
snijbiet. 

• Kardoen  Cynara 
cardunculus is een 
distelsoort die we kun
nen eten. De Kardoen is 
familie van de Artik
sjok. Eigenlijk meer nog 

dan dat. De Artiksjok is 
een doorgekweekte en 
veredelde Kardoen. 

Het blokje kost € 4,65 en 
wordt slechts als geheel 
verkocht. 
Ontwerp is van Marijke 
Meermans en de gravure 
van Guillaume Broux. 

De blokken zijn ge
drukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk plus een 
kleur plaatdruk op een 
Goebelrotatiepers in 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Het zegelformaat is for
maat 3  27.66x40.20mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 16/23 tanden hor./ 
vert. Aan zijkanten en 
onderkant geheel doorlo
pend, boven met een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode rechts 
op het blok. 

http://www.hofvantwello.nl/truffelaardappel.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardpeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patisson
http://viww.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/peen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastinaak
http://www.dewassendemaan.be/groentewijzer/warmoes/
http://www.leerwiki.n1/Vergeten_groente:Kardoen
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ADRESWIIZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 E E Almkerk, 
telefoon: 0 1 8 3  4 0 39 52 

PETTERSON EN FINDUS 
Had je wel eens van 
het duo Petterson en 
Findus gehoord? Nee? 
Nou, wij eerlijk gezegd 
ook niet. In Zweden en 
de Duitstalige landen 
zijn ze heel erg populair. 
Pettterson en Findus zijn 
de hoofdfiguren in de 
boeken van de Zweedse 
schrijver Sven Nordquist. 
Petterson is een handige 
knutselaar en Findus 

is zijn slimme kat. Ze 
wonen op het Zweedse 
platteland met tien niet 
al te snuggere kippen en 
een stelletje Mucklas, 
kleine trollen die onder 
de keukenvloer van het 
huis leven. Samen bele
ven ze de gekste dingen. 
De Zwitserse post heeft 
een grappige postzegel 
uitgegeven waarop de kat 
Findus met een hand

Ytüasson 
boor gaten maakt in een 
stuk Zwitserse kaas. De 
zegels zitten in postze
gelboekje. Op de kaft zie 
je Petterson en Findus 
in actie, terwijl een van 
de trollen aanwijzingen 
geeft. Er is ook nog een 
geïllustreerde briefkaart 
verschenen met het twee
tal op de flets, de kippen 

I in de fietstas. 

PREHISTORIE IN 
EEUWENOUD MUSEUM 
Het Natuurhistorisch 
Museum in Berlijn be
stond in 2010 tweehon
derd jaar. Voor de Duitse 
Post was dat een reden 
om een postzegel uitte 
geven. 
Een van de topattracties 
van het museum is het 

14 meter hoge skelet van 
een dinosaurus. Het is 
het grootste ter wereld. 
Het museum heeft ook 
een van de belangrijk
ste fossielen die er zijn 
gevonden. Het is er een 
van een oervogel, de 
Archaeopteryx litho
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700 JAAR PAPIER 
^ Nog iets anders dat we 
5 allemaal heel gewoon 
^ vinden is papier, je kunt 

je bijna niet voorstellen 
| M dat er een tijd was zon
I I * der papier. In Hongarije 

was het vorig jaar precies 
700 jaar geleden dat er 
voor het eerst papier 
werd gebruikt. In het 

Nationaal Archief van 
Hongarije bevindt zich 
een 700 jaar oude brief 
Het papier is gelig van 
kleur. Het werd met 
de hand gemaakt en is 
daardoor nogal dik. De 
briefis afkomstig van 
een kardinaal. 

Deutschiainj ^ ' " i l C 
200 Jahre Museum fur Naturkunde Berlin 4 . 9 

graphica. Deze vogel 
leefde 150 miljoen jaar 
geleden, maar is al heel 
lang uitgestorven. Als je 
een exemplaar dichter 
bij huis wilt zien, kun je 
gewoon naar het Teylers 
Museum in Haarlem 
gaan. Daar hebben ze 
deze versteende vogel 
ook. 

DE REKENMACHINE VAN 
KONRADZUSE 
Het is heel gewoon 
geworden dat je even je 
rekenmachine pakt om 
iets uitte rekenen. Het 
is zelfs zo gewoon dat 
veel mensen het moeilijk 
vinden om uit hun hoofd 
te reken. De Duitser Kon
rad Zuse maakte in 1936 
zijn eerste rekenmachine. 
Er zouden verschillende 
modellen volgen. In 1941 
maakte hij de eerste pro
grammeerbare rekenma
chine, waarmee een nieuw 
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tijdperk begon. Vanwege 
zijn honderdste geboorte
dag werd er in Duitsland 
een postzegel uitgegeven. 
Het portret dat je daarop 
ziet is gemaakt van alle
maal enen en nullen, een 
echt digitaal portret dus! 

ZILVEREN SPELD VOOR PETER STOBBELAAR 
Bij zijn afscheid als voor
zitter van Jeugdfilatelie 
Nederland kreeg Peter 
Stobbelaar de Zilveren 
Speld van jFN. Hij kreeg 
deze onderscheiding 
voor het vele werk dat 
hij de afgelopen jaren 
voorjFN heeft gedaan. 
Tijdens een bestuurs
vergaderingop 8 januari 
droeg hij het voorzitter
schap over aan Adrie 
van der Veer. Achter de 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met 
bronvermelding. 

schermen zal Peter Stob
belaar nog wel betrokken 
blijven bij JFN, maar hij 
zal nu veel meer tijd kun

nen besteden aan zijn 
vrouwen (klein)kinderen. 
Wij wensen Peter het 
allerbeste! 
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Uilskuiken! 
Wordt dat wel 
eens naar je 
geroepen? Dan 
ben je niet handig bezig geweest. Toch 
is de uil een heel wijs dier. Athene, de 
godin van de wijsheid, had altijd een 
uil bij zich. Wat weet jij van uilen? 

heel fors, met oorplui-
men en grote oranje
rode ogen. Hij jaagt 's 
nachts en reken maar 
dat hij gevaarlijk is. 
Hij vangt zoogdieren 
zo groot als een haas, 
vogels en vissen. 

De sneeuwuil 
Herken je deze? De 
uil van Harry Potter 
die altijd berichten 
komt brengen en 
meegezeuld wordt in 
een kooitje waarin hij 
geen vin kan verroeren. 
Een sneeuwuil heeft 
lange ronde vleugels 
en zweeft als het ware 
door de lucht. Hij jaagt 
overdag en hij vangt 
dan kleine knaagdieren. 

De oehoe 
Dit IS de grootste 
Europese uil. Hij is 

1 dj^Sfl^B nSPv 
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Een steenuil 
Dit is een klein uiltje 
van 20 cm groot. Hij 
is een beetje gevlekt, 
met lichtgele ogen. Hij 
is overdag en 's nachts 
actief, en je zou hem 
kunnen tegenkomen 
op hoge palen langs 
de weg. Hij eet insec
ten, spinnen, muizen 
en kleine vogeltjes. Hij 
broedt in een hol. 

Het bosuiltje 
Ik was eens meteen 
groep vrienden te 
paard in het bos. De 

paarden liepen rustig 
en wij kwebbelden 
over van alles en nog 
wat. Opeens riep een 
van ons: Stil! Blijf 
staan! Hij wees in de 
richting van een groep 
bomen. En daar vloog 
het bosuiltje, af en 
aan, we konden hem 
de hele tijd volgen. 
Het diertje had ons 
nauwelijks in de gaten; 
dat komt omdat de 
geur van de paarden 
vele malen sterker is 
dan die van mensen. 
Zo hebben we ook wel 
eens gehad dat een 
vos ons pad kruiste. 
Die zag ook alleen 
maar de paarden. 

wmmmmmmmmm 
NATURE CONSERVATiQN 

SPECIES AT RISK 
BARN OWL 
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De kerkuil 
Kerkuilen zie je 
tegenwoordig veel 
vaker in de buurt van 
mensen. Ze nestelen 
in schuren, torens 
en oude gebouwen. 
Beide ouders zorgen 
voor de jongen die na 
een maand uitkomen. 
Kerkuilen vangen voor
namelijk muizen. Ze 
komen in elk wereld
deel voor. Zo worden 
ongeveer 35 cm. 
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De Amerikaanse oehoe 
Deze uil kom je tegen 
in heel Amerika: in het 
laagland, de bossen, 
de prairie en ook in de 
buurt van dorpjes. 
Ook deze oehoe wordt 
heel groot: wel 55 cm. 
Hij gebruikt wel 
verlaten nesten van 
buizerds en hij nestelt 
ook in grote boomhol-
ten of in verlaten 
schuurtjes. 

CESKOSLOVEMSKO 

5.0! 

Uilenbal 
Behalve: uilskuiken! 
roepen ze misschien 
ook wel eens: Uilenbal! 
Maar weet je wel wat 
een uilenbal is? Dat is 
een grote prop waarin 
allemaal botjes, haren 
en veren zitten van de 
prooi die de uil gevan

gen heeft. Die botjes 
kan hij niet verteren 
en daarom gooit hij ze 
er op een goede dag 
als een langwerpige 
bal weer allemaal uit. 
Het is goed mogelijk 
om uilenballen in het 
bos te vinden. En weet 
je dat dan zo leuk is? 
Als je ze uit elkaar 
haalt, kan je soms alle 
botjes van een muisje 
terugvinden. Je legt ze 
op een stukje papier 
in de goede volgorde 
en je hebt weer een 
hele muis. Nou ja, zijn 
botjes dan. 

Succes er mee! 

Qrvo©**^ vx»>v 
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Het vriendelijke aan 
de uil 
Je hebt het misschien 
niet in de gaten, maar 
kijk eens goed: de 
ogen van de uil zitten 
naar vorengericht, en 
niet zoals bij andere 
vogels aan de zijkant 
van de kop. Dat maakt, 
dat het dier je goed 
aankijkt. Misschien 
daarom vinden wij 
uilen fascinerende 
dieren, je krijgt als het 
ware contact. Vind jij 
uilen ook zo mooi? Ga 
dan op zoek naar wat -
zegels en maak er een ° 
Natuurblad van. Schrijf >-
er allerlei wetenswaar- ^ 
digheden bij en je hebt * 
een buitengewoon ^ 
interessant albumblad. 5 
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"FILATEUE GMT OM 
GEZELUGHEID EN KENNIS" 

m 

Adrie van der 
Veer eerste 
vrouwelijke 
voorzitter 
Jeugdfiiatelie 
Nederland 

Op 8 januari 2011 heeft 
Peter Stobbelaar de 
voorzittershamer over
gedragen aan Adrie van 
der Veer. Voor het eerst 
in de geschiedenis heeft 
jFN nu een vrouw/elijke 
voorzitter. Zij is in de 
wereld van de jeugdfiiate
lie geen onbekende. Toch 
hebben we haar gevraagd 
om zichzelf voor te stel
len, zodat meteen heel 
fllatelistisch Nederland 
weet wie het nieuwe 
boegbeeld van JFN is. 
"jarenlang ben ik com
missaris jeugd bij de Ne-
derlandsche Vereeniging 
van Postzegel Verzame
laars (NVPV) geweest. 
Inmiddels ben ik al zo'n 
30 jaar jeugdleidster in 
Boskoop. Door de jaren 
heen zijn er leuke onder
linge contacten ontstaan. 
We hebben jongeren al
tijd gestimuleerd om een 
verzameling op te zetten 
die zij zelf leuk vinden en 
om zo mogelijk ook mee 
te doen aan (wedstrijd) 
tentoonstellingen." 

Doe je zelf ook mee aan 
tentoonstellingen ? 
"Sinds enkele jaren. 
Ik heb een collectie 
gemaakt van twee kaders 
met als thema De Zilve
ren Stroom, die inmid
dels ook al in de prijzen 
is gevallen. 

De Zilveren Stroom? 
Ik heb zelf parttime in 
de ouderenzorg gewerkt. 
Nu doe ik nog één halve 
dag vrijwilligerswerk op 
de gesloten afdeling. Van 
hal f io tot 1 uur help ik 
met koken en bij het 
eten. Annie M.G.Schmidt 
heeft de term "De 
Zilveren Stroom" eens 
gebruikt op de TV. Annie 
was rebels. De regering 
had het over de grijze 
golf. Dat vond Annie 
niets. Ik zal maar niet 
vertellen wat ze er van 

Peter Stobbelaar geeft de 
voorzittershamer over aan 
Adrie van der Veer. 

vond. Mijn verzameling 
gaat over de ouder wor
dende mens. Waar ik ook 
toe behoor. Ik behandel 
in de verzameling allerlei 
facetten van het leven, 
jaren heb ik wel steeds 
verzameld om dit nog 
eens te verwezenlijken en 
dat is gelukt. Alleen ver
andert er nog wel eens 
wat in de zorg. Dus ik zal 
het aan moeten passen. 
Als ik nog eens tijd heb 
zal ik hem nog weer ver
beteren. 

Vind je het belangrijk dat 
je als voorzitter zelf een 
verzameling hebt opgezet? 
Ik moedig iedereen echt 
aan om zelf ook een 
collectie op te zetten. Zo 
loop je vanzelf tegen de 
moeilijkheden aan waar 
de jeugd ook tegenaan 
loopt, je staat zo dichter 
bij je jeugd. Probeer dit 
ook op de computer te 

doen en de tekenpro
gramma's zelf ook onder 
de knie te krijgen. Zo kun 
je de jeugd zo goed mo
gelijk helpen een collectie 
op te zetten. Filatelie 
gaat om gezelligheid en 
kennis. Veel jeugd heeft 
diploma's gehaald op 
postzegelgebied en er 
is ook erg veel tentoon
gesteld. Mijn wens is, 
dat dit de komende 
jaren gestimuleerd blijft 
worden." 

In de wereld van de 
ßlatelie zie je dat som
mige mensen jarenlang op 
dezelfde post blijven. Is het 
voorzitterschap van JFN 
een functie die je vele jaren 
zult bekleden? 
"Nee, ik zal het voor
zitterschap voor een 
periode van driejaar 
overnemen en we zullen 
zoeken naar verdere 
opvolging. Peter heeft 

aangeboden enkele taken 
uit te blijven voeren. 
Het afgelopen halfjaar 
heb ik gebruikt om mij
zelf in te werken, kennis 
te maken met de jeugdfi
iatelie en mee te draaien 
in het bestuur. Het is een 
enthousiast bestuur, met 
een goede sfeer." 

Voor Peter Stobbelaar 
moet het lastig geweest 
zijn om uit de schaduw 
van zijn voorganger Kees 
van Kempen te treden. We 
kunnen constateren dat hij 
daar erg goed in geslaagd 
is. Wat zijn de grote ver
diensten van Peter? 
"Onder Peter zijn de 
banden van JeugdFila-
telie Nederland met het 
maandblad Filatelie, de 
KNBF, deNVPHenvele 
andere organisaties in de 
filatelie geïntensiveerd en 
erg goed geweest. Peter 
heeft zich hier ten volle 

voor ingezet, waarvoor 
hij onze hartelijke dank 
verdient! Mijn missie is 
om deze banden goed te 
houden." 

Je vindt tentoonstellen erg 
belangrijk en ook de con
tacten die verzamelaars 
tijdens een tentoonstelling 
opdoen. Waarom is er dit 
jaar dan geen Dag van de 
Jeugdßlatelie? 
"In 2011 zal er helaas 
geen Dag van de Jeugdfi
iatelie gehouden worden. 
Hier waren wel plannen 
voor, maar jammer ge
noeg is dit mislukt en op 
korte termijn is het niet 
mogelijk gebleken om 
iets nieuws te organi
seren. Bovendien is het 
beter om ruim de tijd 
te nemen en iets goeds 
neer te zetten dan over
haast te werk te gaan. 
Inmiddels zijn ervoor 
de komende jaren enkele 
mogelijkheden om de 
Dag van de Jeugdfiiatelie 
te organiseren. Zijn er 
echter (jeugd)afdelingen 
die zich kandidaat willen 
stellen om de organisatie 
op zich te nemen dan 
moedigen wij zulk initia
tiefvan harte toe!" 

Jeffrey Croeneveld 

Adrie van der Veer (middelste rij, rechts), een van de trotse jeugdleiders van de jeugdvereniging uit Boskoop tijdens 
de Dag van de Jeugdßlatelie 2008. 
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ANTWOORDEN PUZZEL DECEMBER 2010 

Dit zijn de antwoorden van de 
puzzel van december 2010: 
1. Het sijpelt via de grond door 
zandkorreltjes; 2. Gargamel; 
3. Jan Kruis; 4. Meester Lampel; 
5. Wallace en Gromit; 
6. Keizerspinguin en de 
Magelhaenpinguin. 

Na loting heeft Kim Schouwenaar 
uit Goes een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

BRITISH A 
ANTARCTIC W 
TERRITORY ^ * 
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PUZZEL MAART 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe heet de nieuwe voorzitter van JFN? 
2. In welk Nederlands museum kun je een 

fossiel van de Archaeopteryx lithographica 
bewonderen? 

3. Wie heeft Petterson en Fundus bedacht? 
4. Waar nestelen kerkuilen? 
5. Hoe groot kan een oehoe worden? 
6. Hoeveel landen waren betrokken bij het begin 

van het Rode Kruis? 

Stuur je antwoorden voon mei 2011 naarde 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 

Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL MAART 20n te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1400 jongens 

j j^ en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampi<ids.org 

10.000 NEDERLANDSE POSTZEGELS EN 
ONTWERPEN ONLINE 
Het Museum voor 
Communicatie heeft de 
website www.postzegel-
ontwerpen.nl gelanceerd. 
|e vindt er bijna lo.ooo 
beelden uit de collectie 
Nederlandse postzegels 
en ontwerpen. Van het 
allereerste postzegelont-
werp uit 1851 tot de meest 
recente, het staat allemaal 
online. De site is beslist 
een aanrader. Je krijgt niet 
alleen een overzicht van 
de Nederlandse postze
gels, maar ook aftjeeldin-

gen van ontwerpen die 
het niet gered hebben. Er 
zijn allerlei themaverha-

len over sport, oorlog en 
kinderpostzegels en leuke 
quizzen. 

WIST JE DAT... 
...het Henri Dunant 
was die in 1863 zestien 
Europese landen wist 
te verzamelen om hulp 
te geven aan gewonde 
mensen in oorlogsge
bieden? Dat was het 
begin van het Rode 

I Kruis. Die organisatie is 
Inu op de hele wereld te 
tvinden als het Inter-
f nationale Comité van 
Ihet Rode Kruis. Deze 

hulporganisatie heeft een 
eigen vlag: een rood kruis 
op een wit vlak. Dat is 
niet toevallig, want Henri 
Dunant was een Zwitser 

ß en hij bedacht de vlaj 
door de Zwitserse vlag, 
een wit kruis op een 
rood vlak, gewoon te 
spiegelen. Het Rode 
Kruis biedt vooral me
dische hulp overal op 
de wereld waar mensen 
in nood zijn door oorlo
gen en natuurrampen. 
En ze verdienen daar 
niets mee. 

Toon Oomens 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

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-
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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: 

Wat is traditioneel verza
melen? 
Als je de zegels van een 
bepaald land verzamelt 
dan noemen we dat "tra
ditioneel verzamelen". 
Een traditionele verzame
ling is dus een andere 
naam voor een landen-
verzameling. De meeste 
lezers van de Posthoorn 
zullen wel gewoon Ne
derland verzamelen. Je 
kunt natuurlijk daarnaast 
of in plaats daarvan voor 
een ander land kiezen. 
Misschien heb je wel 
familie in het buitenland 
wonen of ga je vaak naar 
een bepaald land met 
vakantie. Sommige kinde
ren kiezen ervoor om hun 
verzameling te beginnen 
bij hun geboortejaar an
deren verzamelen liever 
vanaf de eerste postzegel 
van dat land. Aan )ou 
de keuze. |e kunt je ook 

ABC 
VAN »ET 

potrzitat 
VESZAMOEN 

specialiseren in een be
paald soort zegels, zoals 
de Decemberzegels van 
2010 of de Engelse konin-
ginnezegels van het type 
Machin. Ook dat noemen 
we traditionele filatelie. 
Het hele hoofdstuk 2 van 
het ABC gaat over deze 
manier van verzamelen. 
Zoek het eens op, wie 
weet is het iets voor jou! 

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

http://www.stampi%3cids.org
http://www.postzegelontwerpen.nl
http://www.postzegelontwerpen.nl
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MAXIMAFILIE 
INTERNATIONAAL 

Het stimuleren van meer 
maximafilieinzendingen 
op tentoonstellingen 
werd besproken in 
Lissabon, op de FlPten
toonstelling van oktober 
2010. De FlPcommissie 
voor maximafilie l<wam 
er bijeen onder de nieuwe 
Canadese voorzitter 

George Constantourakis 
van afb. [i]. Onze redac
teur Frans Hermse is lid 
namens de Fepa van deze 
commissie. 
Verlaging van de toe
tredingsbarrières was 
het onderwerp. Hoge 
punten behaalt men met 
veel oude maximum
kaarten die erg duur zijn 
geworden, waardoor de 
'gewone' maximafilist het 

nakijken heeft. Geopperd 
is de tentoonstellings
categorie Maximafilie in 
twee delen op te splitsen: 
klassieke maximafilie en 
moderne maximafilie. 
Klassiek is dan met maxi
mumkaarten t/m 1944. De 
moderne maximafilie is 
dan voor alle jaren en dat 
is bereikbaar voor ieder
een en ligt de nadruk op 
het plan, de uitwerking 
en de kwaliteit van de mo
derne maximumkaarten. 
De persoonlijke post
zegels vragen ook om 
regels. Het idee is dit geli
miteerd toe te laten, mits 

de zegels aan drie criteria 
voldoen: i. uitgegeven 
zijn door een officieel 
toegelaten postale dienst; 
2. een onderwerp van 
algemeen belang betreft 
en 3. de zegels moeten 
algemeen aangeboden 
zijn. Frans Hermse heeft 
afgelopen jaar bijvoor
beeld een aantal fraaie 
maximumkaarten ge
maakt van de persoonlijke 
schilderijenpostzegels 
van Jheronimus Bosch 
die uitkwamen op de 
tentoonstelling Hertog
post. Op afb. [2] het Nar
renschip en op afb. [3] 
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Het laatste oordeel. Deze 
kaarten zijn ontwaard met 
het speciale stempel [4]. 

Beste maximumkaart ter 
wereld van 200g 
In de internationale 
competitie waren 53 
kaarten ingezonden uit 
evenzoveel landen. De 
eerste prijs ging naar 
Portugal met de 'geur van 
koffie' van afb. [5]. De 
zegel komt uit een blok 
van zes ter ere van de 200e 
geboortedag van Louis 
Braille over de zintui
gen. De geurende koffie 
komt goed tot uitdruk
king op de postzegel, de 
kaart en het stempel. De 
tweede prijs ging naar 
Cyprus met kaart [6] 
van de Planeet Aarde. De 
postzegel is een dubbele 
postzegel met doorlopend 
beeld van de continen
ten op onze planeet. De 
gedeelde derde plaats 
ging naar Rusland en 
Spanje. De Russische 
kaart [7] is grensverleg
gend geweest, daar zij 
buiten de aarde gemaakt 
is. De eerste kosmonaut 
Yuri Gagarin (19431968) 
is het onderwerp en het 
stempel is geplaatst in het 
internationaal ruimtela
boratorium ISS. Er zijn 
52 kaarten per Soyuz naar 
het lab getransporteerd, 
daar gestempeld en weer 
teruggebracht naar aarde. 
De Spaanse maxi
mumkaart is het meest 
favoriete schilderij van 
Velasquez "Las Malinas" 
ofwel de hofdames van 
kroonprinses Margarita 
Teresa van afb. [8]. Het 
is een tweelinguitgifte 
met Oostenrijk en toont 
de schilder links aan het 
werk met als stralend 
middelpunt de kroonprin
ses. Er omheen de kleine 
hofdames en in de spiegel 
worden de gezichten van 
de koning en koningin 
getoond die de schilder 
aan het portretteren is. 

Deutsche Post: 
maximumkaarten 
Günter Formery, 
de voorzitter van de 
Duitse vereniging voor 
maximafilie, meldde, dat 
Deutsche Post gestart 
is met de uitgifte van 
maximumkaarten in een 
oplage van 3.000 stuks. 
Op 4 februari verscheen 
'Regensburg' en op 7 
april twee maximumkaar
ten over vakwerkhuizen. 
Verder zijn gepland op 5 
mei '125 jaar auto's', 14 
juli Tijl Uilenspiegel en 15 
september '150 jaar Elbe
tunnel' in Hamburg. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl
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PETER VAN STRAATEN 

Op 8 februari heeft Peter 
van Straaten een eredoc
toraat ontvangen van de 
Universiteit van Leiden. 
Peter van Straaten is als 
cartoonist van zeer grote 
betekenis voor Neder
land. Als geen ander legt 
hij met zijn teksten en 
tekeningen de clichés van 
onze samenleving bloot. 
TNT Post geeft een post-
set uit van drie kaarten en 
drie bijpassende post
zegels met tekeningen 
van Peter van Straaten. 
De verkoopprijs is € 3,95 
met frankeeraanduiding 

i Nederland i. De bijpas-
> sende kaarten bevatten 
1 tekeningen met herken-
I bare, scherpe uitspraken. 

De postsets is zolang de 
voorraad strekt, verkrijg
baar bij Collect Club in 
Groningen en via 
niu)U).tn tpost.nl/postbox. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de 
frankering is onbepaald. 
De oplage is 2.000 die 
wordt gedrukt door 
Joh. Enschede Security 
Printers, Haarlem. 

ANNE FRANK HUIS 

Jaarlijks trekt het Anne 
Frank Huis honderd
duizenden bezoekers uit 
de hele wereld. TNT Post 
geeft een postzegelvelletje 
in een speciale verpakking 
uit. Het postzegelvelletje 
bevat drie verschillende 
postzegels met een aantal 
facetten van het Anne 
Frank Huis. De verkoop
prijs is € 4,95. 
Het postzegelvelletje in 
speciale verpakking is 
ook verkrijgbaar in het 

Anne Frank Huis. De 
geldigheid van de postze
gels voor de frankering is 

onbepaald. De oplage is 
12 .000 . 

INDISCHE OORIOGSGRAVEN 

Vorig jaar heeft TNT Post 
aandacht besteed aan het 
werk van de Oorlogsgra-
venstichting in Neder
land. 
Deze stichting verricht 
ook veel belangrijk werk 
in Indonesië. 
Reden voor TNT Post om 
dit jaar aandacht hieraan 
te besteden. De postset 
bestaat uit een postzegel
velletje met drie verschil
lende postzegels en drie 

kaarten met aandacht 
voor de acht erevelden in 
Indonesië. De verkoop-

WALVISSEN 

Momenteel is bij Na
turalis in Leiden een 
tentoonstelling rondom 
walvissen en dolfijnen. 
Deze familietentoonstel

ling Walvissen laat zien 
hoe deze bijzondere 
zoogdieren langzamer
hand de zee veroverden 
en zich hebben aange

past aan het leven in het 
water. Lichteffecten, 
filmbeelden en geluiden 
doen je onderdompelen 
in de wereld van de diepe 
oceaan. Gigantische 
skeletten hangen aan 
het plafond; van een 12 
meterslange Zuidkaper 
tot de bijzondere narwal, 
een walvis met een 
meters-lange slagtand. 
Walvissen en dolfijnen 
lijken in veel opzichten 
op de mens. Beiden horen 
tot de warmbloedige 
zoogdieren. TNT Post 
geeft een postset van drie 
kaarten en drie bijpas
sende postzegels uit van 
walvissen en dolfijnen 
met tekeningen van Rob 
van Assen. 
De verkoopprijs van elke 
postset is € 3,95 met fran
keeraanduiding Neder
land I en drie kaarten met 
walvissen en dolfijnen. De 
oplage is 3.000 stuks. 

prijs van elke postset is 
€ 3,95 met frankeeraan
duiding Nederland i. 

UITGIFTEPROGRAMMA EERSTE HALFJAAR 2 0 1 1 

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) 

II 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, waarvan 
vijf verschillende postze
gels (gegomd) 

23 mei 
• Unicef 65 jaar: postze

gelvel met tien ver
schillende postzegels 
(gegomd) 

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

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

27 juni 
• 100 jaar Nederlandse 

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

*) Alleen verkrijgbaar in 
genoemde plaatsen. 
**) Alleen het verzamel
vel is opgenomen in de 
Jaarcollectie Nederlandse 
Postzegels 2011 

Onder voorbehoud van 
wijzigingen, druk- en 
schrijffouten. 

http://tpost.nl/postbox
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WAAROM HEBBEN WE ZO 
WEINIG JEUGDLEDEN? 

ledere postzegelverza
melaar heeft een mening 
over de beste manier de 
jeugd te betrekken bij 
onze geweldige hobby. 
De jeugd heeft de 
toekomst! Met deze 
uitspraak zijn we het 
natuurlijk allemaal eens. 
En dat we graag jeugd
leden opnemen in ons 
verenigingsleven is ook 
duidelijk. Alleen, het lukt 
niet zo goed. Er zijn en
kele verenigingen die met 
meer of minder succes 
jeugdafdelingen runnen. 
Vaak zien ze hun met veel 
moeite opgeleide jeugd
leden op het moment ,dat 
ze naar de middelbare 
school gaan verdwijnen 
in de alledaagse overvloed 
van activiteiten. Vrijwel 
iedere vereniging spant 
zich in het verzamelen 
aantrekkelijk te maken 
voor jongeren en elke keer 
weer horen we van teleur
stelling, van het vertrek 
van met zorg begeleide 
en in de watten gelegde 
jeugdleden, zodra ze een 
bepaalde leeftijd hebben 
bereikt. En dan spreken 
we elkaar moed in met de 
opmerking, dat ze hope
lijk 'later' terugkomen. 
Maar ook dat lijkt vaak 
een wensdroom. Ook de 
leeftijdgroep tot ongeveer 
veertig jaar schittert bij 
vele verenigingen door 
afwezigheid. 
Toch is alleen al het con
stateren van deze feiten 
voor postzegelverzame
laars een zeer bedreigend 
feit. Als er geen ingrijpen
de veranderingen plaats
vinden, zal de gemiddelde 
filatelist steeds meer een 
middelbare of oudere 
persoon zijn, wellicht in 
het bezit van een fantasti
sche verzameling, die niet 
alleen in kwaliteit, maar 

ook in (financiële) waarde 
zijns gelijke nauwelijks 
kent. Het probleem 
ontstaat op het moment 
dat een verzamelaar zijn 
of haar nabestaanden 
om welke reden dan ook, 
de verzameling moet weg
doen. Nu al is vast te stel
len dat er steeds minder 
verzamelaars komen, en 
er dus ook steeds minder 
gegadigden zijn om de 
fraaie en dure collecties 
over te nemen. En alle 
moeite en inspanning om 
een verzameling te com
pleteren en te verfraaien 
zijn vergeefs, want, zoals 
de markt dicteert, weinig 
kopers betekent lage op
brengsten. Het is alleen al 
daarom noodzakelijk, dat 
er opvolgers komen. 
De jeugdleiders leveren 
geweldige inspanning. 
Veel uren van hun vrije 
tijd ofiïren ze op, volgen 
opleidingen, gaan met de 
kinderen naar tentoon
stellingen. Grandioos. 
En een organisatie als 
JFN presteert het toch om 

ven die naar chocolade 
smaken) blijft natuurlijk 
een aantal over, toekom
stige leden van vereni
gingen, toekomstige 
verzamelaars. Hier zijn 
we erg gelukkig mee. 
Maar zo rond de pubertijd 
haken vele jongeren weer 
af Als ze van de filatelie 
geproefd hebben, bij JFN 
en bij jeugdafdelingen, 
is vaak na hun studietijd 
en in de beginjaren van 
hun carrièreopbouw die 
kennis nog niet verge
ten. Misschien moeten 
we in die richting meer 
inspanning leveren. En de 
periode dat hun kinde
ren worden geboren en 
opgroeien. Een wat hui
selijke hobby is dan een 
geweldig tijdverdrijf En 
filatelie hoeft natuurlijk 
niet duur te zijn. 
Dat we iets moeten doen 
lijkt duidelijk. Een com
missie, bestaande uit 
(moderne) pedagogen, 
jonge verzamelaars en 
jeugdleiders, zou een lan
delijk (Delta)plan moeten 

grote aantallen kinderen 
via internet kennis te laten 
maken met de filatelie. 
Daar moeten we heel blij 
mee zijn. Van de kinderen 
die via de jeugdafdelingen 
en via JFN proeven aan 
postzegels (overigens kan 
dat tegenwoordig zelfs 
letterlijk  in Frankrijk 
heeft met zegels uitgege

ontwikkelen. Een plan, 
waarbij moet worden 
gekeken naar de manier, 
waarop we nu de jeugd 
proberen over te halen. 
Is die manier van deze 
tijd of moet dat wellicht 
anders? Hebben we onze 
jeugdleden voldoende 
'uitgehoord' om te weten 
of datgene wat we ze 

bieden nu echt zo leuk 
is? Hebben we alle mid
delen ingezet? Hebben 
we, op het juiste niveau 
samenwerking gezocht 
met bijvoorbeeld het 
onderwijs (ministerie?) 
of andere organisaties die 
met jeugdleden werken? 
Zeker lijkt dat we meer 
moeten investeren, niet 
alleen in geld en mid
delen, maar vooral in 
tijd, inspanning en 
moeite. En als geld het 
grote probleem zou zijn: 
waarschijnlijk zijn alle 
filateüsten best bereid 
jaarlijks een bijdrage te 
doen aan een speciaal 
jeugdfonds, van waaruit 
(grote) activiteiten kun
nen worden opgezet. Nu 
is het zo, dat we vrij pas
sief afwachten of de jeugd 
naar ons toe wil komen. 
Misschien moeten we 
eerst eens iets voor ze 
doen, iets laten zien, iets 
wat aanspreekt, waardoor 
ze het gevoel krijgen: daar 
moeten we bij zijn. Zoals 
met de voetbalplaatjes en 
andere verzamelobjecten 
van grote winkelketens. 
Dat is in het belang van 
de filatelie, TNT Post, de 
postzegelhandel en alle 
verenigingen. 
De filatelie heeft best 
veel te bieden. Kennis, 
inzicht, samenwerking: 
de koningvan de hobby's, 
de hobby van koningen. 
Een taak voor de regio's? 
Laat de discussies maar 
losbarsten. 

WillemAlexander Arnhemer 
ibureau 
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GOUDEN BONDSSPELD 
VOORSJOERDVEENSTRA 

Op 18 januari is tijdens 
een geanimeerde bijeen
komst van de gloed
nieuwe Vereniging van 
Haagse Filatelisten in de 
Bergkerk te Den Haag de 
gouden bondsspeld uit
gereikt aan de heer Sjoerd 
(oflacieel drs. S.W.D.) 
Veenstra. De heer Veen
stra was niet alleen meer 
dan 25 jaar bestuurslid 
van de Haagse Philate
listen Vereniging, maar 
ook ongeveer even lang 

secretaris van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, uitgever 
van dit maandblad. 
Voor de uitreiking was 
bondsbestuurshd Sjoerd 
Bangma naar Den Haag 
gereisd. Een maand later 
dan aanvankelijk gepland, 
maar de decemberbijeen
komst van de inmiddels 
gefuseerde HPhV en de 
Haagse afdeling van I.V. 
Philatelica moest wegens 
barre weersomstandig
heden worden afgelast. 
In zijn toespraak ging de 
ene Sjoerd (Bangma) nog 

even in op de moeite die 
het hem had gekost om te 
voorkomen, dat de andere 
Sjoerd de toekenning van 
de onderscheiding van 
derden zou horen. Het 
gebeuren was namelijk in 
de al gedrukte Bondsbrief 
van 21 december gepu
bliceerd, geen rekening 
houdend met de grillig
heid van de weergoden. 
Voorzitter Plantinga van 
de VHF bood zijn schei
dende penningmeester 
een kistje wijn aan van 
uitstekende kwaliteit die 
Veenstra (in december 

nog in functie) overigens 
zelf had betaald, maar 
zoals men van een goede 
penningmeester mag 
verwachten, "hij was in de 
aanbieding". 



RUIME KEUS 

De basis voor het verza
melen van postzegels is 
voor velen een landen-
verzameling. Daarnaast 
zijn natuurlijk ontelbare 
thema's het fundament 
van fraaie collecties. 

00t38 

De postdirecties van de j 
frankeerzegels uitgevende 
landen verzinnen echter 
steeds meer uitzonder
lijke uiterlijkheden om 
hun postwaarden voor de 
verzamelaar zo aantrekke
lijk mogelijk te maken. 
Een dezer dagen ontving 
ik van Hermann E. Sieger 
GmbH, Lorch/Württem- [ 
berg een fraaie (kleuren) 

CHUR BRUISENDE STAD 

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. 

De oudste stad van Zwit
serland is bij veel winter
sportliefhebbers bekend. 
Maar het is geen slapende 
stad. De hoofdstad van 
de Graubünden bruist 

POSTZEGELONTWERPEN 
IN MUSCOM j 

Op 26 januari 2011 heeft 
het Museum voor Com
municatie een nieuwe | 
website geopend: www. 
postzegelontujerpên.n! 
waarop duizenden post- ' 
zegels en de bijbehorende ' 
ontwerpen, zoals sport, 1 
koningshuis, oorlog enz. 1 
in een uitgebreide tijdlijn 
zijn opgenomen. Ook 
zijn er fraaie schetsen te 
vinden door te zoeken 
op plaats, ontwerper, 
kleur of techniek. Met 
deze website wordt deze 
belangrijke collectie voor 
het eerst voor iedereen 
met een internetaan
sluiting toegankelijk. 
Het Museum heeft vele ' 

I catalogus, waarin de 
laatste (en ook 'oudere' 
traditionele) producten 
werden aangeboden. 
Zonder keuzes te maken ' 
doe ik u graag een 1 
opsomming van de vele 1 
bijzondere eigenschap
pen waaraan postzegels 
vandaag de dag kunnen 
voldoen. 
Zo is er een keus uit 
onderwerpen die velen 
zal aanspreken. Het 
Vaticaan geeft bijvoor
beeld zegels uit met een 
toeslag ten behoeve van 
de aardbevingslachtof-
fers op Haiti. Antigua en 
Bermuda geven een blokje 
uit met daarop de Paus en 
het presidentenechtpaar 
Obama van de Verenigde 
Staten. Frankrijk een 
'verjaardagsblok' ter 
gelegenheid van de 50e 
verjaardag van Asterix. 
Oostenrijk heeft een 
blokje met 'Pin Up Girls'. 
Brazilië en Maleisië beide 
een blok met prachtige 
vogels. Roemenië heeft 
een blok ter gelegenheid 
van de 40e verjaardag van 

van leven en cultuur met 
zijn talrijke festivals, 
cafés, clubs, musea, grote 1 
warenhuizen en kleine 
winkeltjes. ' 
De Kelten, Romeinen, ' 
Ostrogoten en Franken, 
al deze volkeren heersten 
ooit over Chur, de toe
gangspoort tot belang
rijke handelsroutes en 
de Alpenpassen. Van de 
meer dan 5.000 jaar oude 
geschiedenis zijn in het 
museum vondsten te zien 
uit het neolithicum, de 
bronstijd en de oudheid. 
Maar ook mooie gebou
wen uit recentere tijden, 
zoals de kathedraal van de 

tienduizenden postzegels 
en postzegelontwerpen 
in haar archieven. Twee 
conservatoren in vaste 
dienst zorgen voor deze 
collectie. In het museum 
komen regelmatig onder
zoekers om de verschil
lende objecten onder 
de loep te nemen. Maar 
buiten deze bezoekers 
zijn er in Nederland en 
ook daarbuiten veel meer 
geïnteresseerden. Dankzij 
goede digitaliseringtech
nieken (en de subsidiere
geling - digitaliseren met 
beleid - van het Ministerie 
van OC&W, uitgevoerd 
door SenterNovum) zijn 
ruim 10.000 postzegels 
en hun originele schetsen 
te zien op de nieuwe site. 
Een projectteam van con-

de maanlanding. Auto's 
zijn een onderwerp voor 
Guinée-Bissau en Zwe
den. De sauna van Fin-

, land. De wereld onderzee 
I van Palau. Vlinders van de 
I Himalaya in Nepal. 'Hau

te couture' in Frankrijk, 
kortom heel veel leuke en 
populaire onderwerpen. 
Ook de vormgeving toont, 
dat de ontwerpers al hun 
fantasie gebruiken om 
zo origineel mogelijke 
producten in de markt te 
zetten. Wat te denken van 
een Canadees blokje in de 
vorm van een grammo-
foonplaat/CD, met zegels 
van zangers, compo
nisten en muzikanten. 
Of een blokje van godin 
'Bodhisattvaa Guan Yin' 
in glinsterdruk, Portugese 
zegels die men kan ruiken 
(een kopje koffie, waar 
hadden we dat toch ook 
al eens een keer) proeven 
(een ijsje), zien, voelen 
en horen, of een Indiase 
zegel van sandelhout, 
zilveren zegels (had 
Nederland natuurlijk ook 
al) van Frankrijk en Oos-

800 jaar oude bisschop
pelijke zetel. En wist u 
dat Angelika Kaufmann, 
een van de bekendste 
kunstschilders van Zwit
serland, in 1730 in Chur is 
geboren? 

Om kennis te maken met 
de sporen van het verle
den is een rondleiding 
met een gids mogelijk. 
Hij kan vertellen over 
verschrikkelijke burger
oorlogen en aangename 
vredestijden en veel laten 
zien. Tot op heden is Chur 
het handelscentrum en de 
hoofdstad van een grote 
regio. Hiervan getuigen 

servatoren en registrators 
van het Museum voor 
Communicatie werk
ten twee jaar lang om 
alle objecten een goede 
beschrijving te geven, de 
verhalen bij de postzegels 
te vertellen en samen met 
Fabrique de website vorm 
en inhoud te geven. 

tenrijk, chocolade zegels 
met chocoladegeur van 
Frankrijk, geborduurde 
zegels van Singapore 
(Oostenrijk had die al). 
Zegels met aardbeien-

I geur en rozengeur van 
Duitsland, een zegel van 
Oostenrijk belegd met 
22 karaat goudblad en 
met kristallen of een 
opdruk in stereo van San 
Marino (waar men een 
stereobrilletje bij cadeau 
krijgt). Thailand met een 
postzegel op zijde. Bhu
tan geeft een blokje uit in 
de vorm van een CD, met 
ingesloten een echte CD 
en zo zullen er hoogst
waarschijnlijk nog vele 
bekende en onbekende 
vormen zijn. 
Ofhet allemaal met 
filatelie te maken heeft? 
Zegt u het maar. Eén ding 
is zeker: voor de uitgevers 
telt de oplage. En het feit, 
dat veel van deze zegels 
niet gebruikt worden om 
een briefte frankeren 
is minder belangrijk. 
Ze kunnen wel worden 
gebruikt, maar een zegel 

de talrijke winkels, de 
musea, het theater en de 
Tonhalle - de concertzaal 
- alsook het postauto sta
tion, het ware knooppunt 
en de toegangspoort tot 
de bergachtige Graubün-
den. 

Met de nabij gelegen berg 
Brambriiesch bezit de 
stad een eigen winter- en 
zomersportgebied. In 
de zomer kunnen vanuit 
Chur wandeltochten 
worden ondernomen en 
landgoederen met wijn
gaarden in de Bündner 
Herrschaft worden be
zocht. Chur is toegangs
poort tot de Bündner 
bergen: 26 vakantie- en 
kuuroorden zijn vanuit 
Chur in minder dan een 
uur te bereiken. 

Verdere informatie over 
"Ratia 2011" is verkrijg- ( 
baar bij de Landscommis-
saris Piet Alderliesten, , 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SKH.I.Ambacht, 
tel. 078-6812576, e-mail: 
piet.alderliesten(5)hccnet. 
nl. De aanmeldingsdatum 
voor deelname aan de ten
toonstelling is inmiddels 
verstreken. 

in 22-krt goud op je brief? 
Soms zou je terug verlan
gen naar gewone, simpele 
postzegels, met bijvoor
beeld de beeldenaar van 
onze koningin... 
Overigens, ook in de 
numismatiek, u weet wel, 

( van de munten, wordt het 
[ hoe langer hoe gekker. 

Wat denkt u van munten 
met daarin een venstertje 
van 'echt' kerkglas, of 
munten met afbeeldingen 
in kleur, of met 'echte' 
goudklompjes, of met 
Swarowski kristallen? De 

I techniek staat voor niets. 

I WilIem-AlexanderArnhemer 

i SUCCES NIEUWSBRIEF 

De digitale KNBF 
Nieuwsbrief, waarvan 
nummer g medio januari 
is verschenen, blijft een 
succes. Dagelijks komen 
nieuwe aanmeldingen 
binnen voor een gratis 
abonnement voor geïnte
resseerden in postzegel-
nieuws. De nieuwe abon
nees komen niet alleen 
uit Nederland, maar ook 
uit andere landen, zoals 
Duitsland, België en zelfs 
uit Zuid-Afrika en de VS. 
De inhoud van de nieuws
brief wordt bepaald door 
o.a. Bondsnieuws, maar 
ook nieuws over speciale 
uitgiften, tentoonstellin
gen en beurzen, algemene 
berichten over ontwik
kelingen op het gebied 
van de uitgifte postzegels 

I en alles wat daarmee te 
( maken heeft. Kortom 

een zeer breed scala aan 
, onderwerpen. 

Voor verenigingen biedt 
de Nieuwsbrief een goede 
gelegenheid medede
lingen die de interesse 
van de eigen vereniging 
overstijgen, te pubhceren. 
Ook filatelistische artike
len (max. ix A4) kunnen 
worden geplaatst. 
Voor het aanvragen van 
een abonnement of voor 
het inzenden van mede
delingen en filatelistische 
artikelen kunt u gebruik 
maken van het emailadres 
redactienieuiusbnef^knbf.nl 
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Het lag in de lijn der 
verwachting, dat van de 
nieuwe verhuiskaart ook 
een A6versie voor de 
Verhuisservice uitge
bracht zou worden, en 
blijkbaar is dat per i 
januari 2011 ook gebeurd. 
Vóór die datum werden 
nog 'Kisman'kaarten met 
een nominale waarde van 
€ 0,44 uitgeleverd, maar 
de tariefwijziging maakte 
omschakeling nodig 
naar het type 'Zakenzegel 
2010 ' . 

De voorzijde van de 
nieuwe kaart is  afgezien 
van het formaat  identiek 
aan de loketkaart van i 
juli 2010: zakenzegel ' i ' 
met pseudotanding (ont
werp Hans van Halem), 
5 adreslijnen; wit karton, 
grauw onder de UVlamp; 
witte fosforbalk 5x20 mm 

ADRES
WIJZIGING 

over linkerzijde zegel
beeld, ia 
De achterzijde van de kaart 
wordt met een printer 
voorzien van de gege
vens van de aanvrager, 
waardoor de rubrieken en 
het aantal lijnen kunnen 
variëren. Op het eerste 
exemplaar dat ik onder 
ogen kreeg, stond onder 
meer het kopje 'fax', dat 
op de loketkaarten niet 
meer gebruikt wordt, ib 
Een bijzonderheid van de 
tegenwoordige A6kaarten 
is het nummer linkson
der op de achterzijde, 
waarvan me nog niet 
duidelijk is wat het bete
kent. Opdrachtnummer, 
kaartvolgnummer binnen 
de opdracht? Ik gok 
voorlopig op het laatste. 
Dit zou betekenen dat alle 
kaarten van één besteller 

— 

ld 

inform î« 

i 

lio 2rd 
I 

een verschillend nummer 
dragen. Overigens komt 
het nummer ook al voor 
op A6kaarten van het type 
'Kisman' uit de tweede 
helft van 2010. ic, id 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 

Het Jaar van het Konijn 
leverde op 11 januari 
2011 twee voorgefran
keerde enveloppen op: de 
eerste voor binnenlands 
gebruik, de andere voor 
verzending naar het 
buitenland. Beide hebben 
ze een zegelbeeld 'Port 
betaald'; de verkoopprij
zen zijn respectievelijk $ 
0,70 en $ 2,50. 2,3 
De briefkaart 'Jaar van het 
Konijn' is te koop voor $ 
1,50.4 

AuèfMii 

Het honderdjarige 
bestaan van Australische 
postwaardestukken werd 
op 8 februari 2011 her
dacht met de uitgifte van 
maar liefst zeven verschil
lende voorgefrankeerde 
enveloppen. De 'Port 
betaald'zegelbeelden zijn 
ontleend aan de illustra
ties op de achterzijde van 
Austrahsche postbladen 
uit de jaren 19111925. 5 
De gegevens van deze 
nieuwe enveloppen: 
formaat B4 (250 x 353 
mmj, zegelbeeld 'Harves
ting, Western Australia' 
groen, prijs $ 3,20 
formaat C4 (229 x 324 
mm), 'River Murray, 
Southern Australia' paars, 
$2,70 
formaat C5 (162 x 229 
mm), 'Wool Carting, 
Queensland' blauwgroen, 
$1,40 
formaat DL (iio x 220 
mm), 'Sydney Heads, 
New South Wales' don
kerblauw, $ 0,70 
formaat DL (110 x 220 
mm) met venster, 'Set
der's Home, Victoria' 
roodbruin, $ 0,70 
formaat C6 (114 x 162 

mm), 'Hounville, Tasma
nia' donkerbruin, $ 0,70 
formaat C6 (114 x 162 
mm) met venster, 'Pi
neapples, Queensland' 
groengeel, $ 0,70. 

Canada 

Ook Canada geeft traditi
oneel postwaardestukken 
uit ter gelegenheid van 
het Chinese Nieuwjaar. 
Op 7 januari 2011 waren 
het twee voorgefran
keerde prentbrieflcaarten, 
elk met het zegelbeeld 
van één van de postzegels 
'Jaar van het IConijn' en 
op de beeldzijde hetzelfde 
motief Ze kosten $ 1,89 
per stuk. 6 

Meer moois uit Canada: 
vier voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
afbeeldingen van jonge 
dieren. Afgebeeld zijn 
twee witte konijntjes, 
twee eendenkuikens, 
een jong vosje en een ijs
beertje. Uitgiftedatum 17 
januari 2011, prijs $ 1,89 
per stuk. 7 

Op I februari 2011 
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herdacht Canada twee 
van zijn beroemde 
zwarte mwoners met 
een briefkaart. Carrie 
Best (1903-2001) was een 
burgerrechtenactiviste, 
die als journaliste, radio
presentatrice en colum
niste ijverde voor gelijke 
rechten voor de zwarte 
Canadezen.8 
Fergie Jenkins (1942) is 
de beroemdste Canadese 
honkbalspeler aller tijden, 
en de enige Canadees 
die opgenomen is in de 
Amerikaanse 'National 
Baseball Hall of Fame', g 

Twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
zonnebloemen zijn 
verkrijgbaar vanaf 3 
maart 2011. De ene kaart 
toont een normale gele 
zonnebloem met de naam 
'Sunbright', de andere 
een rode variant met de 
naam 'Prado Red'. 10 

Ten slotte nog een 
uitgifte die op 21 maart 
2011 het licht moet zien: 
de voorgefrankeerde 
prentbriefkaart 'Ram', 
de eerste van een serie 

kaarten 'Sterrenbeelden'. 
Net als alle hiervoor 
genoemde kaarten wordt 
deze briefkaart verkocht 
voor $ 1,89. II 

Duitsland 

Een envelop van 
wasmachinefabrikant 
Miele, voorzien van het 
zegelbeeld 'Plusbrief 
Individuell' met het 
logo van de fabrikant 
en het embleem van de 
elektronicabeurs IFA, 
dateert waarschijnlijk uit 
september 2008. Maar 
hij lijkt me interessant 
genoeg om hem te laten 
zien, met een nominale 
waarde van 25 eurocent, 
een typografische 
voorafstempeling en de 
afbeeldingen van enkele 
producten van de fabri
kant. Ook in thematische 
verzamelingen zou de 
envelop een plaats kun
nen vinden. 12 

De eerste herdenkingsen
veloppen zijn dit jaar al op 
3 januari uitgebracht: 
Honderd jaar Luchthaven 
Hamburg, zegelbeeld 55 

+ 25 eurocent 'Airbus' uit 
de toeslagserie 'Vliegtui
gen' van 2008, prijs € 1.13 
30 jaar Duitse automaat
stroken, zegelbeelden 
strook 0,45 en strook 
0,10 van het nieuwste 
type, afbeeldingen: strook 
van het eerste type en de 
gebruiksaanwijzing van 
de eerste automaat. 
Prijs € 0,75.14 

Estland 

Briefkaart nummer 64, 
nog verschenen op 5 
november 2010, wijst op 
het 140-jarige bestaan 
van de spoorwegen in 
Estland. De kaart is 
voorzien van een 'Port 
betaald'-zegelbeeld met 
het portret van Alexander 
von der Pahlen, over wie 
ik niets heb kunnen ach
terhalen. De briefkaart 
is voorzien van verschil
lende afbeeldingen, 
waaronder een foto (op 
de achterzijde) van een 
stoomtrein die over een 
brug rijdt. De kaart is be
stemd voor binnenlands 
gebruik en kostte EEK 
10,50.15 

Ook nog in 2010 zijn 
verschenen: 
Brieflcaart 65,150 jaar St-
Janskerk in St-Petersburg. 
Zegelbeeld (Port betaald): 
voorzijde van de kerk. Aan 
de bovenzijde van de kaart 
ziet men een fragment 
van een oorkonde, de ach
terzijde bevat een chrono
logische beschrijving in 
het Ests en het Russisch. 
Buitenlandkaart met een 
verkoopprijs van EEK 
13.50.16 
Briefkaart 66, wereldkam
pioen schermen Nikolai 
Novosjoko. Buitenland
kaart met opgedrukt 
prioritylabel, prijs EEK 
13.50.17 
Briefkaart 67, 200 jaar 
Sterrenwacht in Tanti. 
Afbeeldingen in sepia 
op voor/ en achterzijde. 
Buitenlandkaart met 
opgedrukt prioritylabel, 
prijs EEK 13,50.18 

Frankrij'k 

Een betrekkelijk modern 
postwaardestuk in Frank
rijk is de voorgefran
keerde antwoordenvelop. 
De antwoordenveloppen 

zijn te herkennen aan een 
voorgedrukt adres en een 
tekst in de kopieerbeveili
ging naast het zegelbeeld. 
Ik heb er de afgelopen 
tijd twee gevonden op 
internetveilingen: 
Een DL-envelop met 
zegelbeeld zonder waar
deaanduiding 'Marianne 
de Lamouche' in rood, 
'Postreponse / Lettre 
prioritaire' van het Franse 
Rode Kruis. Zelfklevende 
sluitklep met wervende 
tekst. 19 
Een A6-envelop met 
zegelbeeld zonder waar
deaanduiding 'Mari
anne et l'Europe' in rood, 
'Postreponse / Lettre / 
prioritaire' met adres
sering 'DAMART'. Op de 
sluitklep kan de afzender 
zijn klantgegevens invul
len. 20 
Op beide enveloppen 
staat links naast de kopi
eerbeveiliging vermeld: 
'M 20 g. / Validité / per
manente'. 

13 
^ ex SUL ^A/3 

DAWART 

20 
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EMINENTE VROUWEN 

De vier zegels zijn verkrijgbaar in een ̂ eivoon boelge (tivintig maal 5oc) 
en in een prestigeboekje. 

Australië 
Eminente urouiüen 
In het vorige nummer 
berichtte il< over de op 20 
januari verschenen serie 
met 'Legendarische Au-
strahërs'. Jaarlijlcs komt 
men er pas op de dag 
van uitgifte achter wie de 
gelulddgen zijn. Vandaar 
dat ik nu pas kan melden, 
dat dit jaar vier vrouwen 
vereeuwigd zijn. Alle vier 
zijn ze in dit werelddeel 
van groot belang geweest 
voor de emancipatie 
van de vrouw: Eva Cox 
(schrijfster en publiciste), 
Elizabeth Evatt (opper
rechter), Germaine Greer 
(The Female Eunuch) en 
Anne Summers (schrijf
ster). 

België 
Hiflhiiflhts pfBelflium 
Het Atomium en Manne
ken Pis, Belfort, burch
ten en kathedralen, het 
Mardasson-monument in 
Bastogne, de Leeuw van 
Waterloo en kunstwerken 
van Van Eyck, Bouts en 
Rubens; ze zijn allemaal 
te zien op de vijf zegels 
van de speciale uitgifte 
'Highlights of Belgium'. 
De serie verscheen op 12 

__ februari in een speciaal 
- postzegelboekje van 
o- €5,50. 
^ Het boekje met als inhoud 
-* vijf zegels met waarde i (= 
s 6ic), is tevens het gidsje 
^ voor buitenlandse toeris-
u ten in België. 

Vrijwilligers 
Met deze speciale uitgifte 
ter gelegenheid van het 
Europees Jaar van de 
Vrijwilliger schenkt bpost 
aandacht aan mensen die 
zich belangeloos inzetten 
voor anderen. De zelfkle
vende zegel met waarde 
I (= 6ic) verscheen op 14 
februari en is verkrijgbaar 
in een boekje van tien 
stuks. 

De Belgische postzegel t.g.v het 
Jaar van de Vrijivilliger 

China 
Componisten 
Pas kortgeleden is me 
gebleken dat van de op 25 
juli 2010 verschenen serie 
'Beroemde Componisten' 
ook een boekje is versche
nen. Het boekje bevat 
postzegels met afbeel
dingen van Haydn, Bach, 
Mozart (alle drie i2of) 
en Beethoven (4500. Het 
is een fraai geïllustreerd 
boelcwerk (18 x 17 cm) ge
worden met vier velletjes 
met steeds één zegel plus 
een velletje met het viertal 
gezamenlijk. Op de tus-
senbladen staat veel infor
matie - in het Chinees en 
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Grote beziensivaardigheden in België in een speciaal boekje. 

in het Engels - over de 
vier beroemdheden. 
Naast de normale en 
genummerde boek
jes (inmiddels sinds 
1980 42 stuks, waarvan 
diverse waanzinnig in 
prijs stijgend) geeft de 
Chinese post ook af en 
toe prestigeboekjes uit. 
Vervelend is dat de post in 
haar persberichten er niet 
over rept. 
In het recente verleden 
betrof het drie stuks: 2006 
(Gedichten van Mao), 
2009 (Grote Hal van het 
Volk) en ook 2009 (Mao 
Zedong). 

Velletje uit het Chinese 
componistenboekje 

Jaar uan het konijn 
Weer een genummerd 
boekje, verschenen op 5 
januari. Het bevat twintig 
zegels van 1.20 fen. 

Tarrapostimerkkejä 
p U S t l Självhäftande fn'märken 

2. Ik ikimerkkejä 
2klfixvärdemärken 

Voorzijde van het Finse 
lenteboekje. 

Finland 
Lente 
Ze waren er vroeg bij 
in Finland. Al op 24 
januari verscheen er een 

postzegelboekje, waarin 
de zegels de van onder het 
sneeuwdek ontwakende 
natuur aankondigden. 
De afbeeldingen met 
vogeltjes en bloemen zijn 
ook erg geschikt voor 
wenszegels. 
Het gaat om vijf zelfkle
vende tweedeklas zegels 
(= 60c). Joh. Enschedé 
vervaardigde de boekjes 
in een oplage van 400.000 
stuks. 

Frankrijk 
Lojzang op de aarde 
Het jaarlijkse Feest van 
de Postzegel zette op 28 
februari dit keer de aarde 
in het zonnetje. Op die 
dag verscheen een post
zegelboekje met twaalf 
zegels zonder waarde
aanduiding (58c, voor 
brieven binnenland) met 
afbeeldingen die verschil
lende aspecten van onze 
aarde laten zien aan de 
hand van een gedicht van 
Victor Hugo 'Lofzang op 
de Aarde'(1853). 

CftHUt d'LNCRfc 
espace htgh tech ad cceur de Paris 

UbliruedesMathuriR« 75009 PARIS 

Pasgetrouivd. 

paar. Mooi in zwart-wit, 
met paraplu. De zegel 
van 55c is verkrijgbaar 
in collectors' strips van 
twee, en in boekjes met 
tien zelfklevende zegels. 
Uitgiftedatum was 20 
januari. 

Wenszegels 2011 
Eén week later, op 27 
januari, zagen nieuwe 
wenszegels het licht. Ook 
die worden regelmatig 
ververst. 
Het zijn dit jaar twee 
kleurrijke 55-centzegels 
met afbeeldingen van 
ballonnen en tulpen. 
Wederom verkrijgbaar 
in strips van twee en in 
een tien zegels tellend 
boekje. 

CARNET Dt 
12 TIMBRES POSrf 
AUTOCOLLANTS 
a vaHdmi pecm.inentp pour vc 
lettfei liisqu"ä 30 g 
a desimaiion de tó France 
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Tekstvariant Manonne-boekjc 

Nieuiue kajtuariant Marian-
nc-boekje 
Op II februari Icwam er 
een nieuwe tekstvariant 
van het boekje met de 
twaalf rode Marianne-
zegels voor binnenlandse 
brieven (58c). Op de kaft 
wordt - met Valentijnsdag 
in het verschiet - een lans 
gebroken voor het schrij
ven van brieven. Er is zelfs 
een 'schrijfhoekje' in een 
postkantoor in Parijs waar 
men op high tech wijze 
het plezier in het schrijven 
kan herontdekken... 

Ierland 
Huiuelijksboekje 
De Ierse post varieert 
graag: sinds 2007 ver
schijnt er jaarlijks een 
boekje met huwelijksze-
gels. Geeft meerwaarde 
aan aankondigingen, 
uitnodigingen of dank
betuigingen. Afgebeeld 
op de zegel van dit jaar 
is een op de rug gezien 
voortschrijdend bruids-

Noord-Korea 
Jaar uan het Konijn 
Lieflijke konijntjes staan 
afgebeeld op de twee 
postzegels (70W, 140W) en 
de twee vignetten in het 
op 5 januari verschenen 
boekje ter gelegenheid 
van het Jaar van het Ko
nijn. De verkoopprijs van 
het boekje is 224 won. 
Er is ook een ongeperfo
reerde versie. 

Verjaardag Kim Jong II 
De Geliefde Leider was 
op 16 februari jarig. Hij 
werd 6g. Het waarnemend 
staatshoofd (zijn in 1964 
overleden vader Kim 
Il-Sung is formeel nog 
steeds president) werd op 
dezelfde dag gefêteerd met 
een boekje met dieren: 
geit, groene meerkat (aap), 
dwergzijde-aapje en stekel
varken. De zegels kosten 
bijeen 309 won. Verkoop
prijs is weer iets hoger: 323 
won. Wederom ook een 
ongeperforeerde versie. 



Voorzijde van het Noord-Koreaanse konijnsnboekje 

#H * ^ i 4 4 ^ *J -f^l 'é4A 4 
Birthday of the Great Leader Comrade Kim Jong II 

Voorzijde met stekeluarkcnzeael 

2010 
Pas in januari van dit jaar 
meldde de Koreaanse 
post een tweetal nog in 
2010 verschenen boekjes. 
Het betreft op de eerste 
plaats een boekje op 31 
mei ter gelegenheid van 
het WK Voetbal in Zuid-
Afrika (inhoud zegels van 
20, 57,114 en 190 won, 
verkoopprijs 400 won), 
en een op i september 
met afbeeldingen van 
schilderijen uit de Ri-
dynastie (zegels van 15, 
35, 70 en 100 won, prijs 
234 won). 

Spanje 
Autonome regio's 
Spanje heeft zeventien 
autonome regio's. Een 
zestal ervan is vertegen
woordigd op de zegels in 
een op 2 januari versche
nen postzegelboekje. 
Het boekje bevat in 
totaal acht (zelfklevende) 
postzegels (tarief A = 
35c) met kaartjes en vlag
gen van de zes regio's, 
alsmede afbeeldingen 
van de Spaanse Tweede 
Kamer en de Senaat. 

Zweden 
Geel en blauw 
De bedenkers van de 
Zweedse vlag lieten zich 
inspireren door de vlag 
van Denemarken, de 
Dannebrogen. De kleuren 
geel en blauw lovamen uit 
het wapenschild van Zwe
den: drie gouden kronen 
op een blauwe achter
grond. De vlag is al 500 
jaar lang het nationale 
symbool. 
Op 27 januari verscheen 
er een vijftal zegels om 
deze nationale trots 
postaal uit te dragen. Vier 
ervan zijn in een boekje 
verkrijgbaar. Het boekje 
heeft een inhoud van tien 
zegels met de vermelding 
'brev' (= 6 kronen). 

Ook in Zweden zijn ze 
zich ervan bewust dat 
fietsen gezond, milieu
vriendelijk en goedkoop 
is. En vaak geschikt voor 
woon- werkverkeer en 
voor recreatieve doelein
den. Vijf postzegels met 
verschillende modellen 
fietsen zitten tweemaal 
in een op 27 januari ver

schenen boelqe. De zegels 
hebben de vermelding 
'brev' (= 6 kronen, voor 
een binnenlandse brief). 

Zwitserland 
Groente m bloei 
We staan er meestal met 
bij stil: groenten zijn 

^ ^ ^ » » r r r r e r r r f r r f e ^ e r r , e r e r e r 

SVERIGE 
|BREV 

Strip van uijfjictszê els 

De uier v\agzege\s van het boekje. 

niet alleen gezond, maar 
kunnen ook schitterend 
bloeien. Zwitserland nam 
afscheid van z'n perma
nente serie vogelzegels 
en startte op 3 maart met 
een nieuwe serie waarop 
de bloemen van diverse 
groenten staan afgebeeld. 
Twee ervan zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar: de 
courgette (85 c) en de erwt 

P R I O R I T Y 
P R I O R I T A I R E 

De bloem van de Pisum Sativum 
ojteujel de eruit 

(looc). Beide zijn verkrijg
baar in boekjes van tien 
stuks. Ze zijn een product 
van Joh. Enschedé. 

Een kat met groene ogen, een 
dikke kip en een trol-achtig 

jifluurtje. 

Festus en Mercury 
Nog een boekje van 
Enschedé: het eveneens 
op 3 maart verschenen 
exemplaar met tien 
zelfklevende zegels met 
een stripplaatje van de 
Zweedse illustrator Sven 
Nordqist. Zijn strips 
Festus en Mercury (ook 
bekend als Petersson 
en Findus) hebben in 
Zwitserland zelfs een cult 
status verworven. 



BIJZONDERE KLM (POST)VLUCHT 
DUBLIN - BERLIJN 

OP 22 OKTOBER 1932 
D I M I T R I R E N T E N A A R , A M S T E L V E E N 

In 1932 deed de post er circa 63 
uur over om vanuit Ierland naar 
Duitsland vervoerd te worden. 
De KLM kreeg dan ook het 
verzoek van oe Ierse posterijen 
om te onderzoeken of er een 
geregelde luchtpostdienst (lees 
sneller) mogelijk zou kunnen 
zijn. De KLM zou dan de post 
van Dublin naar Berlijn ver
voeren. Het postvervoer naar 
Dublin (aanbrengpost) was voor 
rekening van een ander. 

Wel, hoe is dat nu gegaan in 
1932? Op 22 oktober 1932 om 
6:33 uur vertrok vanaf het vlieg
veld Oranmore (bij het plaatsje 
Galway) een Fox-Moth vliegtuig, 
de EI-AAP, van de luchtvaart
maatschappij lona National 
Airways, met op de bok piloot 
O.E. Armstrong (roepnaam 
Ollie). Aan boord waren twee 
passagiers en 1.015 stuks post. 
Het vliegveld Baldonell (Dublin) 
werd om 7:27 uur bereikt. De 
post werd hier overgeladen op 
een gereedstaande vliegtuig 
van de KLM, een Fokker F.XII, 
PH-AID, "Du i f . De Fokker F.XII 
werd in deze tijd veel gebruikt als 

Snelheid heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in 

de luchtvaart. Ik bedoel hiermee, dat er manieren 

gevonden werden om post en passagiers zo snel 

en veilig mogelijk van plaats A naar plaats B te 

vervoeren, zo ook in 1932. 

chartervliegtuig. De piloot J.B. 
Schölte, boordwerktuigkundige 
P. Dunken marconistj.j. de 
Outer zochten om 8:00 uur het 
luchtruim, om met de post en 
14 passagiers op 10:55 uur bij 
Croydon (Londen) te landen. 45 
minuten later vertrok het toestel 
weeren landde om 13:05 uur te 
Rotterdam, waarna het om 13:45 
uur koers zette richting Berlijn, 
waar het om 15:30 uur landde. 
Al met al was de totale reisduur 
vanaf Galway naar Berlijn met 
+1- 55 uur ingekort (wat een be
sparing van tijd!). Helaas wogen 
de Inkomsten niet op tegen de 
uitgaven, alhoewel de kosten van 
deze bijzondere vlucht geheel 

voor rekening van de Ierse 
posterijen kwamen. Het vliegtuig 
vloog de volgende dag weer 
terug, waarvan geen luchtpost 
bekend is. 

Zoals gezegd werden er 
vanaf Galway 1.015 poststuk
ken vervoerd. Ook in Dublin 
werd er post meegegeven. Er 
zijn ook vervoerde Amerikaanse 
poststukken bekend (100 stuks), 
welke per oceaan mailboot 
'Karlsruhe' aan de westkust van 
Ierland waren aangebracht. Ook 
Ierse kranten met een speci
aal stempel erop 'By air from 
Dublin', zijn met deze vlucht 
meegegeven. Op beide getoonde 

brieven staat een speciaal groen 
vertrekstempel met de tekst 
'Aer-Post, 22adh. Deire Fomhair 
1932, Gaillim-Berlin', of vertaald 
'Air Mail, 22nd of October 1932, 
Galway-Berlin'. Ook in Berlijn 
deed men een duit in het (post) 
zakje. Dit in de vorm van een 
rood aankomststempel 'Mit 
luftpost befordert, Luftpostamt 
Berlin C2', of vertaald 'Per lucht
post vervoerd. Luchtpostkantoor 
Berlijn C2'. 

Bronnen: 
www.bloggers.nl/aerophilatelie 
Luchtpostcatalogus van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 
van de Nederlandse vereniging 
van Aero-Philatelisten "De Vlie
gende Hollander" 2005 
Catalogus "Uit de geschiedenis 
van het luchtpostvervoer" van 
J. Boesman 
Geschreven brief welke in één 
van de luchtpostbrieven zat 
Het luchtvaartblad "Het Vlieg
veld", jaargang 1932, pagina 382 
PH- Boek, van Herman Dekker 
en Henk Wadman 
Boek Ireland's first commercial 
airline, pagina's 39 t /m 41 
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SPECIAL FLIGHT TO BEKLIH. 

Herr E. Scheer, 

Sol i losss t r 113 , 

B e r l i n - S t e g l i t z , 

^<:^ GEEMAMY. 

\ 
Isa«« o«ia« W16*™ mï] 

Aß,E^ 

Foto 2: Bri^gevlogen van Dublin naar Berlijn 
Foto 1 Brief gevlogen van Calway naar Berlijn 

, üeme FomAm 

Foto 3. Speciaal groen vertrekstempel 

http://www.bloggers.nl/aerophilatelie
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Catawiki is een paradijs voor verzamelaars. Je collectie bijhouden, 
kopen en verkopen gaat sneller en makkelijker dan ooit. ^ 

Tammo Meedendorp, op Cat 
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BRIEFKA^ 

De nieuwe postzegelbeurs Filamania staat, evenals de 18e 

editie van "de Brievenbeurs" in het teken van Oorlog en 

Vrede. Zoals gebruikelijk verschijnt er weer een bijzonder 

Brievenbeursnummer van Filatelie, dit keer in april, met 

een groot aantal bijzondere artikelen over dit thema. 

Beide beurzen, met ieder hun eigen hal, worden ieder 

jaar georganiseerd in postzegelstad Gouda op Goede Vrij

dag en Paaszaterdag, dus dit jaar op 22 en 23 april. 

Sluitz^els 
Naast vele postzegels met het 
thema Oorlog en Vrede zijn er 
ook veel sluitzegels te vinden die 
met dit thema te maken hebben 
Sluitzegels zien er vaak uit 
als postzegels (compleet met 
tanding), maar verschillen met 
een gew/one postzegel, omdat ze 
geen frankeenwaarde hebben 
De opbrengst van de verkoop 
van deze zegels wordt vaak ge
bruikt om fondsen te genereren 
voor goede doelen 
Een ander aspect, w/aann sluit
zegels vaak verschillen van fran
keerzegels, zijn het ontwerp Niet 
zelden zijn ze veel mooier dan de 
frankeerzegels van die tijd 

Dubbeltje Beige 
Een interessante sluitzegel u i t . 
Eerste Wereldoorlog is de zoge^ 
noemde Dubbeltje Beige zegel 
Hiervan bestaan vele versies met 
diverse afbeeldingen In Neder
land werd al tijdens de Eerste 
Wereldoorlog door een zekere 
heer van Hattem een inzame
lingsactie opgezet om steun 
te verlenen aan de Belgische 
bevolking en m Nederland ge
ïnterneerde Belgische soldaten 
De zegels werden verkocht om 
op correspondentie te plakken, 
maar er bestaan ook prachtig 
geïllustreerde 'spaarkaarten', 
waarop de zegels geplakt konden 
worden 
De inzameling "Dubbeltje 
Beige" werd gedaan ter on
dersteuning van het Belgische 
"Comité National de Secours et 
d'Alimentation" 
In 2005 werd deze vereniging 
Koninklijkl 

„DUBBELTJE BELGE" 
COMITÉ DE COU.ECTE | INZAMEUNCSCOMnEnr 

Comité Nabonal de S«CQUn et d'Alimentatioa. 
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qoud 
prijs 
bv 

Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal 
T 0186-571366 
F 0186-571890 

info@qoudprijsbv.nl 
www.goudprijsbv.nl 

mailto:info@qoudprijsbv.nl
http://www.goudprijsbv.nl


1 EN 
H.W. VAN DER VLIST FRPSL, AIEP 
ASSENDELFT®20ii 

ARTIKEL 79 - WANNEER SPREEKT MEN VAN VERVALSINGEN? 

Is het spreken en schrij
ven over vervalsingen wel 
filatelie bedrijven? 

Als men postzegels 
met afbeeldingen van 
landkaarten verzamelt 

of het verzamelen van 
treinstempels, is dit 
eigenlijk een vorm van 

aardrijkskunde bedrijven. 
Verzamelt men allerlei 
soorten vogels of slechts 
één soort op postzegels 
is dit ornithologie. Een 

verzamelaar die van één 
emissie en dan in het bij
zonder van één zegel alle 
vormen van het drukken 
van deze postzegel ver-

Ajb. 1 - Arbciter(arbeiders) 
zegels met valse opdrukken 

14 Riesa 1 



Wunderlich 
Heinrich-LerschSfr. IS 

zamelt, is met druktech
nieken bezig. Verzamelt 
men alle mogelijke 
soorten perforatievor-
men van één emissie, 
houdt men zich bezig 
met het afwerken van 
drukmateriaal. Wil men 
weten of de gebruikte 
postzegel die men op een 
brief vindt een echte of 
een valse is, zal men zich 
bezig moeten houden 
met alle facetten van de 
postzegelproductie. Of 
dit nu de druktechnieken 
betreft, de gebruikte 
inkt(en), de papiersoort, 
de wijze van perforeren 
of stansen ed. of de wijze 
van gommering, zonder 
deze kennis zal ook de 
verzamelaar van boven
staande opsomming van 
'landkaarten', 'vogels', 
'één zegel uit een emis
sie' of'perforatievormen' 
of welke andere vorm 
van verzamelen ook, niet 
kunnen volstaan met al
leen het onderwerp zelf 
De gechargeerde 
(overdreven) conclusie 
is: Al deze vormen van 
verzamelen is eigenlijk 
geen filatelie, maar het 
terugvallen op reeds 
bestaande vormen van 
'wetenschappen'. 
De vraag is natuurlijk 
waarom wordt boven
staande geschreven. 

Bekende verzamelaars/ 
handelaren hebben proe
ven of speciale drukken 
van postzegels, op ver
zoek, laten maken. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld 
J. B. Moens of Phihppe 
Ferrari de la Renotière. 
Van de eerste is bekend 
dat hij bijzondere banden 
had met drukkerij Joh. 
Enschedé en daardoor 
in het bezit kwam van 
speciale drukken of 
proeven. Van de tweede 
is in de loop van de jaren 
bekend geworden dat hij 
aanbiedingen kreeg van 
postzegels en proeven die 
eigenlijk niet konden be
staan maar speciaal voor 
hem werden gemaakt en 
die hij vervolgens voor 
veel geld kocht. 
Is het materiaal, af
komstig van beiden, nu 
filatelistisch materiaal of 
niet verzamelwaardig? 
Vraag dit eens aan de 
verzamelaar die in het 
bezit is of komt van dit 
materiaal. Natuurlijk 
zegt deze dat hij hiermee 
filatelie bedrijft. 
Terugkomend op de 
inleidende tekst is mijn 
vraag: Is een verzame
laar die vervalsingen 
verzamelt en daarbij 
alle mogelijkheden 
benut om aan te tonen 
dat dit een vervalsing 

is in vergelijking met 
een echt model èn dat 
doet met de modernste 
technieken, nu nog een 
filatelist! Uitgaande van 
de gechargeerde con
clusie zou men kunnen 
zeggen'neen'. Ik denk 
dat alle keurmeesters van 
filatelistisch materiaal 
het hiermee oneens zijn. 
Immers zonder gedegen 
onderzoek met alle ter 
beschikking staande 
moderne technieken kan 
men niet meer. 

De moeilijkheid van 
het onderzoeken van 
vermeende vervalsin
gen is altijd het kunnen 
vergelijken met het echte, 
originele materiaal. Dit 
is niet altijd mogelijk, 
zeker als er slechts één 
echt exemplaar bekend 
is. Als voorbeeld kunnen 
we de 3 skilling Banco 
van Zweden, in de gele 
kleur nemen. De normale 
kleur van deze postzegel 
is groen. Echter in 1885 
werd een exemplaar op 
een brief gevonden die 
een gele kleur heeft. Een 
cliché van de 3 sk zou in 
de vorm van de 8 sk, die 
in geel werd gedrukt, te
recht zijn gekomen. Vele 
jaren van onderzoeken, 
zelfs recent nog gebruik
makend van alle moderne 

technieken, zijn nodig 
geweest om te beslissen 
dat deze postzegel een 
echte is, gedrukt met 
gele inkt. Zo zijn er meer 
toevalligheden. 

Het volgende is geen 
toevalligheid. In 1948 
werden, in verband met 
de geldsanering, in het 
door de Russen bezette 
gebied van Duitsland 
aan het loket meestal 
enkele frankeerwaarden 
van de oude postzegels 
voor frankering van 
handstempelopdrukken 
voorzien. Deze mochten 
alleen aan het loket 
worden verkocht en 
geplakt. Als voorbeeld 
van het niet-regulaire 
aanbrengen van 
handstempelopdrukken, 
op hele of bijna complete 
series, de Arbeiter 
(arbeiders) zegels met 
valse opdrukken 14 Riesa 
I (aflj. i), de Ziffer (cijfer) 
zegels met 3 Berlin-
Kaulsdorf I (zogenaamd 
'Freier' falschungen) (afb. 
2) en één van de bekende 
'Wunderlich' enveloppen 
(afb. 3) gefrankeerd 
met heel veel waarden 
die niet aan het loket 
verkrijgbaar of gebruikt 
werden. In 1991 schreef 
de bekende keurmeester 
voor dit gebied, 

Afb. 5 - 'Wunderlich' cnuelop met 
vervalste opdrukken 57 Rostock 3 

Günter Ballschmidt: 
'Aufdruckfarbe 
bedarfsgebraucht 
bisher nicht bekannt, 
wahrscheinlich illegale 
Aufdrukherstellung 
zum Schaden der Post 
verwendet.' (de gebruikte 
inkt voor deze 'opdruk' is 
veel fletser en geen echte 
'stempelinkt' - Vt) 

Hele series of bijna 
hele series werden 
niet overstempeld. Op 
verzoek van verzamelaars, 
postzegelclubs en 
handelaren gebeurde dit, 
echter officieel werden 
deze nooit aan het loket 
verkocht of gebruikt. 

Terugredenerend kan 
men concluderen, dat 
alle onderzoeken, in 
welke vorm ook, om 
echt materiaal van vals 
materiaal te kunnen 
onderscheiden behoren 
tot de filatelie. De vele 
artikelen en boeken 
van bekende filatelisten 
getuigen hiervan. 



leder j aa r Goede Vr i jdag en Paaszaterdag: GOUDA, postzege ls tad ! 
3000 m2 postzege lp lez ie r in twee spor tha l len : 1e FILAMANIA 
voor postzegels en 18e de BRIEVENBEURS voor posts tukken 

Sporthallen "de MAMMOET", Calslaan 101, 2804 RT GOUDA 

vrijdag 22 april: 11.00 17.00 uur 
zaterdag 23 april: 10.00 17.00 uur 

Toegang en parkeren gratis! 
Handelaar en nog geen stand? Neem contact op! 

I £/e BRIEVENBEURS 
li!; Dit jaar met nieuwe, buitenlandse handelaren 
L̂  Organisatie beide beurzen: Stichting "de Brievenbeurs" 
S info@brievenbeurs.com 
J www.brievenbeurs.com / www.filamania.com 

mi  2011 
Eerstkomende veiling (postzegels en poststukken): 2 0 m O O r t 2 0 1 1 

onder andere de fantastische collectie Emissie 1891 (Koningin Wilhelmina met hangend haar) 

Wim J. Bongers. Roermond ' j j 

van de heer 

Peilingen van postzegels, poststukken, postgeschiedenis, prentbriefkaarten en filatelistische literatuur. 
Deskundige verkaveling met uitvoerige beschrijving door filatelist en publicist René Hillesum. 
Er wordt uitsluitend materiaal geveild dat door inzenders werd ingebracht. Hierdoor is er geen be

langen verstrengeling. Uw inzending is meer dan welkom. Kom eens praten! 

f^^'<r/fy „/^^^^*^*/i ̂  ^ 

René Hillesum Filatelie 
Postadres: Postbus 7 
3330 AA Zwijndrecht 
T: 078 610 15 20 
F: 078 610 60 33 s 

100 Buitenlandsche Briefkaarten ä 5 
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VHACHTVRIJ 
per post 
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Kantooradres: 
Mandenmakersstraat 1 
3334 KE Zwijndrecht 
E: hillesum@filatelist.com 
W: www.filatelist.com 

mailto:info@brievenbeurs.com
http://www.brievenbeurs.com
http://www.filamania.com
mailto:hillesum@filatelist.com
http://www.filatelist.com
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WILT U u w VERZAMELING VERKOPEN? 
Bij PPC krijgt u altijd een gratis mondelinge taxatie 
waarna u kunt beslissen de verzameling te verl<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.postzegelpartijencentrale.nl 

OPENINGSTIJDEN 
maandag t/m zaterdag 
917 uur 

Piet Heinstraat 112  2518 CM Den Haag 
Tel: 070 362 52 63  Fax: 070 362 5415 

Email: admin@postzegelpartijencentrale.j 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


FYSICA IN DE FILATELIE 

i lm 

Geschiedenis van natuurkunde op postzegels (3 en slot) 

Röntgenstraling en 
Radioactiviteit 

RÖNTGEN Wilhelm Conrad 
(18451923) ontdekte per toeval 
de "Xstraling", nu meestal "rönt
genstraling" genoemd. Later 
toonde hij aan dat deze stralen 
in verschillende stoffen kunnen 
doordringen, doch dat dit door
dringend vermogen snel afneemt 
met de dichtheid van het materi
aal dat zij treffen. Deze eigen
schap wordt In de geneesKunde 
dagelijks en over gans de wereld 
toegepast bij het nemen van 
röntgenfoto's. Röntgen ontving 
de eerst uitgereikte Nobelprijs 
voor Natuurkunde in igo i . 

VON LAUE Max (18791960) 
bestudeerde diffractieverschijn
selen bij Xstralen. Hij gebruikte 
kristallen als diffractieroosters, 
wat hem toeliet de golflengte van 
de röntgenstraling te bepalen en 
zo gegevens over kristalstructu
ren te bekomen. Max von Laue 
kreeg de Nobelprijs voor Natuur
kunde in 1914. 

BRAGG William Henri (1862
1942) slaagde erin de methode 
van von Laue te verbeteren 
door röntgenstralen te laten 
terugkaatsen op een kristal. Zijn 
zoon William Laurence zette het 
onderzoek van zijn vader verder 
Bekend in de kristallografie is 
de "vergelijking van Bragg", die 
een verband geeft tussen de 
golflengte van röntgenstralen, de 
invalshoek en de afstand tussen 
de trallevlakken. William Henri 
kreeg in 1915, samen met zijn 
zoon, de Nobelprijs voor Natuur
kunde. 

DEBYE Peter (18841966) is 
een Nederlands natuurkundige, 

F R A N S JACOBS, L O K E R E N (BELGIË) 

Frans Jacobs studeerde natuurkunde aan de Rijksuniver

siteit Gent en doceerde fysica aan de Hogeschool Gent tot 

zijn pensioenleeftijd. Na zijn op ruststelling, startte hij 

met zijn themaverzameling Natuurkunde. In deze afle

vering worden fysici in röntgenstraling en radioactiviteit, 

kernfysica en kernenergie en Nederlandse w/innoars van 

de Nobelprijs voor de natuurkunde behandeld. 

geboren in Maastricht. Hij deed 
belangrijk onderzoek van de 
soortelijke warmtecapacltelt van 
vaste stoffen, van het Compton
effect en de elektrolyten. Bekend 
Is de door hem en Sherrer 
ontwikkelde methode om met 
röntgenstralen de structuur te 
bepalen van kristallen In poeder
vorm, het zgn. "DebyeSherrerdi
agram". Debye kreeg In 1936 de 
Nobelprijs voor Scheikunde. 

BECQUEREL Henri (18521908) 
is de ontdekker van de radio
activiteit: stralen van zeer hoge 
energie (elektromagnetische 
straling en corpusculaire stra
ling) die spontaan worden uit
gezonden door sommige zware 
atomen. Aanvankelijk deed deze 
ontdekking In wetenschappelijke 
kringen niet veel stof opwaaien. 
Dit gebeurde pas nadat Pierre en 
Marie Curie het belang van de 
radioactiviteit voor de Icemfyslca 
hadden aangetoond. In 1903 
kreeg hij, samen met het echt
paar Curie, de Nobelprijs voor 
Natuurkunde. 

SKLODOWSKA Marie CURIE 
(18671934) ontmoette in 1894 
Pierre Curie die werkzaam was 
als hoofd van het laboratorium 
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van de School voor Natuurkunde 
en Scheikunde te Parijs. Binnen 
een jaar waren zij getrouwd en 
Marie ging met Pierre samen
werken in zijn laboratorium. Ma
rie Curie hoorde van het werk 
van Becquerel en besloot haar le
ven te wijden aan het onderzoek 
van de radioactiviteit en haar 
echtgenoot volgde haar. Het 
grootste succes van het echtpaar 
Curie was de ontdekking van 
de radioactiviteit van radium en 
polonium (genoemd naar het 
geboorteland van Marie Curie), 
en de winning van deze elemen
ten uit pekblende. Marie reali
seerde zich toen niet dat haar 
aanhoudende bloedarmoede en 
lichamelijke uitputting het gevolg 
waren van de gevaarlijke effecten 
van de radioactieve straling. 
In 1903 kon Marie Curie haar 
doctoraal examen afleggen en in 
datzelfde jaar deelde zij de No
belprijs voor Natuurkunde met 
haar man Pierre en met Henri 
Becquerel. In 1911 ontving zij de 
Nobelprijs voor Scheikunde en 
werd zo de eerste persoon die 
twee Nobelprijzen kreeg. 
De laatste jaren van haar weten
schappelijke loopbaan besteed
de Marie Curie aan het leiding 
geven aan de zich uitbreidende 
staf van het "Radluminstituut" 
dat in 1933 medewerkers van 17 
nationaliteiten telde. 

CURIE Pierre (18591906) gaf 
zijn eigen onderzoek op toen hij 
in 1895 Marie SkIodowskI huwde 
om, samen met haar, verder 
te werken aan de pas ontdekte 
radioactiviteit. In 1905 werd hij 
hoogleraar natuurkunde aan de 
Sorbonne, doch een jaar later 
verongelukte hij op dramatische 
wijze: bij het oversteken van de 
straat, in slechte weersomstan
digheden, werd hij aangereden 
door een paardenwagen en over
leed ter plaatse. In 1903 ontving 
hij, samen met zijn echtgenote 
en met Henri Becquerel, de 
Nobelprijs voor natuurkunde. 
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JOLIOT Frederic (19001958) 
leerde Irene Curie, dochter van 
Pierre en Marie Curie, kennen 
toen zij beiden als assistent 
werkten aan het "Radluminsti
tuut". Na hun huwelijk waren 
zij samen werkzaam op het 
gebied van atoomonderzoek. 
Zij bewezen het bestaan van het 
neutron en ontdekten de kunst
matige radioactiviteit. In 1935 
ontving het echtpaar JollotCurie 
de Nobelprijs voor Scheikunde. 
In 1937 liet hij een laboratorium 



voor Kernchemie bouwen, 
voorzien van het eerste cyclotron 
in Europa. In 1948 werd onder 
zijn toezicht de eerste Franse 
kernreaktor gebouwd. In 1950 
werd Frederic Joliot, die toen 
Hoge Commissaris voor Atoom
energie was, veroordeeld wegens 
zijn lidmaatschap van de com
munistische partij en hij werd 
van al zijn functies ontheven. 
Na Wereldoorlog Twee werd 
hij een felle tegenstander van 
kernwapens. 
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REPtiBDQUE ISLAHIQUE DE MAURITAMî l 

CURIE Irene (1897-1956), doch
tervan Pierre en Marie Curie, 
huwde met Frederic joliot en 
deed samen met hem belangrijk 
onderzoek op het gebied van de 
atoomfysica. Irene joliot-Curie 
werd in 1937 hoogleraar aan de 
Sorbonne te Parijs. Voordien 
had zij haar moeder bijgestaan 
bij het ontwerpen van cursus
sen en het aanleren van nieuwe 
technieken in de radiologie, ten 
behoeve van de artsen van het 
Rode Kruis aan de fronten van 
Wereldoorlog I. Zij werd in 1946 
directrice van het "Radiuminsti-
tuut" en had eveneens een groot 
aandeel in de oprichting van het 
Kernfysisch Centrum te Orsay, 
waar een synchro-cyclotron werd 
gebouwd. 

SODDY Frederick (1877-1956) 
voerde het begrip "isotopen" in: 
atomen metoezelfde kernlading 
en verschillende kernmassa. Hij 
kwam ook, samen met Ruther
ford, tot de conclusie dat alle 
radioactieve elementen spon
tane transformaties tot nieuwe 
elementen ondergaan. Hij stelde 
de zgn. "transmutatieregels van 
Soddy" op. In 1921 ontving hij de 
Nobelprijs voor Scheikunde. 

LIBBYWilliard Franklin (1908-
1980) werkte tijdens Wereldoor
log II mee aan de ontwikkeling 
van de atoombom. Zijn onder
zoek ging uit naar de radioacti
viteit van de lichte elementen en 
de bepaling van uiterst zwakke 
radioactieve bronnen. Speciaal 
de radioactieve koolstof C14 
interesseerde hem. Alle levende 
wezens nemen voortdurend 
koolstof tot zich, zowel het 

radioactieve als het stabiele, in 
een bepaalde verhouding. Niet-
levende organische stof vertoont 
een meetbaar verlies aan radio
activiteit, doordat het radioactief 
C14 vervalt volgens een bepaalde 
halveringstijd (zie postzegel). 
Zo kan men, met een geigertel
ler, dit verlies meten en bepalen 
hoe lang het leven uit de stof is 
opgehouden: koolstofdatering 
in de archeologie. Libby kreeg 
hiervoor in 1960 de Nobelprijs 
voor Scheikunde. 

NOBEURIS I960 
WF LIBBY 
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Kernfysica en Kernenergie 

RUTHERFORD Ernest (1871-
1937) bestudeerde de radioac
tieve straling en ontdekte dat er 
drie soorten van straling waren: 
alfastraling, bètastralingen gam
mastraling. Later toonde hij aan 
dat bètastralen elektronen zijn 
en alfastralen heliumkernen. Met 
de hulp van Soddy stelde hij vast 
dat atomen niet stabiel zijn en 
de radioactieve elementen een 
serie transformaties ondergaan. 
In 1908 ontving hij de Nobelprijs 
voor Scheikunde, een beloning 
die Rutherford zowel vermake
lijk als ergerlijk vond, daar hij 
zichzelf beschouwde als een 
natuurkundige. 

PÜSIA ROMANA 

I D r l A NASTERf- KIJTMSKTOKIy 

CHADWICK James (1891-1974) 
studeerde te Cambridge, 
waar hij leerling was van 
Rutherford. Als resultaat van 
proeven waarbij hij beryllium 
met alfadeeltjes beschoot, kon 
hij in 1932 het bestaan van de 
neutronen aantonen en hun 
massa bepalen. Hiervoor kreeg 
hij in 1935 de Nobelprijs voor 
Natuurkunde. 

VFG'S 

Prix Nobel' de physique 

MEITNER Use (1878-1968) volg
de in Berlijn de colleges van Max 
Planck en begon er samen te 
werken met de jonge chemicus 
Otto Hahn om experimenten 
te verrichten op het gebied van 
de radioactiviteit. In 1938 moest 
zij vluchten voor de nazi's en ver
bleef als balling in Zweden. Daar 
ontdekte zij, samen met Frisch, 
het proces van de kernsplijting. 

HAHN Otto (1879-1968) concen
treerde zich op de radioactiviteit 
en ontdekte in 1905 het element 
thorium. In 1906 werkte hij bij Ru
therford te Montreal en ontdekte 
er actinium. Vanaf 1907 verbleef 
hij te Berlijn, waar hij samenwerk
te met Meitner. In 1939 slaagde 
hij, samen met Meitner en Strass
mann, in de eerste kernsplijting. 
Otto Hahn ontving in 1944 de 
Nobelpnjs voor Scheikunde. 

FERMI Enrico (1901-1954) kwam 
op het idee een aantal elementen 
te bombarderen met langzame 
neutronen en bekwam op die 
wijze radioactieve isotopen. Toen 
hij ook uranium beschoot met 
langzame neutronen verkreeg 
hij een echte kernsplijting, doch 
hij besefte het niet. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ging Fermi 
aan het werk in een geheim la
boratorium voor de ontwikkeling 
van de atoombom. Hij slaagde 
erin zijn kernreactor "kritiscn" te 
maken, zodat een blijvende ket
tingreactie mogelijk werd. 

kernfysica in Londen en Oxford. 
In 1938 ging hij naar de VS. 
waar hij tot 1942 als kernfysicus 
werkte aan de Columbia Univer
sity. In 1940 werden Szilard en 
Fermi belast met de ontwikkeling 
van de atoombom. 
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WALTON Ernest (1903-1995^ [19] 
werkte in het "Cavendish Laoora-
torium" onder de leiding van Ru
therford. Daar experimenteerde 
hij, samen met John Cockcroft, 
met de transmutatie van atoom
kernen door beschieting met 
versnelde deeltjes. Dit leverde in 
1951, voor beiden, de Nobelprijs 
voor Natuurkunde op. 

riOMTA CCCP 1991 

A licaxapoa 1921 1989 

SZILARD Leo (1898-1964) [18] 
deed onderzoek op gebied van 

SACHAROV Andrej (1921-1989) 
is vooral bekend voor zijn 
ontdekkingen op het terrein 
van de waterstofbom. Hij werd 
later één van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de 
"democratische oppositie". In 
1975 kreeg hij de Nobelprijs voor 
de Vrede, in ontvangst genomen 
door zijn echtgenote, aangezien 
hijzelf geen uitreisvisum kreeg. 
In 1980 werd hij verbannen naar 
Cork, maar in 1986 keerde hij 
terug naar Moskou op verzoek 
van president Gorbatsjov 

KURCHATOV IgorVasilievich 
(1903-1960) kreeg de leiding 
van het succesvol Sovjetatoom-
programma (eerste atoombom 



in 1949, eerste waterstofbom in 
1952 en eerste kerncentrale in 
1954). Daarna wijdde hij zich aan 
een programma van gecontro
leerde kernfusie, doch zijn werk 
bleef grotendeels geheim. Vóör 
1978 was het element 104 in de 
USSR bekend onder de naam 
"Kurchatovium", doch onder 
druk van de Amerikanen werd 
het "Rutherfordium" genoemd. 

OPPENHEIMER Julius Robert 
(1904-1967) werd in New York 
geboren en studeerde in Cam
bridge (Engeland) en Cöttingen 
(Duitsland) waarbij in 1927do
ceerde. Van 1929 tot 1942 was 
Oppenheimer directeur van het 
Los Alamos laboratorium, een 
in de Verenigde Staten opgezet 
ontwikkelingslaboratorium voor 
de atoombom, ook wel het Man
hattan Project genoemd. Veel 
bekende wetenschappers, vooral 
natuurkundigen en wiskundigen, 
werkten mee in het team dat de 
bom ontwierp, onder andere 
met Enrico Fermi en Edward 
Teller. 
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TELLER Edward, oorspronkelijke 
naam Teller Ede (1908-2003) 
werd geboren in Boedapest en 
studeerde in Duitsland. Vanwege 
de machtsovername door Hitler 
emigreerde hij naar de Verenigde 
Staten en ging in 1942 werken 
voor het "Manhattan Project" en 
wordt wel eens de vader van de 
waterstofbom genoemd. 

EINSTEIN Albert (1879-1955) gaf 
de verklaring waarom er, zowel 
bij kernfissie (splitsing van een 
zware atoomkern in lichtere 
brokstukken) als bij kernfusie 
(samenvoeging van lichte kernen 
tot een zwaardere kern) een 
enorme hoeveelheid energie vrij
komt. Bij deze kernreacties gaat 
namelijk massa "verloren", dit is 
het zogenaamde massadefect. 
Deze massa gaat echter niet echt 
verloren, maar wordt omgezet 
in energie. Met de beroemde 
formule van Einstein "E = mc2" 
(c is de lichtsnelheid) kan deze 
vrijgekomen energie berekend 
worden. 

Nederiandse Nobelprijswinnaars 
voor Natuurkunde 

LORENTZ Hendrik Antoon 
(1853-1928) werd geboren te 
Arnhem. Hij studeerde aan 
de universiteit van Leiden en 
behaalde zijn doctorsgraad in de 
natuurkunde op 22-jarige leeftijd 
met een proefschrift over de aard 
van het licht. In 1878 aanvaardde 
Lorentz de leerstoel in de theo
retische natuurkunde te Leiden, 
waar hij zijn hele loopbaan 
bleef Het begrip "elektron" als 
elektrische eenheidslading komt 
van Lorentz. De "lorentzkracht" 
beschrijft de interactie van een 
elektrische lading met een mag
netisch veld. De zogenaamde 
"lorentztransformatle" verklaart 

de speciale relativiteitstheorie 
van Einstein. De "lorentzcon-
tractie" betekent de lengtever
andering van voonA/erpen welke 
met hoge snelheid bewegen. In 
1902 ontving Lorentz, samen 
met Zeeman, de Nobelprijs voor 
Natuurkunde. 

ZEEMAN Pieter (1865-1943) is 
geboren te Zonnemaire (Zee
land). Hij studeerde in Zierikzee 
aan de Hogere Burgerschool 
(HBS). Aangezien de HBS niet 
direct toegang bood tot de 
universiteit, en Zeeman graag 
wis- en natuurkunde wilde gaan 
studeren, moest hij eerst nog 
een jaar aanvullend onderwijs 
volgen op het gymnasium te 
Delft. Gedurende zijn verblijf in 
Delft kwam Zeeman in contact 
met Heike Kamerlingh Onnes, 
van wie hij later college zou 
krijgen in de mechanica. In 1890 
werd Zeeman benoemd tot 
assistent van Professor Lorentz. 
Na zijn promotie werkte Zeeman 
een halfjaar in Straatsburg en 
een jaar aan de Leidse Hoge
school voordat hij in 1896 lector 
in de natuurkunde werd aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Hij ontdekte het zgn. 'Zeeman-
effect" dat betrekking heeft op de 
invloed van een magnetisch veld 
op het lijnenspectrum van een 
lichtbron. Zeeman kreeg in 1902, 
samen met Lorentz, de Nobel
prijs voor Natuurkunde. 

VAN DER WAALS Johannes 
Diderik (1837-1923) is te Leiden 
geboren en werd eerst tot onder
wijzer opgeleid. In 1866 werd hij 
leraar en later directeur van een 

HBS in Den Haag, doch studeer
de ondertussen te Leiden en pro
moveerde er met een dissertatie: 
"Over de continuïteit van de 
gas-en vloeistoftoestand" (1873). 
In dit werk ging hij ervan uit dat 
moleculen werkelijk bestaan (in 
zijn tijd niet algemeen aanvaard), 
dat zij ruimte innemen en dat 
zij steeds elkaar aantrekken. 
Zo leidde hij zijn beroemde 
"toestandsvergelijking" af Deze 
formule staat vermeld op de 
postzegel. "Vanderwaals-krach-
ten" noemt men in de fysica de 
zwakke aantrekkingskrachten 
tussen moleculen van een gas of 
een vloeistof Van 1877 tot 1907 
was Van der Waals hoogleraar 
in de fysica te Amsterdam. In 
i88o ontdekte hij het principe 
van de overeenstemmende 
toestanden, dat later als leidraad 
diende bi) het vloeibaar maken 
van waterstof en helium. In 1910 
werd hem de Nobelprijs voor 
Natuurkunde toegekend. 

KAMERLINCH-ONNES Heike 
(1853-1926) werd geboren in 
Groningen. Vanaf^870 studeer
de hij wis- en natuurkunde aan 
de universiteit van Groningen 
waar hij zijn propedeuse in de 
scheikunde behaalde. In het jaar 
erna ging hij, door de slechte 
laboratoriumomstandigheden, 
studeren aan de Universiteit van 
Heidelberg en studeerde onder 
Robert Bunsen scheikunde. In 
1882 werd Kamerlingh Onnes 
hoogleraar in de experimentele 
natuurkunde aan de univer
siteit van Leiden, waar hij het 
cryogeen laboratorium voor 
onderzoek bij lage temperaturen 
oprichtte. In 1908 slaagde hij 
erin vloeibaar helium te maken 
en in 1911 ontdekte hij de super
geleidende toestand van meta
len. Kamerlingh-Onnes kreeg 
hiervoor in 1913 de Nobelprijs 
voor Natuurkunde. 

ZERNIKE Frits (1888-1966) is 
geboren te Amsterdam. Van zijn 
vader erfde hij de passie voor 



natuurkunde. Na zijn studie 
chemie met natuurkunde en 
wiskunde als bijvak aan de uni
versiteit van Amsterdam kreeg 
hij verschillende wetenschap
pelijke prijzen. Van 1913 tot 1915 
werkte hij bij het Sterrenkundige 
Laboratorium aan de Rijksuni
versiteit Groningen. In 1915 
werd hij lector in de theoretische 
natuurkunde en in 1920 hoogle
raar theoretische natuurkunde te 
Groningen. Hij vond in 1932 de 
fasecontrastmicroscoop uit, die 
toeliet levende weefsels en orga
nismen waar te nemen, zonder 
de kleuring welke het organisme 
doodt. In 1953 kreeg hij de No
belprijs voor Natuurkunde. 

BLOEMBERCEN Nicolaas 
(1920) werd geboren in Dor
drecht. Op het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium, waar hij van 1932 
tot 1938 op zat, was hij de 
beste van zijn eindexamenjaar. 
Van 1938 tot 1943 studeerde 
Bloembergen natuurkunde aan 
de toenmalige Rijksuniversiteit 
Utrecht. Na zijn afstuderen 
in 1943 werd Bloembergen 
assistent-rijksambtenaar en 
brandweerman en kon zo niet 
meer opgeroepen worden voor 
de Arbeitseinsatz in Duits
land. Hij studeerde thuis in de 
Hongerwinter van 1944-1945, 
bij het licht van een walmende 
petroleumlamp, kwantum
mechanica. Eind 1945 verliet 
Bloembergen Nederland om 
onderzoek te doen aan Harvard 
University als graduate student. 
Zes weken voor zijn komst werd 
de kernspinresonantie ontdekt 
en hij werd aangesteld om de 

eerste NMR-machinete bouwen. 
Bloembergen promoveerde in 
1948 aan de Rijksuniversiteit 
Leiden op zijn proefschrift 
Nuclear Magnetic Relaxation 
(kernspinresonantie^. NMR is 
ook verder ontwikkeld tot de 
MRI-scanner. In 1981 won hij de 
Nobelprijs voor Natuurkunde 
samen met Arthur Schawlow en 
Kai Siegbahn. 

VAN DER MEER Simon (1925) 
werd geboren in Den Haag als 
zoon van een leraar. Hij studeer
de van 1945 tot 1952 technische 
natuurkunde aan de (toenma
lige) Technische Hogeschool 
in Delft en werkte daarna in de 
researchafdeling van Philips te 
Eindhoven. 
Van 1956 tot 1993 was hij werk
zaam bij het Europese labora
torium voor deeltjesonderzoek 
(CERN) in Geneve. De door hem 
ontworpen protonenversneller 
en opslagring van antiprotonen 
leidde mede tot de ontdekking 
van het door de theorie al 15 jaar 
voorspelde W-boson en Z-boson 
in de zgn. zwakke wisselwer
king. Hij kreeg hiervoor samen 
met de Italiaanse theoreticus 
Carlo Rubbia de Nobelprijs 1984 
voor Natuurkunde. 

VELTMAN MartinusJ.G. (1931) 
werd geboren in Waalwijk en 
studeerde aan de universiteit 

van Utrecht, waar hij in 1963 
promoveerde. Na enige jaren 
Dij CERN te hebben gewerkt, 
werd hij in 1966 hoogleraar in 
de theoretische natuurkunde 
aan de universiteit van Utrecht. 
Van 1981 tot 1996 doceerde hij 
aan de universiteit van Michigan 
in Ann Arbor (VS). Veltman 
hield zich aanvankelijk vooral 
bezig met onderzoek naar de 
zwakke wisselwerking en naar 
de samensmelting van de 
zwakke wisselwerking met het 
elektromagnetisme. In 1972 
ontwikkelde hij in samenwer
king met Gerardus 't Hooft (die 
toen zijn promovendus was) de 
wiskundige formules voor het 
beschrijven van deze wisselwer
king. Dit en later werk hebben 
in belangrijke mate bijgedragen 
tot de ontwikkeling van het 
zogeheten 'Standaardmodel' van 
de materie, waarin de verschil
lende soort elementaire deeltjes 
en drie van de vier fundamentele 
natuurkrachten of wisselwer
kingen in één model worden 
samengevat en beschreven. In 
1999 kregen Veltman en 't Hooft 
voor hun baanbrekende werk de 
Nobelprijs voor Natuurkunde. 

HOOFT Gerardus 't (1946) is 
geboren in Den Helder; zijn 
grootmoeder was de zuster 
van Frits Zernike. Hij studeerde 
wis- en natuurkunde aan de 
universiteit van Utrecht, waar 
hij in 1972 promoveerde. Na 
enige tijd bij CERN in Geneve 
te hebben gewerkt, werd hij in 
1977 hoogleraar theoretische 
natuurkunde in Utrecht. In 1972 
ontwikkelde 't Hooft, tezamen 
met zijn leermeester Martinus 
Veltman, de formules voor het 
wiskundig onderbouwen van de 
elektrozwakke wisselwerking. Dit 
en later onderzoek van 't Hooft 
leidde mede tot de ontwikkeling 
van het 'Standaardmodel' van de 
materie. Deze theorie kreeg een 

belangrijke steun na de experi
mentele ontdekking van het W-
deeltje op het CERN in 1983. Het 
voorspelde Higgs-boson is overi
gens nog niet waargenomen. In 
1999 kregen 't Hooft en Veltman 
voor hun baanbrekend werk de 
Nobelprijs voor Natuurkunde. 

CEIM Andre Konstantinovitsj 
(1958) is een Nederlands natuur
kundige van Russische afkomst. 
Hij studeerde in 1982 af aan het 
Instituut voor Natuurkunde en 
Techniek in Moskou en promo
veerde in 1987 aan het Instituut 
voor Vastestofiysica in Cherno-
golovka, waar hij aansluitend tot 
1989 werkzaam was. Hierna was 
hij op tijdelijke basis werkzaam 
aan de Universiteit van Notting
ham, het Hans Christian 0rsted 
Instituut in Kopenhagen en de 
Universiteit van Bath. 
Van 1994 tot 2000 was hij 
universitair hoofddocent aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
doch weigerde een langer verblijf 
in Nijmegen, evenals een aan
stelling aan de Technische Uni
versiteit Eindhoven en hij werd 
hoogleraar aan de Universiteit 
van Manchester Hij is sinds fe
bruari 2010 als bijzonder hoogle
raar verbonden aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In 2010 
kreeg hij samen met zijn promo
vendus Konstantin Novoselov 
de Nobelprijs voor Natuurkunde 
vanwege hun onderzoek naar de 
eigenschappen van 'grafeen'. 
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NEDERUND 

In april 2001 viel het doek voor 
de automaatstroken uit Klus-
sendorf-, Frama- en Hytech-auto-
maten in Nederland. In Filatelie 
van november 2001 (p.818-820) 
en december 2001 (p. 900-903) 
heb ik een overzicht gepubliceerd 
van automaatstroken uit deze 
automaten. 

Hernieuwde start 
Vanaf 6 november 2006 pakte 
TNT Post de draad weer op met 
de plaatsing van Wincor-Nixdorf 
Propostal-2000-automaten en 
op 18 november 2010 kwam er 
opnieuw een einde aan "Auto
maatstroken Nederland" met de 
sluiting van het postkantoor Zeist 
met Propostal-automaten PK 
000006 en PK 000007. 

Het is dus weer tijd voor een 
overzicht van de verschenen 
automaatstroken uit de Wincor-
Nixdorf-, aCon- en Gunnebo-
automaten. (afb. i , 2,3) 

In de afgelopen periode waren er 
13 Wincor-Nixdorf-automaten 
geplaatst op postkantoren (7) 
en TNT-postwinkels (6), verder 
vijf aCon-automaten bij Super 
de Boer-supermarkten (3) en 
Kruidvat-vestigingen (2) en drie 
Gunnebo-automaten bij Jan 

1.2 ,3 

Linders-supermarkten. 
Deze automaten waren voorzien 
van twee rollen voorgedrukt 
papier: klein formaat (1500 
st.) afmeting 40x32 mm voor 
automaatstroken voor brieven-
buspost binnen- en buitenland 
en internationaal basispakket 
en een groot formaat rol (950 
st.) afmeting 50x100mm voor 
Basis Pakket Nederland en losse 
barcode zegels. Het ontwerp was 
van Inge Madlé en het zelfkle
vende thermische paper was van 
fabrikant Belona. 

Proefiiemingen 
TNT-post nam in de periode 
augustus/september 2006 proe
ven met een Wincor-Nixdorf 
automaat type Propostal 2000. Er 
werden verschillende waarde
bedrukkingen uitgeprobeerd: 
€ 0000,80 - Priority 0,85 - € 34,56 
- Priority € 12,34 t^fb. 4-7) 
en ook de fosforbalk werd 
uitgetest op de stempelmachine. 
Bij deze proef werd gewaarmerkt 
papier met bruin logo (i.p.v. 
oranje) en I-fosforbalk (i.p.v. 
later L-fosforbalk). 
Een restrol van dit paper met 
bruine balk dook juli/ augustus 
2008 op bij de Kruidvat-aCon-
automaat in Hoofddorp, zowel in 
groot formaat voor barcodezegel 
als in klein formaat voor auto
maatstroken, (afb 8, 9) 

€0,44 1 

Overzicht Wincor-Nixdorf Propostal 2000 automaten 

a) PK automaten 
ID-nummer Postkantoor Eerste dag Laatste dag 
PK 000002 Heemstede 06-11-2006 02-04-2009 
PKoooooi Heemstede 15-11-2006 02-04-2009 
PK 000003 Apeldoorn 21-06-2007 08-10-2009 
PK 000004 Apeldoorn 21-06-2007 08-10-2009 
PK 000005 Papendrecht 09-11-2007 eind 2009 
PK 000006 Zeist 16-05-2008 18-11-2010 
PK 000007 Zeist 16-05-2008 18-11-2010 

b) TNT automaten 
ID-nummer 
TNT ooooi 
TNT 00002 
TNT 00003 
TNT 00004 
TNT 00005 
TNT 00006 

TNT Postwinkel 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Den Haag 

Overzicht aCon-automaten 
ID-nummer Super de Boer 
TNT 00103 Roosendaal 
TNT ooioo Breda 
TNT ooioi Ridderkerk 

ID-nummer 
TNT 00102 
TNT 00104 

Kruidvat 
Hoofddorp 
Veenendaal 

Overzicht Gunnebo-automaten 
ID-nummer Jan Linders 
WL0(D3965 Arnhem 
WL(D03259 Cuijk 
WL003294 Heerlerheide 

Tarieven in Propostal-automaten 
De Propostal 2000 automaten 
waren in november 2006 gepro
grammeerd voor de waarden: 
€ 0,39 binnenlandse brief tot 20g 
€ 0,65 standaard brief Europa tot 

20g (niet in TNT automaten) 
€ 0,69 priority brief Europa tot 

20g 

Eerste dag 
10-11-2006 
10-11-2006 
30-03-2007 
30-03-2007 
25-04-2008 
25-04-2008 

Eerste dag 
19-02-2008 
20-02-2008 
21-02-2008 

18-07-2008 
18-07-2008 

Eerste dag 
19-02-2008 
24-04-2008 
12-06-2008 

Laatste dag 
aug. 2009 
aug. 20og 
juli 2009 
juli 2009 
28-02-2010 
28-02-2010 

Laatste dag 
09-10-2008 
09-10-2008 
og-io-2008 

30-03-2009 
30-03-2009 

Laatste dag 
30-06-2009 
30-06-2009 
30-06-2009 

€ 0,80 standaard brief ROW (rest 
of world) (niet in TNT 
automaten) 

€ 0,85 priority brief ROW (rest of 
world) 

€ 2,85 standaard pakket inter
national tot 250g (afb. 
10,11,12) 
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Via de bijfrankering mogelijkheid 
(de briefis gedeeltelijk gefran
keerd) kon elke waarde vanaf i 
cent verkregen worden (alleen bij 
PK automaten) 

Nieuwe tarieven 2-1-2007 ^ 
€ 0,44 € 
€0,67 € 
€0,72 € 
€0,89 € 

Tarieven in aCon-automaten: 
De voorkeurswaarden in de 
aCon-automaten waren: 
€ 0,05 -0,10 - 0,44 - Priority 0,75 
- 0,88 - Priority 0,92 en verder 
vrije waarden vanaf € 0,05. 
In 2009 in de Kruidvat-auto
maten € 0,05-0,10-0,44-Pri-
ority 0,77-0,88-Priority 0,95 -
(afb. 13,14) 

Tarieven Gunnebo-automaten: 
Deze automaat leverde automaat
stroken in de waarden: 
in 2008: 2x5 € 0,05 - 2x5 € 0,44 -
5X Priority € 0,75 - 5X € 0,88 - 5X 
Priority € 0,92 
en 2009: 2x5 € 0,05 - 2x5 € 0,44 
- 5X Priority € 0,77 - 5X € 0,88 -
5x Priority € 0,95 
(afb. 15,16) 

Ingebruikneming eerste Pro
postal automaten in Heemstede 
Op 6 november 2006 werden de 
eerste Propostal 2000 automa
ten in gebruik genomen in het 
nieuwe stijl postkantoor van 
Heemstede. Beide automaten 
leverden automaatstroken met 
ID-nummer PK 000002; de 
rechter automaat met kwitanties 
met koptekst "postkantoor" en 
de linker automaat met koptekst 

"TNT post". Dit laatste was niet 
de bedoeling en werd enkele 
dagen later hersteld in "post
kantoor"; ook de openingstijden 
op zaterdag werden aangepast 

Voor binnenlandse pakketpost 
wordt een grote strook met 
barcode afgegeven, ook voor 
(gratis) verzending naar een 
antwoordnummer. De pakket/ 

-1-2008: 
0,44 
0,70 
0,75 
0,92 

2-1-2009 
€0,44 
€0,74 
€0,77 
€0,95 

binnenlandse brief tot 20g 
standaard brief Europa tot 20g 
priority brief Europa tot 20g 
priority brief ROW / Overzee 

van 13.30 uur in 14.00 uur. De 
bedoeling was beide automaten 
van een verschillend ID-nummer 
te voorzien, daarom werd op 15 
november 2006 het ID-nummer 
van de linker automaat van PK 
000002 in PK oooooi veranderd, 
(afb. 17,18,19) 

Werking van de Propostal auto
maat 
De Propostal automaat vraagt aan 
de klant: Kan het poststuk door 
de brievenbus? Ja/Nee. 
Naar welk land moet het post
stuk? Nederland of buitenland; 
(bij buitenland keuze standaard 
of priority?) Is het poststuk al 
(gedeeltelijk) gefrankeerd? Ja/ 
Nee 
Dan verschijnt het vereiste tarief 
in beeld en kan men kiezen 
voor betaling contant of pin/ 
chip. Door de mogelijkheid 
van bijfrankering kunnen ook 
IC automaatstroken verkregen 
worden, maar daar moet dan wel 
5c voor betaald worden. 
Bij keuze van een voorfran
kering van 3gc kwam er geen 
oooo-waarde automaatstrook 
uit, wel een kwitantie met de 
"waarde"aanduiding 0000. 
(afb. 20) 

barcodezegels hadden voor beide 
automaten ID-nummer 000002 
en volgnummer 3SPPToi...De 
rechter automaat gaf van 6-15 
november 2006 barcodestroken 
met (onjuist) bruin logo (van 
de proefneming bij TNT Post). 
Op 15 november 2006 werd het 
foutieve papier vervangen papier 
met oranje logo. De pakket/bar
code zegels kregen op die datum 
ID-nummer oooooi (linker 
automaat) en 000002 (rechter 
automaat), (afb.21,22) 

In 2007 waren beide Propostal 
automaten regelmatig defect: 
er werd driftig gesleuteld en op 

Looptijd PK OOOOOI (Heemstede) 

PK 000002 (Heemstede) 

ker automaat barcodezegels met 
ID-nummer PK ooooooi (zes nul
len) en volgnummer 3SPPT00 

Aanpassingen in de Propostal 
2000 automaten: 
Op 18 augustus en 18 septem
ber 2007 (Heemstede) en 25 
september 2007 (Apeldoorn) 
werd nieuwe software gemstal-
leerd met grote gevolgen voor 
de bedrukking van de automaat
stroken en de lay-out van de 
Icwitanties. 
(afb.23, 24) 
De afstand tussen de frankeer-
waarde en het ID-nummer werd 
vergroot van 3,5mm naar 8,5mm, 
waardoor het ID-nummer keurig 
in het witte vlakje van de voor
druk valt. 
Ook de afstand tussen het Pri
ority logo en het € -teken werd 
aangepast van lomm naar 7mm, 
waardoor het Priority-logo niet 
meer over de fosforbalk valt. 
(afb. 25,26) 
Je kunt spreken over type I en 
II voor de automaatstroken uit 
Heemstede en Apeldoorn. 

PK 000003 (Apeldoorn) 

PK 000004 (Apeldoorn) 

(afb. 27,28) 

2 april 2007 leverde de rechter 
automaat barcodezegels met ID-
nummer PK 0000002 (zes nullen) 
en volgnummer 3SPPT01.... 
Op 21 juni 2007 trof ik in de lin-

type I van 15-11-
type Uvan i8-og 
type I van o6-ii-
type Uvan 18-08 
type Ivan 21-06-
type Uvan 25-09 
type Ivan 21-06-
type Uvan 25-09 

2006 tot 18-
2007 tot 02 
2006 tot i8-( 
2007 tot 02 
2007 tot 25-1 
-2007 tot 08 
2007 tot 25 
-2007 tot 08 

09-2007 
04-2009 
08-2007 
04-2009 
09-2007 
-10-2009 
09-2007 
-10-2009 

Via het winkelwagentjessysteem 
kunnen meerdere verschillende 
waarden (max. 5) in één transac
tie verkregen worden. 
De lay-out van de kwitanties is 

postkantoor 

Binnenweg 209 
2101 JJ Heemstede 

PK000002 
06-11-2006 

10 23 

I Brief binnenland f 0,39 
Totaal ( 0,39 
BTW 0,00 « f 0,00 

Ma t/m vr 9 0 0 - 1 / 30 
Za 10 00-13 30 

<i>®®® post 

Binnenweg 709 
2101 JJ Heemstede 

PK000002 
06 11-2006 

14 19 

1 BI iet binnenland i 0,39 
Totaal ( 0,39 
BTW 0,00 * f 0,00 

Ma t/l» vr 9 00 1? 30 
h 19 00-13 30 

postkantoor 

Binnenweg 209 
2101 JJ Heemstede 

PK000002 
06-11-2006 

10 29 

1 B r i e f b innen land ( 
Totaa l f 
BTW 0,00 !K f 

0,00 
0,00 
0,00 

Ma t / i i i v r 9 00-17 30 
2a 10 00 n 30 

0 

Bedankt en tot zien« 1 

i8,i9 2 0 21,22 

poütkdnloor 

Birmetmeg 209 
2121 JJ Heemstede 

PKOOOOOI 
2! 09 0 / 
16 15 

J l B i j f i o n k a r e n 
Totaal 
BlU O.uOX 

nid t/m vr 9 00 1? 30 
.'dterdag 10 00-13 30 

t 0,10 
f 0,10 

f 0 00 

pos tkantoor 

Binnenweg 209 
2101 JJ Heemstede 

PKOOOOOI 
21-06-200? 

12 29 

1 Brief Buiten lurop f 0,89 
Totaal ( 0,89 
BTW 0,00 J, f 0,00 

Ma t / i vr 9 00-17.30 
Za 10,00-13 30 

23 ,24 27,28 



aangepast: de openingstijden, 
brief ROW = brief Buiten Europa 
(afb. 29) 

Demonstratiestroken Post Expo 
Londen 
Tijdens de Post Expo 2008 
in Londen van 30 september 
 2 oktober 2008 werd door 
WincorNixdorf een Nederlandse 
Propostal 2000automaat in 
TNToranje getoond. 
De automaat leverde automaat
stroken met IDnummer TNT 
00056 met VOIDopdruk in 
de waarden: € 0,050,100,44
0,750,880,92. De kwitantie 
vermeldde de tekst: TNT Post, 
Binckhorstlaan, 1234 AB Den 
Haag (afb. 30, 31) 

Bijzonderheden 
* Automaatstrook type II met ID

nummer PK000050 op papier 
met bruin logo en Ifosforbalk 

* Automaatstrook type II met ID
nummer PK000051 op papier 
met oranje logo en Lfosfor
balk. (afb.32,33) 

* Startautomaatstroken: bij 
het (opnieuw) starten van de 
Propostalautomaat wordt 
geen oooowaarde (zoals bij de 
Framaautomaat) gedrukt, maar 
een strook bedrukt met twee 
verticale lijnen en twee horizon
tale stippellijnen, (afb. 34) 

* Automaatstroken met punt 
i.p.v. komma: als gekozen 
wordt voor de Engelse tekst als 
communicatietaai dan drukt de 
automaat stroken met decimaal 
punt. Er zijn automaatstroken 
bekend van de PKmachines in 
Heemstede, Papendrecht en 
Zeist 

* Er zijn automaatstroken met 
kopstaande bedrukking be
kend. (afb.35) 

* Er zijn ook van diverse automa
ten versneden automaatstroken 
bekend, (afb. 36) 

TNT automaatstroken van TNT 
Postwinkels 
In Nijmegen werd op 10 novem
ber 2006 met een open dag voor 
verzamelaars de eerste TNT Post
winkel geopend. De Propostal 
2000 automaten leverden auto
maatstroken met de aanduiding 
TNT ooooi en TNT 00002. De 
kwitanties hadden de koptekst 
TNT I post. 
Er konden geen voorgefran
keerde zendingen bijgefrankeerd 
worden (dus geen afivijkende 
waarden bv. ic) en naar het bui
tenland géén standaard brieven, 
alléén priority brieven. 
Een serie bestond uit binnenland 
€ 0,39  priority Europa € 0,69 
priority ROW €0,85. 
Betaling kon alleen met pin/chip, 
niet met geld. 

barcodezegels met volgnummer 
3SPPWi3en3SPPWi4... 
De derde postwinkel werd op 
25 april 2008 geopend in het 
verbouwde oude hoofdpostkan
toor aan het Kerkplein in Den 
Haag met automaatnummer 
TNT 00005 sn TNT 00006 en 
barcodezegels met volgnummer 
3SPPWi5en3SPPWi6.... 

Op 15 juli 2008 werd in Rot
terdam en op 20 en 27 augustus 
2008 werd in Nijmegen nieuwe 
software geïnstalleerd, waarbij 
het net als bij de PKautomaten 
mogelijk was meerdere verschil
lende waarden (max. 5), ook 
standaard brief Europa € 0,70 
en de waarden 5c en loc waren 
mogelijk. 
Een serie bestond uit de waarden 
€ 0,05  0,10  0,44  0,70  prio
rity 0,75  priority 0,92 

De layout van de automaatstro
ken werd ook aangepast: 
de afstand van de frankeerwaarde 
tot IDnummer werd vergroot 

De tarieven werden aangepast 

binnenland brief 
priority Europa 
priority ROW 

op 2 januari 2007 
€0 ,44 
€0,72 
€0,89 

2 januari 
€0 ,44 
€0,75 
€0,92 

2008 2 januari 200g 
€0,44 
€0,77 
€0,95 

Stationsstraat 1?6 
7311 MJ Apeldoorn 
PKÜ00003 
19-10-0? 
15-36 
01 Brief Neder land 
01 Brief Nederland 
01 Brief Prlo turopa 
01 Brief Stnd Europa 
01 Brief Buiten Europa 
Totaal 
BTW: O.OOK 
ma t/« vr 9 00-18 00 
7»toi'jan Q nn tl in 

29 

0,44 
0,88 
0.?2 
0,67 
0,89 
3,60 

O 00 

De barcodezegels hadden ID
nummers ooooi en 00002 met 
de volgnummers 3SPPW11... en 
3SPPW12... (afb. 37) 

De tweede postwinkel werd op 
30 maart 2007 in Rotterdam 
geopend met automaat nummer 
TNT 00003 Ên TNT 00004 ^n 

r®®® 

i< iM ■'Hlaan 
' 1 fii Den Haag 

;« m ö8 
09 !ti 

01 Pott.'eaei f 
UI P" t/eael t 
01 l i l t.'Bsel f 
01 Po.t.'eae) f 
ü! Pfi<;tje3el f 
lotaal f 
m O, OOK f 

na t'BI do 9 001» 30 
VI1 )da9 q 00 21 00 
a t e i d d j 10 Oüli 00 

van 3,5mm naar 8,5mm en de 
afstand van Prioritylogo tot 
€teken veranderd van lomm in 
7mm, waardoor het Priority logo 
niet meer over de fosforbalk valt. 
Deze aanpassing is zo opvallend 
dat voor de TNTautomaatstro
ken uit Nijmegen en Rotterdam 
over type I en II gesproken kan 

worden, (afb. 38,39) 
In Den Haag is alleen type II aan
wezig, omdat er direct de nieuwe 
software geïnstalleerd was. 

aConautomaten bij Super de 
Boer en Kruidvat 
Op 19 februari 2008 ging 
de eerste aConautomaat in 
werking bij de Super de Boer 
supermarkt in Roosendaal. 
De automaatstroken hadden 
IDnummer TNT 00103 en via 
de 'postzegels kopen' tiptoets 
konden snel de voorkeurswaar
den: € 0,050,100,44priority 
0,750,88priority 0,92 verkregen 
worden als losse strook, daar
naast elke gewenste waarde vanaf 
5c tot honderd exemplaren per 
waarde in stroken van vijf Via de 
'wegen en frankeren' tiptoets kon 
ieder gangbaar tarief verkregen 
worden, ook het standaard Eu
ropa tarief van 70c. Het was ook 
mogelijk aangetekende stukken, 
pakketpost en verzekerde zendin
gen te versturen, (afb. 40,41) 
De volgende dag was Super de 
Boer in Breda aan de beurt met 
IDnummer TNT oooioo en op 
21 februari 2008 de Super de Boer 
in Ridderkerk met IDnummer 
TNT ooioi. 
Het ontbrekende nummer TNT 
00102 was als testmachine in 
gebruik in Den Haag bij TNT 
post en wordt misschien later 
geplaatst (zie Kruidvat Hoofd
dorp). 

Na de plaatsing van de aCon
automaten bij Super de Boer 
supermarkten, werden op 18 juli 
2008 twee aConautomaten TNT 
00102 en TNT 00104 bij Kruidvat 
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vestigingen in Hoofddorp en Vee
nendaal in gebruik genomen. Op 
17 juli 2008 werden de automaten 
reeds geplaatst, maar er waren 
problemen met de herkenning 
van de weegschaal 'unknown', 
maar vrijdagmiddag functioneer
den beide automaten prima. 
De automaten accepteren geen 
contant geld, alleen pin of 
chipkaart. 
De voorgeprogrammeerde waar
den zijn: € 0,050,10,0,44prio
rity 0,75 0,88priority o,g2. 

In Hoofddorp was automaat TNT 
00102 (= proefautomaat van TNT 
post) geplaatst met als verrassing 
de kwitantietekst "Testmachine 
TNT Post, Prinses Beatrixlaan 23, 
2595 AK Den Haag" en bij Ope
ningstijden: zaterdag gesloten 
(is niet van toepassing voor het 
Kruidvat!). 
De tweede verrassing was het 
barcodepaper met bruin logo (net 
als in Heemstede in november 43,44 
2006). De 'fout' van de verkeerde 
kwitantietekst en het bruine TNT 
Posdogo is op zaterdag ig juli 
2008 hersteld: nu oranje logo 
en juiste locatie met aangepaste 
openingstijden. 
In augustus 2008 is ook voor 
de automaatstroken een restant 
testrol met bruin logo gebruikt, 
(afb. 42,43,44) 
In de Kruidvat vestiging in Vee
nendaal hadden de automaatstro
ken IDnummer TNT 00104. 

Demonstratiestroken 
Bij de installatie van de aCon
automaten bij de SuperdeBoer
supermarkten werd de automaat 
getest en gedemonstreerd aan het 

personeel met VOIDstroken 
(afb. 45) 

Tijdens de Post Expo 2007 in Bar
celona kon uit de aConautomaat 
een Priorityproefdruk verkregen 
worden, (afb. 46) 

Op de aConstand op Post Expo 
in Londen was een Nederlandse 
postzegelautomaat met IDnum
mer TNT 10006 opgesteld. Deze 
automaat leverde de voorkeurs
waarden € 0,440,750,880,g2 
en verder elke waarde tot € gg,gg 
ook in aantallen op wit papier. 
(afb. 47,48) 

Gunneboautomaten bij Jan 
Linders supermarkten 
De start van de Gunneboauto
maten bij supermarkt Jan Linders 
aan Hoefbladlaan 27 te Arnhem 
verliep moeizaam door proble
men met de software: de betaling 
met pin/chip en de prioritywaar
den. Op ig februari 2008 was 
alléén een € 0,44 automaatstrook 
met IDnummer WLC)03g65 en 
verschoven bedrukking zonder 
kwitantie verkrijgbaar, (afb. 49) 
In de weken erna functioneerde 
de automaat af en toe met hape
ringen, (afb. 49a) 
Op 2g maart 2008 kwamen er 
stroken van 2x5 € 0,05, 2x5 € 

0,44 en 5x € 0,88 uit, maar de 5X 
Priority € 0,75 werden gedrukt 
als één € 3,75 automaatstrook 
met verminkte kwitantie. 
Pas vanaf I april 2008 draaide de 
Gunneboautomaat naar beho
ren, (afb. 50, 51) 

De tweede Gunneboautomaat bij 
supermarkt Jan Linders in Cuijk 
was vanaf 24 april 2008 in bedrijf 
met IDnummer WL(Ï)03259 
en derde Gunneboautomaat 
bij Jan Linders supermarkt in 
Heerlerheide functioneerde vanaf 
12 juni 2008 met IDnummer 
WL003294. (afb. 52, 53) 
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M.e. ESCHER EN DE FILATELIE 
Succes en teleurstelling van een topgraficus 

J A N V O G E L , Z O E T E R M E E R 

Maurits Cornells Escher 
(18981972) 
Escher (afb. i) is ongetwijfeld 
Nederlands beroemdste gra
ficus. Zijn onnavolgbare werk 
roept ieders bewondering op 
en brengt de verbeelding tot 
leven. Naast de prachtige, vooral 
ZuidEuropese landschappen uit 
de jaren twintig en dertig en de 
in elkaar overgaande figuren in 
zijn regelmatige vlakverdelingen 
zijn hetvooraldeonmogelijke 
bouwwerken en constructies die 
de fantasie prikkelen. 
Ter gelegenheid van het noe 
Internationale congres van 
Wiskundigen in Innsbruck gaf 
Oostenrijk in 1981 de postzegel 
"Unmögliche Würfelkonstru&i
on" (M. 1680)'' uit, een ontwerp 
naar M.C. Escher (afb. 2). Een 
eerbetoon aan deze kunstenaar 
en ontleend aan zijn houtgravure 
"Man met kuboïde" uit 1958 
(Cat. nr 430)^' (afb. 3). Hoewel 
Escher geen mathematicus was, 
kreeg hij in de loop van zijn car
rière wel veel met wiskundigen 
en met name met kristallografen 
te maken. 

Tijdens het lezen van het boek 'Leven en werk van 

M.C. Escher' stuitte Jan Vogel uit Zoetermeer op 

een ontwerp van Escher van een postzegel die niet 

tot uitvoering was gekomen. Zijn nieuwsgierigheid 

was gewekt en leidde hem via een zoektocht langs 

een drietal musea (Museum voor Communicatie, 

Museum Escher in het Paleis en het Museum Enschedé) 

en de Escherkenner Bruno Ernst tot verrassende 

ontdekkingen en uiteindelijk tot dit artikel. 

in het buitenland is Escher 
vooral beroemd in de Verenigde 
Staten en Canada. Hii had daar 
veel contacten en hield daar 
diverse lezingen over zijn werk. 
De Amerikaanse persoonlijke 
zegel (afb. 4) onderstreept dit 
feit. Op de afbeelding van deze 
zegel heeft hij (waarschijnlijk) 
het door hem in hout gesneden 
veelvlak met bloemen uit 1958 in 
zijn hand (afb. 5). 

Aan het Lange Voorhout in 
Den Haag is sinds 2002 in het 
voormalige paleis van koningin 
Emma het Museum Escher in 
het Paleis gevestigd en daar kan 
je Escher als unieke graficus echt 
'beleven'. 

Escher filatelistisch beschouwd 
In 1935 verscheen de door hem 
ontworpen luchtvaartfondsze

gel(NVPH278) (afb. 6). En in 
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1949 volgde de Koninkrijksserie 
(NVPH, Ned. 542543, NA 209
210 en Sur. 278279) (afb. 7,8) 
ter gelegenheid van het 75jarig 
jubileum van de Wereldpostver
eniging (afb. 9). De luchtvaart
fondszegel zou je nog niet een 
typisch Escherontwerp kunnen 
noemen. Dat geldt wel voor die 
van de Koninkrijksserie. De op 
de wereldbol in elkaar verstren
gelde posthoorns en tekstver
deling zijn een voorbeeld van 
de mathematische aanpak van 
Escher en tonen de technische 
vaardigheid van de kunstenaar. 

De wereldbollen van Escher 
worden in 1988 nogmaals van 
stal gehaald en nu uitgevoerd 
als zegel op zegel. In dat jaar gaf 
Suriname ter gelegenheid van 
de Internationale postzegelten
toonstelling FILACEPT 88 in Den 
Haag een serie van drie en een 
blokje uit waarop haar zegels uit 
de Koninkrijksserie zijn afgebeeld 
(afb. l o , 11). 

De hiervoor besproken postze
gelontwerpen van Escher komen 
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helaas niet voor in de catalogus 
van het prachtige boek Leven en 
w/erk van M.C. Escher van F.H. 
Bool, j.R. Kist, J.L Locher en F. 
Wierda, waarschijnlijk omdat ze 
door de samenstellers niet als 
grafisch werk maar als toege
paste kunst worden gezien. De 
ontwerpen zijn echter wel in het 
Museum Escher in het Paleis te 
zien. 

In genoemd boek en catalo
gus over Escher is wel een 
postzegelontwerp van hem uit 
1932 opgenomen. En hiermee 
belanden we in de categorie van 
niet uitgevoerde ontwerpen van 
Escher Toen deed hij mee aan 
een ontwerpprijsvraag voor een 
vredespostzegel, uitgeschre
ven door de PTT. Van de 807 
inzendingen zat het ontwerp van 
Escher (Cat. nr. 215, houtsnede 
en potlood) (afb. 12) wel bij 
de beste 15 maar de keuze viel 
uiteindelijk op het ontwerp van 
P.A.H. Hofman (NVPH 256) 
(afb.13). 

Voorts wordt in genoemd boek 

vermeld, dat Escher op verzoek 
van drukkerij joh. Enschedé een 
postzegel voor de Verenigde 
Naties ontwierp ten behoeve de 
uitgifte van haar eerste postze
gelserie in 1951. Het ontwerp 
deed mee aan een internationale 
tentoonstelling, maar het werd 
helaas niet bekroond en ook 
niet uitgevoerd. In genoemd 
boek, in het Museum Escher in 
het Paleis, noch in het museum 
voor communicatie in Den Haag 
is verdere informatie over of 
een afbeelding van dit ontwerp 
te vinden. Dat laatste is niet 
verwonderlijk, omdat het hier 
om postzegelontwerpen voor de 
Verenigde Naties gaat. Daarop 
heeft het Museum voor Com
municatie geen rechten. 
Deze constatering leidde tot een 
bezoek aan het Museum Joh. 
Enschedé, het bedrijfsmuseum 
van Koninklijke Joh. Enschedé 
in Haarlem. Uit onderzoek ter 
plaatse bleek, dat voor deze 
postzegel uitgifte circa 150 ont
werpen waren ingediend. Hier
van doorstonden 36 ontwerpen 
de eerste selectie en uiteindelijk 
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bleven er daarvan acht over voor 
de 15 postzegels bevattende 
serie (M. VN-New York i t /m 
15). Van deze serie zijn 5 zegels 
(de rechtopstaande h^pen) door 
Joh. Enschedé gedrukt en de 
overige door Thomas de la Rue 
in Londen. 
In het Museum Enschedé is 
redelijk veel materiaal over de 
onderhavige uitgifte aanwezig. 
Er is echter geen document te 
vinden, waaruit onomstotelijk 
blijkt welk ontwerp van Escher is. 
Slechts bij een van de aanwezige 
persfoto's van enkele ontwerpen 
was de naam Escher met daar 
achter een vraagteken geschre
ven. Een snelle blik daarop was 
echter voldoende om dit ontwerp 
met zekerheid aan Escher toe 
te schrijven. De afb.i4 en 15 zijn 
twee van de acht kleurproeven 
van dit ontwerp, ter beschik
king gesteld door het Museum 
Enschedé. 

De gelijkenis met het ontwerp 
voor de vredeszegel uit 1932 
(afb. 12) is onmisKenbaar. 
Enerzijds is dit teleurstellend, 

want een geheel nieuw ontwerp 
zou interessanter zijn geweest. 
Anderzijds is dit ontwerp waar
schijnlijk nooit eerder getoond 
in een filatelistisch blad en in 
dat geval is hier dan sprake van 
een primeur. In het begin van de 
jaren vijftig had Escher het erg 
druk met publicaties in Amerika 
en allerhande opdrachten. Het 
is dus niet verwonderlijk dat 
hij terug greep op zijn ontwerp 
voor de vredeszegel uit 1932. 
Onder de doelstellingen van 
de Verenigde Naties is "vrede 
op aarde" zeker niet de minst 
belangrijke. 
Het museum beschikt ook over 
een albumpje, waarin steeds 
acht kleurproeven van diverse 
ontwerpen zijn opgenomen, 
waaronder dat van Escher. Hier
uit kan worden afgeleid, dat dit 
ontwerp in ieder geval nog wel 
tot de selectie van 36 behoorde. 

In een ander geraadpleegd boek, 
"De toverspiegel van Maurits 
Cornells Escher" door Bruno 
Ernst wordt vermeld, dat Escher 
in 1939 twee ontwerpen voor een 
luchtpostzegel voor Venezu
ela heeft gemaakt. Dankzij de 
medewerking van Escherken-
ner Bruno Ernst kunnen deze 
ontwerpen (evenals de afb. i , 
4,19,26) hier worden getoond 
(afb. i6,17). Vooral het prachtige 
ontwerp met de schaduw van 
het vliegtuig op de contouren 
van Venezuela roept associaties 
op met de luchtvaartfondszegel 
uit 1935 (afb. 6). 

Het idee van Escher voor 
deze zegels, maar ook voor 
de luchtvaartfondszegel (afb. 
6) lijkt ontsproten te zijn aan 
zijn houtsnede van oktober 
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1934 "Vliegmachine boven 
sneeuwlandschap" (Cat. nr. 264) 
bedoeld voor een omslag van het 
blad Timotheus (afb. i8). 

Ernst vermeldt ook nog het feit 
dat Escher in 1956 een ontwerp 
maakte voor een Nederlandse 
Europazegel. Ook dit ontwerp 
kwam helaas niet tot uitvoering 
(afb. 19). In dit jaar verscheen 
een gezamenlijke uitgifte van de 
zes tot de E.G.K.S. behorende 
landen naar een ontwerp van 
de Fransman Daniel Conzague 
(NVPH 681 en 682) (afb. 20). 

Op grond van de hiervoor 
gegeven opsomming van de ont
werpen van Escher mag gesteld 
worden, dat hij een sterke relatie 
had met de filatelie ook al zal hij 
menigmaal teleurgesteld zijn 
geweest dat zijn ontwerpen niet 
tot uitvoering kwamen. 
En, er zijn nog meer relaties tus
sen Escher en de filatelie, zij het 
indirecte. 

XIIme Congres Postal Universel 
In de catalogus van het werk 
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van Escher is ook een ontwerp 
opgenomen voor een vignet met 
de tekst "PARIS 1947 MAI-JUIN" 
(Cat. nr 349, houtsnede, 5,5 x 7 
cm) (afb. 21). 

In 1947, twee jaar vóór zijn 
succesvolle ontwerpen voor de 
Koninkrijksserie, verzorgde na
melijk Escher op verzoeK van de 
PTT het boekje "XIIme Congres 
Postal Universel, offert par la 
Delegation Néerlandaise" dat als 
herinnering aan de deelnemende 
buitenlandse postadministraties 
werd uitgereikt (afb. 22). In het 
Museum voor Communicatie 
kan dit boekje'' op verzoek 
worden bekeken. 
Het is in feite een klein post
zegelalbum van circa 16 x T8 
cm met een lichtbruine kaft en 
samengebonden met een oranje 
koordje. De kaft is versierd met 
het eerder genoemde door Es
cher gesneden vignet. En de 16 
pagina's zijn op een door Escher 
bedachte groepsgewijze, strakke 
maar zeer fraaie ordening voor
zien van 131 Nederlandse postze
gels uit de periode 1939-1946. De 

postzegels uit de periode 1942 
t /m 1944 (NVPH 402 t /m 427) 
werden met uitzondering van 
de Postkoets (NVPH 422) om 
begrijpelijke redenen niet in dit 
boekje opgenomen. 
Speciaal voor dit boekje maakte 
Escher een houtsnede (15,6 x 
18,1 cm) meteen landkaart van 
Nederland (Cat. nr 350) (afb. 23). 

Uit een in het boekje gevoegd 
bericht van september 1947 van 
"Le Chef de la Delegation des 
Pays-Bas" blijkt dat de voorberei
dingstijd voor het samenstellen 
van het boekje te kort was om 
daarop ook nog een toelichting 
te schrijven. Deze toelichting, die 
nu ook in het boekje aanwezig is, 
werd daarom m september 1947 
alsnog aan de deelnemers van 
het congres toegezonden. 
De toelichting gaat eerst in op de 
ontwerper (Escher), het gekozen 
lettertype ("Romanee" van J. 
van Krimpen) en de drukker joh. 
Enschedé. 
Vervolgens wordt de afbeelding 
van Nederland vrij uitvoering 
behandeld waarbij de kwaliteit 

van onze ingenieurs en de strijd 
tegen het water centraal staan. 
Escher heeft het verschil tussen 
de gebieden die onder dan wel 
boven zeeniveau liggen door de 
toegepaste arceringen tot uiting 
gebracht. 
Een opvallende mededeling in de 
toelichting is dat de afbeelding 
een metaalgravure is in verband 
met gebrek aan kops palmhout 
dat Escher normaal voor zijn 
houtsneden gebruikt. Dit is dus 
in strijd met de informatie uit de 
meer aangehaalde catalogus. Bij 
het Museum Escher in het Paleis 
bestaat het vermoeden dat de 
toenmalige PTT een cliché naar 
deze prent heeft laten maken. 
Die zou dan van metaal kunnen 
zijn. 
Tot slot wordt in de toelichting 
nog aandacht gevraagd voor 
de zeer toepasselijke spreuk in 
de prent: "DEUS MARE FECIT 
BATAVUS LITORA' (God schiep 
de zee, de Batavieren de kusten). 

Metamorphose 
In 1967, vijfjaar voor zijn dood, 
krijgt Escher het verzoek van de 
PTT om zijn werk Metamorpho
se II (Cat. nr. 320) dat hij in de 
periode 1939-1940 had gesneden 
uit te breiden ten behoeve van 
de versiering van de loketruimte 
in het nieuwe postkantoor (van 
architect Gijsbert FriedhoflFi892-
1970) aan het Kerkplein in Den 
Haag. In 1937 had nij ook al een 
soortgelijk werk met de naam 
Metamorphose gesneden (Cat. 
nr. 298). De nieuwe, uitgebreide 
metamorphose moet fotogra
fisch vergroot worden tot een 
soort fries van 48 meter lang en 
circa i,6o meter hoog die daarna 
op de muur geschilderd moet 
worden (niet door Escher). Me-
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tamorphose II is 0,20 centimeter 
hoog en vier 4 meter lang. Om-
gereKend naar de schaal in het 
postkantoor is hij 32 meter lang. 
Op de oorspronkelijke schaal 
van de houtsnede moet Escher, 
zoals hij aan zijn zoon schrijft, 
"er nog twee meters lang nieuwe 
metamorfoses tussenvoegen of 
tussenflansen". Uit de corres
pondentie van Escher blijkt, dat 
hij zijn eigen werk regelmatig 
kleineert. En zo ontstond Meta
morphose III (Cat. nr. 446). 
De officiële onthulling van de 
wandschildering vond plaats 
op 20 februari 1969. Op de foto 
(afb. 24), staat Escher 2e van 
links. 

Ter gelegenheid van de 100e 
geboortedag van Escher werd 
in 1998 door TPC-post een 
postzegel uitgegeven (NVPH 
1770) (afb. 25). Op het ontwerp 
van Felix janssens kijkt Escher op 

naar een detail van zijn enorme 
werk Metamorphose III, waarin 
hagedissen overgaan in een 
honingraat. Het zegelbeeld is 
ontleend aan afb. 24. Op de 
afbeelding van de persoonlijke 
zegel van de VS (afb. 26) houdt 
Escher een opgerolde afdruk van 
een van de Methamorphoses in 
bedwang. Hieruit blijkt wel het 
grote formaat van deze werken. 

In de jaren 80 (toen kon dat 
nog) heeft de ZuidHollandse 
vereniging van Postzegelverza
melaars (ZHPV) enkele jaren 
achtereen op zaterdagmiddag 
een postzegelbeurs gehouden in 
de loketruimte van dit postkan
toor. Dus heel veel filatelisten 
hebben dit kunstwerk bewust of 
onbewust aanschouwd. 
Wellicht IS dat ook het geval 
geweest met de ontwerper van 
het blokje stadspostzegels, 
uitgegeven op 22 mei 1988 ter 
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gelegenheid van de tussen de 
Verenigde Staten van Ame
rika en de Sovjet-Unie gesloten 
nucleaire ontwapeningsverdra
gen (afb. 27). De zegels zijn 
een gezamenlijke uitgifte van 
de stadsposten in Zaandam, 
Amsterdam en Hoofddorp. Voor 
de afbeelding van vredesduiven 
heeft de grafisch ontwerper Wil
son Numan zich laten inspireren 
door Metamorphose III. Ook 
daarin komt een groep tegen 
elkaar invliegende duiven voor. 

Sinds 17 januari 2008 hangt 
Metamorphose III in lounge4 
op Schiphol. Deze verhuizing 
was noodzakelijk in verband met 
de herinrichting van de hal van 
het postkantoor 

Menig filatelist zal zich bij het 
lezen van dit artikel of bij de be
schouwing van Metamorphose 
III afvragen: "waar heb ik Eschers 

werk toch meer gezien?". Dat 
zou best eens in een van zijn of 
haar albums kunnen zijn. Want 
in 1953 ontwierp hij op verzoek 
van de toenmalige directeur van 
de Uitgeverij DAVO het bedrijfs
logo. Dat logo wordt tot op de 
dag van vandaag ongewijzigd 
op de postzegelalbums van dit 
bedriifgevoerd (afb. 28). Hoewel 
vogels in de verschillende 
versies van Metamorphose een 
belangrijke rol spelen heeft dit 
op zichzelf staand ontwerp niets 
met Metamorphose I, II of III 
maar dus wel alles met filatelie 
te maken. 

Tot slot 
Dit artikel gaat slechts over het 
werk van Escher voor zover, dat 
direct of indirect met de filatelie 
te maken heeft. Degene die het 
meer ingenieuze en magische 
werk van deze graficus wil leren 
kennen en doorgronden, zoals 
zijn regelmatige vlakverdelingen, 
metamorfoses en onmogelijke 
figuren, moet een bezoek bren
gen aan het Museum Escher in 
het Paleis in Den Haag en, als 
het kan vooraf, een van de of 
beide in dit artikel genoemde 
boeken lezen. Dan pas leer je de 
wondere wereld van Escher echt 
kennen. 

Noten: 
1) Zie de Michel catalogus 

of Speciale Catalogus van 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegelhandelaren. 

2) Zie catalogus in het boek 
Leven en werk van M.C. 
Escher van F.H.Bool, J.R.Kist, 
j.LLocheren F.Wierda. 

3) De afbeelding van het boekje 
is afkomstig van het Museum 
voor Communicatie, Den 
Haag, inv.nr. 15732. 

4) Bronnen: 
"Leven en werk van M.C. Es
cher", F.H. Bool, j.R. Kist, J.L 
Locher, F. Wierda (Meulenhof 
Amsterdam, ISBN 90290 
1147 7)-
"De toverspiegel van Maurlts 
Cornells Escher", Bruno Ernst 
(Taschen Köln, ISBN 978-3-
8228-3709-2). 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, nr. 10,1968. 
Museum voor Communicatie 
te Den Haag. 
Museum Enschedé te Haar
lem. 

5) Met dank aan de conser
vatoren van het Museum 
voor Communicatie en het 
Museum Escher in het Paleis 
beide te Den Haag en van 
het Museum Enschedé te 
Haarlem. 

6) Met dank aan Bruno Ernst te 
Utrecht en Dick Witteveen te 
Apeldoorn. 203 
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J Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2011 (ver
schijnt 3 mei 2011) moeten 
uiterlijk op i april 2011 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactic(3)de|ilatelie.nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstij
den en telefoonnummer. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De 
redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. Niet 
alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels een 
onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieron
der vermelde beurzen wordt 
aangeboden. Wij adviseren 
u met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen - eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

12 maart: 
Hilversum. Postzegel en 
Poststukkenbeurs, "De Koepel", 
Kapittelweg 399a, 10-16. Tel: 
035-5386170. Toegang vrij. 

26-27 maart: 
Utrecht. Grote uerzamelmarkt, 
grote veemarkthal, Sartre
weg, bij rotonde 'De Beren
kuil' en A27, 930-17. Tel: 
0317-614760/06-12918888. 
UJlüUJ.uerzamclendnederlond.nl 

16 april: 
- Houten. FILANUMIS 2011, 
<= Expo Houten, Meidoorn-
" kade 24, 930-16. Tel: 050-
^ 5033926 

^ Veenendaal. Half aarlijkse 
^ verzamelbeurs, Veenendaalhal, 
^ Nijverheidslaan 8,10-15.30. 
i^ Ruim aanbod postzegels, 
2 munten, ansicht- en tele-
u. foonkaarten, sigarenbandjes, 

strip en kinderboeken, etc. 
2(JA Info: 0318-517569. 

22-23 april: 
Gouda: de Bneuenbeurs. 
i8e internationale beurs voor 
postgeschiedenis, post-
waardestukken, literatuur. 

etc. Sporthal 'De Mammoet ' 
Calslaan lo i , 10-17 uur (za) 
en 11-17 uur (zo). 
Thema: Oorlog en Vrede. 
Info: u)U)u;,bneuenbeurs.com 
Email: in/o@bneuenbeurs.com 

22-23 april 
Filamania, eerste postzegel-
beurs, geen ruilbeurs, tegelij
kertijd met de Brievenbeurs, 
zie boven. Meer info: 
iDiuuJ.Jilamania.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 maart: 
Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
tlo busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 
Gouda. Gebouw 'Het Anker', 
Emmastraat 49,10-16. Tel: 
0182-528770. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 

10-13. Tel: 010-41739966. 
Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76,10-13. Tel: 024-
6413608. 

15 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
14-1430. Tel: 024-3974654. 

17 maart: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045-
5415088. 

19 maart: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 
Appingedam. ASWA ge
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10-16. Tel: 0596-611454. 
Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. Tel: 
0182-615136. 
Dalfsen. muziekgebouw 
'dre Bombardon', burg. 
Backxlaan 181,10-16. Tel: 
0529-431528. 
Emmen. De Giraf/Edenhotel, 
Van Schaikweg 55, 930-16. 
Tel: 050-5033926. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Leiden. Het Vijfhovenhuis, 
Hoflaani69,10-16. 
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Spijkenisse. Partycentrum 
M. en E. Molenaar, Winston 
Churchillaan 227,10-16. Tel: 
0181-643045 (na 18 uur) 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
10-15. Tel: 0597-592676. 
Woerden. Al Barid, Vereni
gingsgebouw 'Excelsior', 
Singel 45a, 930-16. Tel: 
0348-481070/418770. 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 

13 maart: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Hengelo. Hotel Van der Valk, 
Bornseweg400, 930-16. Tel: 
050-5033926. 
IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halssstraat 29, 

Tel: 071-5312597. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322. 
Veldhoven, gemeenschaps
huis D'n Bond, Rapportsraat 
29. Tel: 040-2534002. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

20 maart: 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,10-14. Tel: 
0485-571842. 
Schagen. De Groene Scha
kel, Mauvestraat 161, 9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. 

26 maart: 
Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-315075. 

Deventer. Wijk en zalencen
trum Van Vlotenlaan, J. van 
Vlotenlaan 85,10-16. Tel: 
0570-644136. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,10-16. Tel: 
0313-650802. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Huizen. Zenderkerk, 
Borneolaan 30,10-17. Tel: 
035-5387550-
Leer-Bingum (D). Dorfge-
meinschaftshaus, Ziegelstr. 
15, 9-15. Tel:+49-4954-6346. 
Noordwijk. het Vinkenhof, 
Achterzeeweg i, 10-16. Tel: 
071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
Soest. 'Vogelzang', Molen
straat 8d, 10-14. Tel: 035-
5263255/06-40106940. 
Veenendaal. Rest. La Mon-
tagne, KerkewijkZuid 115, 
10-16. Tel: 06-12960344. 
Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
10-15. Tel: 038-4216493. 

27 maart: 
Aarschot (B). Kon. Athene
um, Pastoor Dergentiaan 47, 
9-16. Tel: 0032-16-560706. 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 9-12. Tel: 0227-
542286. 
Heemskerk. 'De Jansheeren', 
Mathezerplein i, 10-17. Tel: 
0251-230880. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. Tel: 
026-3271979. 
Susteren. Café 'De Weeg
brug' Stams, Loperweg 10, 
930-12. hotterbeekx(a)Ketnet.nl 
Weert. S.G. Philips van 
Horne, Wertastraat i, 10-16. 
Tel: 0495-533862. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

28 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
19-1930. Tel: 024-3974654. 

2 april: 
Assen. Wielerhome, 
Stadsbroek n a , 10-16 
(uitsluitend thematisch). Tel: 
033-4943265-
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur). 
Bilthoven. Je Oost Europa, Vo
gelnest, Boslaan i, 10-16, tel: 
0346-572593 (na 19 uur). 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. Tel: 
0229-582544. 
Drachten. Fries congrescen
trum. Oprijlaan 3, 930-16. 
Tel: 050-5033926. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. Tel: 
078-6814441. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3gga, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat i, 10-16. Tel: 0252-
411406. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. Tel: 
0341-256163. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746. 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijk-
hof, Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel; 0297-525556. 
Waalwijk. Buurthuis 'De 
Bloemenoord', Bloe-
menoordplein 3, g-13. Tel: 
0416-337982. 

3 april: 
Enschede. St. Postduiven-
centrum, Poolmansweg 128, 
10-16. Tel: 053-4313352. 
Heemstede. 'Casca de Lui
fel', Herenweg 96,11-1530. 
Tel: 023-5334252. 
Obdam. Ver gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153, 9-12. 
Tel: 0226-452047. 
Oss. Sporthal Rustheuvel, 
Rustheuvelstraat5,10-16. 
Tel: 0543-477460. 

9 april: 
Bodegraven. Rjjngaarde, 
Rijngaarde i, 930-1630. Tel: 
06-53260579/0182-394584. 
Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Ommen. Hervormd Cen-
truym, Pr. Julianastraat 8, 
10-16. Tel: 0547-363000. 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 

10 april: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sporüaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76, 10-13. Tel: 024-
6413608. 

16 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Markelo. Socuruimte 
sporthal 'de Haverkamp', 
Stationsstraat 30, io- i6 . Tel: 
0547-363000. 
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Mijdrecht. De Meijert, 
Dr J V d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel. 0297-289322 
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein i, 1015. Tel: 
0521-515835 
Tiel. Gebouw AVGN, Schee-
ringalaan 4a, 13-16 Tel: 
0344-623545. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-1530. 
Tel. 0318-517569. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630 Tel 
033-2863510 

17 april: 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. Tel: 
026-3271979 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9-12. Tel: 
0224-298416. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. 

18 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
19-1930. Tel: 024-3974654. 

21 aprih 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat33, va ig.Tel 045-
5415088. 

22 aprih 
Rotterdam-Zuid. Beurs La
renkamp, Slinge 303,10-16. 
Tel: 010-4762424. 
23 april: 
Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-315075. 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70, 930-16 
Tel: 050-5033926. 
Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
10-15. Tel: 038-4216493. 

26 aprih 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
14-1430. Tel 024-3974654. 
30 april: 
Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 39ga, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

VEILINGEN 
20 maart: 
Zwijndrecht. Sheraton & 
Peel. Veiling postzegels en 
poststukken met de speciale 
collectie Emissie 1891 (han
gend haar) van Wim J. Bon-
gers. Roermond Catalogus: 
u;u)U)Jilot£list com 
Rene Hillesum Filatelie 
Tel. 078-6101520. 

NIEUWE EMISSIES 
28 maart: 
575 jaar Universiteit van Utrecht 
Stad van Nederland 
II april 
MOOI Nederland - Breda 
Mooi Nederland - Apeldoorn 
18 april 
Da's toch een kaart maard' 
2 mei 
Jubileumpostzegels 2011 
23 mei 
Unicef65jaar 
Mooi Nederland - Enschede 
Mooi Nederland - uerzameluel 
27 juni 
100 jaar Nederlandse Vereniging 
uoor Microbiologie 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel- 070-3307500 
Infolijn 070-3307575 
Fax 070-3608926 
Internet www muscom nl 
Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdagvan 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. 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, 65-plussers 
6,50 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 

jaar gratis, 4- t/m ii-jarigen 
4,50 euro, 12- t/m 18 jarigen 
5 euro. CJP 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 www.mmcom 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 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-
3307563 of 3307567) of stuur 
een mailtje aan merkelenscö) 
muscom nl of hvdveen@)muscom 
nl. Sinds i januari moet de 
onderzoeker - zoals elke 
museumbezoeker - normaal 
toegang betalen. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
is na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 

(070-3307570, 's morgens) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibhotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibhotheek m Baarn 

I niet 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 (UIUJUJ 
knbf nl) en het aanklikken van 
de Bibliotheek-tab bereikt u 
de informatie die betrek
king heeft op de prachtige 
collectie die m Baarn bewaard 
en ontsloten wordt U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) tijd
schriften wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformulier 
opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliothcek@knb/nl). 
De Bondsbibhotheek.. een 
surfbezoekje waard' 

mss^s^ SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k verhuIsHpziggo nl 

DE DRAAK VAN BEESEL 

In 2011 viert de Filatelisten-
vereniging Filvero te Reuver 
hun 45-jarige bestaan Ter 
gelegenheid hiervan wordt 
een bijzondere poststempel 
uitgegeven Dit stempel 
wordt gebruikt tijdens de 
viering van de 45e Limburgse 
Filatehstendag op 27 maart 

In het stempel wordt een 
afbeelding getoond van 
de Draak van Beesel. Deze 
stalen draak is te vinden op 
een rotonde langs de A73 
Wanneer u vanuit Venlo komt 
en u neemt de afslag Beesel, 
dan ziet u dit 10 meter hoge 
gevaarte staan. 

De draak is gemaakt door 
beeldend kunstenaar Rik 
van Rijswick, die meer dan 
een jaar gewerkt heeft aan 
dit kunstwerk. In eerste in
stantie was de draak tijdelijk 
geplaatst tijdens het Draak
steken in augustus 2009, 
maar de gemeente besloot 
uiteindelijk de draak aan te 
schaffen voor 94 000 euro. 

EERSTE VLUCHT STEMPELS 

Ook op 27 maart 2011 zullen 
er maar liefst vier eerste 
vluchtstempels worden in
gezet ter gelegenheid van di
verse eerste vluchten. In mijn 
rubriek zal ik u de afbeeldin
gen tonen van deze stempels. 
Het ontwerp van de stempels 
is soortgelijk en inmiddels 
wel bekend In de ontwerpen 
van de eerste vluchtstempels 
zit weinig variatie. Misschien 
wordt het eens tijd voor een 
nieuw ontwerp' Voor details 
en nadere informatie over de 
eerste vluchten verwijs ik u 
door naar de rubriek "Lucht-
postnieuws" van mijn collega 
Hans Dekker. 

v lucht KLM 

27 maart 2011 

1" vlucht Germanwings 

27 maart 2011 

<y 27 maart 2011 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
TeL(055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur, 
maandag gesloten 

http://www.mmcom


FRANKRIJK, (POST)HISTORIE 
1792-1815 

H E N K K Ü S T E R , R O T T E R D A M 

Begin en zeker halverwege de 
i8e eeuw begon het te broeien 
in Frankrijk. Expansie stond in 
de agenda van de heersers. Zij 
traden op als despoten. Eigen 
belangen stonden boven het 
welzijn van het volk. Daardoor 
en mede door betere bewustwor
ding van het gewone volk vroeg 
men zich af: Expansie van het rijk 
of eerst orde op interne zaken 
stellen. (Afb. i) 

Toename 
De kindersterfte nam af en men 
huwde op vroegere leeftijd dan 
voordien. De kwaliteitvan het 
voedsel verbeterde. Ook werd het 
beschikbaar voor de inwoners 
in vrijwel alle delen van het land. 
Gevolg: een sterke toename 
van de bevolking. De meerdere 
inwoners werden uiteraard ook 
veel mondiger. Men werd zich 
bewust van het ondemocratisch 
handelen van de machtshebbers 
en ook van de te hoge invloed 
van de kerkleiders. Ook was de 
indeling van het land bijzonder 
ondoorzichtig. De ruim dertig 
gebieden waren wellicht duidelijk 
maar per regio had men zo de 
eigen inzichten opgesteld. 

In dit artikel wordt beschreven hoe en wanneer het 

systeem van de Fronse departementen rond 1790 tot 

stand kwam. Nadat afstand genomen was van het 

"Ancienne Régime" kan worden gesproken van een 

revolutie. Naast de gevolgen voor de post komen 

meerdere historische zaken aan de orde. 

Waar landbouw op de eerste 
plaats stond in een streek zag je 
dat terug in de prioriteiten die 
daar gehanteerd werden. Verderop 
werd doon/oeren belangrijke han
del het eerst gezien als leidende 
activiteit voor de economische 
voorspoed. De belastingmoraal 
was beneden alle peil. 
Wij kennen nu omzetrechten en 
BTW. Die werden in de n8e eeuw 
ontdoken. De nieuwe bevolking 
begreep dit ook. Uiteindelijk 
kwam het zover dat in 1789 de 
lont echt in het kruitvat ging. 
Nadat op 14 juli van dat jaar de 
Parijse gevangenis Bastille werd 
ingenomen, is mede daardoor 
het "Ancienne Régime" aan de 
kant gezet. De invloed van de 
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kerkleiders nam sterk af 

Liberté (vrijheid) en égalité (ge
lijkheid) zijn bekende begrippen, 
(afb. 2) 
Bij deze afbeelding ontbreekt 
de derde overtuiging: Fraternité 
(broederschap). Dit element is 
altijd onderbelicht geweest. Dit 
onderwerp is beschreven als een 
onvoldragen kindje. 

Enkele jaren na de revolutie 
werden de genomen maatregelen 
duidelijk. Er werd een nieuwe 
kalender ingevoerd en de staats-
indeling kwam naar buiten. De 
nieuwe kalender telt 12 maanden 
met elk 30 dagen: Dat zijn er 360. 
Om het jaar compleet te maken 

werden dagen toegevoegd. Om 
tot 365 (schrikkeljaar 366 dagen) 
te komen werden 5 of 6 dagen be
noemd. De 5 overgebleven dagen 
werden "jours sansculottides" 
gedoopt. Zij behoorden tot geen 
enkele maand en telden niet mee 
bij renteberekening en dergelijke. 
Deze opstelling is nuttig om 
brieven met een datering zoals 
9 Thermidor An 2 (sterfdag van 
Robespierre) te herleiden naarde 
data die wij momenteel kennen. 
Dat is: 27 juli i794('). 
De expansie van Frankrijk kwam 
nauwelijks ter discussie. Dat bleef 
ook voor de nieuwe machtsheb
bers zo. Dat werd duidelijk in de 
periode van 1792 tot 1813. In de 
loop van 1812, toen in het huidige 
Spanje de departementen 132,133 
en 134 werden gevormd kwam er 
een stabilisatie tot stand. Op enig 
moment even ten zuiden van 
Brussel werden de troepen van de 
Franse keizer Napoleon Bona
parte gedwongen om rechtsom
keert te maken. Hier werd een 
zeer wrede slachting gevoerd. Dat 
week niet af van dat al eerder was 
vertoond. Zie de brief uit Woer
den aan de provisionele regering 
inBlokzijl. (Afb.sa, b,c) 
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Daarnaast heeft men ook nog 
invloed proberen uit te oefenen 
in de lllérische gebieden zoals 
onder andere Dalmatië, de Ioni

sche eilanden en Kroatië. Verder 
zien we b.v. Smyrna en Constan

tinopel hierbij betrokken. 
Ook de veldtocht naar Rusland 
van "La Grande Armee" in 1812 
heeft geen nieuwe overheersin

gen opgeleverd. Per estafette 
 post is verslag gedaan van de 
vorderingen van dat leger maar 
ook van de terugtrekking die in 
oktober van dat jaar onvermijde

lijk bleek, f ) 

Hier en daar wijkt de spelling 
af van die nu bekend is. UtelTe 
en Hutelle zijn dezelfde plaats. 
Daarnaast zijn er revolutionaire 
namen gebruikt. Voorbeelden: 
St. Tropez werd Héraclée en in 
de Ardennen werd Philippeville 
tijdelijk omgedoopt tot "Vedettte 
RépuDlicaine"('). en (Afb. 4) 

De vraag is nu in hoeverre het 
stempelgebeuren relevant is in 
het kader van dit artikel. Uiter

aard zijn de drie hoofdvormen te 
bespreken. Ook nevenstempels 
komen ook aan de orde. Echter, 
een uitputtend overzicht zal te 
ver gaan. Deze afbeelding geeft 
het algemene idee. (afb. 5) 

Nevenstempels 
Op voor en achterzijde van brie

ven komen vaak extra stempels 
voor Te onderscheiden zijn ken

merken van de afzender, maar ook 
merken met een postale betekenis. 
Zeker op ambtelijke post kan 
men vaak een tekst zoals 
"prefect de département de la 
"abc"vinden. Postaal ziet men 
o.a. Chargé, PPPP of een zoge

noemde Dateur als vertrek en 
aankomststempel. 

Voorbeelden van ambtelijke 
nevenstempels (afb 6) 
Voorbeelden van postale neven

stempels (afo 7) 

Destijds was gebruikelijk dat de 
ontvanger van een briefde por

tokosten droeg. Nu niet meer te 
bevatten. Wist men vooraf al dat 
de geadresseerde weigerde om 
het port te voldoen dan betaalde 
men vooraf Je kreeg dan een P # 
P stempel op je brief 

Meerdere oorzaken leidden tot 
het plaatsen van een Déboursé 
#  stempel. Dat betekent: 
Teruggeven. Eén van de redenen 
van het plaatsen van dit stempel 
is "Réfusée a cause du Port" 
d.w.z. het weigeren om het port 
te betalen. Ook werd een brief 
teruggegeven, omdat die op een 

verkeerde plaats belandde. Of 
de geadresseerde was verhuisd. 
Dan is de teruggave alleen 
bedoeld om die naar een vorig 
verdeelstation te geven. Eventu

eel, zo nodig, zeiß geheel retour 
afzender {'*) 

Aard van de correspondentie 
In de behandelde periode ziet 
men veel adresseringen als: 
Mess .. (etfils)., negotiants. Het 
gaat dan om zakelijke post. Veel 
brieven zijn gericht aan notaris

sen en aan dijkgraven, vrederech

ters, burgemeesters etc. In plaats 
van Monsieur, Madame ziet men 
vaak: A Citoyen, aan de burger. 
Wellicht is er ook veel post aan 
familieleden. Die brieven ziet 
men minder. Omdat de (over

heids)correspondentie bewaar

termijnen hadden is daarvan 
meer overgeleverd. 

Hoogte van verschuldigd port 
Posttarieven in de behandelde 
periode werden in diverse wetten 
vastgelegd. In Franse wetten van 
24 april i8o6 en 9 april i8 io is 
het uitgangspunt de afstand van 
het vervoer Vervolgens is het 
gewicht van de brief aanleiding 
om de eerste Staffel te verhogen, 
zelfs te verdubbelen. Afhankelijk 
van de status van de afzender 
zijn er uitzonderingen gemaakt. 

Voor de militairen in actieve 
dienst of aan het front golden 
aparte tarieven. In dit artikel gaat 
het te ver om alle mogelijke staf 
fels te behandelen. 

Stempelkleuren 
Vrijwel alle stukken dragen een 
zwart of rood stempel. Op een 
enkel stuk ziet men een blauwe 
afdruk en soms neigt een rood 
stempel naar paars. Waarde en 
de prijsvorming van het mate

riaal voorzien van de departe

mentsstempels. 

Uiteraard gelden ook hier de 
basiswetten van de economie. 
Zeldzaamheid heeft alleen 
maar een betekenis als de vraag 
navenant is. Schaarste is dus de 
bepalende factor voor het niveau 
van de overeen te komen prijzen. 
Wat is nu de natuur van de vraag 
naar dit verzamelgebied? 
Zoals altijd geldt, dat frisse en 
goed leesbare afdrukken het 
meest in trek zijn. Concessies 
zijn mogelijk voor unieke stuk

ken. Belangrijker is of het stuk 
goed te beoordelen is. Inhoud 
en datering kunnen uitmaken of 
de verzamelaar echt geïnteres

seerd is in het stuk. Net zoals de 
datering in de stempels op van 
postzegels met een beperkte 
geldigheidsduur. Dat ziet men 

De Commisße Ie WOERDEN, 
ter leniging van de Ramp 
alllaar 
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van K3A^.^^/ 

M I J N E H E E R E NI 

Jl J l e ontzettende trcunnaie der ongehoordfte Moordloeneelen en Plunderinge 1, 
duuf een groot aantal Franfctie gewapende Booswichten, den mam van Ktijgs
licdcn onwaaidig, op den i^ften Nov. j . I. en volgende dagen aan de Inwone
ren dezer Ütact gepleegd, ia« fchoon in deze eeuw ongeloof baar. tot ccn iegelijk 
doorgedrongen, en het gewbelvoUc hart van ieder echt Nederlander kan op het 
vernemen daarvan niet laatflr gebleven %x\n. 

£cn kort tafereel dnarviB in de dagbladen opgegeven, beeft flccbts alleen 
cenige gruwelen gefcl ietstoiungelt ipt ; dan wij verpanden onze eer, djt — verre 
d u die vergroot zouden lijn — hetzelve de ijsfelijlcbcden ni^t bevat, welke 
\VüF.P.REMS vreedzame IniToncrcn hebben getroffen, daar vele, niet opgetelde, 
boven hec verirogen der besr beduurdepen, bedreven zijn, terwijl de fchaamte, 
■welke elk onbedorven Nedürlander bezielt, verbiedt van ecnige te gewagen. — 
TiJoch ouderdom, noch kunse konden eenige verfclioor.ing teccn mourd en beroo
\ i r g wekktn ; noch fmcclcim|en van reeds tot den dooJ gewor'e Echtgenooten ea 
Vaci.'.<; 1:: i^tjn hunne gadM n<«;h tcedcre kinderen beveiligen. En wat zuUea 
wij verder zeggen? Weli» ver.mgelijkingen mocllcn gewfnJe mannen, v(iór 
faun vcrIcbeJJen, niet onderaan! — Ér zijn gcenc gruwelen, welke oict mee 
vuile fpottemij en hclfcïie fcherts bedreven zijn: onïie vreedzame wor^agen, 
on/c andeizins veilige Ihaoen zijn met rookend blocti geverwd en herfsncn be
ipüt. — Het hart bloedt falj elke ontmoeting, en gecne onzer Stadgeoooten, 
die zich niet het gemis »«1 bloedverwanten en vrienJer^ te beklagen heeft, of 
over hunne finartea zucht, of met hen, ovei het gemis der bezittingen, eenen 
zeer d^inkercn blik in de ipEsltge toekomst llnat, terwijl 'er eindelijk ongeluk, 
kigen zijn, die zich over tm en ander tegelijk diep te bedroeven hebben. 

Ten aanzien der bezitttnjcn, is al wac waarde had, genoegzaam geroofd, — 
dat der phinderaten last te lÄven ging verbrijzeld uf verbrand. — Met de kracht
dadigile pogingen kan niemand het ongelukkige W O E R D K N hare geflagene 
wonden heelen: onze ia keele bloede vermoorde bloedverwanten en v^e^de^ 
ktmnen ons niet terug gegeten worden , noch de akelige voorftclling van bunnen 
moord uft onze gedachten forden gewischt. 

ßlct geen opgeruimd gereed kunnen wij ïn ("e anderzins üoo rcgtmffljgc al
gemecne vreugde deelenj roatr ieder regt geaard Nederlander kan iets toebrengen, 
om onze fmart te lenigen, om ons de akeligbeid te befparen, van door dea 
moord gewordene Weduwen en Weezen, en voorts van alles beroofde Inwoneren 
tot wanhoop te zien ovciflian; — ongelukkifien, die zulks plotfelinjr, buiten 
hunne f^hu:.!, geworden zijn, op een'oogenblik, dat zij het genoegclijbfte uit
z'.gt hidden; op iiet tijdftiji, tUc anderen het hoogfte genoegen fwaakten over 
da verio.üa^ vaa die ï i ranui j , wiirvin wij helaas I de treurige flagtoffcrs zijn. 

Geeft 

Geeft dan Mijne Heerenl ^iize toeftand gecii volkomen regt , om vrijmoedig 
uwe hulp in te roepen en U te verzoeken, dat gi j , door cenc inzameling van 
penningen bij uwe meer gelukkige logecetencit, ons in onzen bangen nood ge
lieft bij te (laan? 

Ja, met aan uwe toeftämmiog te twijfelen, aouien wij U verongelijken; in
tegendeel, wij ftellcn zeker, dat wij alles te hopen hebben van de wijziging, wel
ke gij landeze inzameling wel zult willen geven, zoo met de Leeraren van de 
refpiflive GoJsdicnilige Gen00ttcnappen in uw resfott te verzoeken, hunne Ge
m;cnt«n tot een piigtmitig gedrag aan t ï manen; hun onze gcledene rampen, 
onzen daaruit gcvloeiien toeftinl en de verpligting tot dankbaarheid, voor de 
Goddelijke beveiliging huawaarts, voor te ftelten, aU andwrwns. 

Velen hebben onze tranen van weedom in tranen van dankbaarheid verwis
feit. — Onze KONINKLIJKE SOUVEREIN zelve, heeft reeds, als bij zijne 
cerfte fchrede op den Vaderlandfchen grond, jegens ons die barmhartigheid ge
oefend, welke het heetfchend Karakter zijner Doorluchtige Voorouderen fteeds 
heeft gekcnfchctst. En zou ieder Nederlander niet wedijveren, om dien Vorst 
nat ï vol gen , en te bewijzen, dit een veeljarig verkeer te midden der zoo zede
loozc overheerfchers, deze NcderUndfche deugd niet verbasterd, veel min ver
loren is. 

Menigwerf Mijne Heeren! heeft deze Stad uitgemunt in het bijeenbrengen 
van iifffde gaven voor ongelukkigen, en nu helaas! behoeft zij die van anderen, 
— thans ondervindt zij in nadruk, dat het gelukki^r is te geven, dan te 
ontvangen. 

Wij verzoeken den uitilag van deze onze bede aan ons , en mogen wij *er 
bijvoegen, vragivrij, te ontvangen

God, die de weafchcn van ongelukkigen hoort, verhoore de onzen, daar wij 
bidden, dat gij en uwe goede Ingezetenen en uwe nakomelingen voor alle, in
lon.terbeid diergelijke, onheilen bewaard zult blijven; dat gij de goedkeuring 
ovei uwe liefde en medelijden jegens ons ziftbait zult ondervinden, en eerlang 
de vruchten van dere onze toegebedene zegeoingeo zult ervaren! 

Wij hebbes de eer, met alle vcrfchuldtgtU hoogachting te zijn. 

M I J N E H E E R E N ! 

W o 1 1 . D e N 

des 15. December 
1813. 
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vaak aan het feit, dat de prijs 
voor 'gebruikt' (veel) hoger ligt 
dan die voor 'postfris'. Zie b.v. de 
Zwitserse Pro juventute- en Pro 
Patria zegels. Natuurlijk moet de 
stempeldatum eenduidig vastge
steld kunnen worden. 

In het kader van het stelsel van 
departementen gaat het net zo. 
Zeker voor de in Nederland voor
komende afdrukken is de juiste 
tijd van gebruik de leidende 
factor Brief(omslagen) zonder 
tekst en zonder vast te stellen 
datering van het gebruik kennen 
nauwelijks belangstelling. Zie 
hieronder. 

In de eerste plaats wordt in de 
Franstalige gebieden vaak een in
deling naar de relatieve schaarste 
gebruikt. Geen noteringen in 
euro, maar indicatoren die van 
1 naar 39 lopen, waarbij 39 staat 

voor "plus rare". Dat is bedoeld 
voor dusdanig schaars goed, dat 
hier een liefhebbersprijs op zijn 
plaats is. 

Zeldzaam 
De Franse lijst en ook die van 
onze directe zuiderburen worden 
jaarlijks aangepast. In België is 
een andere lijst gebruikt, maar 
met het zelfde idee. Hoe te ge
bruiken? Een voorbeeld is de hier 
al opgevoerde "7 Vedette Répu-
blicaine". Die heeft een indice in 
Herlandt juist onder "plus Rare" 
valt. Is dit stuk zeker te plaatsen 
als verzonden in de periode 1793 
t /m 1796 is de prijsindicatie 
hanteerbaar Afnankelijk van de 
luxe van het stuk en de stempel 
is het te waarderen van 40-80 
procent van de waarde die de 
indicator aangeeft. Kent het stuk 
geen tekst of datum is het wel als 
stempel te waarderen maar levert 

het hooguit 10-15 procent van de 
indicator op. Met een vlekkerige 
stempel is een dergelijk stuk niet 
eens te verkopen. 

Dit systeem heeft een voor
deel maar ook een nadeel. 
Het voordeel is dat gewijzigde 
marktomstandigheden in een 
halve bladzijde kunnen worden 
weergegeven. De betreffende 
catalogi kunnen jaren, soms 
decennia bruikbaar blijven. 
Nadeel is dat een verhoogde 
c.q. verlaagde populariteit van 
bepaalde gebieden niet altijd 
tijdig tot het gehele verzamelvolk 
zal doordringen. 

Na 1815 en tot 1832 
Postmerken werden na 1815 
ongewijzigd gebruikt. Op enig 
moment is er overgegaan om 
het nummer van het departe
ment in het stempel uit te hak

ken. Dit wordt omschreven als 
gekapte stempels. In Duitse cata
logi spreekt men van "aptierter 
nummern". 

Zieverderde speciale vereniging 
voor verzamelaars van Frankrijk 
en DOM - T O M . (Département 
et Territoires d'Outre Mer). En de 
Contactgroep Frankrijk Verza
melaars die net blad "Marianne" 
uitgeeft. Ook kent men in de 
vereniging Po& Po (Postmerken 
en Poststempels) vele liefhebbers 
van de departementsstempels. 

DORDRECHT ^ ^ 
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Bronnen en verantwoording. 

(') In de catalogus van de 
tentoonstelling Philexfrance 
1989 deel 2. 

f ) Zie de kavels 70 t /m 94 van 
de veiling Soluphil, december 
2010 

P) In dezelfde catalogus als bij 
noot 1, deel 2, vanaf biz. 79 
totaaloverzichten uitleg van 
Christian Rachou. 

('') In de NVPH Specialiteitenca

talogus 2006  2ono staat op 
bIz. 92 een volledig overzicht. 

*) Veilingcatalogi met bijzonder 
materiaal op dit terrein: 
Veiling Grobe nr. 250, mei 
2006. Rietdijk no's. 394 en 
395, voor en najaar 2010. 
In de 132e Rauhut veiling 
bijzonder aanbod van Han
nover, departement 128. 
In de Franse catalogi veel 
bijzondere stukken. Zie o.a. 
Roumet Histoire Postal en 
Robineau. 

") Belangrijke catalogi: 
Armand Mathieu: Marques 
postales linéaires de France a 
numero (et cachets assimi
lés) 1792 1832, Nice 1989. 
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*) Herlant: Marques postales 
prephilateliques de la Bel
gique, Brussel 1989. 

*) Albert Reinhardt: Departe
ments Conquis 1792 1815. 
Feuser Verlag, 1989 

*) Feuser / Münzberg: Stations
katalog 1988 met Supple
ment 1990. 

*)Jean Sibenaler, L'Expansion 
de la France, par ses dépar
tements conquis, met dank 
aan M. jeanClaude Lettre. 
NVPH Specialiteitencata
logus 20062011, vanaf 
bIz. 92. Dit onderwerp is in 
bewerking genomen door 
een erkend Nederlands keur

meester. En zal daarom in 
het najaar van 2011 een aan 
te bevelen en sterk verbeterde 
versie verschijnen. Ziet u de 
spelfout in afb. 8? 

In dit stuk is weergegeven waar 
de informatie afkomstig van is. 
Mocht er niettemin te letterlijk 
zijn geciteerd uit een artikel 
waarop nog een copyright rust, 
vernemen wij dit gaarne. In ieder 
geval heeft de schrijver geput 
uit algemeen bekende en vrij 
toegankelijke media. 

^ 

WriT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PUUTS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost lo 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 

I 
■ 
■ 
■ 
II 

I 

■ I ■ I 
I 

■■lil 
nm 
lm 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:... 

PCiPlaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

Illll 
!■■■■■!■ 
»■■■■il 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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NEDERXANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHÉ 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

I NEDERUNDSTAUGi 
TIJDSCHRifTEN 

Oorlogsbericht 
Veel verzamelaars doen 
zichzelf tekort door zich 
uitsluitend toe te leggen 
op het verzamelen van 
postzegels of eerstedag
enveloppen. Brieflcaarten 
vormen een prachtig 
verzamelgebied in het ver
lengde van 'het gewone 
werk', zeker als het gaat 
om wat oudere exem
plaren. Vaak zijn daarbij 
niet alleen de stempels en 
tarieven interessant, maar 
ook de op de kaart ge
schreven mededelingen. 
Die geven dan een mooi 
kijkje op de omstandighe
den, waarin men destijds 
verkeerde. 
In Onder de Loep, het 
bijzonder informatieve 
verenigingsblad van de 
postzegelclub Hooge
veen, staat onder meer 
een aardig stuk (overge
nomen uit Grunopost) 
van Chris van der Hoek 
over een briefkaart die 
in 1943 in Duitsland ver
stuurd werd. De afzender, 
Vincent Maier, heeft een 
'Gasthaus' en verkoopt 
'Gemischtwaren', allerlei 

wmm iitiaii' «mm i .«*iJ«i«» Hm« 
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eindigt zijn bestelling met 
'Heil Hitler'. 
De kaart laat nog een 
aspect zien van de 
problemen, waar men in 
Duitsland mee kampte. 
Linksonder is een tekst 
mee gedrukt, waarin de 
Duitse bevolking aange
spoord wordt hard op te 
treden tegen kolendieven: 
'Hij gapt het gas en steelt 
het licht, rooft stroom en 
kolen. Pik het niet!' Kijk, 
dat kom je op een postze
gel allemaal niet tegen. 

ui Pap^Kohlenktaul 

m ^v Ir kiBut das GflJf 
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Duitsers overzee 
Dat andere verenigings
bladen meer dan eens 
gebruik maken van Gru
nopost is niet verwonder
lijk. Het verenigingsblad 
van de Philatelisten 
Vereniging Groningen 
brengt met flinke regel
maat stukken die voor een 
breed publiek interes
sant zijn. Zo treffen we 
in het eerste nummer 
van de 46e jaargang twee 
goed gedocumenteerde 
stukken aan van Ger

JicuiA tl Co. 

spullen die in een dorp 
nodig zijn. Een soort 

_ 'winkel van Sinkel' in een 
^ dorpskroeg. Op de kaart 
<~ plaatst hij een bestelling 
^ van klaverzaad, aardap
■« pelen, tuinbonen en 
s pootuien en spreekt hij de 
^ wens uit, dat de geadres
S seerde hem kan melden 
2 wat leverbaar is. Kennelijk 
^ ging het in het duizendja

"TTT rige rijk van Adolf Hider 
21 fl toch niet zó goed, want 

voor ons normale zaken 
waren in 1943 niet meer 
verkrijgbaar. Vincent iVlai
er heeft nog wel vertrou
wen in zijn leider, want hij 

rit van der Molen. Het 
eerste gaat over de slag bij 
Waterloo, het tweede over 
Paul von Hindenburg. 
John Tolsma schreef over 
Duitsers in de Gele Zee, 
een stuk van Erling Berger 
(Denemarken) behandelt 
Venlo's aansluiting bij het 
Duitse spoorwegnet. 
In het artikel van Tolsma 
staan de Duitse gebieds
delen in China centraal. 
In de 19e eeuw waren vrij
wel alle Europese landen 
erop uit zich koloniën te 
verwerven uit statusover
wegingen, maar ook van
wege de inkomsten voor 

het moederland. Han
delspolitiek en botsende 
belangen leidden meer 
dan eens tot militaire 
confrontaties. Zo raakten 
Frankrijk en Engeland 
halverwege de negen
tiende eeuw met China 
in conflict over de opium 
die Engeland vanuit India 
naar China exporteerde, 
de zogenaamde opium
oorlogen. Ze leidden 
ertoe, dat China met het 
zeer ongunstige verdrag 
van Tianjin moest instem
men. China moest daarbij 
Hongkong aan Engeland 
afstaan en tien havens 
voor buitenlanders open
stellen. De Duitse keizer 
annexeerde Kiautschou, 
een haven aan de Gele 
Zee, ten oosten van Ko
rea. Het werd beschouwd 
als een Duitse kolonie. Er 
werd een Duits post
kantoor geopend, maar 
Duitsland vestigde ook in 
26 andere steden eigen 
postkantoren. Het eerste 
Duitse postkantoor werd 
op 16 augustus 1886 in 
Sjanghai geopend. Daar
naast vestigde Duitsland 
tien veldpostkantoren. 
De Eerste Wereldoorlog 
maakte een eind aan 
de Duitse postdienst in 
China. 

De zegels die uit de Duitse 
aanwezigheid in China 
resulteerden komen in het 
artikel uiteraard ook aan 
de orde. 
Tolsma: 'Hiermee is maar 
een klein stulcje van de 
Duitse postkantoren in 
het buitenland beschre
ven. Zo zijn er ook Duitse 
postkantoren geweest in 
Turkije, Marokko, Nieuw 
Guinea, Marianeneilan
den en vele andere uithoe
ken van de wereld. Het 
verkrijgen van de zegels 
is relatief eenvoudig, het 
vinden van echt gelopen 
brieven en kaarten is nog 
interessanter. 

Stempels, golflijnen en 
ballonnen 
In De Postzak van Po & 
Po staan de poststukken 
uiteraard ook centraal, 
meestal in een mooie mix 
van zeer uiteenlopende 
onderwerpen, voor elk 
wat wils en altijd op ni
veau. Het decembernum
mer brengt onder andere 
een verhaal over brief
kaarten (en een brief) die 
een reis rond de wereld 
maakten. Uitgangspunt 
is de 'Boskoopkaart', die 
de directeur van het post
kantoor Boskoop op 21 
januari 1878 verstuurde en 
die na 90 dagen weer in 
Boskoop arriveerde, vele 
stempels van aangedane 
posÜ<antoren rijker. Van 
de kaart zijn vele nadruk
ken gemaakt 
 voor reclamedoelein
den  die vaak voor echt 
werden aangezien (en 
verkocht). De actie van 
de Boskoopse postdirec
teur vond ook navolging. 
Velen hebben nadien 
getracht een kaart 'rond 
de wereld' te zenden, van 
het ene postkantoor naar 
het andere. 
Tijdens de FransDuitse 
oorlog van 18701871 
werd Parijs door de Duitse 
troepen omsingeld. Het 
leidde tot een rampzalige 
periode voor de Parij se 
bevolking, toen langzaam 
maar zeker de voedsel
voorraden uitgeput raak
ten. Uiteraard stagneerde 

ook het postvervoer. Er 
werd op allerlei manieren 
geprobeerd de postver
binding met het niet 
bezette deel van Frank
rijk in stand te houden. 
Vervoer door middel van 
bemande ballonnen en 
postduiven was nog het 
meest succesvol. Piet 
Miesyerus beschrijft zo'n 
ballonvlucht  er zouden 
er 64 uit Parijs vertrekken
en volgt een brief die op 
18 november 1870 uit de 
belegerde stad gevlogen 
werd. 
Wie in zijn verzameling 
een Bontkraagzegel van 
vijf gulden heeft met een 
ongewoon golflijnstem
pel heeft een zeldzame 
vervalsing in huis. Otto 
Koene belicht daar de 
achtergronden van in een 
artikel (de tweede in een 
reeks van drie) over de 
Columbiastempelma
chine. Onbeantwoorde 
vragen, een bijzondere ar
chiefvondst, antwoorden 
en nieuwe vragen leveren 
een boeiend verhaal op. 
Controleer even de al
bums en stockboeken! 

Fatsoenlijk 
Het verenigingsblad van 
Filitalia, de vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels van Italië en 
gebieden, is veelzijdig, 
kleurrijk en keurig. Dat 
laatste blijkt bij de bespre
king door Vincent Prange 
van een drietal brieven 



(1938,1939) die vanuit 
de Italiaanse kolonie 
Somalië naar Oostenrijk 
gestuurd werden. De 
brieven zijn filatelistisch, 
maar ook inhoudelijk 
interessant. Ze werden 
geschreven door Kurt F., 
die voor zijn oom in deze 
verre kolonie werkte. Het 
bleek een harde leer
school. Het khmaat was 
er niet te harden en Kurt 
werd gek van de heimwee 
naar zijn ouders en zijn 
pas ontdekte liefde Lala, 
de knappe onderwijzeres 
aan de landbouwschool. 
De brief staat vol met voor 
die tijd heftige toespe
lingen op zijn relatie met 
Lala. Omdat Filitalia een 
fatsoenlijk postzegelblad 
is, worden die de lezer 
bespaard. 
Aardig is ook het verhaal, 
dat Thom van Rossum 
schreef over de histori
sche autorace Peking-
Parijs in 1907, georga
niseerd door de Franse 
krant Le Monde. In ruim 
zestig dagen legden de 
deelnemers zo'n 16.000 
kilometer af, waarvan 
12.000 km over onver
harde wegen. IMet open 
mond stonden de mensen 
naar de voorbijrazende 
machines te kijken. Onbe
kend met de eigenschap
pen van de verbrandings
motor zochten zij onder 
het stuur naar het paard, 
dat daar verborgen moest 
zijn, want daar kreeg 
het toch via een gat te 
drinken! 

De Italianen kwamen als 
eersten in Parijs aan, op 
10 augustus 1907, met 
een voorsprong van zo'n 
twintig dagen op de an
dere drie auto's (waarbij 
een Nederlandse Spyker). 
Hun auto, een blauwe 
Itala 28/40, werd na de 
overwinning rood ge
verfd. Daarna bepaalde de 
Italiaanse auto-industrie, 
dat de kleur voor alle race
wagens rood moest zijn. 
Ferrari houdt zich nog 
steeds aan die traditie. 

Geschiedenis en filatelie 
Er zijn veel verzamelaars 
die kiezen voor een afge
sloten verzamelgebied, 
zoals een land dat niet 
meer bestaat. Dat kan een 
overzichtelijke verzame
ling opleveren en ontslaat 
je van de verplichting 
mee te zwemmen in de 
jaarlijkse stroom van 
nieuwe uitgiften. Zeker als 
het gaat om een land met 
een interessant verleden 
(DDR, Tsjecho-Slowakije) 
liggen er ongekende 
filatelistische mogelijkhe
den. In het novemberde-
cember nummer van het 
Eekapeeveetje (Kerkrade) 
onderwerpt Ton Vis een 
boeiend onderzoek aan 
Saarland. 
Qua oppervlakte is de 
Saar de kleinste van alle 
Duitse 'Länder'. Met 
2.570 km' is het nog iets 
kleiner dan Drente. Maar 
de filatelistische nala
tenschap van dit kleine 
gebied is gigantisch. De 
zegels weerspiegelen de 
roerige geschiedenis van 
dit stukje grondgebied 
in de afgelopen eeuw. De 
huidige Saar (ook wel 
Saarland of Saargebiet) 
grenst in het westen aan 
Frankrijk, in het noord
westen aan Luxemburg 
en wordt verder geheel 
omsloten door de Duitse 
deelstaat Rheinland-Pfalz. 
Er wonen zo'n 1,08 mil
joen mensen, waarmee de 
bevolkingsdichtheid met 
420 personen per km' veel 
hoger ligt dan het Duitse 

gemiddelde. De hoofdstad 
is Saarbrücken. Het ge
bied dankt zijn naam aan 
de rivier Saar die door de 
streek loopt, een zijrivier 
van de Moezel. 
De geschiedenis van het 
land wordt gekenmerkt 
door vele machtswis
selingen. Steeds weer 
konden andere heren zich 
eigenaar noemen. Vooral 
de aanwezigheid van rijke 
kolenvoorraden maakte 
dit gebied een begeerd 
bezit. 

In zijn artikel (dat nog een 
vervolg krijgt) gaat Vis 
uiteraard vooral in op de 
filatelistische kansen die 
er liggen voor de verza
melaar van dit gebied. De 
oudste Duitse opdrukken 
krijgen aandacht, evenals 
de periode na de Duitse 
nederlaag in de Eerste 
Wereldoorlog. Toen werd 
Saar onder mandaat van 
de Volkenbond geplaatst, 
met een Frans bestuur. In 
1935 koos meer dan 90% 
van de bevolking in een 
volksstemming voor aan
sluiting bij het Duitse rijk. 
Na de Tweede Wereldoor
log begon opnieuw een 
(politieke) strijd om dit 
kleine stukje grond op 
de grens van Frankrijk en 
Duitsland. Filatelie: leuk 
en leerzaam. 

BUITENLANDSE BUWEN 

Een kleurige frankeer-
serie 
Oudere langlopende 
series hebben nogal eens 
de naam om wat 'saai' te 
zijn. Lange reeksen met 
steeds vrijwel dezelfde 
afbeelding in een andere 
kleur. Toegegeven, ze bie
den uitstekende mogelijk
heden voor specialisatie, 
maar veel mensen zien dit 
niet aan een collectie van 
deze zegels af Timbres 
magazine van december 
2010 toont een serie met 
een looptijd van meer dan 
twintig jaar waar dit niet 
voor opgaat: de Franse 
serie met blasons (wapen
schilden). De eerste bla
sons verschenen in 1942 
in het Vichy-Frankrijk van 
Pétain. Het ging hierbij 
om een eenkleurige toe
slagserie. De bedoeling 
van het ontwerp was om 
de Fransen meer gevoel te 
geven van hun natio
nale identiteit. De echte 
frankeerserie met de 
kleurige blasons ziet het 
licht in 1943. Tot aan 1955 
verschijnen 39 zegels met 
de wapens van even zo 
veel provincies. De keuze 
voor de provincies lijkt 
redelijk willekeurig, maar 
is vermoedelijk het gte- I 

volg van een uitgebreide 
lobby door de notabelen 
van deze streek. Waarom 
zou anders gekozen 
zijn voor onbeduidende 
streken als Saintonge en 
Nivernais? Later wor
den ook stadswapens 
gekozen van bijvoorbeeld 
Lille, Parijs en Lyon. Ook 
verschijnen er zegels van 
overzeese departementen 
zoals Algiers, Oran en 
Saint Denis (Reunion). 
Het wapen van Algiers 
valt hierbij op, omdat 
het de enige is zonder 
strak wapenschild. Toen 
in i960 de Franse franc 
werd omgewaardeerd, 
verschenen de zegels ook 
met een waarde in nieuwe 
francs. Sommige ontwer
pen komen zelfs met twee 
verschillende waardeaan-
duidingen voor. 
De zegels werden over 
het algemeen uitgegeven 
in de meest algemene 
frankeerwaarden. Later 
verschenen ook zegels 
met een veel lagere 
waarden (0,01 en 0,02 fr), 
welke relatief weinig op 
brief worden aangetrof
fen. Deze zijn wel relatief 
goedkoop als compleet 
vel te krijgen. 

Hoe nu deze zegels te 
verzamelen? Een gewone 
complete serie is al een 
lust voor het oog, een col
lectie compleet op brief 
een levenswerk. Daar
naast zijn er tal van zaken 
die typisch zijn voor lang
lopende series. De zegels 
met het stadswapen van 
Parijs zijn verschenen in 
earners, diverse andere in 
rollen. Bij latere uitgiften 
bestaan fosforvarianten. 
Mooi maar veel duur
der zijn de getoonde 
misdrukken waarbij zelfs 
eentje met een verkeerd 
wapenschild op de zegel. 
Ten slotte zijn er ook de 
bekende varianten met 
voorafstempeling. 19 
december 1966 verschijnt 
de laatste zegel van deze 
emissie, de 0,20 FFr van 
Saint-Ló. Een hoekstuk in 
het artikel toont aan dat 
deze op 24 januari 1977 
nog is bijgedrukt. 

Egypte 
Op het moment dat ik dit 
schrijf is het erg onrustig 
in Egypte. Het toeval wil, 
dat Timbres magazine 
van januari 2011 net een 
artikel heeft over de 
schatten van het Egypte 
van de Farao's. Uiteraard 
worden de onvermijde
lijke maximumkaarten 
met afbeeldingen van de 
piramides getoond. Maar 
ook de andere unieke 
archeologische rijkdom
men van het land komen 
ruimschoots aan bod op 
de zegels van Egypte. 

Het vergeten koloniale 
rijk van de Duitsers 
Verder is er in dit nummer 
een tweeluik over het 
Duitse koloniale Rijk. 
Duitsland heeft nooit 
de kans gehad om een 
koloniaal imperium op 
te bouwen zoals Frank
rijk, Engeland, Spanje of 
Portugal. Belangrijkste 
reden hiervoor was dat 
er tot 1871 sowieso geen 
sprake was van een Duitse 
eenheidsstaat. Pas in 1884 
besloot de ijzeren kan
selier Otto von Bismarck 
(mede onder drukvan de 
om grondstoffen schreeu
wende Duitse industrie) 
dat ook Duitsland een ko
loniaal rijk moest hebben. 
Schijnbaar willekeurig 
(vaak vanuit particuliere 
initiatieven) werden gebie
den verworven in Afrika en 
de Stille Oceaan. Daar
naast werden handels
nederzettingen opgericht 
in China, de Levant en 
Marokko (deze laatste 
zorgde nog voor een bijna-
escalerend internationaal 
conflict. Vaak werd echter 
het onderspit gedolven 
tegenover de koloniale 
grootmachten Frankrijk 
en Engeland waardoor 
Duitsland het moest doen 
met de restjes zoals Samoa 
en de Karolinen. Toen 
in 1914 de eerste wereld
oorlog uitbrak, werden 
deze koloniën vrij snel 
binnengevallen door de 
buurlanden. Na de oorlog 
werden deze als oorlogs
buit behouden. Door 
dit alles heeft het Duitse 
koloniale rijk nauwelijks 
een plaats in de geschiede
nisboeken verworven 

behalve bij de filatelisten. 
De emissies spreken bij 
veel verzamelaars tot de 
verbeelding. Wat betreft 
de koloniën kunnen we 
het gebied verdelen in 3 
fasen: voorlopers (Duitse 
zegels met stempels van 
koloniale postkantoren), 
opdrukzegels (voor een 
aantal gebieden althans) 
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en de eenheidsserie met 
het schip Hohenzollern. 
Met name dit laatste 
ontwerp is erg populair bij 
verzamelaars. Bij de bui
tenlandse bureaus komen 
we deze laatste uitgiften 
niet tegen. 
Het artikel vervolgt met 
een meer diepgaande 
studie aangaande de 
post in China. Aan het 
eind van de 19e eeuw 
wankelde het Chinese 
rijk, en iedere belangrijke 
westerse mogendheid 
was daar actief aanwezig 
om een stuk te pakken als 
het om zou vallen. Voor 
de handel, het leger en 
het diplomatieke verkeer 
was hier vaak ook de post 
aanwezig. Vanaf 1898 zijn 
er speciale Duitse zegels 
met de opdruk China 
welke op diverse plaatsen 

in China werden gebruikt. 
Voorbeelden hiervan zijn 
Shanghai (in principe min 
of meer een internationale 
stad), Peking en Tientsin. 
Perioden van onrust (denk 
aan de boxer opstand) 
zorgden voor interessante 
stukken op filatelistisch 
gebied. De aanwezigheid 
van de Duitsers in dit 
gebied leverde ook een ko
lonie op: Kiatschou. Het 
artikel toont vele fraaie 
zegels en poststukken van 
dit gebied, en eindigt met 
de belofte dat het volgende 
nummer verder zal gaan 
met de Duitse emissies 
voor de Levant. 

De postzegel in de 21e 
eeuw 
De eerste DBZ van 2011 
bevat een overzicht 
van wat er op filatelis

tisch gebied allemaal is 
gebeurd in de eerste tien 
jaar van deze 21e eeuw. 
En zo terugkijkend is dat 
bestwel spannend.... Zo 
zijn er twee zegels op de 
filatelistische markt ver
schenen die schaarser zijn 
dan de JVlauritius zegels 
(de Hepburn zegels en een 
teruggetrokken Oosten
rijkse zegel met de Dalai 
Lama erop). Een ander 
fenomeen van de 21e eeuw 
is datje geen koning, 
kerkleider of president 
meer hoeft te zijn om op 
een postzegel te komen. 
Levende 'legendes' als 
Arnold Schwarzenegger, 
Michael Shumacher en 
Naomi Campbell hebben 
hun eigen zegels gekre
gen. En met de komst van 
de persoonlijke postzegel 
is deze eer in vele landen 

weggelegd voor iedereen. 
Een andere ontwikkeling 
die de markt heeft opge
schud, was de speculatie 
met de Europazegels. Tot 
2006 werden deze voor 
hoge prijzen opgekocht, 
echter toen de Spaanse fir
ma die hierachter zat door 
de mand viel heeft het 
verzamelgebied een vrije 
val doorgemaakt, waarvan 
het nooit is hersteld. Ook 
de invoering van de euro 
heeft zijn invloed gehad. 
De positieve kant waren 
de vele mooie stukken die 
gevonden kunnen worden 
uit de overgangsperiode, 
maar het ongeldig verkla
ren van oudere uitgiften 
heeft de waarde van 
sommige verzamelingen 
doen verdampen. En zelfs 
als de zegels in de oude 
waarde geldig bleven, 
dan nam nog de waarde 
op de markt hiervoor af 
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Het rekenwerk van gulden 
naar euro kan erg demoti
verend werken. 
Ook de zegel zonder 
waarde is in de 21e eeuw 
definitiefdoorgebroken. 
Vele Europese landen 
verkopen zegels met een 
I of een A erop in plaats 
van een frankeerwaarde. 
Ook de zelfklevers met 
hun typische afweekpro-
blemen (toiletspray met 
citroengeur, weet u het 
nog). En verder; de parti
culiere post, elektronische 
zegels, zegels van hout, 
zegels met een geurtje 
DBZ lijkt overigens soms 
typisch een beleggersblad. 
Ook kunstmatig schaars 
gemaakte zaken als presti-
geboekjes, blokjes met 
beperkte oplage of zegels 
die alleen in een duur 
boek worden verkocht 
worden toegejuicht als 
de winnaars van de 21e 
eeuw filatelie. In elk 
geval mogen we een ding 
concluderen: de filatelie 
is in het eerste decennium 
van het derde millen
nium allerminst dood, 
integendeel: er is leven in 
de brouwerij. 

door Gert Holstege 198 W«"' 
De afbeelding toont de 
voor- en achterzijde van 
een buitenlandse postwis-
sel van het bijkantoor 
Amsterdam Sumatrastraat 
naar Marokko. Het betreft 
een postwissel met een 
adres in Arabisch schrift. 
In Amsterdam konden 
ze het adres waarschijn
lijk niet lezen, maar in 
Marokko wel. Gebruikte 
postwissels zijn schaars, 
omdat dit soort for
mulieren eigenlijk met 
bankbiljetten zijn te 
vergelijken. Ze zijn, net 
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als bankbiljetten, waard 
wat er op vermeld staat. 
Op het moment, dat ze 
zijn uitbetaald zijn ze 
echter waardeloos gewor
den. Er moet dan moet 
wel worden vermeden, 
dat de formulieren in 
handen van particulieren 
komen, aangezien ze dan 
nogmaals aangeboden 
zouden kunnen worden. 
Het was dan ook een 
verrassing, dat op een 
veiling twee stockboeken 
met gebruikte internatio
nale postwissels werden 

aangeboden. Het bleek 
om in totaal 307 stuks 
te gaan, waarvan tien 
naar Algerije, drie naar 
België, twee naar Tunesië 
en een naar Italië. Alle 
andere 291 stuks zijn 
naar Marokko gezonden. 
Van de 307 postwissels 
werd meer dan de helft 
174 (56,7%) vanuit maar 
zeven plaatsen in Neder
land verzonden, te weten 
Rotterdam 56, (18,2%), 
Amsterdam 48 (15,6%), 
's-Hertogenboscii 15 
(4,9%), Den Haag 15 

C ^ p(WptMdKf/aHD€ OEADnESSECROE . 
^urTTANCË DU ee^EjFic^iai i^/^^Cj 

(4,9%), Almelo 14 (4,6%), 
Enschede 14 (4,6%) en 
Utrecht 12 (3,9%). Van de 
grote plaatsen waren er 
vooral bijkantoren waar 
de postwissels werden 
verzonden, waarbij het 
bijkantoor Amsterdam 
Koninginneweg het 
meest voorkwam met 13 
stuks (4,2%). Ook het 
aantal plaatsen, waarheen 
in Marokko de postwis
sels werden verzonden 
was relatief beperkt. De 
meest voorkomende 
plaatsen waren Oujda, 
vlakbij het Rifgebergte 
(13,4%), Casablanca 
(11,7%) en Tetouan 
(9,7%). Naar de hoofd
stad Rabat ging maar 
3,4% van de postwissels. 
In hoeverre deze 307 
postwissels een goede 
afspiegehngvan de totale 
hoeveelheid mternatio-
nale postwissels vormen, 
is de vraag. Volgens de 
aangetroffen drukmerken 
op de postwissels, P3010 
(1.500.000-VII-'74), 
P3010 (600.000 - XI -'79) 
4-3824, P3010 (650.000 

- VIII-'80) 47064, P3010 
(610.000 -1 -'81) 60177, 
P3010 (650.000-IX-'82) 
60177, P3010 (700.000 -
VI - '83) 07628 en P3010 
(950.000 - XII -'83) 07628 
zouden dat er tussen de 
600.000 en 700.000 per 
jaar zijn, maar misschien 
in 1984 meer. Opvallend 
is ook dat van de gelden 
die werden overgemaakt 
maar 18% in ronde Neder
landse gulden bedragen 
waren uitgedrukt, zoals 
100 of 150 gulden, en 82% 
in buitenlandse, dus me
rendeels Marokkaanse be
dragen. Het meest kwam 
500 dirham voor (36%) 
wat overeenkwam met 
ongeveer 190 Nederlandse 
guldens, daarna kwamen 
300 dirham (15%) en 400 
dirham (14%) veel voor. 
Slechts drie postwissels 
van meer dan 500 dirham 
werden aangetroffen, een 
van 750 dirham en twee 
van 1000 dirham. In totaal 
werd met deze 291 post
wissels NLG 40.795,66 
naar Marokko verzonden. 



POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

f^m^ 
fjpNjg 
^ ^ ^ ^ ^ 

HK 
1 * ^ ^ ^ ! $ 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog nnogelijke 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. 

PostBeeld.nl 
Speciaal voor de lezers van Filatelie: 

lO^/o kort ing 
op u w order via 

onze site 
Hoe? Tik bij kortingscode: FILA1104 in en er wordt 

automatisch 10% korting gegeven. Geldig tot 15 april 2011. 
Winkel: Gen. Cronjéstraat 68, Haarlem, 

tel: 0235272136, internet: www.postbeeld.nl 

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 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
OROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 1 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en tioge waarden 
Sl<andinavië : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders boven € 60,00 portovri] 

Levenng onder rembours + € 11,50 Filatelistische 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. Kingstraat SS  6245 GH EYSPEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

0 0 gr 
13,00 
21,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
10,00 
10,00 
12,00 

8,50 

250 gr 
31,00 
50,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25,00 
20,00 
23,50 
27,00 

8,50 
15,00 
21,00 

8,00 
8,00 

110,00 
190,00 
95,00 

112,00 
90,00 
90,00 
70,00 
90,00 
95,00 

28,00 
54,00 
80,00 
27,00 
30,00 

iHHWerJKCiNiel6en' 
www.deverzamelaar.com 

De Nederlandse vereniging "De Verzamelaar" viert haar 

60jarig jubileum 

met twee grote verzamelbeurzen op: 

Zondag 3 april 2011 
Oss 

Sporthal Rusheuvel 
Zaterdag 1 oktober 2011 

Hoevelaken 
Zaal Intres 

Beide beurzen zijn open van 10.00 tot 16.00 
Entree € 2,50 

(Gratis toegang voor leden van "De Verzamelaar") 

Voor reserveringen kunt u contact op nemen met: 
Maarten Brinkman 
tel: 0543477460 

Email maarten.brinkman@hetnet.nl 
Meer informatie vindt u op onze website 

P.W.Meinhardt 

Michel Overzee 9.2 Japan, Korea, Iran 74,00 

Michel spec. cat. Zwitserland & Liechtenstein 2011 in l<ieur 54,00 
IVlichel spec. cat. Oostenrijl< 2011 in kleur 54,00 
Yvert Franse Gebieden tot onafhankelijl<heid 2011, in kleur 33,00 
Bale spec. cat. Palestina Brits Mandaat, editie 2010 120,00 
Chan spec. cat. Keizerrijk China editie 2010, 2 delen, kleur 140,00 
ACS catalogus NieuwZeeland 2011 in kleur 12,50 
Gibbons GrootBrittannië speciaal deel 3 predecimal 2011 56,00 
Gibbons wereldcat. Brits Koningshuis opzegels ^' 1 13,00 

\anbiedina 
Philex 2010 GrootBrittannië of Frankrijk 
Philex 2010 Oostenrijk, Zwitserland of Israël 
Philex 2010 Vaticaan, UNO, Duitsland 1 of 2 
SG Starnps of ttie World wereldcatalogus, 5 delen, kleur 

elk 9,90 
elk 7,50 
elk 5,00 
125,00 

Seamark cat. Vuurtorens op zegels 69,90 

www.collectura.com 
ING 125 34 14 ABN Amro 80.70.90.07| 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag f m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0016.00^^ 

http://PostBeeld.nl
http://www.postbeeld.nl
mailto:wmhoekstra@home.nl
http://www.de-verzamelaar.com
mailto:maarten.brinkman@hetnet.nl
file:///anbiedina
http://www.collectura.com


SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 
ANDORRA SPAANS 
i2i'ii. EscaldesEngordany, 
hoofdstad Catalaanse cul
tuur. 
€ 0.35. Gekleurde vierkante 
vlakken. 

Principat d'Andorra Q 35* 

ARMENIÉ 
27i2'io. 150e geboortedag 
Arakei Babakhanyan (1860
1932). 
220 d. Portret historicus. 
27i2'io. Hakob Melik
Hakobyan 'Raffi'(i835i888). 
220 d. Portret schrijver. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i38'io. Trompetfestival in 
Guca. 
1.50 KM. Trompetten en 
trompettisten met festival
embleem. 
28i2'io. 400e geboortedag 
St. Basilius van Ostrog (1610
1671). 
Velletje met 0.70,1.40 KM. 
Resp. klooster, portret. 

BULGARIJE 
7i'ii. Bulgaarse basis op 
Antarctica. 
0.58 L. Hydrurga leptonyx 
(zeeluipaard) met landkaart. 

214 
CYPRUS 
28i'ii. Beroemde i8e 
eeuwse componisten. 
Driemaal € 0.51 (samenhan
gend). Partituren met por

tretten van Johann Sebastiaan 
Bach (16851750), Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756
1791), Ludwig van Beethoven 
(17701827). 

32'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt (18111886). 
€ 0.55. Portret componist 
met notenbalk. 

28i'ii. Voetbalclub 
d'Anorthosis Famagusta 100 
jaar. 
€ 0.34. Verenigingsembleem. 

CYPRUS TURKS 
20io'io. Veerboten met 
dienst op Turks Cuprus. 
1.50, 2. NTL. Resp. m.s. 
'Bozcaada', m.s. Yesilada'. 

24i2'io. Belangrijke 
personen. 
0.50, 0.60, 0.70, 0.80 NTL. 
Resp. Özdemir Sennaroglu 
(19311985), Osman Órek 
(19251999), Salih Miroglu 
(19532005), Özker Özgür 
(19402005). 
24i2'io. Universiteit van 
Girne 25 jaar. 
I. NTL. Gebouw en beeld
merk. 

DENEMARKEN 
6i'ii. Reumafonds. 
5.50H0.50 kr. Mensen. 

^NMARK 5.50 CD 
■■" +.50 3 

DUITSLAND 
32'ii. Oude steden Nara en 
Regensburg. Gezamenlijke 
uitgifte met Japan. 
€ 0.55, 0.75. Resp. Boed
dhistische tempel Yakushiji 
(Nara), Domkerk St. Peter 
(Regensburg). 

wenküiitrÊrDe 

32'ii. 'Zweiburgenblick' in 
dal van Werra. 
€ 0.90. Burcht Ludwigstein 
(Hessen) en ruine van burcht 
Hanstein (Thüringen). 

IK) 
%.... 

ESTLAND 
3i'ii. Frankeerzegels. 
€ o.01, 0.05, o.10, 0.50, 065. 
Posthoorn in verschillende 
kleuren. 

FAERÖER 
2i2'ii. Internationale Vrou
wendag 100 jaar. 
10. kr. Portret Duitse vrou
wenrechtenactiviste Clara 
Zetkin (18571933) en arres
tatie van Britse voorvechter 
vrouwenkiesrecht Emmelme 
Pankhurst (18581928) met 
silhouetten van vrouw en 
meisje. 

JF0RQYAR lOKr. 

2i2'ii. Traditionele vrou
wenberoepen. 
6., 16. kr. Resp. Verpleeg
sters met patiënt en kind, 
vroedvrouwen met baby's. 

e If/ FglB^e&B 16 SB 

2i2'ii. Katten op Faeröer. 
6., 10. kr. Resp. zwartwitte 
kat, bruinwitte kat. 

2i2'ii. Legende 'Annika i 
Dimun'. 
Velletje met driemaal 10. kr. 
Verschillende afbeeldingen 
van hoofdpersoon Annika. 

FINLAND 
24i'ii. Valentijnsdag. 
Vijfmaal 2 KI. Verschillende 
tekeningen van bloemen en 
vogels. 

24i'ii. Voorjaar. 
Vijfmaal 2 KI. (verschillende 
vormen). Diverse afbeeldin
gen van getekende poppetjes. 

24i'ii. Nationale Finse 
Opera. 
Velletje met viermaal 2 Kl. 
Verschillende scènes uit 
opera 'The last Tempations' 
van Joonas Kokkonen (1921
1996). 

' "••0. .s 

24i'ii. Vlag. 
2 Kl. Finse vlag. 
24i'ii. Brievenbussen. 
Vijfmaal 2 Kl. Verschillende 
Finse brievenbussen. 
24i'ii. Bomen. 
€ 0.20, 0.30. Resp. berken
knop, berkentak. 

FRANKRIJK 
7i'ii. Harten, modeontwer
per Maurizio Galante {1963). 
€ 0.58, 0.90. Resp. harten, 
hart. 
i6i'ii. Tramtrein. 
€ 0.58. Tramstel in Mul
house. 

i8i'ii. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van het Konijn. 
€0.58. Konijn. 
24i'ii. Wereldtapijten. 
Boekje met twaalfmaal 'Let
tre Prioritaire 20g'(€ 0.58). 
Tapijten uit Egypte, 
Ivoorkust, Peru, Frankrijk, 
Italië, Japan, China, India, 
Frankrijk, Polynesië, Iran, 
Marokko. 
28i'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
€ 0.87. Scheikundige Marie 
Curie (18671934) in labora
torium. 

282'ii. Feest van de Postze
gel 2011: bescherm de aarde. 
€ 0.58; blok e 2.; boekje met 
twaalfmaal 'Lettre Prioritaire 
20g'. Resp. hand met plantje 
en 'Marianne'; aardbei 
met doorlopend beeld op 
rand; hand met plantje, rots 
met blaadje, potten met 
'harten'plantjes, hand met 
aardappelen, plantenwortels 
en knaagdier, landschap, 
aardbod en dieren, plant met 
aardbol, boom met verschil
lende vruchten, tuinman met 
kruiwagen en wereldbol, 
huis en boom met wandelaar, 
wereldbol en bloemen met 
bladeren en boom. 

GIBRALTAR 
2ii'ii. Koninklijk Brits 
Legioen. 
Achtmaal 50 p.; blok £ 2.. 
Oorlogen resp. Eerste 
Wereldoorlog: militairen en 
grafsteen. Tweede Wereld
oorlog: militairen met vlieg
tuigen en kanon en schip. 
Golfoorlog: militairen en 
rookwolken, Balkanoorlog: 
vliegtuig en piloot, Falkland
oorlog; schip en vliegtuig, 
NoordIerland: patrouille
wagen met militairen, Irak
oorlog: tank met militairen 
en helikopter, Afghanistan: 
militairen en vlag; monu
ment met op rand militairen, 
oorlogsschip, vlag, vliegtuig 
en rode papavers. 

Alte Stadt NaraYakustii 
2ii'ii. Verloving prins Wil
liam van Wales (1982). 



Blok £ 2.-. Prins met Cathe
rine Middelton (1982). 

GRIEKENLAND 
io-i2-'io. Kerst. 
€ 0.58, 0.58,1.-, 3.50. Resp. 
vogels en hulstbladen, engel 
met trompet, zeilschip, 
kerstboom met hulstbladen 
en vogels. 

GROENLAND 
i7-i-'ii. Artiestenvereniging 
Kimik (Kracht) 15 jaar. 
7.50+1.50 kr. Kunstwerk met 
mensfiguren 
i7-i-'ii. 150 jaar communi
catie in Groenland. 
2.-, 7.50, 46.50 kr. Resp. 
Eskimo in kajak, krant, 
landkaart. 
i7-i-'ii. Europa, bossen. 
9.-, 10.-. Resp. boomstam
men (Betuia pubescens ssp. 
czerepanovii) in de sneeuw, 
bomen (Pinus sylvestris) met 
meer en bergen. 

imo» 

i7-i-'ii. Kruiden en planten, 
I. 
13.50, 25.- kr. Resp. Sorbus 
groenlandica, Vaccinium 
vitis-idaea. 

GROOT-BRITTANNIÉ 
8-3-'ii. My±en en legendes 
in de literatuur. 
Viermaal i", tweemaal 
60, tweemaal 97 p. Resp. 
Ricewind, Nanny Ogg (beide 
Harry Potter van J.K. Row
ling), Dubledore en Lord 
Voldemort (beide Discworld 
van Terry Pratschett), Merlin 
en Morgan Ie Fay (beide King 
Arthur), Asian en The White 
Witch (beide Narniavan CS. 
Lewis). 

r̂  t 

22-3-'ii. WWF* 50 jaar, 
dieren. 
Tienmaal i"; velletje met 
i", 60, 88, 97 p. Koppen 
van resp. Loxodonta sp.. 
Gorilla berengei berengei, 
Panthera tigris altaica, Ursus 

maritimus, Panthera pardus 
orientalis. Lynx pardinus, 
Ailurus fulgens, Diceros 
bicornis, Lycaon pictus, Le-
ontopithecus rosalia; dieren 
uit het Amazonegebied resp.: 
Ateles paniscus, (blauwe 
papagaai) Anodorhynchus 
hyacinthinus, Dendrobatidae 
sp., Panthera onca. 

IERLAND 
20-i-'ii. Trouwzegel. 
€ 0.55. Echtpaar in trouwkle-
ding met paraplu. 

27-i-'ii. Wenszegels. 
Tweemaal € 0.55. Ballonnen, 
tulpen. 

ITALIË 
y-i-'ii. Italiaanse eenheid 
150 jaar. 
€0.60; blok €0.60. Resp. 
vlaggen, vlag. 

KOSOVO 
g-g-'io. Verbetering betrek
kingen met Europese Unie. 
€ I.-; blok € I.-. Wegen en 
Europese sterren, landkaart 
Europa. 
23-9-'io. Inheemse vogels. 
€0.30, 0.50, 0.70,1.-; 
blok met 0.30, 0.30, 0.70, 
0.70. Resp. Hirundo rustica, 
Tachycineta bicolor, Turdus 
iliacus, Hirundo daurica; 
driemaal verschillende 
afbeeldingen van Hirundo 
rustica, Erithacus svecica. 

KROATIË 
8-i2-'io. Rode Kruis. (Ver
plicht toeslagzegel van 8-15 
dec). 
1.55 kn. Ster, raam, kerst
boom met ballen en pakje. 

Tjedan solidarnosti 

* REPimiiiim 1,55 

LITOUWEN 
8-i-'ii. Dag van de Vrijheid. 
1.35 Lt. Lint in nationale 
kleuren met kruizen en tv-
toren. 

8-i-'ii. Frankeerzegels, hou
ten kerken en klokkentorens, 
o.io, 0.50,1.-, 1.35 Lt. Resp. 
kerk in Deguciai, toren van 
kerk in Tryskai, toren van 
kerk in Saukénai, kerk in 
Siaudiné. 
22-i-'ii. Europees kampi
oenschap basketbal 2011in 
Litouwen. 
2.45 lt. Bal met landkaart. 

MACEDONIË 
i-3-'09. Rode Kruis, Week 
van de Kankerbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel van 
1-8 maart). 
6 den. Mensen en lint. 

8-5-'o9. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslagzegel 
van 8-15 mei). 
6 den. Oprichter Henri 
Dunant (1828-1910) met 
stadsgezicht. 
i4-9-'09. Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij
ding. (Verplicht toeslagzegel 
van 14-21 sept.). 
6 den. Stethoscoop met rönt-
genopname van borstkas. 
i-i2-'09. Rode Kruis, Week 

van de Aidsbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel van 
1-7 dec). 
8 den. Gezichten met lint. 
i-g-'io. Rode Kruis, Week 
van de kankerbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel van 
1-8 maart). 
8 den. Vrouwensilhouet met 
klok en lint. 
8-5-'io. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslagzegel 
van 8-15 mei). 
8 den. Wereldbol. 

i4-g-'09. Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij
ding. Verplicht toeslagzegel 
van 14-21 sept.). 

MAN 
i8-2-'ii. Genealogie op Man. 
35.35-36. 36, 67, 67 p., 
£ i.io, i.io. Resp. doop van 
kind met kerk en doopvont, 
schoolfoto, postbodes met 
fietsen, trouwerij, foto's uit 
familiealbum, emigratie 
met schip en vlaggen met 
landkaart, herdenkingen 
met soldaat, stamboom met 
vrouwen en kinderen. 

MONACO 
28-i-'ii. Kinderhulp 'Mis
sion Enfance' 30 jaar. 
€ 0.53. Kindergezichten. 
7-i-'ii. Internationale hon
dententoonstelling. 
€ 0.53. Labrador retriever. 

Tweemaal € 0.75 (samenhan
gend). Portret beeldhouwer, 
paardenkop (deel van beeld
houwwerk van Generaal 
Alvear). 
2i-2-'ii. 150e geboortedag 
Aristide Maillol (1861-1944). 
Tweemaal € 0.95 (samenhan
gend). Portret beeldhouwer, 
beeldhouwwerk 'La Nuit'. 
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MONTENEGRO 
i2-ii-'io. Historisch erfgoed. 
€ 0.30, 0.40, 0.80, 0.90. 
Resp. Hussein Pasha-moskee 
(eind i6e eeuw) in Pljevlja, 
dichter en politicus Ivan 
Mazuranic (1840-1890), 
Duklja-munt, Miroslav evan
geliemanuscript (1180). 
i6-i2-'io. Natuurbescher
ming. 
€ 0.30, 0.40 Paraplu met 
resp. waterval, meer en 
bergen. 

NOORWEGEN 
3-i-'ii. Sportfederatie 150 
jaar. 
14.- kr. Sporters. 

3-i-'ii. Dieren in het wild, 
VI. 
IJ.-, IJ.- kr. Resp. Ursus ma
ritimus, Ovibos moschatus. 

2i-2-'ii. Bezoek prins Albert 
II aan Ierland. 
€ 1.40. Ierse klifFenkust en 
staatswapens. 

OEKRAÏNE 
3i-i2-'io. Mineralen. 
Velletje met driemaal 1.50, 
driemaal 2.- Hr. (driehoek). 
Resp. rhodoniet, agaat, car-
pathiet, singeniet, labrado-
riet, amber. 

2i-2-'ii. 150e geboortedag 
Antoine Bourdelle (1861-
1929). 



3ii2'io. Conventie Bescher
ming Mensenrechten 60 jaar. 
1.50 Hr. Getal '60' met scha
duwbeeld. 

OOSTENRIJK 
2ii'ii. Vereniging kanker
bestrijding 100 jaar. 
€ 0.55. Portretten van chirurg 
en medeoprichter Dr. Anton 
Freiherr von Eiselberg (1860
1939) en keizer Frans Jozef I 
(18301916) met oprichtings
akte. 
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ÖSTER^ICHi; 

ÖSTERREICH 55 \ 

22i'ii. looe geboortedag 
Bruno Kreisky (19111990). 
€ 0.55. Portret oudbonds
kanselier. 
26i'ii. Museum Joanneum 
200 jaar. 
Blok € I. (rond zegel). Deur 
van oude vestiging en nieuwe 
gebouw in Graz. 
29i'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt (18111865). 

e 0.65. Portret componist. 
42'io. Oostenrijk in Hol
lywood. 
€ 0.55. Portret actrice Hedy 
Lamarr (19142000). 

i52'io. Klassiek handels
merk'Niemetz'. 
€ 0.55. Man met koksmuts en 
snoepgoed 'Zweedse bom'. 

POLEN 
28i'ii. 400e geboortedag 
Jan Heweliusz (16111687). 
3. Zl. (met sierveld). Portret 
astronoom met topografie 
van de maan op sierveld. 

ROEMENIË 
igi'ii. Reptielen in Roe
menië. 
0.60, 2.40, 3., 9.10 L. Resp. 
Zamenis loggissimus, 
Podarcis taurica. Vipera am
modytes ammodytes. Vipera 
ursinii moldavica. 

28i'ii. Roemeense kunst. 
1.40, 2.10, 3., 7.60 L. 
Schilderijen van resp. George 
Demetrescu (18521934) 
'Mercury', Eugeniu Voinescu 
(18421909) 'Marine' met 
schepen, Nicolae Grogorescu 
(18381907) 'Rodica' met 
vrouw, Demetrescu 'Prome
theus'. 

RUSLAND 
25i'ii. looe geboortedag 
M.B. Keldysh (19111978). 
12. r. Portret mathematicus 
met wiskundige formule. 

SAN MARINO 
82'ii. 50e sterfdag Luigi 
Einaudi (18741961). 
€ 3.30. Portret pohticus met 
vlag en landkaart. 

82'ii. Postzegeltentoon
stelling San Marino 2011, 
sport. 
€ 1.50. Verschillende spor
ters. 
82'ii. San Marinokoor 
50 jaar. 
€ 2.20. Jubileumembleem en 
noten. 
82'ii. Franse schilders. 
€ o.io, 0.50, 0.85,1., 2.50. 
Resp. 'Zelfportret' van Paul 
Cézanne (18391906), 'Paar
denrace in Longchamps' van 
Edgar Degas (18341917), 
'Gezicht uit Raam' van 
Camille Pissarro (1830
1903), 'Bloembedden in 
Vetheuil Eragny' van Claude 
Monet (18401926), 'Jacques 
Bergeret als Kind' van Pierre
Auguste Renoir (18491919). 

SLOVENIË 
4io'io. Week van de Brand
bescherming. (Verplicht 
toeslagzegel van 49 okt.). 
€ 0.14. Teddybeer en vlam
men. 

I Ogen] ni igraca 
J Gastlska zvera Slovenije 
» Teden pozarne varnosti 
5 49. oktober 2010 

iii'io. Rode Kruis. 
(Verplicht toeslagzegel van 
17 nov.). 
e 0.13. Oprichter Rode kruis 
Henry Dunant (18281910). 
28i'ii. Folklore, carnaval 
in Sencur. 
€ 1.33. Carnavalsvierders met 
man die in kookpot roert. 

FTWWB ■■■■«■■ 
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5LÖVEIHUA : 

28i'ii. lOoe geboortedag 
Frank RozmanStane (1911

1943)
€ 0.92. Portret generaal uit 
partizanenleger en embleem 
met ster en lauwerkrans. 
28i'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
€ 0.77. Konijn. 
28i'ii. Nationale kleder
dracht, Notraniska 
'A'. Man en vrouw. 
28i'ii. Liefde. 
'B' (hartvormig te maken). 
Lippen. 

28i'ii. 150e geboortedag 
Prof dr. Matija Murko (1861
1952). 
€ 0.41. Portret taal en vol
kenkundige met tekst. 

SLOWAKIJE 
26ii'io. Kunst. Aanvulling 
melding 1/66. 
€ 1.20. Muurschildering in 
kathedraal St. Martin Bishop 
in Spisska Kapitula met 
Charles Robert van Anjou 
(12881342) tijdens kroning 
tot koning van Hongarije. 

SPANJE 
3i'ii. Autonome regio's. 
Achtmaal 'A' (in boekje). 
Constitutionele Hof (Ma
drid), zevenmaal kaartje 
met regiolandkaart en vlag: 
Ceuta, Extramadura, Melilla, 
Balearen, Madrid, Castilla y 
León, Navarra. 
ji'ii. Toerisme. 
'B'. Schilderij van J. Carrero 
(1953) met vrouw en paard 
op strand en schilderijlist 
met vogel (Carduelis car
duelis). 

COKBEXX { ,i,i 

i2i'ii. Fauna, vlinders. 
Viermaal € 0.65. Charaxes 
jasius, Melanargia ines, 
Argynnis adippe, Papilio 
machaon. 
20i'ii. Populaire feesten. 
€ 0.35. Feesten van Sant Se
bastian en El Pont de Suert: 
hand met appel en akte uit 
1586. 

COROEOS U , J j € 

20i'ii. Biodiversiteit en 
oceanografisch onderzoek. 
€ 0.50. Onderzoeksschip 
'Hespides', spiegelbeeld van 
zeilschip 'Corbera Sassy, 
hand met monsterpotje. 

0,50€ Espana 

20i'ii. Muziekinstrumen
ten. 
Viermaal € 0.35. Gitaar, luit, 
mandoline, viool. 
20i'ii. Architectuur. 
€ 0.35. Spoorwegstation in 
Almeri'a. 

TSJECHIË 
2oi'ii. 8ooe geboortedag 
Agnes van Bohemen (1211
1282). 
12. Kc. Weldoenster en 
stichtster armenziekenhuis 
met Jezus, engelen, zieken en 
koning. 

20i'ii. Postzegelproductie 
in Tsjechië. 
10. Kc. Postkoets met 
paarden, gegraveerd door 
Henrick Joseph (19221999). 

92'ii. Komische boeken 
Ctyrlistek (Klavertje Vier). 
'A'. Konijn Pinda als schilder 
met kwasten en ezel. 
92'ii. Kubistische architec
tuur. 
14. Kc. Huis van de Zwarte 
Madonna in Praag. 

92'ii. Stad Cheb 950 jaar. 
12. Kc. Kerktorens en vak
werkhuis Spalicek. 
92'ii. 400e geboortedag 
Jiri Melantrich of Aventinum 
(15111580). 
30. Kc. Wapen van drukker 
en uitgever met grafisch 
kunstwerk. 

TURKIJE 
268'io. Dienstzegels, 
bloemen. 
0.05, o.io. 0.25, 0.80,1.
NTL. Resp. zonnebloem, 
klaproos, passiebloem, 
dahlia, roos. 

i8io'io. Internationale sa
menwerking. Gezamenlijke 
uitgifte met Spanje. 
Velletje met 0.80, i.io NTL. 
Resp. Romaanse kerk in 
Zamora, Ortaköymoskee in 
Istanboel. Op rand landkaart 
en vlaggen. 
20i2'io. Elfde ECO*top
conferentie. 
Velletje met 0.90,1., 1.30, 
1.50 NTL. Viermaal landkaart 
ECOlanden met embleem 
organisatie. Op rand land
kaart. 

ZWEDEN 
27i'ii. Fietsen. 
Viermaal 'Brev Sverige' (in 
boekje). Driewieler Monark 
523 en fietspomp, Cres
centvouwfiets en helm, 
Ebgelsbergdamesfiets en 
kettingkast, Skeppshult
stadsfiets en trapas, 
Skepphultkinderdriewieler 
en toeter. 



27I'" 'Blauw en geel'. 
Viermaal 'Brev Sverige' (in 
boekje). Vlag met zeilboot en 
bloemen, handen met vlag
gen, kinderhoofd, gebouw en 
bus met vlag. 

27i'ii. Vlag. 
'Sverige Brev' (op rollen). 
Zweedse vlag. 

27i'ii. Fossielen. 
30., 40. kr. Resp. weekdier, 
inktvis. 

« i . > , ; 

ZWITSERLAND 
33'ii. Bloemen van groen
teplanten. 
85, 85,100, 260 c. Resp. Cur
curbita pepo, Pisum sativum 
(met priority label). Allium 
ursinum, Cynara scolymus. 
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33'ii. 14e Wereld Gymnaes
trada in Lausanne. 
85 c. Gymnasten. 
33'ii. Stichting Celebral, 
t.b.v. verstandelijk gehandi
capte kind. 
85 c. Kindertekening: pop
petjes. 

33'ii. Kinderboek Petters
son en Findus van Zweedse 
schrijver Sven Nordqvist 
(1946)
85 c. Kat, kip, muis en kaas. 

33'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
85 c. Atomen. 
33'ii. Honingbijen. 
85 c. (zeskantig). Bij op 
bloem. 

33'ii. WWF*, 50 jaar. 
100 c. Pandabeer (Ailuropoda 
melanoleuca)) en bamboe
tak. 

■■■■■■■■■ 

WWF 100 
1961 i011 
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33'ii. Neuchatel 1.100 jaar. 
IOC c. Stadsplein met markt
hal en kramen. 
33'ii. looe geboortedag 
Max Frisch (19111991). 
100 c. Portret architect en 
romanschrijver met handte
kening. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
ioi2'io. Toerisme. 
Vel met 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 c , $ I., i.io, 1.20, 
1.50, 2., 3.. Verschillende 
afbeeldingen van standen, 
eilanden, bomen en oceaan.. 

ALGERIJE 
28ii'io. Kunstnijverheid. 
15., 20., 30. Dh. Resp. 
aardewerken kaarsenhou
der, houten muziekinstru
ment 'Le Quanoun', leren 
sieradenkisl^e van Toeareg 
bevolkingsgroep. 

ARUBA 
22i2'io. Vlinders. 
Tienmaal 200 c. Heliconius 
hecale zuleika, Heliconius 

charithonius zebra, Morpho 
paleides, Siproeta stelenes, 
Danaus plexippus, Caligo 
memnon, Anartia Jatrophae, 
Heliconius melpomene, 
Phoebis sennae, Agraulis 
vanilla. 

î ïnifa 

ii'ii. Status Aparte 25 jaar. 
200, 300, 300, 400 c. Ver
schillende afbeeldingen. 

AUSTRALIË 
i8i'ii. Valentijns Dag. 
60, 60 c. (samenhangend). 
Rozen, harten met bloem
motieven. 
20i'ii. 'Australian Le
gends', feministes. 
Viermaal 60 c. Portretten van: 
schrijfster Anne Summers 
(1945), juriste Elizabeth Evatt 
(1933), schrijfster Eva Cox 
(1938), schrijfster Germaine 
Greer (1939). 

27i'ii. Overstroming, 
toeslagzegels. 
Vijfmaal 60 c. Hulpverlener 
met kind, huis in water, 
hulpverleners redden hond, 
kangoeroe op rots in water, 
huizen in water. De zegels 
worden verkocht per tien 
stuks op een velletje met een 
totaalprijs van $8.. 

i52'ii. Internationale 
Vrouwendag. 
60 c. Vrouwenogen. 
222'ii. Luchtmacht. 
60, 60 c. (samenhangend), 
$ 1.20, 3.. Resp. Fiii, F/A
18F, Wedgetail surveillance
vliegtuig, C17 Globemaster 
III. Ook velletje met de vier 
zegels. 
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BAHAJWAS 
i22'ii. Victor Sassoon
hartstichting 50 jaar. 
15, 50, 65, 70 c. Resp. 
dansende mensen tijden 
liefdadigheidsbal, twee
maal verpleegster met kind, 
portret zakenman Sassoon 
(18811961). 

BELIZE 
8i2'io. Kerst, orchideeën. 
25, 60 c , $ 2., 5.. resp. En
cyclia polybulbon, Encyclia 
ensatum, Oncidium ensa
tum, Epidendrum difforme. 

BRAZILIË 
ii'ii. Eerbetoon president 
Luiz Inacio Lula (1945). 
R$ 2.. Portret. 
i2i'n. Federale bank 150 
jaar. 
'1° Porte Carta Comercial'. 
Landkaart met embleem. 

2ii'ii. 150e geboortedag 
Landell de Moura (1861
1928). 
'1° Porte Carta Comercial'. 
Portret priester en uitvinder 
met radiotelefonie appara
tuur. 

BURUNDI 
i6'io. UPAP* 30 jaar, kunst 
en cultuur in Burundi. 
Velletje met negenmaal 
500 F. Dansers, borstbeel
den, mannen met speren, 
vrouw met kruiken, gedeco
reerde pot, man, tweemaal 
vrouw in traditionele kle
ding, bewerkte steen. 

REPUB : DU BURUNDI 

CAYMANEILANDEN 
i7i2'io. Meisjespadvinderij 
100 jaar. 
20, 25, 50, 80 c. resp. 
Padvindsters bij de zee, 
historisch beeld van défilé. 
Padvindsters met tent, in
signes. 

ïEBratt Iff 
CHINA 
2oii'io. Traditionele medi
cijnwinkels. 
Viermaal 1.20 y. Verschillen
de afbeeldingen van winkels 
met apparatuur. . 
5i'ii. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van het Konijn. 
1.20 y. Konijn. 
i6i'ii. Nieuwjaar, hout
drukken uit Fenxiang. 
Viermaal 1.20 y. Generaal 
Yuchi Jingde, jongen, vrou
wen, vaas met bloemen. 

COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
iii'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
60 c , $ 1.80. Resp. konijn, 
Chinees karakterteken voor 
konijn. Ook velletje met de 
twee zegels. 
i8i'ii. Boten. 
60 c , $ 1.20,1.80, 3.. Resp. 
Jukongs (Maleisische zeilbo
ten), kleine boot op strand, 
glasbodem boot, zeiljacht. 

COLOMBIA 
22io'io. 200 jaar onafhan
kelijkheid. 
Vel met twaalfmaal $ 2.000. 
beelden van steden in 
1810 resp. Cartagena met 
schepen, Mompox met 
kerk, Pamplona met huizen, 
Socorro met kerk en plein, 
Santa Marta met schepen in 
haven, Chocó met huis op 
palen, Popayan met brug 
en huizen, Cali met huizen, 
Tunja met straat en huizen, 
Santafé de Bogota met stad
gezicht en bergen, Santafé 
de Antioquia met straat en 
huizen. Pore met ruïnes. 

30ii'io. Kerst. 
$ 5.000. Maria, Jozef in 



Colombiaanse kleding met 
Jezus en fruit en bloemen 
met sterrenhemel. 

i2-i2-'io. Eduarde Caballero 
Calderón (1910-1993). 
$ 3.000. Portret schrijver en 
journalist. 

COMOREN 
ló-io-'og. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Antverpia. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
schilderijen van Peter Paul 
Rubens (1577-1640). 
i6-io-'og. Werken van im
pressionistische schilders. 
Acht velletjes met zesmaal 
400 F.; acht velletjes met 
zesmaal 450 F.; acht velletjes 
met zesmaal 500 F.; 24 blok
ken van 3.000 F. Schilderijen 
(6 maal) van resp. Michael 
Peter Ancher - Denemarken 
(1849-1927), Jean Bëraud -
Frankrijk (1849-1935), Childe 
Hassam - Amerika (1859-
1935), Luis Jimenez Aranda 
- Spanje (1845-1928), Henri 
Martin - Frankrijk (1860-
1943), Roderic O'Conor 
- Ierland (1860-1940), Frits 
Thaulow - Noorwegen 
(1847-1906), Henri de 
Toulouse-Lautrec - Frankrijk 
(1864-igoi); Harriet Backer 
- Noorwegen (1845-1932), 
Marie Bracquemond -
Frankrijk (1840-1916), Mary 
Cassat-Amerika (1845-
1926), John Joseph Enneking 
- Amerika (1841-1911), Johan 
Barthold Jongkind - Neder
land (1819-1891), Stanislas 
Lépine - Frankrijk (1835-
1892), Martin Rico y Ortega 
- Spanje (1833-1908), Frank 
Weston Bentson - Amerika 
(1862-1951); William Meritt 
Chase - Amerika (1849-1916), 
Colin Campbell Cooper 
- Amerika (1856-1937), 
Roger Fry - Groot-Brittannië 
(1866-1934), Albert Lebourg -
Frankrijk (1849-1928), Henry 
Moret - Frankrijk (1856-
1913), Lila Cabot Parry - Ame
rika (1848-1933), Suzanne 
Valadon - Frankrijk (1865-
1938), Vincent van Gogh 
- Nederland (1853-1890); 24 
maal werken van hiervoor 
genoemde schilders. 

i4-i2-'o9. Pioenen. 
200 F.; blok 1.600 F. twee
maal Paeonia lactiflora. 
i4-i2-'o9. Hemellichamen. 
Twee velletjes met elk vier
maal 500 F.; twee blokken elk 
3.000 F. Resp. maanmeteo-
rieten met tweemaal Calca-
long Creek, Sayh al Uhaymir, 
Dhofar; zonnestelsel met 
Uranus en Mars, Venus en 
Neptunus, Jupiter en Mercu-
rius. Zon en Saturnus; Queen 
Alexandra Range; zonnestel

sel met planeten. 
i4-i2-'o9. Mineralen. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. cassidon 
en robijn met cassiteriet en 
fluoriet, stilbiet en mordeniet 
met amethist en titaniet, 
stilbiet en apophyliet met 
olmiite en cerussiet, toer-
malijn met topaas en beril 
met aquamarijn en albiet; 
toermalijn met liddicoatiet 
en thomsoniet met stilbiet en 
apophyliet. 

UNION d o COMORES 

i4-i2-'09. Vulkaan Karthala 
op Grande Comore. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. lava en 
landkaart, kratermeer, krater 
in vogelvlucht, vulkaan en 
eilandengroep; landkaarten 
kraterrand. 
i4-i2-'o9. Prehistorische 
dieren. 
Twee velletjes met elk vier
maal 500 F.; twee blokken 
elk 3.000 F. Resp. Franse na
tuurkundige Georges Cuvier 
(1769-1832) metammoniet, 
skelet van tyrannosaurus rex 
met ei van therizinosaurus, 
craspedites nodiger met 
schedel van centrosaurus, 
maclurites en skelet van 
triceratops, tenontosaurus, 
archäopteryx, ornithominus 
en hypsilophodon, baryonyx; 
Amerikaanse paleontoloog 
Othniel Charles Marsh 
(1831-1899) met jeletzkytes 
nebrascensis; protoceratops 
met legsel. 

CONGO (Brazzaville) 
2010. PAPU*, 30 jaar. 
360 F. Jubileumembleem met 
kaart Afrika. 

COOKEILANDEN 
6-i2-'io. Koningin Elizabeth 
II (1926) en prins Philip 
(1921) 60 jaar dienstbaar. 
80, 90 c , $1.-, i.io, 1.50, 
1.20 (ruitvormige zegels); 
blok $ 6.60 (ruitvormig ze
gel). Verschillende afbeeldin
gen koningin en prins. Ook 
velletje met de zes zegels. 

CUBA 
26-4-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 China. 
5,10,15, 45, 65, 85 c; blok 
I.- P. Landkaart China met 
vliegtuigen resp. Savoia-
Marchetti 55X, Farman 60 
Goliath, Fokker VII, Koolho
ven F.K. 50, Junckers 52/3M, 
Latécoère 28; Handley Page 
42E. 

26-5-'io. Vogels. 
5,10,15, 20, 20, 65, 75, 90 c. 
Resp. Eumomota superci-
liosa, Priotelus temnurus, 
Amazona imperialis, 
Amazona guildingii, Fregata 
magnificent, Vultur gryphus. 
Icterus icterus, Turdus 
rufiventris. 

29-5-'io. Internationaal vis-
toernooi Ernest Hemingway 
60 jaar. 
Viermaal 65 c. Visboot met 
hengel en molen, Ameri
kaanse schrijver Hemingway 
(1899-1961), zwaardvis, 
trofee. Alle zegels met beeld
merk toernooi. 
i-6-'io. Dr. Enrique Hart 
Ramirez (1900-1989). 
65 c. Portret jurist. 
29-8-'io. Diplomatieke be
trekkingen met Noord-Korea 
50 jaar. 
85 c. Fidel Castro (1926) en 
Kim II Sung (1912-1994). 
S-g-'io. Theater La Caridad 
in Santa Clara 125 jaar. 
i5> 3°. 75. 90 c. Resp. theater 
in 1885, theater in 2010, 
interieur, portret filantroop 
en bouwer van theater Marta 
Abreu de Estévez (1845-
1909). 
g-g-'io. Architectuur van 
Havana. 
15. 65, 75 c. Drie verschil
lende bogen. 

i5-9-'io. Vuurtorens. 
Driemaal 15 c, 2.05 P. 
resp. Cayo Jutia (Pinar del 
Rio), Cayo Cruz de Padre 
(Matanzas), Cayo Lucrecia 
(Holguin), Morro (Santiago 
de Cuba), Ook velletje met de 
vier zegels. Alle zegels met 
landkaart. 

20-9-'io. Internationale post
zegeltentoonstelling 2010 
Lissabon, elektrische auto's. 

5,10,15, 20, 45, 75 c ; blok 
I.- P. Resp. Jeanteaud en 
RafFard (1881), Pope Tribune 
(1903), STAE (1903), Matra 
Zoom, Zilent, Jeep Treo, 
Aptera. 
27-9-'io. Toerisme, nationale 
parken en dieren. 
20, 50, 75, 90 c. Resp. 
Vifiales N.P. met vlinder (Pa-
pilio androgens epidaurus), 
Ciénaga de Zapata N.P. met 
hutia (Mesocapromys ena-
nus), Alejandro de Humboldt 
N.P. met zeekoe (Trichechus 
manatus manatus), Granma 
N.P. met papegaai (Amazona 
leucocephalia). 
28-9-'io. Diplomatieke 
betrekkingen met China 50 
jaar. 
15,15, 85, 85 c. Resp. Chi
nees leger met vlag, Chinees 
landschap met staatswa
pen, Cubaanse soldaten en 
paarden met boot en vlag, 
Cubaans landschap met 
staatswapen. 

CURASAO 
25-io-'io. Vogel. 
1.500 c. Touit purpurata. 

DOMINICA 
22-6-'io. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Velletje met viermaal $2.50; 
velletje met viermaal $ 2.50. 
Foto's van oud-president 
Verenigde Staten resp. met 
baard, zonder baard met 
gekruiste armen, leest voor 
aan zoon Tad, met baard; 
standbeeld in Bascom Hill, 
luchtfoto van monument, 
standbeeld bij monument, 
beeldhouwwerk in Mount 
Rushmore. 

EL SALVADOR 
i5-i2-'io. Stichting stad San 
Vicente 350 jaar geleden. 
$ I.-, I.- (samenhangend; 
blok $ 0.50). Resp. oude 
boom (Sideroxylon capairi), 
basiliek uit 1769, kathedraal 
en toren van St. Vicente. 
Zegels en blok met wapen
schild. 

FALKLAND EILANDEN 
i6-2-'ii. Opsporings- en red
dingsdienst RAF*, 70 jaar. 
27, 70, 05 p., £ 1.15. Helikop
ter type Sea King MK3 resp. 
op basis Navy Point, in de 
lucht, met piloten in cockpit, 
bij reddingsactie. Alle zegels 
met jubileumbeeldmerk. 

4-3-'ii. Rotsen en kliffen. III. 
3, 27, 70 p., £1.71. Resp. 
Bird Island, Eddystone Rock, 
Round Island en Sail Rock, 
Direction Island. 

FILIPPIJNEN 
Dec.'io. Frankeerzegels, 
biodiversiteit zeedieren. 
5.-, 7.-, o.-, 17.-, 35.-, 
25.- P. Resp. zeeslak (Cyerce 
nigricans), vis (Amphiprion 
percula), vis (Pomacanthus 
annularis), vis (Taeniura 
lymnia), vis (Gymnothorax 
javanicus), krab (Lybia tes-
sellata). 
i6-i2-'io. Grace Christian 
College 60 jaar. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Huidige vestiging, 
beeldmerk, oude gebouw, 
oprichters Julia L. Tan en 
Edward Spahr met echt
genote. Ook velletje met de 
vier zegels. 

^60] 

GABON 
5-i2-'o8. President Bongo 
Odimba, 41 jaar vrede. 
500, 5.000 (gouddruk) F. 
Portret met val en staatswa
pen. 
4-ii-'o9. loe wereldconferen
tie vrijmetselaars in Gabon. 
250, 5.000 F. Tweemaal 
beeldmerk (passer en 
winkelhaak) met zon en 
wereldkaart. 
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GUATEMALA 
n-9-'io. Vulkaan en meer 
van Ipala. 
8.-, g.- Q. (samenhangend). 
Resp. vulkaan, kratermeer. 



GUINEE 
25-5-'o8. Honden en hun 
baas. 
Velletje met zesmaal 5.000 R; 
driemaal blok 25.000 F. 
Resp. Bill Clinton (1946) met 
Labrador retriever, Charles 
Dickens (1812-1870) met 
Engelse springer spaniel, 
tweemaal Audrey Hepburn 
(1929-1993) met Yorkshire 
terrier, Dickens met Engelse 
springer spaniel, Clinton met 
Labrador retriever; Clinton 
met Labrador retriever; Dic
kens met mastiff, Hepburn 
met Yorkshire terrier. 
i-g-'oS. Stad Quebec 400 jaar. 
Velletje met viermaal 
5.000 F.; tweemaal blok 
25.000 F, Resp. Jacques 
Villeneuve (1971) met racewa
gen, Celine Dion (1968) met 
passagiersschip 'Titanic', 
Jacques Carrier (1491-1557) 
en zeilschip, Villeneuve; 
Carrier en zeilschip; Cartier-
monument met Carrier en in
dianen en kasteel Frontenac. 
i-9-'o8. Tennis. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 
F. Resp. Verschillende 
afbeeldingen van spelers 
Rafael Nadal (1986) en Roger 
Federer (1981). 

i-g-'oS. Internationale Dag 
van Vrijheid van Meningsui
ting op Internet. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van dalai lama Tenzin Gyatso 
(1935), Robert Ménard (1953) 
en Vinton Cerf (1943). 
i-g-'oS. Overlijden Charles 
Heston (1923-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Amerikaanse filmacteur. 
i-g-'oS. Madonna (1958). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
tweemaal blok 25.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zangeres 
met popartiest Prince (1958), 
acteur Pierce Brosnan (1953), 
acteur Sean Penn (i960), 
actrice Halle Berry (1966), 
filmacteur Warren Beatty 
(1937)-

i-g-'oS. 30e sterfdag Jacques 
Brei (1929-1978). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Belgische 
zanger. Op alle zegels een 
schilderij van Paul Gauguin 
(1848-1903). 
i-g-'oS. Overlijden Henri 
Salvador (1917-2008). 

Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van 
Franse zanger met Michael 
Jackson (1958), Quincy Jones 
(1933) en Boris Vian (1959). 
i-g-'o8. Overlijden van Iwan 
Rebroff(i93i-20o8). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van 
Duitse zanger met beziens
waardigheden in Moskou. 
i-9-'o8. looe geboortedag 
Simone de Beauvoir (1908-
1986). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Franse 
schrijfster met Jean-Paul 
Sartre (1905-1980) en Ernesto 
'Che' Guevarra (1928-1967). 
i-g-'oS. Overlijden van Ar
thur Clarke (1917-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Britse sci
ence fiction-schrijver. 

GUINEE-BISSAU 
25-9-'o8. WWF*, waterbok. 
Viermaal 500 F. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Kobus 
ellipsiprymnus defassa. Ook 
velletje met de vier zegels. 
Alle zegels met pandabeeld
merk WWR 

i-i2-'o8. Luchtvaartpioniers. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo F.; blok 3.500 F. Resp. 
Orville (1871-1948) en Wilbur 
Wright (1867-1912), Charles 
Lindbergh (1902-1974), 
Igor Sikorsky (1889-1972), 
Airbus testpiloot Fernando 
Alonso (1956), Michel Joseph 
(1740-1810) en Etienne de 
Montgolfier (1745-1799), 
testpiloot Andre Edouard 
Turcat (1921); Alberto Santos 
Dumont (1873-1932). 
i-i2-'o8. Astronomie en 
astrologie. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo F.; blok 3.500 F. Resp. 
Nicolaas Copernicus (1473-
1543), Galileo Galilei' (1564-
1642), Hans Lipperhey (1570-
1619), Michel de Nostredame 
(1503-1566), Isaac Newton 
(1643-1727), Johannes Kepler 
(1571-1630); Abu Rayhan 
al-Buruni (973-1048). 
i-i2-'o8. Scliakers. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo F.; blok 3.500 F. Resp. 
Boris Spasski (1937), Robert 
James Fischer (1943-2008), 
Anatoli Karpov (1951), Gary 
Kasparov (1963), Vladimir 
Kramnik (1975), Viswa-
nathan Anand (1969); Xu 
Yuhua (1976). 
i-i2-'o8. Personen uit het 
oude Egypte. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo F.; blok 3.500 F. Resp. 
Ramses II, Toetanchamon, 
Cleopatra VII, Hatsjepsoet, 
Sphinx, Echnaton; Nefertiti. 

i-i2-'o8. Humanitaire per
soonlijkheden. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.oooR; blok 3.500 F. Resp. 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005), Mahatma 
Ghandi (1869-1948), Jimmy 
Carter (1924), prinses Diana 
(1961-1997), Martin Luther 
King (1929-1968), Moeder 
Teresa (1910-1997); Kofi 
Anan (1938). 
i-i2-'o8. Autopioniers. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo R; blok3.500 F. Resp. 
Henry Ford (1863-1947), 
John Boyd Dunlop (1840-
1921), Pierre Lallement 
(1843-1891), Gottlieb Daim
ler (1834-igoo), Carl Benz 
(1844-1929), Wilhelm May-
bach (1846-1929); Siegfried 
Marcus (1831-1898). 
i-i2-'o8. Medicijnen en 
religie. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
I.ooo F.; blok 3.500 F. Resp. 
Louis Pasteur (1822-1895), 
William (1829-1912) en 
Catherine Booth (182g-
1890), Frederick Banting 
(i8gi-ig4i), Robert Koch 
(1843-igio), Alexander Fle
ming (i88i-ig55), Emil von 
Behring (i854-igi7); Chris
tian Barnard (1922-2001). 
i-i2-'o8. Muziek uit 20e 
eeuw. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.oooR; blok3.500 F. Resp. 
The Beatles, Elvis Presley 
(1935-1977), The Rolling 
Stones, Louis Armstrong 
(igoi-ig7i), Miles Davis 
(ig26-ig9i). Frank Sinatra 
(i9i5-igg8); Bono (i960). 
i-i2-'o8. Afrikaanse muziek. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo R; blok 3.500 F. Resp. 
Mahmoud Ahmed (1941), 
Salif Keita (1949), Femi Kuti 
(1962), Amadou (1954) & 
Mariam (1958), CesariaEvora 
(1941), Tuoraani Diabate 
(1965); Moreira Chonguica 
(1977)-

HONGKONG 
29-i2-'io. Vuurtorens. 
$ 1.40,1.90, 2.40, 3.-, 5.-. 
Resp. Cape d'Aguilar (1875), 
Green Island (1875), Green 
Island (1905), Tang Lung 
Chan (1912), Waglau Island 
(1893). Ook velletje met de 
vijf zegels. 

INDIA 
3i-i2-'io. Immanuel Sekara-
nar (1924-1957). 
5.- R. Portret vrijheidsstrij
der. 
3i-i2-'io. Lalit Kal-academie. 
5.- R. Modern kunstwerk. 

i5-i-'ii. Gujarat tijdschrift 
Doot 100 jaar. 
5.- R. Beeldmerk met duif. 

INDONESIË 
io-i2-'io. Postzegelten
toonstelling Panfila Jakarta, 
provincie kenmerken. 
Velletje met elfmaal 
1.500 Rp.; blok 5.000 Rp. 
Verschillende provinciale 
wapenschilden en huizen. 

25-i-'ii. Chinees Nieuw
jaar'̂ *, Jaar van het Konijn. 
1.500, 3.000, 4.000 Rp. 
(samenhangend); blok 
5.000 Rp. Verschillende 
afbeeldingen van konijnen. 

IRAN 
27-8-'og. Moederdag, 
i.ioo RJs. Vrouw met kind. 
3-2-'io. Dag van de Ruimte
vaarttechnologie. 
1 . 2 0 0 , 1 . 2 0 0 , 1 . 4 0 0 , 1 . 6 0 0 , 
1.800 RJs. Resp. raket 
Kavoshgar 2, man met hei-
lichamen en vlag met deel 
wereldbol, satelliet Mesbah 
2, satelliet Tolou met land
kaart, grondstation. 
i2-2-'io. 70e sterfdag Abbas 
Qomi (1877-1948). 
2.000 RJs. Portret historicus. 
22-5-'io. Molla Sadra {1571-
1641). 
1.300 RJs. Portret filosoof 
i4-io-'io. Graftombe van 
Shah-e-Cheragh. 
1.200,1.300 RJs. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van mausoleum 
in Shiraz. 

20-io-'io. Herdenking 
martelaren. 
2.000 Ris, Figuratieve 
afbeelding. 
25-io-'io. Eerste Iranese 
torpedobootjager. 
2.000 Ris. Schip 'Jama-
ran' met portret Ayatollah 
Khamenei (1939) met vlag 
en deel kustlijn Arabisch 
schiereiland. 
i4-ii-'io. Achttiende Boe
kenweek. 
2.000 Ris. Boek met bloem 
en vogel. 
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JAMAICA 
i3-i2-'io. Kerst, zangkoren. 
$ 40, 60,120,160. Resp. 
NTDL Singers, Kingston 
College Chapel Choir, The 
University Singers, TJie 
Jamaican Folk Singers. 

JAMAICA Cbrlitni 

... / fi 
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JAPAN 
i-2-'ii. Reizen in Japan. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Sneeuwfestival (Sapporo), 
pinguïns (Asahikawa), twee
maal doorlopend beeld Aka-
ri-weg (Otaru), wintermeer 
(Toyako), kerk (Hakodate), 
tweemaal doorlopend beeld 
bergrug (Syari), kraanvogels 
(Kushiro), ijsveld (Abashiri). 
4-2-'ii. Lentegroeten. 
Velletje met vijfmaal 50 yen; 
velletje met vijfmaal 80 yen. 
Resp. hertje en krokus, lelie 
en vogel, roos en vlinder, 
roos en zwaan, aardbeien en 
haas; vijfmaal verschillende 
afbeeldingen met bloemen 
en stripfiguren. 
8-a-'ii. Bloemen. 
Vijfrnaal 50 yen, vijfmaal 
80 yen. Verschillende bloe
men. 
i-j-'ii. Landschappen uit de 
herinnering. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tweemaal kwekerij (doorlo
pend beeld) met landarbei
ders, tweemaal landschap 
met huizen (doorlopend 
beeld), tweemaal landschap 
met huizen (doorlopend 
beeld), landschap met huis, 
bomen, huis, huis. 

j-j-'ii. 'De Wereld van Pieter 
Konijn'. 
Tienmaal 50 yen (ovale 
vorm), tienmaal 80 yen 
(verschillende vormen). 
Verschillende afbeeldingen 
uit verhaal van Beatrix Potter 
(1866-1943). 



JEMEN 
ij-ii-'og. Solidariteit met 
Gaza. 
60,100 R.; blok 120 R. Resp. 
Man met kind en Palestijnse 
vlag, kinderen kijken door 
opening in muur; duif met 
keten om de nek. 

22-5-'io. 2oe nationale 
feestdag. 
60, 80 R.; blok 200 R. Resp. 
Driemaal jubileumembleem. 

KAAPVERDIË 
2010. Ontdekking 500 jaar 
geleden. 
Driemaal 60.- e. (samenhan
gend). Doorlopend beeld van 
schepen met duif, landkaart 
en bergen. 

2010. Natuurgebied Monte 
Gordo, flora en fauna. 
5.-, 20.-, 30.-, 40.-, 50.-, 60.-; 
blok 100.- e Resp. zandkool 
(Diplotaxis gracilis), papaver 
{Papoila theresia), toorts 
{Verbascum capitis-viridis), 
kwartel (Coturnix coturnix), 
bruinnekraaf (Corvus rufi-
colis), duif (Columba livia); 
vliegende vogels bij berg. 

KAJMEROEN 
2010. Conferentie 'Nieuwe 
uitdagingen voor Afrika' in 
Yaounde. 
125, 250 R Resp. letter A ge
vuld met landkaart en tekst. 
2010. Hereniging en 
onafhankelijkheid 50 jaar 
geleden. 
125, 200, 250, 500, i.ooo E 
Resp. vlag, beeldmerk jubi
leum, staatswapen, tweemaal 
president Paul Biya (1933). 

KAZACHSTAN 
2i-i2-'io. Zevende Aziatische 
Winterspelen 2011 Kazach-
stan. 
190,190, 240, 2401. (samen
hangend). Embleem Spelen, 
skispringen, kunstschaatsen, 
vrije stijl skiën. 

i-'iepneii cmprowoy j 

-t KENIA 
^ 25-3-'io. Oost-Afrikaanse 
^ natuurhistorische vereniging 
^ 100 jaar. 
" 25, 65, 75,95 Sh. (zeskan-
2 tig). Resp. plant (Saintpaulia 
^ teitensis) en bij (Amegilla 

singulata), kikker (Hyper-
OOft oliusviridiflavus), vogel 
* * ¥ (Corythaeola cristata, spring-

spitsmuis (Rhynchocyon 
chrysopygus). Alle zegels 
met beeldmerk vereniging 
(kuifarend: Lophaetus oc
cipitalis). 

Natural IlistOTy Sodely 

1909 2009 

Kenya 25/-

KOREA NOORD 
24-i-'09. Vuurtorens met 
schelpen, weekdieren, sche
pen, landkaarten en vogels. 
Vijf velletjes met elk vier 
zegels van 760 w. Resp. 
Vuurtorens van resp. Beng-
tskär (Finland) met albatros 
(Phoebastria albatrus), Fanad 
(Ierland) met zeeslak (Bolma 
rugosa), Cordouan (Frank
rijk) met bonte stern (Sterna 
fuscata), Brandaris (Neder
land) met schelp (Pleuro-
tomaria africana); Cape 
Palliser (Nieuw-Zeeland) 
met Chinese witte dolfijn 
(Sousa chinensis), Tater Du 
(Groot-Brittannië) met zeil
schip 'Mary Rose', Hornby 
(Australië) met zeilschip 
'Passat', RubjergKnude 
(Denemarken) met zeilschip 
'Wappen von Hamburg; 
Graemsay (Schotland) met 
dolfijn (Delphinus delphis). 
Lindesnes (Noorwegen) met 
gestreepte dolfijn (Stenella 
coeruleoalba), Reyicjanesviti 
(IJsland) met bonte mantel 
(Chlamys varia). Cape St. 
Francis (Zuid-Afrika) met 
kokmeeuw (Chroicocephalus 
ridibundus); Cabo de Sao 
Vicente (Portugal) met jan-
van-gent (Morus bassanus), 
Europa Point (Gibraltar) met 
schelp (Lambis scorpio), 
Woronzow (Oekraïne) met 
grijze dolfijn (Grampus gri-
seus), Sotschi (Rusland) met 
zeeslak (Gibbula magus); 
Taechodo (Noord-Korea) met 
landkaart en vrachtschip, 
Soho (Noord-Korea) met 
landkaart en vrachtschip, Ja-
maeodo (Noord-Korea) met 
meeuwen en vrachtschip, 
Komalsan (Noord-Korea) 
met landkaart en vracht
schip. Alle zegels ook in 20 
velletjes met twee zegels per 
waarde. 

i-i-'ii. Nieuwjaar. 
10 w. Mensen met ijskristal 
en boom met sneeuw. 
i2-2-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
2011 New Delhi. 
Blok 70 w. Landkaart 
met vliegtuig en vlag met 
tentoonstellingsembleem. 
Doorlopend beeld op rand 
met vliegtuigen, olifanten, 
palmbomen en satelliet. 

i6-2-'ii. Verjaardag Kim 
Jong-Il, dieren. 
30, 42,112,125 w. Resp. 
Capra hircus, Cercopithecus 
aethiops, Cebuella pygmaea, 
Hystrix indica. Ook velletje 
met de vier zegels met op 
rand giraffe. 
zg-z-'ii. 4e Vechtsport Spe

len in Tallinn. 
Blok 70 w. Taekwondo. Op 
rand wereldkaart en portret 
Choi Hong Fi (1918-2002) 
oprichter van deze Spelen. 
2-3-'ii. Vogels. 
30, 42, 75,133 w. Resp. 
Paradisaea raggiana, Cygnus 
olor, Pulsatrix perspicillata, 
Goura victoria. 

OPRKORBA ^ i d ^ M ', 

7-4-'ii. 50e presidiumbijeen
komst arbeiderspartij. 
30 w.; blok 70 w. boom
tak met appelen en vogel, 
schilderij met oud-president 
Kim II Sung (1912-1994) in 
boomgaard. Doorlopend 
beeld op rand met mensen, 
bomen en fruit. 

LIBERIA 
i6-i2-'io. 500e sterfdag 
Sandro Botticelh (1445-1510). 
Velletje met viermaal $ 80.-; 
blok 160.-. Schilderijen resp. 
viermaal verschillende scènes 
uit schilderij 'De Geboorte 
van Venus'; 'Portret van St. 
Augustinus'. 
i6-i2-'io. looe geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
$80.-, 80.-. Verschillende 
foto's van katholieke zuster 
en oprichtster orde 'Zusters 
van Naastenliefde'. 
i6-i2-'io. Vijfde sterfdag 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
Tweemaal $ 80.- (samenhan
gend), tweemaal $ 80.- (sa
menhangend). Verschillende 
afbeeldingen van de paus. 
i6-i2'io. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 80.-; blok $ 180. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger 
tijdens concert. 

LIBIÉ 
i-g-'io. Septemberrevolutie 
41 jaar geleden, 
i.ooo; blok.500 Dh. Twee
maal leider Muammar Abu 
Minya al-Gaddafi (1942) in 
uniform. Op rand gebouwen, 
vlinders, orchideeën, roof
vogel, landkaart, oliepijp, 
sinaasappel. 
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28-ii-'io. Derde top Afrika 
met Europese Unie in Tripoli, 
i.ooo Dh. Landkaarten. 

28-8-'io. 'Grote groene 
document mensenrechten' 
22 jaar. 
i.ooo, 2.000 Dh. Portret Mar
tin Luther King (1929-1968) 
met mensen en document. 

MALEISIË. 
2i-2-'ii. Toerisme in de 
hooglanden. 
50, 60, 90 sen, RM i.-. Resp. 
kabelspoorbaan (Bukit 
Bendera-Pulau Pinang), 
theeplukster (Cameron High-
lands-Pahang), kabelbaan 
(Langkawi-Kedah), koolveld 
(Sabah). 

MARSHALLEILANDEN 
ii-i- 'ii. Tulpen. 
Zesmaal 44 c. (samenhan
gend). Verschillende tulpen. 

MAYOTTE 
3o-7-'io. Douane. 
€ 0.58. Gebouw. 
i3-g-'io. Dans van de Chi-
goma. 
€ 0.95. Dansers in kleder
dracht. 
8-ii-'io. Postbezorging. 
€ 0.58. Postbezorgster op ter
reinvoertuig bij postkantoor. 

MICRONESIË 
26-8-'io. Britse vorsten. 
Velletje met zesmaal 75 c. 
Koningin Anne (1665-1714), 
koning George I (1660-1727), 
koning George II (1683-
1760), koning George III 
(1738-1820), koning George 
IV (1762-1830), Koning Ge
orge ¥(1865-1936). 

aaiägs^isnip,. 

blok $ 2.50. Portret oprichter 
Rode Kruis met verschillende 
afbeeldingen van de Slag bij 
Solferino (1859). 

MOZAMBIQUE 
30-ii-'09. 500e sterfdag Shen 
Zou (142701509). 
Velletje met zesmaal 8 mt.; 
blok 175 mt. Resp. vijfmaal 
tekeningen en schilderijen; 
portret van Chinese schilder, 
tekenaar en dichter. 

Snr/Mw^MdiMitedeStoiZtoj v^,»' 

jo-ii-'og. Volksrepubliek 
China 60 jaar. 
Velletje met zesmaal 8 mt.; 
blok 175 mt. Resp. solda
tenparade, oud-partijleider 
Mao Zedong (1893-1976), 
kernfysicus Qian Sanqiang 
(1913-1982), staatsman Deng 
Xiaoping (1904-1997) met 
Chinese muur, secretaris
generaal communistische 
partij Hu Jintao (1942) met 
vuurwerk in sportstadion, 
oud-partijleider Jiang Zemin 
(1926) met gezicht op Macau; 
oprichting volksrepubliek 
in 1949. 
30-ii-'o9. Chinese film. 
Velletje met zesmaal 8 mt.; 
blok 175 mt. Resp. Sun Da-
olin (1921-2007), Zhao Dan 
(1915-1980), Ge You (1957), 
Bai Yang (1920-1997), Ruan 
Lingyu (1910-1935, Zhang Yu 
(1986); Xie Jin (1923-2008). 

26-8-'io. looe sterfdag Henri 
Dunant(i826-i9io). 
Velletje met viermaal 94 C; 

3o-ii-'og. 150e geboortedag 
Mahatma Gandhi (1869-
1948). 
Velletje met zesmaal 8 mt.; 
blok 175 mt. Portret Indiaas 
politicus met resp. olifanten
god Ganesha, spinnenweb, 
Taj Mahal, brilslang (Naja 
naja), mediterende vrouw, 
Bengaalse tijger (Panthera 
tigris tigris); portret. 

NIEUW-ZEELAND 
i7-2-'ii. Maori-traditie Kapa 
Haka. 
60, 60 c, $ 1.20,1.90, 2.40, 
2.90. Verschillende dansers 
en zangers resp. Whakaeke, 
Poi, Waiata-a-rmga, Haka, 
Whakawatea, Moteatea. Ook 
velletje met de zes zegels. 

AOTEAROA - NE\^EA1AND 



NIGER 
8-8-'o8. Plattelandstradities. 
100, 350,1.000 F. Resp. koe 
met mensen in dorp, Bororo-
dansers, chefs in traditionele 
kleding op paarden. 

4-6-'io. Boom. 
500 F. Adansonia. 

4-6-'io. Textiel. 
700 F. (rond te maken). De
ken met patroon 'Tera tera'. 
4-io-'io. Tradities. 
1.500 F. Vrouw met haar-
vlechten. 
4-io-'io. Onafhankelijkheid 
50 jaar. 
F. Jubileumembleem met 
landkaart, staatswapen en 
deel van vlag. 

PAKISTAN 
ig-i-'ii. 100 miljoen mobiele 
telefoons in Pakistan. 
8.- R. Mobiele telefoon met 
beeldmerk PTA*. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
5-i-'ii. Varanen. 
1.05, 5.-, 5.-, 7.- k.; velletje 
met 1.05, 2.-, 5.-, 7.- K.; blok 
5.- K. resp. Varanus prasinus, 
Varanus panoptes horni, 
Varanus salvadori, Varanus 
doreanus; Varanus doreanus, 
Varanus similis, Varanus 
indicus, Varanus jobiensis, 
Varanus panoptes horni met 
doorlopend beeld op rand. 

POLYNESIÉ 
i4-ii-'io. Frankeerzegel. 
5 f Nachtvhnder (Sphinx 
purehua). 
i8-i-'ii. Krabben. 
Velletje met 20, 40, 70,100 F. 
Resp. Carpilius maculatus, 
Atergatopsis cf germanini, 
Zosinus aeneus, Carpilius 
convexus. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
4-2-'o8. Paddestoelen en 
orchideeën. 

Velletje met negenmaal 
10.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Resp. Strobilomyces strobil-
aceus en Cymbidium, Ento-
loma clypeatum en Calypso 
bulbosa, Gymnopilus specta-
bilis en Coeloglossum viride, 
Lecinum scabrum en Arach-
nis annamensis, Cortina-
rius praestans en Galanthus 
nivalus, Cortinarius traganus 
en Arundina graminifolia, 
Inocybe fastigiata en Aspasia 
epidendroides, Pholiota des
truens en Orchis papilion-
acea, Hebeloma radicosum 
en Dendrophylax lindenii; 
Suillus aeruginascens en 
Arundina graminifolia. 

COGUMEIOS E OROJipEAS^ 

lO-j-'oS. Olympische Spelen 
2008 Peking. 
Velletje met viermaal 
5.000 Db. Tennis, polsstok-
hoogspringen, gewichthef
fen, roeien. 
28-3-'o8. Watervallen en 
dieren. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Resp. Jog-water-
val (India) en tijger (Panthera 
tigris tigris), Cocta-waterval 
(Peru) en Andescondor (Vul-
turgryphus), Ouzoud-water-
val (Marokko) en dromedaris 
(Camelus dromedarius), 
Huangguoshu-watervai 
(China) met kleine panda
beer (Ailurus fulgens). 

28-3-'o8. Afrikaanse olifant. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van Loxodonta 
africana. 

28-3-'o8. Reuzenpanda. 
Vellelie met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van Ailuropoda 
melanoleuca. 
28-3-'o8. Paardenrennen. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van paarden
rennen. 
28-3-'o8. Burchten en 
kastelen. 
Velletje met driemaal 
5.000, 70.000 Db. Resp. 
Duitse ridder en Slot Bran 
(Törzburg), Willem de 
Veroveraar (1028-1087) met 
Windsor Castle (Windsor), 
schilderij van Ludwig II van 
Beieren (1845-1886) en Slot 
Neuschwanstein (Füssen), 

Duitse ridder en vestingmuur 
met kasteel Vicomtal (Car
cassonne). 

SINGAPORE 
24-i-'ii. 'Het plezier van 
geven'. 
$ i.io, 2.-. Kindertekeningen 
resp. handen met mensen, 
mensen met gebouwen en 
dieren. 

SYRIË 
6-6-'io. Internationaal Jaar 
van de Biodiversiteit. 
£ 50. Embleem. 
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SRI LANKA 
24-5-'io. Boeddhistische 
feestdag Vesah. 
Velletje met 4.-, 5.-, 10.-, 
30.- R. Resp. aankomst 
Boeddha in Mahiyanganaya, 
Mahi-stoepa, Mirisawetiya-
stoepa, Jetawana-stoepa. 
i2-6-'io. Heiligdom van 
Antonius. 
5.- R. gebouw in Kochchi-
kade. 
i7-6-'io. Sri Kalyniwansa 
Nikaya. 
10.- R. Portret oprichter 
Boeddhistische monnikenor
de en tempel met monniken. 
i8-6-'io. Mahajana-college 
100 jaar. 
10.- R. Gebouw in Tellipalai 
met standbeeld en reizigers
boom (Ravenala madagasca-
riensis). 
20-6-'io. Sunethra Mahadevi 
Piriven-instituut 600 jaar. 
5.- R. Oprichter Koning 
Parakramabahu VI en mon
niken met tempel en vogels. 
6-7-'io. Nationaal postmu-
seum en tentoonstellings
gebouw. 
5.-, 5.- R. Brievenbussen en 
postbodes, tentoonstellings-
kaders en zegel-op-zegel 
Yvert 3 en Yvert 5 (1857). 

io-7-'io. Opleidingszieken
huis Anuradhapura 50 jaar. 
5.-. Oude en nieuwe 
ziekenhuis met medische 
instrumenten. 
i6-7-'io. Koninklijk-college 
175 jaar. 
10.- R. Gebouw in Colombo 
en jubileumembleem met 
wereldkaart 
22-7-'io. Hindoe-college 
100 jaar. 

10.- R. Gebouw in Kokuvil. 
g-8-'io. looe geboortedag 
M.P. de Zoysa. 
10.- R. Portret politicus. 
25-8-'io. Internationale Dag 
van de Inheemse Bevolking. 
5.-, 5.- R. Rotstekeningen en 
kunstvoorwerp, dansers. 
27-8-'io. Centrale Bank 60 
jaar. 
10.- R. Gebouwen en jubile
umbeeldmerk. 

7-9-'io. Stranden. 
15.-, 25.-, 40.- R. Stranden bij 
resp. Pasikudah met bomen, 
Trincomalee met rotsen, Aru-
gam met brandingsurfer. 
7-g-'io. Ingenieursfaculteit 
60 jaar. 
15.- R. Universiteitsgebouw 
in Peradeniya. 
ló-g-'io. Weense conventie 
bescherming ozonlaag 25 
jaar. 
5.- R. Gezicht met paraplu en 
bloemen. 
29-g-'io. Kerk van St. Mi
chael 150 jaar. 
5.- R. Kerk in Koralawella. 
3-io-'io. Wereldkinderdag. 
5.- R. (ruitvormig). Kinderen 
en handen met vogels water
lelies en bloemen. 

3-io-'io. Kinderverhaal 'Hoe 
de schildpad vloog'. 
5.- R. Kinderen met vogels en 
schildpad. 
9-io-'io. Wereldpostdag. 
5.- R. Wereldbol en envelop 
met apestaartje. 
lo-io-'io. Rankot Viharaya 
200 jaar. 
5.- R. Tempelcomplex in 
Panadura. 
i4-io-'io. Bisdom Colombo 
125 jaar. 
5.- R. kerk en jubileumem
bleem. 
i5-io-'io. 20oe geboortedag 
Louis Braille (1809-1852). 
5.- R, Portret ontwerper 
brailleschrift met handteke
ning en hand met braille
schrift. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i5-i-'ii. Vogel. 
€ 0.47. Dendroica tigrina. 

SURINAME 
29-i2-'io. Maskers. 
SR$o.5o, 1.50, 3.50, 6.-, 8.-, 
10.-. Verschillende maskers. 

TADZJIKISTAN 
i-i2-'io. Munten. 
Velletje met 4.-, 5.-S. 
resp. Sasani-munt (derde 
eeuw v.Chr.), Shahanshoh 
Vasudeva gouden munt 
(eerste eeuw v.Chr.). Op rand 
archeologische locatie. 

i-i2-'io. Dansen. 
Velletje met tweemaal 4.- S. 
Tweemaal dansende man
nen. 

TAIWAN 
io-3-'ii. Vissen. 
NTS 5.-, 5.-, 12.-, 25.-. Resp. 
Candida barbatus, Opsa-
riichthys pachycephalus, Spi-
nibarbus holandi, Squalidus 
banarescui. 

TANZANIA 
23-i2-'io. Hu Jintao (1942). 
Velletje met zesmaal 900 Sh.; 
velletje met viermaal 
i.ioo Sh. Verschillende 
afbeeldingen van Chinese 
president. 
23-i2-'io. Barack Obama 
(1961). 
Twee velletjes met elk vier
maal 1.800 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van president 
Verenigde Staten. 
23-i2-'io. Benedictus XVI vijf 
jaar paus. 
1.400 Sh. Paus met gebou
wen in Vaticaan. 
23-i2-'io. Jane Goodall-
instituut 50 jaar. 
Twee velletje met elk 
driemaal 2.500 Sh.; zeven 
blokken van 4.000 Sh. Resp. 
Goodall (1934) arriveert in 
Nationaal park Gombe om 
chimpansees te bestuderen, 
Goodall met twee chimpan
sees, theekopje; Goodall 
plant boom, Tanzaniaanse 
studenten, Goodall met 
chimpansee; twee chimpan
sees; Goodall met verre
kijker; chimpansee maakt 
gereedschap om termieten 
te vangen; Goodall met 
chimpanseefamilie; uitzicht 
over Gombe; Goodall met 
camera; chimpansee. 
23-i2-'io. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
Velletje met tweemaal 
2.250 Sh. Verschillende 
konijnen. 

THAILAND 
8-i-'ii. Nationale Kinderdag. 
Viermaal 3.- B. Verschillende 



personages uit kinderverhaal 
Kliun ChangKliun Pliaen. 

i5i'ii. Groenten en fruit. 
Viermaal 3. B. Tomaat, 
limoen, flespompoen, 
pompoen. 

l assuiMliHi; 
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i2'ii. Chinese goden. 
Achtmaal 3. B. Li Tieguai 
(medicijnen), Han Zhongli 
(geluk), Lu Dongbin (handel, 
industrie), Zhang Guo 
Lao (stabiliteit, lang leven, 
gezondheid), Lan Caihe 
(uitbundigheid, bloemen), 
He Xiangu (deugd, loyaliteit, 
dankbaarheid), Han Xiang 
Zi (waarzeggerij). Cao Guoji 
(loyaliteit, prestige). 

TOGO 
i56'io. Vogels, bijeneters. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Merops 
bullocki, Merops hirun
dineus, Merops pusillus, 
Merops nubicus; Merops 
pusillus. 

i56'io. Vogels. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Nu
mida meleagris, Rostratula 
benghalensis, Actophilornis 
africana, Guttera pucherani; 
Rostratula benghalensis. 
i56'io. Roofvogels. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Haliaee
tus vocifer, Aquila rapax, 
Lophaetus occipitalis, Cir
caetus cinereus; Haliaeetus 
vocifer. 
i56'io. Uilen. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Otus 
senegalensis. Bubo lacteus, 
Scotopelia peli, Strix wood
fordii, Glaucidium perlatum; 
Glaucidium perlatum. 
i56'io. Antilopen. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Alcelap
hus buselaphus major, Kobus 
ellipsiprymnus defassa, 
Gurebia ourebi, Hippotra
gus equinus; Tragelaphus 
scriptus. 

URUGUAY 
3i'ii. Uruguay 200 jaar 
onafhankelijk. 
$ I. Beeldmerk jubileumjaar. 

CoireosURUGUAY jl 

BlCENiENARIO f 
URUGUAY f. 
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VANUATU 
i5i2'io. 'Lach met ons'. 
Vijfmaal 20 vt. (samen
hangend), vijfmaal 100 vt. 
(samenhangend). Resp. man 
met baard en maskers, zee
koe, lachende vrouwen, vis, 
lachende kinderen, dolfijn, 
eiland met bomen, vliegtuig, 
lachend meisje, duikers en 
vis. Alle zegels met beeld
merk reisgids Lonely Planet. 

VIETNAM 
5i'ii. iie partijcongres 
Communistische Partij. 
2.000 d. Portret Ho Chi Minh 
(18901969) met vlag en 
gebouw. 
5i'ii. Immaterieel cultureel 
erfgoed, volksliedjes. 
3.000, 4.500,10.500 d.; 
blok 12.500 d. Verschillende 
afbeeldingen van zingende 
mannen en vrouwen. 

ii'ii. Mineraal. 
€ 0.28, 0.34 (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van zirkoon. 
ii'ii. Onderzoek. 
€ o.go. Wetenschappelijke 
basis Martin de Vivies op He 
Amsterdam. 
ii'ii. Zuiderkruis. 
€ 0.56. Basis Concordia en 
sterrenbeeld. 
iiii. Vliegtuigongeluk bij 
Juan Nova in 1929. 
€ 0.56, 0.90,1.35 (samen
hangend). Resp. vliegtuig 
type Farman F190, landkaart 
met traject, brief uit veronge
lukt vliegtuig. 
ii'ii.Vis. 
€ 1.35. Artedidraco orianae. 
ii'ii. Vogel. 
€ 1.35. Chionis minor. 

VERENIGDE STATEN 
iii ' ii . Frankeerzegel. 
'Non profit org.' Art deco
vogel. 

aONPftöHTtïRt 
^, 

i33'ii. Legendes van de 
Latinmuziek. 
Vijfmaal 'Forever'. Orkestlei
der uit Puerto Rico Tito Puen
te (19232000), Braziliaanse 
zangeres Carmen Miranda 
(19091955), Mexicaanse 
zangeres Selena (19711995), 
Argentijnse tangozanger 
Carlos Gardel (18871935), 
Cubaanse zangeres Celia 
Cruz (19242003). 

253'ii. Vieren! 
'Forever'. Neonverlichting 
met'Celebrate'. 

. _______ 
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263'ii. Jazz. 
'Forever'. Zangeres, saxofo
nist, pianist en bassist. 

ZliVIBABWE 
28i2'io. PAPU* 30 jaar. 
'Z'. Landkaart Afrika. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
ii'ii, 'Marineschip. 
€ 4.30, Kruiser Lapérouse. 

ii'ii. Wetenschappers. 
€ 0.90,1.35. Resp. Duitse 
meteoroloog Jozef Enzen
sperger (18731903), Franse 

botanicus Andre Chastain 
(19061962) met pinguïns 
(Aptenodytes patagonicus). 
ii'ii. Walvissen. 
Velletje met viermaal € 0.56. 
Megaptera novaeangliae, 
Physeter macrocephalus, 
Eubalaena australis, Balae
noptera borealis. Op rand 
landkaart. 

^Gebruikte afkortingen: 
ECO Economie Coope

ration Organization 
(leden: A%hamstan, 
Azerbeidzjan, Iran, 
Kazachstan, Kirgizië, 
Pakistan, Tadzjikistan, 
Turkije, Turkmeni
stan, Oezbekistan) 

WWF World Wildlife Fund 
PAPU Pan African Postal 

Union 
PTA Pakistan Telecom 

Authority 

**Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Konijn 32'!! tot 
222'l2. 

SFIFE Safe Verzamelsystemen 
Postzegelverzamelalbum "Nederland" 
met voordruk en folieinsteekhoesjes 

Wm: 

met voorbedrukte zegels van de jaren 
20022009 (vanaf de Euroinvoering) 
met insteekhoesjes in ringband (met 
jaarlijkse aanvulmogelijkheid) 

Nr. 21105/7060 €114 = 

Compactalbum voor brieven 
en ansichtkaarten 
Reusachtig inhoudsvermogen, 
in lichtbruin vierringsband 
met zandkleurige tussenschotje? 
Door gepatenteerd klemsysteem 
staat dit album stevig als een boek. 
Inclusief 20 bladen voor 80 kaarten. 

Nr 7883 € 27,50 

SAFE Nederland • Firma Van IVIastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite: www.safenederland.nl • Email: m.mastriqt@wxs.nl 
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door John Dehé 

ONDER DE HAMER 

Naast veilingbedrijven als 
De Nederlandsche Post
zegelveiling, Corinphila, 
Van Dieten en Rietdijk 
zijn in Nederland nog 
verschillende kleinere vei-
Imghouders actief, vaak 
met een eigen specialiteit. 
Bij Rijnmond komt bij
voorbeeld veel materiaal 
uit Aziatische landen 
onder de hamer. De Hol
landse (Alkmaar) is een 
veiling, waar ook mensen 
met een wat minder dikke 
portemonnee hun slag 
kunnen slaan. Een aparte 
plaats heeft zeker de vei
ling van René Hillesum. 
Al twintig jaar timmert hij 
aan de weg met twee spe
cialiteiten: fllatelistische 
literatuur ('Boekenland'), 
poststukken en poststem
pels ('Sheraton & Peel'). 
De laatste jaren worden er 
bij hem ook steeds vaker 
postzegels geveild, naast 
gespecialiseerde collec
ties ook gewone zegels: 
los of in partijen. 
In 2002 werd - met een 
aparte catalogus - de spe
ciaalcollectie van Dr. H.T. 
Siem geveild: Het Neder
landsche Roode Kruis. 
Daarna zijn er nog vele 
gevolgd. In 2004 Icwam 
de collectie van Wim J. 
Bongers uit Roermond 
onder de hamer, ook weer 
met een aparte catalogus. 
Daarmee deden ook de 
postzegels hun intrede. 
Nu zijn ze een niet meer 
weg te denken onderdeel 
van zijn veilingen. Juist 
deze maand (20 maart) 
wordt het tweede deel van 
de collectie van Wim J. 
Bongers geveild. Het be
treft een speciaalcollectie 
emissie 1891: Koningin 
Wilhelmina met hangend 
haar. 

René Hillesum: 'Mijn 
bedrijfis al twintig jaar 
een echte eenmanszaak. 
Ik ben, zoals we tegen
woordig zeggen,een 
ZZP'er. Daarbij ben ik 
ook filatelist. Alles wat 
geveild wordt gaat door 
mijn handen. Soms kom 
ik bij het verkavelen 
dingen tegen die ik niet 
meteen begrijp en daarin 
bijt ik me dan vast en vaak 
publiceer ik hierover. 
Bijvoorbeeld over de 
Nederlandse zegels 'Duit-
sche Rijksbelasting op 
Reisbiljetten'. Dat zijn de 

enige Nederlandse zegels 
die in een vreemde va
luta (Duitse Reichsmark) 
werden uitgegeven. Of de 
ontrafeling van Belgische 
stempels die veelvuldig 
op Nederlandse adres-
kaarten voorkomen en 
waar niemand (ook in 
België niet) ooit aandacht 
aan geschonken had: de 
AUTO - stempels. 
René is zelf verzamelaar 
van poststempels Finland 
en van de keizerlijke 
hoofdstad Sint Pe
tersburg. En hij is een 
liefhebber. Een doos die 
voor de veiling wordt 
ingeleverd, zal zelden als 
complete doos de deur 
uitgaan. Ik kijk er met 
een fllatelistische blik 
naar. Soms vind ik dan 
interessante stukken, die 
de betreffende verzame
laar niet als zodanig had 
herkend. Recentelijk werd 
in een (schoenendoos) 
collectie Belgische post-
waardestukken, die de 
verzamelaar gewoon op 
nummer had verzameld, 
een eerste brieflcaart 
gevonden met daarop een 
eerste dagstempel. Is een 
FDC briefkaart nummer 
I van Nederland al niet 
alledaags, een Belgische 
is ronduit schaars!' 

Er is bij verzamelaars nog 
steeds veel belangstel
ling voor poststukken, ze 
worden op vele manieren 
verzameld. Voor thema
tische verzamelaars zijn 
poststukken natuurlijk 
een must in hun collec
tie, een aanvulling op de 
zegels. Maar er zijn ook 
mensen die uitsluitend 
poststukken verzamelen. 
Scheepspost bijvoorbeeld 
is zeer gewild. Maar ook 
militaria. Rode Kruis 
- stukken, scouting en 
spoorwegen worden 
gezocht. Hillesum: 'Het 
is net als met postze
gels, het standaard spul 
verkoopt op dit moment 
moeilijk. Voor fdc's, 
allerlei maakwerk en 
eenvoudige gelegenheid-
senveloppen zijn maar 
moeilijk kopers te vinden. 
Maar voor proeven, 
Cinderella's en bijzondere 
post(waarde) stukken 
is de markt goed. Een 
Belgisch postwaardestuk 
(briefkaart met betaald 
antwoord) uit 1904 naar 
Brits Nieuw Guinea 
heeft bijna 700 euro 

opgebracht (exclusief 
veilingkosten). Ik had het 
ingezet voor 140 euro. Dat 
zijn mooie verrassingen. 
Ook bijzondere lucht
post doet het nog steeds 
goed. In de afgelopen 
veiling mocht ik veel 
materiaal van Jan Hintzen 
aanbieden. Het ging 
onder meer om militaire 
luchtpostbladen van Ne
derlands Indië uit de jaren 
1947-1950, geïllustreerde 
Indische militaire (kerst) 
kaarten en Rode Kruis-
stukken. Dat materiaal 
is goed verkocht, voor 
heel aardige prijzen. De 
opbrengst gaat naar de 
Stichting Jan Hintzen 
Publicatiefonds.' 

René Hillesum veilt drie 
keer per jaar, iedere 
veiling gaat vergezeld 
van een catalogus (waar 
veel mensen soms een 
wat sterkere bril bij 
moet opzetten, maar 
de beschrijvingen zijn 
dan ook uitvoeriger dan 
gebruikelijk) en tot voor 
kort een CD-ROM. Hier is 
de tijd debet aan: vrijwel 
iedereen beschikt over 
snel internet, dus daar is 
de gehele catalogus met 
de scans - van uitstekende 
kwaliteit - te vinden, 
www. filatelist, com. 
De veiling van Hillesum 
is altijd schriftelijk. 
Tot het sluitingsuur op 
de veilingdag kunnen 
geïnteresseerden in zijn 
kantoor - tegenwoor
dig in Zwijndrecht - de 
veilingkavels bekijken en 
een biedbriefje inleveren. 
Wie zijn kavels daarna 
mee naar huis wil nemen, 
moet soms wat geduld 
hebben, of een bezoek 
brengen aan de lokale 
Chinees, maar toezen
ding over de post behoort 
natuurlijk ook tot de 
mogelijkheden. 

Sherabon & Peel 

Incl eerste deel Jan Hintzen collectie 
Incl Rrat part of Ihe Jan Hintzen Coli 
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SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS: 
JEFFR£YGROENEVELD@)HETNET.NL 
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FRANKEERSTEMPELS ONMISBAAR IN THEMATISCHE 
VERZAMELING 

Deze maand wil ik geen 
aandacht besteden aan 
een bepaald thema, maar 
aan een filatelistisch 
element: de frankeerma
chinestempel of kortweg 
frankeerstempel. Sommi
ge verzamelaars noemen 
deze stempels hardnekkig 
roodfrankeringen naar 
de rode inkt die meestal 
voor de stempels gebruikt 
is. Strikt genomen is dit 
onjuist omdat de filate
listische term roodfran
kering verwijst naar een 
afdruk van een frankeer
machine op het postkan
toor. Ze werden gebruikt 
voor poststukken die in 
grote hoeveelheden op 
het postkantoor werden 
aangeboden. Verder is het 
een misvatting dat fran
keerstempels altijd rood 
zijn. Ze komen ook voor 
in andere kleuren zoals 
zwart, paars en blauw en 

zelfs in kleurencombina
ties (i). 

Mr. Frankeerstempel 
Wie frankeerstempel zegt, 
denkt bijna automatisch 
aan mijn illustere voor
ganger Drewes Veenstra 
(2). Het is opvallend hoe 
vaak ik nog benaderd 
word met een vraag die 
betrekking heeft op Dre
wes. Het is wel duidelijk 
dat hij in de wereld van de 
thematische filatelie en 
die van de frankeerstem
pels van grote betekenis is 
geweest. Met veel plezier 
lees en bekijk ik zo nu 
en dan in zijn talloze 
publicaties, waaronder de 
vele brochures (3). Deze 
aflevering van Thematisch 
Panorama is een kleine 
hommage aan Mr. Fran
keerstempel, die helaas 
in 2007 is overleden. 
Wie oude jaargangen 

van Filatelie doorbladert 
komt naast Thematisch 
Panorama nog vele andere 
bijdragen van zijn hand 
tegen. Zonder uitzonde
ring zijn ze geïllustreerd 
met prachtige afbeeldin
gen van frankeerstempels, 
de ene nog mooier dan de 
ander. De laatste jaren had 
Drewes zich de kunst van 
het restaureren van fran
keerstempels eigen ge
maakt. Hij deed dat puur 
om de lezers een perfecte 
afdruk van een stempel te 
kunnen laten zien. 

Thematisch interessant 
Frankeerstempels horen 
in elke thematische ver
zameling thuis en bij elke 
thematische verzameling 
passen frankeerstempels. 
Dat wil niet zeggen dat 
het eenvoudig is om de 
juiste stempels te vinden 
en ook de tijd dat een 

frankeerstempel (bijna) 
niets kostte is helaas 
voorbij. De handel heeft 
de frankeerstempels 
ontdekt en voor som
mige exemplaren zult u 
diep in de buidel moeten 
tasten. Gelukkig heeft 
de frankeerstempel ook 
voor de smalle beurs nog 
veel te bieden. Het is vaak 
een kwestie van geduld 
en vooral goed blijven 
zoeken. Jammer genoeg 
is het aanbod van nieuwe, 
thematisch interessante 
frankeerstempels de laat
ste jaren flink geslonken. 
Veel instellingen en 
bedrijven gebruiken nog 
wel een frankeerstem
pel, maar dan zonder 
vlag en dan heb je er als 
thematische verzamelaar 
weinig aan. Nee, dan de 
jaren dertig van de vorige 
eeuw. Toen was het niet 
ongebruikelijk om twee 

vlaggen te gebruiken 
(4,5,6)

Spreiding 
Bij het opnemen van 
filatelistische elementen, 
en dus ook voor fran
keerstempels, gelden 
een paar regels. Zorg 
ten eerste altijd voor 
de beste kwaliteit. Dat 
betekent bij deze stempels 
bijvoorbeeld een mooie 
heldere afdruk en dat zal 
niet altijd even eenvoudig 
zijn (7, 8). Let er op dat de 
waardeaanduiding in het 
stempel een aannemelijk 
bedrag aangeeft. Soms 
is de waardeaanduiding 
000 een kenmerk van een 
proef, maar meestal is het 
een stempel op verzoek 
en die kunt u beter niet in 
uw verzameling opnemen 
(9). Daarnaast moet u 
streven naar spreiding 
in tijd en land. Probeer 
dus niet alleen recent 
materiaal op te nemen, 
maar ook oudere stempels 
en beperk u niet tot het 
Nederlandse materiaal, 
maar kijk ook over de 
grenzen (10,11,12). Het is 
toegestaan om stempels 
te tonen die niet meer op 
een complete poststuk 

0 0 5 5 

reskLrgi 

I % O ROYS 

/ Ja frit 1/ 
Juèikumscne nr . 

Top 100 Nederiandse frankeerstempels 
van de 20' eeuw 

P O S T B U S 14t 

«■Si— 

weet ^JHUMICH gR_ _ g; 

rfi  1 .uJ 

'. äEPFABMEKGN ■>• 

 6 

w» oP W•• ^ 

i 
Molenerf Productions 

3 

Don t say BISCUITS 

^jf!'.% yoar PnUsn? 
NiEMEH'S 
SHARPENING n 

.^y'iir\. 
BABYSAN 

' ■ ( 

?$ Ü20  0 < 



zitten, maar soms is het 
interessanter om het 
hele poststuk te tonen, 
bijvoorbeeld vanwege 
het tarief of iets anders 
dat bijzonder is, bijvoor
beeld bijfrankering met 
een frankeerzegel (13). 
Tijdens de Tweede We
reldoorlog kwam het voor 
in het bezette Nederlands-
Indië dat de stempels 
werden gecensureerd. Als 
daar iets in voorkwam 
dat de censor niet beviel, 
werd dat met een stempel 
zwart gemaakt. Wie een 
poststuk met iets derge
lijks bezit, zal hem zeker 
niet verzinken (14). Kies 
ten slotte altijd voor het 
exemplaar dat een aspect 
van uw thema het beste 
tot uiting laat komen. Een 
voorbeeld van het laatste 
wil ik illustreren met twee 
stempels van de gemeente 
Beemster. In beide is het 
gemeentewapen opgeno
men, maar wie de stem
pels vergelijkt zal toch 
voor het oudere stempel 
kiezen waarop het wapen 
met de koe duidelijk is 
afgebeeld (15,16). 

Vragen 
Soms roept een frankeer

machinestempel vraag
tekens op. Het stempel 
van de gemeente Wormer 
is er daar een van (17). 
Gelukkig kan tegenwoor
dig met behulp van de PC 
en Google op veel vragen 
snel een antwoord gevon
den worden. In Wikipe-
dia vond ik de volgende 
verklaring: Wormer voert 
het logo het Verbonden 
Hoofd (ook wel genoemd: 
"Van lazuur beladen 
met een manshoofd van 
goud"). De oorsprong is 
tot op heden niet bekend, 
wel zijn er verschillende 
mogelijke verklaringen: 
1. het hoofd is een hoofd 
van een West-Friese 
hoofdman, die in Wormer 
is onthoofd en naar Floris 
V is gebracht; 
2. het is het hoofd van 
Christus met de doornen
kroon; 
3. het is het hoofd van 
de parochieheilige, 
StOdulphus 
4. de weesjongen Jan Ger-
ritsz uit Wormer onthoof
de in 1574 een Spaanse 
hopman, als wraak voor 
een slag met een houwde
gen die hij had gekregen. 
Hij bood het hoofd aan 
aan de prinselijke bevel

hebber, Diederik Sonoy in 
Purmerend. Als herin
nering werd het hoofd 
opgenomen in het wapen 
van Wormer. 
Een ander hoofd dat 
vraagtekens opriep heeft 
jaren in de schoenendoos 
gezeten, zonder dat ik een 
antwoord vond (18). Bij 
het voorbereiden van dit 
artikel waagde ik nog eens 
een poging op internet. 
Tot mijn verbazing had ik 
binnen een paar minuten 
het antwoord. Het portret 
in het stempel van de fa
culteit voor geneeskunde 
van de Griekse Universi
teit van Thessaloniki is 
dat van Aristoteles. Deze 
beroemde Griek was niet 
alleen een filosoof, maar 
ook de lijfarts van koning 
Amyntas III van Mace
donië, de grootvader van 
Alexander de Grote. En 
zo werd maar weer eens 
duidelijk hoe onmisbaar 
internet tegenwoordig 
voor de thematische 
filatelist is. 

Frankeerstempeljubileum 
Hiermee is het een kleine 
stap naar de website van 
de vereniging Frankeer-
stempel.nl. Dit is de enige 

Nederlandse vereniging 
die zich gespecialiseerd 
heeft in het bestuderen 
van frankeermachine
stempels (19). Tot een 
paar jaar terug heette de 
vereniging nog de Studie
groep Prankeerstempels 
Gemeenten FSG, maar 
tegenwoordig heeft het 
verzamelgebied van de le
den zich uitgebreid tot de 
frankeerstempels in het 
algemeen. Op de website 
www.frankeerstempel.nl 
is een schat aan informa
tie te vinden. Zo vindt u er 
een aantal online catalogi 
van verschillende type 
frankeermachines, links 
naar interessante site over 
frankeerstempels en pre
sentaties van leden met 
tal van mooie voorbeelden 
van frankeerstempels. De 
vereniging organiseert 
vier keer per jaar een 
ledenbijeenkomst tijdens 
welke de bezoekers volop 
gratis kunnen snuffelen in 
dozen vol frankeerstem
pels. De eerstvolgende bij
eenkomst is op 26 maart 
a.s. in de Spiegelzaal van 
Café-Eeterij 't Vermaeck, 
Rijksweg 115 te Rijen. 
Dit wordt een bijzondere 
bijeenkomst, want dan 

viert de vereniging haar 
25-jarig bestaan met een 
speciale verrassing voor 
de leden. Iedereen die 
geïnteresseerd is in fran
keerstempels is van harte 
welkom en misschien 
is het een reden om lid 
te worden. Voor de prijs 
hoeft u het niet te laten: 
de contributie bedraagt 
slechts € 17,50 per jaar, 
waarvoor u vier nieuws
brieven ontvangt. Deze 
nieuwsbrieven staan bol 
van wetenswaardigheden, 
zoals algemeen nieuws 
rond frankeermachines 
en nieuw uitgebrachte 
stempels, de geschiedenis 
achter een stempelaf
drukken, nieuws rond 
gemeentelijke herin
delingen, aanvullingen 
op reeds uitgebrachte 
catalogi en thematische 
wetenswaardigheden. 
Bovendien is de envelop 
waarin de nieuwsbrief zit 
altijd voorzien van een 
aantrekkelijk frankeer-
stempel. 

M.m.v. Herman Verhoef. 
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dSSRHSiCES 
SPELREGELS- ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AAHGEBODEN 

vywvymntiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sit
tard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-wiktor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. Telefoon 
0229-261611. vroyvy.stamps-dns. 
com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. Tele
foon 045-5462894. 

Israel uitgiften tegen nominale 
waarde, prijslijst en geschenk 
gratis. Eilat Philatelie Club, Box 
542, 88104 Eilat, Israel, www. 
israelstamps-eilat.com 

vyvyw.philatelie-amsterdam.nl 
thematisch en wereld met foto! 
K. Erkelens. Telefoon 020-
6838643. 

De nieuwste Postzegelveiling van 
Nederland: vyww.postzegelpa-
radijs.nl N. Engelhart. Telefoon 
06-15641312. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Indonesië 20-25%. R. Dorman, 
Fonteinkruid 37, 7772 NL Har
denberg. Telefoon 0523-272182. 

CEPT + voor- en meelopers en 
Frankrijk postfris en gebruikt 

~ stuur uw mancolijst. G. Borst, 
= Want 19,1276 HC Huizen. E-
- mail: g.borst7(g)kpnplanet.nl 

u. Postzegels hele wereld met 
^ afbeelding op vyvyw.wereldzegels. 
2 ÊU M.v.Dal. Telefoon 0492-
^ 522224. 

226 
Nederland: Kindbedankkrt., 
frankeergeldig (ook gevr.), PB, 
PF, gest., FDC's, max.krt. J. La-
man Trip. Telefoon 0499-474163. 

looost. versch. Wereld met 
Nederland 5 euro, 75 st. gr. form. 
Luxemburg 10 euro. D. Beekman, 
Slijpkruilcvyeg 5, 6712 DH Ede. 

Te koop: "One Penny Black", de 
alleréérste postzegel ter wereeld 
en andere zeldzaamheden. Ook 
paketten, toebehoren & albums 
en kilowaar. Mail of bel bardo 
willems(g)hptmail.cQm Telefoon 
06-14055834. 

N. Zealand, Canada, USA, Austr. 
oud en nieuw mancolijst naar J. 
Dijkstra, Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen. Telefoon 0578-571958; 
Dijk2Q@gmail.CQm 

Partij kilowaar Nederland en 
Wereld. A. Bijholt. Telefoon 
0515-419146. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre-
denhof Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Wie kan mij helpen aan ontbre
kende nummers van rolzegel 
NVPH 1238a Kon. Beatrix in 
zwart, achtergrond blauwviolet 
(1882)? Ik heb ca. 100 dubbele 
nummers dus ruilen of kopen, 
overzicht van mijn manco's is be
schikbaar. M. Keesmaat, telefoon 
079-3616330 of e-mail limis® 
keesmaat.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie wvyw.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati-
caan. Bekijk de veiling en wordt 

lid via 06-51140411, 0181-774870 
ofwvyw.filitaIia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika bestaat reeds ruim 
20 jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten in Tiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. A.A. de Hilster. 
Telefoon 0344-661897. E-mail 
tQnflQr(g)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten 
p.j. in De Bilt. Contr. 19 euro. 
Info; Pietjan Zwaag. Telefoon 
020-6277894. E-mail: p.zwaagfg) 
hccnet.nl 

Thematisch verzamelen: sche
pen, vogels, bloemen, sport, 
muziek, ruimtevaart en nog meer 
dan 200 andere thema's worden 
in onze vereniging verzameld. 
yyww.nvtfnl of telefoon 0317-
317930. 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 

Muntenbeurs zaterdag 9 april 
2011NVPV afd. Bodegraven 
9.30 -16.30 uur in Rijngaarde, 
Dronensingel i. Bodegraven. 
Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren in 
postzegels, munten en ansicht
kaarten kunnen nog tafels huren, 
5 euro per tafel. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. Tevens 
inleveren materiaal voor de Post
zegelvriend. 

Nunspeet zaterdag 7 mei Grote 
Verzamelaarsbeurs Sporthal De 
Brake van 10.00-16.00 uur. Inl. 
J. den Besten. Telefoon 0341-
256163. 

Grote veiling 2 april FV Uit
hoorn, 150 grote en 500 kleine 
kavels. Info: gwellerp)xs4all.nl 
+ kavellijst. A. Stolp. Telefoon 
0297-563773. 

Nationale Postzegel- en Post-
stukkenbeurs Zaterdag 12 maart 
van 10.00 -16.00 uur in "De 
Koepel", Kapittelweg 399a, 
Hilversum. Filatelisten Vereni
ging Hilversum en Omstreken. 
S.J. Nieuwendijk. Telefoon 035-
5386170. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( 

Postzegels 
W. van der Bijl ) 

trtU 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://vywvymntiefonline.nl
http://israelstamps-eilat.com
http://vyvyw.philatelie-amsterdam.nl
http://radijs.nl
mailto:Dijk2Q@gmail.CQm
http://keesmaat.nl
http://wvyw.sgbritannia.nl
http://ofwvyw.filitaIia.nl
http://hccnet.nl


BREDENHOFPOSTZ EGELIMPORT 
email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 

De winkel Is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

ÉVerzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100, geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
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DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
LUXEMBURG GROOT, OOSTENRUK GROOT, 

DENEMARKEN GROOT, FAROER GROOT, 
UECHTENSTEIN GROOT 

ER ZIJN WEER VOLOP NIEUWE VERZAMELINGEN 
KOM LANGS OM ZE TE BEKIJKEN. 

250 gr. 

^ DUITSUND 
.^B grootform. ^ 

I 
1 kg missie 

^ DUITSUND ^ 
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KUK VOOR MEER OP WWW.BREDENHOF.NL 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
9,50 

15,00 
21,50 
9,50 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
14,50 
14,00 
17,50 
14,00 
15,00 
15,00 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
12,50 
13,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

250 gr 
22,50 
35,00 
50,00 
22,50 

29,50 
25,00 
55,00 

35,00 
34,00 
40,00 
32,50 
35,00 
35,00 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
27,50 
30,00 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

5 0 0 gr 
42,50 

42,50 

55,00 
49,00 

68,00 

— . 


 . . 

62,50 

50,00 
57,50 

45,00 

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

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse. En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


î(FI i etd i i k Meer dan 90 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192011 

Aankondiging: grote voorjaarsveiling 
No. 396 op 18, 19 en 20 april 2011. 
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Kijkgelegenheid 
4 t/m 8 april en 
11 t/m 17 april alsmede 

'sochtens op veilingdagen 18,19 en 20 april. 
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Bezoek onze website: Www.rietdijkveilihgen.nl voor meer 
'informatie aangaande de komende veilingen. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

^^^^opuwvej^^ 

^ ï̂̂ ooruwvet̂ ' 

Rietdijk B.V. 
Noordemde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax:+031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

http://Www.rietdijk-veilihgen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl

