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Verslag Voorjaars Veiling 24, 25 en 26 Maart 2011 

De Nederlandsche Postzegel Veiling - Leeuwenveldseweg 14a -1382 LX Weesp - +31(0)294-433020 - info@npv.nl 

(kavel 133) 

Voorjaarsveiling groot succes 
Oldtimer Wereldcollectie brengt 
122.000 euro op (tax. 75.000) 
gedurende taxatiedagen die werden gehouden 
in Frankrijk kregen de experts van de NPV 
deze collectie ter veiling ingeleverd, de inzenders 
waren zich er met van bewust dat de collectie zo'n 
hoge waarde had, de opbrengst was fenomenaal 
hoog te noemen voor een dergelijke collectie 

Naiaarsveiling 
28/30 oktober 2011 
U kunt inleveren tot 1 september 
WIJ zijn ook geopend gedurende 
de gehele zomerperiode 
ma -vrij van 10 00-I6 00uur 

advertentie 
Gezocht 

gouden/zilveren munten 
contante betaling of 
verkoop via veiling 

Engeland en Engelse Koloniën 
zeer populair, hoge opbrengsten 
waren er voor Engeland en 
Kolomen, zo bracht een collectie 
Engeland die was ingezet op 
€1000,= bijna €7600,= op 
Ook de Kolomen zijn goed 
in prijs, vooral de Aziatische landen 
zoals Maleisië en haar Staten 

Posthistorie, stempels en 
brieven zeer gevraagd 
zowel van Nederland als Overzee, 
een 5ct briefkaart met puntstempel 
100 (Langkat Nederlands Indie) 
bracht ruim €6800 = op 
en een nr.2 van Nederland 
met stempel N.R. Spoorweg €720,= 

Telegramzegels postfris 
brengen vermogens op 
25ct cat waarde €4750,= 
opbrengst €4900,= 
30ct cat waarde €1100,= 
opbrengst €2200,= 
2 gulden cat waarde €5750,= 
opbrengst €7600,= 

Zondag 29 mei 
gratis taxatiedag 

van 11:00 tot 16:00 uur 

Absolute topprijzen voor China 
vanuit vele hoeken van de wereld 
werd er weer gretig geboden op 
China, zo bracht het aapje uit 1980 
bijna €1300,= op, ook andere 
zegels en blokken werden ruim 
boven de cataloguswaarde verkocht 
Het is nu de tijd om uw China 
te laten veilen 

Klassiek Nederland muft duur 
en blijft stijgen in prijs als de kwaliteit maar 100% is 
zo bracht bijvoorbeeld een nr.6 postfris ruim €6800,= op 
(cataloguswaarde €4500,=) dat is 150% van de cataloguswaarde 
een nr.7 postfris €950,= (cataloguswaarde €500,=) 190%, 
een nr.44 postfris €5400,= (cat waarde €3750,=) 145%, 
en zo kunnen wij wel doorgaan 

pHp 
Voor alle opbrengsten 
bezoek onze website 

www.npv.nl 

Muntenveiling 
30 mei 2011 

waarin opgenomen 
gouden Keltische staters 

uit de muntvondst van 2008 
te Amby-Maastricht 

advertentie 

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

Costa.nniii 

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

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

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


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Klassiek 
is onze passie 

Exclusieve stukken, eenheden, brieven en rariteiten. 
Postfris, ongebruikt en gebruikt tussen 1840 - 1940. 

Nederland Overzeese 
gebiedsdelen België & 

Luxemburg 

Engeland 

Italië, San Marino 
& Vaticaan 

Griekenland Frankrijk Liechtenstein 

COLLECTIES- & PARTIJENLIJST 
ledere maand een nieuwe lijst met nieuw 
aanbod. Meer dan 5 0 0 collecties en par
tijen van de hele wereld vanaf € 25, - . 

Engelse 
Koloniën 

tOCCNTIMCS 

Ethiopië 

TE KOOP 
GEVRAAGD: CHINA! 

Al onze actuele verkooplijsten en 
veilingcatalogi zijn te vinden op 

www.dutchstamp.nl 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede 
Tel. 0 3 1 8 - 6 1 0 3 3 4 
E-mail postzegels@dutchstamp.nl 

Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 

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


1 
2 
3 

16, 1 
14,
70,

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

55,

8,
4,

35,
24,

1,50 
2 

15,

1 1 
44,

77,
40,

2,50 
34,
20,
35,
20,

9 
30,
20,

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

24,
2,75 
6,50 

20,
50,
35,

3 
3 
3 
3 
2 
6 
3 

1 1 , 
28,
16,
35,
9,

11 , 
77,
95,
85,

255,
165,

65,
18,
50,

470,
3,50 

390,
285,

9 
34,

2,75 
4,25 
4 
5,70 
5 

15,

9 
2 1 
18,

410,
295,

5 
60,
60,

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

120,
60,

110,

1 
9 

22,
20,

75,
77,
2 
6,50 

144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 

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

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

31,
6,80 
2,70 

12,50 
8,
5,

14,
4,50 

22,
12,
49,
6,
1,20 
8,

12,
7,
2,75 
6,

16,
16,
14,
26,
10,
10,
13,
12,
2,25 

16,
10,
12,
11,
4,
2,
1,
9,50 
8,
8,
6,
6,
5,
4,50 
2,50 
3,
3,45 
2,
2,50 
1,
2,
3,
1,50 
2,
2,75 
4,
8,

17,
17,
3,40 

15,
18,
26,
24,
40,
16,
18,
1,75 
1,50 
4,50 
0,90 
0,75 
5,

50,
55,
6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1,45 

10,50 
7,
2,
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,
4,

535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 ios 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
774/76 
enz. tot heden 
leverbaar 3040% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
Slempels goede 
datum 

1,25 
3,
2,50 
8,
2,50 
1,50 

18,
27,
18,
8,50 

10,
6,75 

10,
7,90 
6,
1,40 

29,50 
5,50 

10,
7,50 
6,20 
8,60 
7,
1,50 

10,50 
7,
1,10 
5,50 
8,
5,
6,

14,
6,
1,
4,40 
5,50 
1,
4,
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
5,50 

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, ios 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 

18,
2,
4,
4,
5,
9,
5,50 
5,
5,
2,50 

77,
24,
7,50 

30,
17,
9,

18,

120,
15,
24,
50,
6,60 

98,
16,
27,
16,

7,
5,
6,50 

27,
15,
21,
34,

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

177,
60,

130!
48,
70,
30,
16,
14,
17,
28,
24,
21,

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag. 
Porto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 ios 
12 los 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27111 
23 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b (0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
6/8 
12 ios 
13 ios 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 z.f r 

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

36,

2 1 , 
20,
70,

6,
66,
24,
36,
90,
12,
14,
95,

245,
4,50 
8,

6,50 
55,
55,

125,
25,
18,
20,

25,
21 , 
7,

98,
18,
7,50 

775,

10 
11 
12 
12z.fr. 
Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 ios 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

12,50 
12,50 
18,50 
21,

215,
110,

28,
88,
45,

175,
44,
48,
8,

25,
36,
30,
70,

Plaatfout 
Porto 
2 f 
3 fgA 
3 fhB 
4 fhA 
11fgB 
35 fa 
38 f 
41 f 
43 f 
48 Af 

98,
84,

150,
115,
125,
105,

15,
29,50 

175,
226,

Aile zegels zijn pracfit ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met l<lein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
Duurdere soorten desgew/enst met fotoCert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
postgiro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

In onze winkel, die geopend is van woensdag 
t/m zaterdag, vindt u regelmatig een aanbod van 
diverse verzamelingen en partijen, onder het genot 
van een l<op l<offie kunt u deze op uw gemak 
bekijken. 
U kunt bij ons op de zoeklijst komen te staan voor 
gebieden die wij u vrijblijvend kunnen aanbieden. 

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 
(ook op afspraal() 

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugchelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel. 0555416108 
info@pzhvanvliet.nl 

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

4 Nederland & OR (postfrls/gestempeld) 
f Zwitserland (postfrls/gestempeld) 
■^ Indonesië (posttris) 
■i Rep. Suriname (postfris) 
 f Thema Spoorwegen (vni. postfris) 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht geen winkel 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl 

W NfEÜWÉ ÓI^RmMNGS PlïJ^IISfEN 
AUSTRALIË, CANADA, NIEUW ZEELAND EN ZUIDELIJK AFRIKA 

postfris met grote kortingen zijn verschenen. 
De oude opruimings prijslijsten 

KANAALEILANDEN/MAN/IERLAND, DUITSLAND, POLEN/ 
ROEMENIË / TSJECHO SLOWAKIJE en OCEANIË 

postfris blijven geldig, voor zover de voorraad strekt. 
Reguliere prijslijsten van 

GROOT BRITTANNIË, ANTARCTICA / FALKLAND 
blijven eveneens geldig. 

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
tel. 038  4213838 (fax 4226330) 
INGbank 3931929 
Email: boomstainps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

http://12z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://130z.fr
http://12z.fr
mailto:info@pzh-vanvliet.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:boomstainps@home.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Van Dieten Postzegelveilingen 
en 

Van Lokven Filatelie 

organiseren veiling nr. 622/70 
op 4 en 5 november te Roermond 

In deze veiling o.a. 

Uitgebreid Nederland en Overzeese Rijksdelen met vele zeldzaamheden 
- Een fantastische collectie KPM-brieven 
- Het tweede gedeelte van de collectie Suriname Kroontjesporten 

van wijlen de heer V.H.C.J. Thaels 
- Vele originele, intact gelaten iandenverzamelingen 

U kunt tot begin september nog inleveren voor deze veiling: betere collecties 
en kwalitatief goed materiaal en posthistorie van de gehele wereld. 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

© ifsda Ä Van Dieten en Van Lokven Postzegelveilingen ^„^nM ^ 
Kantoor en Kijkdagen : 

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 
325 

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

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


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 
BIJ ons is postfns 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1' plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom tenzi] anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit 

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

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken svp natel afspraak) 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities 

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351CP Papendrecht 

Tel 078 6153386-Fax 078 6413340 
KvK nr 23083937 - e-mail- sundquest@planet.nl 

UW postzegelhandel op internet 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 1 00 per 
€ 0,32 per 
€ 0,85 per 
€ 0 65 per 
€ 0,70 per 
€0,40 per 
€ 0,35 per 
€ 0 35 per 
€ 4,50 per 
€ 0,40 per 
€ 0,82 per 

100 BFR (vanaf 1960) 
1 CAD 

10 DKK 
10 FF 
1 GBP 
1 GBP 
1 SFR (vanaf 1996) 
1 USD 

100 ZWKR 
1 SFR 
1 EURO 

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteeicboelten 

• 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 

32i 

MICHEL VOORJAARSNIEUWS 
Oostenrijk Speciaal 2011, in kleur 
Zwitserland-Liechtenstein Speciaal 2011, in kleur 
Japan, Korea, Iran, GOS 2011, Overzee 9/2 

Duitsland Speciaal 2011 in kleur band 1 tot apnl 1945 

Duitsland Speciaal 2011, in kleur band 2 va mei 1945 

tMidden Europa 2011, in kleur EK1 

V J £ S ^ Zuidwest Europa 2011, in kleur, EK2 56,-
West Afrika 2011, band 1 Benin Guinee (Overzee 5/1) 64,-

Michel Rundschau geeft 14 x perjaar aansluiting op alle Michel catalogi 
Proefnummer en abonnement details sturen wij u op aanvraag gaarne toe 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 

www aufderheide nl e mail aufderheideOhetnet nl fax 030 6933011 ING bank nr 1700 

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

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

W W W o ( o l © ^ ® ® C P @ f t [ F @ ( o ) f t o C f D O 
Veilinghuls "De Voorstraat" 

m Voorstraat 23 - 8011 AAK Zwol le 
Mm^ Tel 038 - 4211045 daags 08 30 tot 16 00 uur 

P o s t z e g e 1 ve i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel en muntenveiling in De Voorhof te De Bilt 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schritteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 21 mei 2011 

Postzegelveiling | ) de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort 
Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 E mail )|debruin@yahoo com 

WIJ zijn gediplomeerd veilinghouder Lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder 

KILOWAAR 
LENTE-AANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT € 32,-
zeer veel 2011-uitgiften 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT € 34,-
megavariatie met bloc-zegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 14,-
enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h w's € 25,-
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw € 10,-
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw € 12,-
(250 gr €28,-) 
500 grAUSTRALIE MISSIE met € 24,-
veel groot-formaat en nieuw SPECIALE AANBIEDING 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h w 's € 32,-
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h w 's € 16,-
100 gr MALTA GROOT-FORMAAT met iets h w 's € 9,-
250 gr LUXEMBURG met € 19,-
veel eurozegels en hoge waarden 
250 gr FINLAND GROOT-FORMAAT € 14,-
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY/JERSEY € 12,-
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit € 18,-
(2!/2 kg € 39,- en 5 kg € 75,-) 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogeli)k met creditcard 
(VISA MASTERCARD) en Paypal 
Portovrij vanaf € 75 - daaronder € 3 verzendkosten E pg, 
extra Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting 9Si "~" 
Bestellingen onder € 35 kunnen wi| helaas met uitvoeren " 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

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

http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) vi'ordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. 

De officiële mededelingen van de 
KoninkIiji<e Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. 
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Frits Njio AIJP 
Postbus 30014,1303 AA Almere 
Telefoon: 0651 53 68 72 

03652 50490 
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Telefoon: 0365384528 
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Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: ogooABOLAND 

(09002265263) 
Telefax: 025131 04 05 
Mutaties: mujiü.aboland.nl/blad/filatclie 

Adreswijzigingen: 
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 individueelabonnement: 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor 
€ 31 (Nederland), € 49 (buitenland, 
standaard) of € 74 (buitenland, 
priority). Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in; het loopt minimaal één 
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 000035088233 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 vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaarna n^ 
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: 
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RJ. van de Kasteele 

Copyright: 
© 2011 Maandblad Filatehe 

Oplage van dit nummer: 
29.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Inhoud Filatelie 
u i t de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

•334/335 

336 

337 

338/339/340/341 

Nieuw op het postagentschap 

Bondspagina's 

Postwaardestukken 

Postzegelboekjes 

Boekenplank i 

Luchtpostnieuws 

■342 

■343 

•344/345 

•346/347 

•348/349 

Leiden en vrijheid 

Kerst en Nieuwjaarspost 2010 

Boekenplank 2 

•350 

•352 

• 353/354/355/356 

360/361/362 

363 
Bijzondere briefvondsten van Curasao uit 19e eeuw 

Filatelistische evenementen en stempels 

De ontdekking van het heelal in postzegels 

Escher vervolg 

. 364/365/366/367 

368/369 

Wij lazen voor u/Terug naar.. 

Nieuwe uitgiften 

Veilingnieuws 

•370/371/372/373/374/375 

376/377 

377/379/380 

, .382/383/384/385/386/387/388/389/390 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

391 

•392/393 

394 

Bij de voorpagina 
Füat^lie 

In deze meiaflevering een grote varië
teit in het aantal onderwerpen, dat we 
voor u in petto liebben. Ter gelegen
heid van liet 125jarige bestaan van 
de '3OctoberVereeniging Leiden' is 
filatelistisch onderzoek gedaan naar 
tal van historische feiten over Leiden 
en haar vrijheid. De afgelopen Kerst 
en Nieuwjaarspost wordt uitgebreid 
besproken. Met unieke briefvondsten van Curasao in de 19e 
eeuw komt een stuk ondergesneeuwde posthistorie boven
drijven. En we gaan nog verder weg, want op filatelistische 
wijze wordt de ontdekking van het heelal uit de doeken ge
daan. Tenslotte krijgt het maartartikel over M.C. Escher een 
onthullend vervolg in deze editie. Vanwege het vele aanbod 
hebben we dit keer weer twee Boekenplanken vol voor u 
besproken. Veel leesplezier. 
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Leiden en vrijheid 
353 

Op 3 okober 1574 \^r ^ ̂  ,^^ 
werd Leiden bevrijd j | g P ^ f c ; ; 
van de Spanjaarden, w • ■ | T ^ S N J 

Een filatelistisch \W %rJ''W\.' 
onderzoek door [2 liiJjo*«!

Willem Hogendoorn 
naar aanleiding van het j^^Jähg JuBlIëüm'' 

van de '3October Vereeniging leiden'. 

Kerst en 
Nieuwsjaarspost 2010 
360 

In 2010 stond voor het 
eerst 'decemberzegel' 

op de postzegels, 
zonder waarde maar 

met 'Nederland'; 
internationaal 

gezien een novum 
volgens Frans Hermse. 

Ontdekking van 
het heelal 
370 
Joke Verhoeven brengt 
op filatelistische wijze 
de ontdekking van het 

heelal in beeld. Over 
de omloopbanen van 

de sterren, zon, maan, 
aarde en de mens. 
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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. China 
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 

Onze nominale aankooplijst is onveranderd geldig! 
Voor iedere vraag die u heeft, neemt u gerust contact op met ons kantoor: 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 e-mail: info@pzhcrimpen.nl 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

mailto:info@pzhcrimpen.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 
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Aankoop China. Prij 
Aankoop series ' 
Michel Nr. Aankoop € 
31-34 (1ste druk) 
146-75 (1ste druk) 
269-277, 288-296 
495-510 
534-545 
546-550 

140,00 
610,00 

18,00 
41,00 

360,00 
135,00 

570-588 (zonder 576) 490,00 
604-605 
608-615 
622-625 
643-645 
648-655 

65,00 
105,00 
26,00 
95,00 

800,00 
648-655 ongetand 3.200,00 
689-698, 726-735 
702-713 
702-713 ongetand 
736-738 
736-738 ongetand 
741-743 
741 -743 ongetand 
744-759 
7 6 0 - 7 6 4 ^ n ^ ^ ^ K 

180,00 
28,00 

140,00 
65,00 

190,00 
29,00 

160,00 
470,00 

68,00 

Michel Nr. 
776-777 
786-787 
788-793 
795-809 
811-818 

Aankoop € 
48,00 
40,00 
56,00 

260,00 
70,00 

824-826 aan elkaar 190,00 
827-831 
834-837 
838-845 
858-860 
868-872 
874-881 
882-889 
899-902 
903-913 
914-918 
927-934 
947 
948-951 
952-954 
955-957 
958-963 

240,00 
190,00 
28,00 

180,00 
28,00 

150,00 
140,00 
53,00 

280,00 
70,00 

131,00 
41,00 

140,00 
136,00 
56,00 

^ ^ m 160,00 

Michel Nr. Aankoop € 
964-965 64,00 
966-976 gevouwen 1.300,00 
966-976 ongev. 2.900,00 
977-981, 990-992 820,00 
982-984 820,00 
985-989 220,00 
993-994 105,00 
995-1008 2.350,00 
1010-1018 760,00 
1019 180,00 
1020-1024 ongev. 3.200,00 
1025 115,00 
1027 135,00 
Al 027 op aanvraag 
1028 25,00 
1029-1032 34,00 
1033-1034 53,00 
VI op aanvraag 
1035-1038 49,00 
Militär 1-3 op aanvraag 

tHKHKttttÊÊÊÊÊM 
De aankoopIJjst is slechts een kleine selectie van de series die wij 
zoeken. Voor een totale aankooplijst postfrisse, plakker en 
gebruikte series China kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
Tevens zijn wij geïnteresseerd in: 
• complete voorraden van Klassiek China (1878 - 1948). 
• Volksrepubliek China (1949 - 2011), ook als het aantallen van 

losse waarden uit een serie betreft. 
• Massawaar/bundels/vellen en veldelen. 

Bijgaand vindt u enkele voorbeelden: 

. 1;(^ 8HAK11«W ! 

"^ m mm l 

Aankoop blokken: 
Michel Nr. Aankoop € 
BI. 1 - 4 105,00 
BI. 5 130,00 
BI. 6 280,00 
BI. 7 800,00 
BI. 8 10.500,00 
BI. 9 1.750,00 
BI. 10 2.300,00 
BI. 11 290,00 
BI. 12 350,00 
BI. 13 230,00 
BI. 14 240,00 
BI. 15 85,00 
BI. 16 680,00 
BI. 17 44,00 
BI. 18 38,00 
BI. 19 1.300,00 
BI. 20 135,00 
BI. 21 190,00 
BI. 22 165,00 
BI-23 j ^ l j ^ ^ 170,00 

^ ^ 

jM ja 

Prijzen gelden voor postfrisse, luxe kwaliteit, tot aan onze behoefte voldaan is. 

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 l e-mail: info@pzhcrimpen.nl 
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I9NTHEWEB.COM WWW.FiLATELIE.NET 

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

Of kijk op: www.filatelie,net 
15247 Aden voorlopers. Prijs: € 1.400,00 
Collectie van 170 zegels en 17 post- en postwaardestukken van India, gebruikt in Aden in blan
co album Mooie collectie van ongewoon matenaal 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15293 Aland 1984-2004. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, complete collectie Aland 1984-2004 in Italiaans Manni album Collectie is compleet 
inclusief blokken, prestige boekjes, postzegelboekjes etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15261 Bahamas 1861-1935. Prijs: € 550,00 
Kleine, voornamelijk gebruikte collectie Bahamas 1861-1935 op albumbladen in map Bevat 
goed klassiek materiaal, cat waarde ruim 3900 pond (Stanley Gibbons) 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15348 Bayern 1849-1920. Prijs: € 350,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Beieren 1849-1920 op albumbladen in map 
Collectie bevat beter klassiek matenaal, leuk port, dienst etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15267 Berlijn 1948-1978. Prijs: € 1.375,00 
Postfnsse, complete collectie Berlijn 1948-1978 in luxe Safe album Collectie is compleet met al
le dure senes, zoals zwart- en rood opdrukken (beide senes gekeurd), blok 1 etc Mooie collec
tie, cat waarde ca 7200 euro Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15253 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse bijna complete collectie in overwegend mooie kwaliteit (mist 17/20, 27/34, 58/60), ver
der compleet, dus incl blok 1(ii), m luxe insteekboek Cat w Michel ruim 5700 euro' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15251 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 900,00 
Prachtige gebruikte collectie in mooie kwaliteit, op enkele zegels na geheel compleet (17/20, 
bl 1), in luxe insteekboek Cat w 5450+ euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15235 Bloemen postfris. Prijs: € 425,00 
Dik stockboek met ca 450-500 postfnsse bloemen items (hele sene of blok) van de hele wereld 
Bevat ook wat doubletten Nu voor minder dan 1 euro per item 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15314 Bundespost 1949-1989. Prijs: € 175,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Bundespost 1949-1989 in Davo album Goed gevulde collectie 
met betere zegels uit de eerste jaren Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15240 Bundespost 1949-1989. Prijs: € 350,00 
Complete, gebruikte collectie Bundespost 1949-1989 in 2 insteekboeken Cat waarde ruim 3500 
euro Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15241 Bundespost 1949-1989. Prijs: € 1.200,00 
Complete, postfnsse collectie Bundespost 1949-1989 in 2 insteekboeken in meest mooie kwali
teit Cat waarde ruim 6500 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15266 Bundespost 1949-1995. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, complete collectie Bundespost 1949-1995 in 4 luxe Safe albums Collectie bevat alle 
dure series Heiaas paar zegels van posthoornsene met miniem plakkerspoor 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15306 Bundespost 1984-1999. Prijs: € 190,00 
Doos met jaarboeken Bundespost 1984-1999 (zonder 1990-1994, 1997 dubbel) Cat waarde 
1315 euro 
15355 Canada 1852-1995. Prijs: € 275,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1852-1995 op blanco bladen in klemband Collectie 
bevat ook matenaal van New Brunswick, NewFoundland, Pnnce Edward Island etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15343 Cape of Good Hope 1861. Prijs: € 400,00 
Stockblad met een mooie gebruikte woodblock van Cape of Good Hope 1861, Stanley Gibbons 
no 14 
15353 Cuba luchtpost 1927-1966. Prijs: € 175,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cuba luchtpost 1927-1966 op albumbladen in map 
Collectie bevat beter materiaal zoals (Yvert no's) 1*, 2" , 11*, ISA*, 16B*, 17-21A*24-29*, 31, 
43-45* 62-71", 74-77*, etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15238 Curagao-Antillen 1873-1982. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curagao-Antillen 1873-1982 in Davo cnstal album 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals 1-12, 42-43*, 74b, 75-81*, 104-120*, 178-181*, lucht
post 1-3,18-25*, 82-88*, port 11-20*/o, 31-33, 34-43*, etc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15237 Curagao-Antiilen 1873-1997. Prijs: € 1.225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cura?ao-Antillen 1873-1997 in 2 stockboeken 
Collectie IS zo goed als compleet en bevat dus veel beter matenaal zoals 1-12, 42-43, 74b, 75-
81, 104-120, 178-181, 230-233*, 234-238**, 239-243**, luchtpost 1-3*, 18-25*, 26-40**, 82-88* 
etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15233 D.D.R. 1948-1990. Prijs: € 650,00 
Prachtige overcomplete gebruikte (iets **) collectie in mooie kwaliteit (vanaf 1970 dubbel verza
meld), met vele extra s zoals de combinaties uil de blokken, opgezet in 9 blauwe dikke insteek
boeken, in doos Cat w ruim 6000 euroi Koopje 
15347 DDR 1949-1951. Prijs: € 110,00 
Kleine ongebruikte collectie DDR 1949-1951 op albumbladen in map Veel zegels met velrand 
ingeplakt en dus postfns Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15245 Denemarken 1851-1998. Prijs: € 200,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1998 in blanco Safe album Bevat tevens 
wat Groenland en Deens West-lndie Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15301 Duitse Rijk veldpost 1942-1945. Prijs: € 3.850,00 
Mooi kavel veldpost van Duitse Rijk 1942-1945 Bevat o a (Michel no's) 5* (Tunis), 7* (Kreta), 8* 
(Rhodos, gekeurd), 8A(*) (met certifcaat, cat waarde 15000 euro voor postfnsi), 13* (U-Boot, ge
keurd), etc Leuk kavel, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filateHe.net 
15255 Duitse Rijk/Zones 1930-1948. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie wo beter, incl 1930 Iposta blok ongebruikt (hoekvouwtje), in 
zelfgemaakt album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

15316 Duitse Zones en Berlijn 1945-1990. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Zones en Berlijn 1945-1990 in Davo album 
Aardige collectie met veel matenaal Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15298 Engeland 1840-1953. Prijs: € 18.750,00 
Zeer mooie ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1953 in klemband Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1 (4x), 2, 39 (2 shilling bruin) 40 (5 shilling water
merk Maltezer kruis) 43 (5 shilling watermerk anker), 44 (10 shilling watermerk anker), 45 (1 
pond watermerk anker), 46 (5 pond oranje'), 89 (1 pond bruin, watermerk 3 kronen), 90 (1 pond 
bruin watermerk 3 orbs), 105 (1 pond groen), 121 (1 pond groen), 183* (PUC pond), etc Zeer 
hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15297 Engeland 1840-1960. Prijs: € 9.750,00 
Zeer goed gevulde gebruikte collectie Engeland 1840-1960 in Sohaubek album Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 1 (4x), 43 (5 shilling watermerk anker), 44 (10 shil
ling, watermerk anker) 90 (1 pond bruin), 105 (1 pond groen), 121 (1 pond groen), 156 (1 pond 
groen), dienst 3 (blok van 4) 8 (I R official op 10 shilling), 26, 28-35 (Govt parcels), 51, 52 53, 
57 (O W officials) 65 66 (Admiralty official), etc Prachtige collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15276 Engeland 1870-1999. Prijs: € 300,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1870-1999 in Davo album Collectie is 
goed gevuld met o a veel modern postfns 
15252 Engeland postzegelboekjes collectie. Prijs: € 3.750,00 
Schitterende nogal gespecialiseerde collectie boekjes van 10p t/m 6 pond met prestige boekjes, 
window booklets. Greetings, barcode boekjes NVI (1st en 2nd class), met cylindernrs, links- en 
rechts ingeplakt, vele hele dure boekjes aanwezig, in 12 boeken + los Nominale waarde reeds 
3500 pond = ruim 4000 euro Schitterend lot" 
15322 Estland en Letland. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Estland en Letland 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15292 Faeröer 1975-2004. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, complete collectie Faeroer 1975-2004 in Italiaans Manni album Collectie is compleet 
inclusief blokken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15331 Finland 1856-1891. Prijs: € 1.550,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1856-1891 op steekkaart Bevatoa (Yvertno's) 1,2 
(2x), veel serpentines, 20a (32p tanding 14 13,5), 28-35*, etc Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15246 Finland 1856-1981. Prijs: € 200,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Finland 1856-1981 in blanco Safe album 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15295 Finland 1885-1979. Prijs: € 700,00 
Goed gevulde uitsluitend postfnsse collectie Finland 1885-1979 in 2 luxe Kabe albums Collectie be
vat ook beter materiaal zoals (Yvert no s) 79,80,134-135, luchtpost 1 (Zeppelin), auto-pakketzegels 
6-9 etc Mooie collectie hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15357 Finland 1928-1990. Prijs. € 250,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Finland 1928-1990 op blanco bladen in klemband Veel mate
naal, koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15275 Frankrijk 1849-1982. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Frankrijk 1849-1982 in Davo album Redelijk gevulde collectie 
met ook wat beter materiaal zoals (Yvert no s) 151*, 156*, 380-385** 868-872, 891-896**, 945-
950, 1027-1031, 1066-1071, luchtpost 8-13, 20, 29, 30-33, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15270 Frankrijk 1876-2002. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1876-2002 in 3 Davo albums Collectie is 
vanaf 1972 postfns, vrijwel compleet en bevat ook veel postzegelboekjes 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15339 Frankrijk klassiek. Prijs: € 4.500,00 
Prachtige klassieke speciaalcollectie Frankrijk ca 1800-1850 Collectie begint met 9 pre-filatelie 
bneven, 1-6 in aantallen, 2-4* herdrukken 1862, 2 op brief, 3 op bnef, 4 op bnef, 5 op bnef, etc 
Veel zegels gekeurd of met certificaat, speciale stempels etc Zeer mooi object' 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15344 Frankrijk proeven. Prijs: € 275,00 
Map met 2 albumbladen met ongebruikte proeven van Frankrijk Leuk klem kavel mooi maten
aal' Compleet gefotografeerd op wwwfllatelie.net 
15289 Frankrijk. Prijs: € 200,00 
Stockblad met pnve tandingen, piquages Süsse etc , waaronder op briefstukjes In totaal 21 ze
gels Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie net 
15249 Frans en Spaans Andorra 1931-1989. Prijs: € 550,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Frans en Spaans Andorra 1931-1989 in Davo cnstal album 
Collectie bevat beter matenaal zoals (Yvert no's) Frans Andorra 21* 22*, 23*, 24-45* (zonder 
39), 46*, 138-153**/*, 158-164**, 167-170**, luchtpost 1*, port 1-8*, 40**, 41**, Spaans Andorra 
64A** (Cept 1972), etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15291 Guernsey 1970. Prijs: € 120,00 
Stockblad met complete sene landbouw Guernsey 1970 (Yvert no 26-29) in complete postfnsse 
vellen van 25 Cat waarde 750 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15313 Indonesië 1949-1969. Prijs: € 375,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-1969 in 2 Davo al
bums Bevat o a Riau opdrukken en ook wat Japanse bezetting en Intenm penode 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15283 Italië en Napels 1861-1920. Prijs: € 400,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Italië en Napels 1861-1920 
Goed gevulde collectie met ook wat Italiaanse kolomen 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15346 Kenya, Uganda en Tanganyika. Prijs: € 210,00 
Map met albumbladen met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Kenya Uganda en 
Tanganyika Bevat ook beter matenaal en hogere waarden 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
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15332 Mecklenburg 1856-1864. Prijs: € 6.250,00 
Prachtige ongebruikte en gebruikte speciaalcollectie Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburg-
Strelitz 1856-1864 op albumbladen in map Collectie bevat veel uniek en mooi materiaal zoals 
(Michel no's) 1* (in blok van 15i), 1 (3x), 2a*, 2b', 2 (met blauw puntstempel), 3* (in paar), 3 (5x), 
5 (veelvuldig, o a met blauw Rostock stempel), 6a*, 6a, 6b* (5x), 6b ('), 7, 8, Mecklenburg-
Strelitz r , 1 (I), 2* (ook in blok van 6), 2, 3*, 4-6*, 4 Fantastische collectie, uniek objecti 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15305 Metaal. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met 20 geïllustreerde poststukken van het thema Metaal 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15358 Nederland 1852. Prijs: € 4.850,00 
Map met een schitterende kleine collectie mengfrankenngen van Nederland 1852 Bevat een 
bnef (met certificaat) met no 1,2 en 3 (een zgn tncolore), een bnef met no 1 (4x) en 5 (2x), een 
brief met 1, 3 en 5 (2x), en verder enkele bnefstukjes met diverse mengfrankenngen Collectie is 
goed gedocumenteerd 
15338 Nederland 1852-1952. Prijs: € 625,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1952 op Borek albumbladen in map 
Collectie bevat beter matenaal zoals 3, 6 12, 29, 44, 244-247, 248-251*, 527**, 528", 530**, 
532** etc Mooie kwaliteit, koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15319 Nederland 1852-1999. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1999 in 4 Davo luxe albums 
Collectie IS goed gevuld met ook beter matenaal zoals 29,402-403B*, V886-888" (Amphilex vel
len), en vanaf 1950 vrijwel compleet, voornamelijk postfns Koopje" 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15273 Nederland 1864-1968. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-1968 in Leuchtturm album 
Collectie IS redelijk gevuld en bevat o a de Legioenblokken (402-4038) postfns 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15264 Nederland 1867. Prijs: € 475,00 
Map met albumbladen met een kleine speciaalcollectie Nederland 1867 Bevat o a leuke stem
pels (waaronder meermalen Texel), verschillende type en tandingen In totaal 60 zegels 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15364 Nederland 1869-1871. Prijs: € 450,00 
Insteekboek met een kleine collectie Nederland wapensene 1869-1871 Bevat 116 zegels met 
o a betere franco-takje stempels, halfrondstempels, 2-letter stempels, langstempels etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15320 Nederland 1907-1974. Prijs: € 1.850,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1907-1974 in Davo cnstal album Collectie bevat 
veel vooroorlogs materiaal, waaronder postfns, betere senes (Konijnenburg, en Face) etc Cat 
waarde ruim 9000 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15350 Nederland 1949-1966. Prijs: € 125,00 
Ongebruikte collectie Nederland 1949-1966 op blanco bladen in schnftje Collectie bevat beter 
materiaal zoals 518-533, 550-555, 556-560, 568-572, 578-581, 671-675, 681-682, etc Zeer 
mooie kwaliteit, koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15321 Nederland 1950-2006. Prijs: € 1.650,00 
Collectie FDC's Nederland 1950-2006 vanaf El tot E541 in 5 FDC albums in doos Zeer mooie 
collectie zo goed als compleet en vanaf no E35 zonder adres Bevat alle dure covers zoals El, 
E2, E3, E4, E5, etc Tevens 144a, 153a (kinderblok FDC's) aanwezig 
15361 Nederland bestellersstempels. Prijs: € 150,00 
Stockblad met 28 zegels en 3 kaarten met bestellersstempels Leuk kavel, schaars matenaal' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15362 Nederland dubbelringstempels. Prijs: € 200,00 
Stockblad met 35 dubbelringstempels van Nederland op diverse waarden Schaars matenaal' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15232 Nederland firmaperforaties circa 1891-1960. Prijs: € 900,00 
Zeer uitgebreide collectie, op alfabetische volgorde opgezet, met ook betere en op betere waar
den, in totaal circa 1400 meest verschillende ('), in stockboek Tevens wat Overzee perfins 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15242 Nederland perfins. Prijs: € 950,00 
Uitgebreide collectie perfins Nederland op roltandingzegels in album en stockboek Collectie be
vat ruim 1000 zegels, waaronder ook betere, zoals 6 cent tweezijdige roltanding zonder water
merk Bevat perfins van AEG t/m WH Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15231 Nederland postzegelboel^jes 1964-2003. Prijs: € 525,00 
Complete collectie postzegelboekjes Nederland 1964-2003 in luxe Davo album Collectie is com
pleet, inclusief alle goede boekjes 6 en 9 Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15303 Nederland postzegelboeltjes. Prijs: € 1.000,00 
Doos met grote stock postzegelboekjes Nederland tussen no 1 en no 15 Cat waarde ca 9000 
euro 
15309 Nederland. Prijs: € 150,00 
Doosje met 6 boeken en wat los matenaal van Nederland Bevat o a leuke oudere FDC's zoals 
E10, E14, E28, E29et0 
15334 Nederlands Indië 1932. Prijs: € 2.500,00 
Een van de zeldzaamste zegels van Nederlands Indie de kopstaande opdruk op de luchtpostze
gel van 1932 Zeer mooi, ongebruikt exemplaar met lichte plakkerrest Met certificaat Vleeming 
(2009) Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15225 Nederlandse Antillen 1980-1999. Prijs: € 325,00 
Postfnsse, complete collectie Nederlandse Antillen 1980-1999 in Davo cnstal album Aanrader' 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 

15311 Nederlandse Gebiedsdelen 1868-1974. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse Gebiedsdelen 1868-1974 in Davo al
bum Bevat Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Curagao/Antillen en Sunname 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15281 Noorwegen 1854-1910. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie NoonA/egen 1854-1910 op albumbladen in map Bevat o a (Yvert) no 1,2-5, 
6-10, 11-15 etc Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15310 Noorwegen 1950-1979. Prijs: € 400,00 
Postfnsse collectie Noonwegen 1950-1979 (senetje 1954 met plakker) in 2 luxe Kabe albums 
Mooie kwaliteit' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15286 Polen en Roemenië. Prijs: € 500,00 
Map met voornamelijk ongebruikte collectie Polen en Roemenie Vooral van Polen bevat de col
lectie veel ongebruikelijk matenaal en veel blokken, waaronder blok 1 ongebruikt (1928) 
Interessante koop' Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15259 Reunion 1891-1974. Prijs: € 550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Reunion 1891-1974 in blanco album Collectie bevat 
ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 136Aa* (in paar ongetand), 140Aa* (idem), 144a* (idem), 
189*, 242a** (blok van 4), luchtpost 6**, 24-27* (2X), Port 1-5,14-15*, 44**, etc Tevens wat bneven 
aanwezig, waaronder ook censuurbneven Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15272 Rusland 1857-1960. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1857-1960 in dik Schaubek album Collectie is goed 
gevuld met ook veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1,5-7,9, 326-327*, 334*, 397-401,408*, 
426*, 462-466,494-498, 571-577*, 664*, 819,1280-1285, blok 10, etc Mooie collectie, hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15352 Saar 1920-1958. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Saar 1920-1958 op albumbladen in map Collectie 
bevat ook wat beter materiaal zoals (Michel no's) 102-103, 107, 122*, 123*, 123, 131, 145, 147, 
171-177, 252-254", 293-295*, 293-295,409-428**/* etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15349 Saar 1920-1959. Prijs: € 175,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Saar 1920-1959 in blanco schnftje Leuk gevulde collectie 
met ook wat beter materiaal zoals (Michel no's) 104-107, 255-259*, 265-266* 267-271*, 289*, 
290*, 291*, 292*, 293-295*, 297*, 299-303* 304*, 309-313*, 314-315*, 316*, etc 

Compleet gefotografeerd op www Watelie.net 
15260 Saoedi Arable 1966-1973. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte, langlopende olie-serie van Saoedi Arabie 1966-1973 op Scott albumbladen in map 
Cat waarde 1840 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15269 Straits Settlements, lUaleisisclie Staten en Borneo. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Straits Settlements, Maleisische Staten en Borneo in 
4 stockboeken Leuke partij met veel ouder matenaal 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15227 Taiwan 1975-1995. Prijs: € 500,00 
Schoenendoos met 326 presentation packs van Taiwan 1975-1995 De presentation packs zit
ten in enveloppen, waarvan enkele ook gefrankeerd zijn Zelden zo aangeboden 
15312 USA 1851-1944. Prijs: € 480,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1851-1944 in Davo luxe album Aardig gevulde 
collectie met ook wat leuk klassiek matenaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15277 Vaticaan 1929-1996. Prijs: € 250,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 1929-1996 in 2 insteekboe-
ken Collectie bevat beter materiaal zoals (Yvert no's) 163-166*, 167-171,187-188*, luchtpost 21, 
33-34", blok2-15**, espresso 1-2*, 11-12*, etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15342 Wereld 1841 -1970. Prijs: € 5.000,00 
Doos met 1 album en 8 stockboeken met divers matenaal van vele landen Bevat o a goed oud 
Duitse Staten, Frankrijk, Griekenland, Engeland, Denemarken, Zwitserland, USA etc Span
nende partij met veel beter matenaal' 
15340 Wereld 1852-1945. Prijs: € 1.600,00 
Doos met 4 stockboekjes en enkele stockbladen met o a leuk Britse kolomen, Franse postkanto
ren in China etc 
15335 Wereld ca. 1840-1940. Prijs: € 15.000,00 
Zeer mooie, uitgebreide ongebruikte en gebruikte collectie wereld ca 1840-1940 in 3 oude dikke 
albums in doos Collectie bevat zeer veel beter matenaal van o a Frankrijk, Engeland, 
Nederland, Duitsland, Italië, Gnekenland, Roemenie, Rusland, Liechtenstein, Oostenrijk etc 
Tevens leuk matenaal van buiten Europa aanwezig Zeer veel zegels, zeer hoge cat waarde' 
15351 Zweden 1855-1918. Prijs: € 200,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1918 op albumbladen in map Collectie 
bevat wat beter matenaal zoals (Yvert no's) 2, 7,11,14, 25, 76-85, 87-95 etc Ook veel doublet
ten aanwezig Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15243 Zweden 1855-1976. Prijs: € 210,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1855-1976 in blanco Safe album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15279 Zwitserland 1850-1971. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1971 in blanco album Collectie 
IS goed gevuld met o a veel verschillende tandingen, goede combinaties, Pax sene compleet (+ 
extra 3, 5 en 10 franc). Pro Juventute, Pro Patna, goed luchtpost, goed dienst etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15304 Zwitserland. Prijs' € 175,00 
Insteekboek met de inhouden van 3 gelopen rondzendboekjes Zwitserland Destijds uitgepnjsd voor 2600 
gulden (ca 1200 euro) Compleetgefotografeerdopwww.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 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact heeft opgenonnen, verkopen is geen kunst, 

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

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

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

mailto:info@pzhzeist.nl


OUR GREAT AUCTION IN SUMMER 
18^'^ Auction II 6^'^  10''' of June 2011 

S^ June OVERSEAS & THEMATICS 
"°'^ single lots ' Cat. Vol. 1 

7«>June EUROPE 
^"^ single lots = Cat. Vol. 2 

8" June GERMANY 
■̂ ed smgle lots = Cat. Vol. 3 

g^june COLLECTIONS 
^^" Overseas and WorlJwiJe = Cat. Vol. 4 

10*» June COLLECTIONS 

Europe, Germany, estates ana corns == Cat. Vol 4 

and, as a special Volume, our catalogue „International Rarities" Vol. 3 

A short review to our IT" Auction held In March 2011 

Our 17'" Auction held on 7'" 12'" of March 2011 made a total turnover of over 
7,4 Million Euro (without tax) with over 24.000 lots. We would like to thank the 
3.540 bidders and over 700 consigners for the confidence to achieve such 
results. The lots of our „International Rarities  Catalogue Volume 2" had a total 
turnover of 2,47 Million Euro. 

start 5 000 € 
hammer 21.000 € 
(cat value 8 000) 

start 1200€ 
hammer 14.500 C 

start 1500€ 
hammer 30.000 € 
(cat value 5 000) 

For exotic or unusual stamps, covers 

and collections I am your passionate 

reliatle partner to contact 

<ir/Ky 
Christoph Gartner 

CONSIGN TO US! 
For future auctions we are always loo

king for smgle lots, accumulations, spe

cialized collections complete estates 
and coins  worldwide 

Your consignment is welcome at any 
time' An insured pickup service by FE

DEX IS always possible  for large or 
valuable consignments we can visit you 
personally 

Full insurance guaranteed after pnor 
notice. Auction payments  we wire 
your money or we send a check 6 
weeks after the auction 

ALTERNATIVELY WE OFFER 
OUTRIGHT PURCHASE! 
Top prices paid Immediately, 
finder's fee for agents guaranteed. 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 BietigheimBissingen/Germany • Tel. +49(0)7142789400 
Fax. +49{0)7142789410 • info@auktionengaertner.de • www.auktionengaertner.de 
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HEUÏ^Yraa E 
VATICAANZEGELS 150 JAAR ITALIË 

17 maart 1861 is een 
belangrijke datum in de 
geschiedenis van Italië. 
Op deze dag, een maand 
na de eerste zitting van 
het parlement, werd de 
eenheid van het land 
geratificeerd met de 
proclamatie van Victor 
Emanuel II, koning van 
Italië. Het evenement 
kwam na de eerste 
twee oorlogen voor de 
onafhankelijkheid. Deze 
gebeurtenissen leidden 
tot de eenwording, na de 
derde oorlog voor onaf

hankelijkheid. Dit jaar 
wordt de 150e verjaardag 
van die dag gevierd, die 
zal worden opgeluisterd 
door verschillende festi
viteiten in heel Italië. 

HERDENKINGZEGEL AMERSFOORT 

Op 19 april is het 66 
jaar geleden, dat Kamp 
Amersfoort door de 
Duitse bezetter werd 
overgedragen aan het 
Rode Kruis. Deze ge
beurtenis wordt deze dag 
tijdens een plechtigheid 
herdacht. Tot nu toe is er 
binnen de filatelie nooit 
aandacht besteed aan het 
'Leusdense' kamp of aan 
de bevrijding ervan. De 
Vereniging van Postzegel
verzamelaars "De Loupe" 
in Leusden ervaart het als 
haar plicht om deze histo
rische misser te herstel
len. In eigen beheer geeft 
de vereniging ter gelegen
heid van de herdenking 
een postzegel uit. Het 
ontwerp is van secretaris 
van de Loupe Dick Klaas
sen en toont het monu
ment "Gevangene voor 
het Vuurpeloton" en de 
"Roos in prikkeldraad", 
het symbool van de Stich
ting Nationaal Monu

ment Kamp Amersfoort. 
Tijdens de ontvangst 
van oudgevangenen op 
19 april, overhandigde 
voorzitter van De Loupe 
Hans Groot het eerste 
exemplaar aan de oudste 
voormalige gevangene. 
Sindsdien is het velletje te 
koop ä € 7,50. Een deel 
van dit bedrag doneert De 
Loupe aan de Stichting. 
Het velletje kan worden 
besteld via 
deloupe(a)hccnet.nl of 
via 033 4946125. 

MONACOPHIL 2 0 1 1 : 1 0 0 RARITEITEN 

Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Monaco
Phil worden 100 wereldse 
zeldzaamheden getoond. 
Uitzonderlijke stukken 
uit de collecties van Prins 
Albert II van Monaco, de 
Britse koningin Elizabeth 
II, verschillende postmu
sea en leden van de Club 
de Monte Carlo komen aan 
bod. Dit jaar zijn de eregas
ten de "Koninklijke Col
lectie van H.M. Koningin 
Elizabeth II" en de "Royal 
Philatelie Society London" 
die uitzonderlijke stukken 
uit zijn eigen collectie en 
uit de collecties van zijn 
leden zal tentoonstellen. 
Onder deze uitzonder
lijke stukken, zal in 
wereldpremière voor het 
grote publiek, een zeer 
bijzondere wedersamen
stelling kunnen worden 
bewonderd: de Deense 2 
skilling in een opnieuw 
samengesteld blok van vier 
zegels geplaat. 
De geschiedenis van deze 
filatelistische puzzel 
begon in 2000, toen voor 
het eerst een paar van de 
2 skilling aan het grote 
publiek werd getoond. Dit 
paar maakte deel uit van de 
collectie van Maurice Bur
rus, die gedurende de jaren 
60 verschillende keren 
werd verkocht. 

VERENIGINGSBLADPRIJZEN 2011 

Ook in 2011 wordt weer 
gestreden om de Filatelie 

Z Verenigingsbladprijzen, 
° met de hoofdprijs van 
 € 250 voor de bladen van 
^ 'algemene' postzegelver
^ enigingen. Volgend jaar 
i komen de publicaties van 
< gespecialiseerde vereni
= gingen voor deze prijzen 

  . in aanmerking. 
3 3 4 ^^'^^''ig'ngen die aan 

de wedstrijd willen 
deelnemen, kunnen een 
formulier aanvragen bij 
secretaris. 

Drs. S.W.D. Veenstra, 
Roelofsstraat 31,2506 VK 
Den Haag of per email 
su)d.ueenstra@planet.nl. 

Het formulier moet uiter
lijk 15 juli 2011 samen met 
drie complete sets bladen 
aan de secretaris per post 
worden teruggezonden. 
Het gaat om de nummers 
van de laatste, complete 
jaargang van vóór i juli 
2011. Dat kan dus een 
jaargang zijn die geheel in 
2010 is verschenen, maar 

ook een jaargang die van i 
juli 2010 tot en met 30 juni 
2011 loopt. Formulieren 
die na 15 juli 2011 worden 
teruggezonden en bij de 
secretaris binnenkomen 
kunnen helaas niet meer 
in behandeling worden 
genomen. Zoals gezegd: 
uw deelnameformulier en 
de bijbehorende bladen
sets moeten dus uiterlijk 
15 juli 2011 ter post zijn 
bezorgd. De redactie 
wenst u alvast veel succes 
met uw inzending! 

Het 'Burrus'paar werd 
voor het eerst aan het grote 
publiek getoond in 2000. 
Het tweede puzzelstuk, 
een volledige hoektand, 
behoorde tot de legen
darische Ferraricollectie 
en werd tijdens de zesde 
veiling van deze collectie 
in april 1923 in Parijs 
verkocht. 
Het exemplaar naast deze 
hoekrand, positie 92 
van het vel, was voor de 
verzamelaars onbekend 
gebleven tot 1986, toen 
F.T.K. Caröe, een Engelse 
verzamelaar van Deense 
afkomst, zijn collectie 
verkocht in Zürich. Hij 
bracht voor het eerst de 
twee losse exemplaren 

MonacoPhil 
2011 

samen, zodat ze een paar 
vormden. 
Toen het ex 'Burrus'paar 
in New York te koop werd 
aangeboden, begreep de 
huidige eigenaar al snel 
dat hij zijn puzzel kon 
afmaken. Deze plaat
reconstructie is een goed 
bewaard geheim gebleven 
tot de persconferentie die 
in februari jongsdeden 
door de 'Fakes, Forgeries 
& Experts lournal' werd 
georganiseerd. 
Monacophil: 
www. monacophil. eu 
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50 JAAR PV VREDESTEIN 

Postzegelvereniging 
Vredestein bestaat dit jaar 
vijftig jaar. 
Dit jubileum wordt 
gevierd met een tentoon
steüing in het Loosduins 
Museum "De Koren
schuur", M. van Henne
bergweg 2a, Den Haag. 

De tentoonstelling wordt 
gehouden van 11 juni t/m 
17 september. 
Op deze tentoonstelling 
worden niet alleen post
zegels tentoongesteld, 
maar ook de geschiede
nis van de rubberfabriek 
Vredestein. 
Meer info: 
www. loosduinsmuseum. nl 

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

Harderwijk 
PV Harderwijk en Omstre
ken: drs. P.J.Th. Helder
man, Oranjelaan 45, 
3843 AB Harderwijk, 
Hheldwess(a)caiway.ni. 

Rotterdam 
R.Ph.Ver.:F.J.vanRiel, 
Capellapad 11, 3204 AH 
Spijkenisse, telefoon 
0181615986, 
E3fj.vanrielni(p)hetnet.nl. 

Veenendaal 
FVDeGlobe: H.C. Jansen, 
Spaarne3,3904NE 
Veenendaal, telefoon 
0318518405. 

Woudenberg 
PZV Onder de Loep: W. Tel, 
Prangelaar 68, 3931 
RD Woudenberg, tele
foon 0332863389. 

Mutaties van vereni
gingsadressen kunt u 
uitsluitend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, 
P.W. Alexanderlaan 41, 
3273 AS Westmaas 
Be.braaken5iek(g>tde2.nl. 

mailto:d.ueenstra@planet.nl


ROEMEENSE PIOENEN KOMEN UIT 

Romfilatelia heeft twee 
speciale postzegelvelletjes 
met pioenen uitgegeven. 
De pioen werd voor de 
eerste keer ongeveer 77 
na Christus door Phnius 
de Oudere beschreven. 
Het werd veelvuldig 
gebruikt in oude medi
cijnen ter behandeling 
van diverse ziekten. In 
China heeft deze bloem 
een rijke geschiedenis als 
een symbool van rijkdom 
en eer. De postzegelvel
letjes tonen twee soorten 
pioenrozen uit Roemenië. 
Zo is op het velletje met 
waarde i lei afgebeeld de 
peregrina Paeonia - De 
Roemeense pioen, die 
op grote schaal worden 
aangetroffen in de bossen 
van Oltenië, Walachije 
en Moldavië. Op het 
souvenirvelletje met 

waarde 2,10 lei wordt de 
Paeonia tenuifolia - Fern 
Leaf Peony getoond, een 
zeldzame en beschermde 

plant, beter bekend als 
Rusioara of Ruja de 
Rusal. Meer info: 
www.romfilateiia.ro 

A\AAK VAN JE KAART EEN CADEAUÏJE! 
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DA'S TOCH EEN KAART WAARD 

'Da's toch een kaart 
waard' wordt dit jaar 
van 18 april tot 8 mei ge
houden. Wie in die drie 
weken voor minstens 
€ 5 aan wenskaarten 
aanschaft op een van de 
duizenden deelnemende 
verkooppunten, krijgt 
een velletje met drie 
bijzondere postzegels 
cadeau. Het ontwerp is 
van de hand van grafisch 
ontwerper Nicole Mar
tens uit Rotterdam. Het 
velletje heeft als motto 
'maak van je kaart een 
cadeautje' en op de drie 
postzegels vier gestileer
de, veelkleurige bloem-
vormen afgebeeld. 
TNT Post is aange
sloten bij de Stichting 
Wenskaart Nederland. 
Bij 'Da's toch een kaart 
waard' doen AKO, Blz., 
Bruna, EXPO, Primera, 
READ Shop en V&D 
mee. Daarnaast hebben 
de betere wenskaarten-
winkels zich aangemeld. 
Het is voor de tiende keer 

dat deze jaarlijkse actie 
wordt gehouden. 
Het postzegelvel Da's 
toch een kaart waard 
bevat drie gelijke postze
gels met de waardeaan
duiding I en NEDER
LAND 2011. Op elk van 
de drie postzegels zijn 
vier gestileerde, veel
kleurige bloemvormen 
afgebeeld. Twee van deze 
vormen lopen over de 
perforatie door op de 
velrand. Boven aan het 
vel staat in groene letters 

het motto van dit jaar 
vermeld: maak van je 
kaart een cadeautje. 
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RECTIPICATIE 

In het vorige nummer is 
een foutje geslopen: 
Het persoonlijke 
postzegelvelletje 200 
jaar Rechterlijke Macht 
in Nederland is bij de 
Collect Club te koop 
voor € 4,95 in plaats van 
€3.95-

MAURITIUS: ROYALTIES IN BERLIJN 

Een unieke internationale 
tentoonstelling verenigt 
de legendarische Blauwe 
en Rode Mauritius postze
gels in het Museum voor 
Communicatie in Berlijn. 
De Blauwe Mauritius 
en haar 'zusje', de Rode 
Mauritius, behoren tot 
de zeldzaamste en meest 
waardevolle postzegels 
wereldwijd. 
Twaalf Blauwe en vijftien 
Rode Mauritius postzegels 
hebben de tijd overleefd 
tot op heden, elk met zijn 
eigen geschiedenis van 
de herontdekking en de 
opeenvolgende eigenaars. 
Van 2 tot 25 september 
zal in het Museum voor 
Communicatie Berlijn de 
tentoonstelling, 'Mauri
tius', Vereniging van de 
Queens in Berlijn worden 
gehouden. Deze zal 
ongeveer driekwart van de 
27 historische Mauritius 
postzegels omvatten. 
Het museum bezit twee 
van hen (een rode, een 
blauwe) en samen met 
anderen in deze unieke 
show - internationaal 
uniek, omdat het grootste 
aantal van deze 'kroonju
welen van de filatelie' ooit 
tentoongesteld onder een 

dak worden herenigd. 
Ze werden meer dan 160 
jaar geleden uitgegeven 
door de Britse kroon
kolonie Mauritius en in 
bruikleen gegeven door 
de Koninklijke Philatelic 
Collection van koningin 
Elizabeth II, de British 
Library, de postmusea in 
Den Haag en Stockholm, 
de Blue Penny Museum in 
Port Louis, Mauritius en 
van een aantal particuliere 
verzamelaars. 

De begeleidende tentoon
stelling en de catalogus 
geven uitleg over de 
historische achtergrond 
van het fenomeen van de 
'Mauritius mythe', en de 
bijzondere geschiedenis 
van deze meest beroemde 
postzegels van de wereld. 

STAMPGROSSIER: VALSE POSTZEGELS! 

Postzegelverzamelaars 
ondervinden steeds meer 
hinder van de website 

a^SÊl i g s ! s ^ i 

www.siampgrossier.nl 
Deze site van Rob Nihot 
verkoopt zegelvellen van de 
eerste serie Nederland die 
blijken te zijn vervalst. Ook 
op Marktplaats is hij actief 
dus de gretige verzamelaar 
van de eerste serie is hier
mee gewaarschuwd. Eerder 
verscheen dit bericht bij 
Postzegeljournaal. De 
zegels in kwestie blijken 
natuurgetrouwe kopieën te 
zijn uit de officiële NVPH-
catalogus. 

NIEUW? POSTNU 

PostNL zal tegen de 
zomer de nieuwe naam 
worden van TNT Post. Dit 
bevestigde TNT Post on
langs. TNT zal zich bin
nenkort opdelen in twee 
aparte beursgenoteerde 

bedrijven TNT Express 
en (ex-TNT) PostNL. De 
kleur van de bestelauto's 
en brievenbussen blijven 
oranje, net als het nieuwe 
logo, dat is vrijgegeven. 

http://www.romfilateiia.ro
http://www.siampgrossier.nl
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DE TOEKOMST IN BEWEGING 

Op 28 maart verscheen 
een blok met twaalf zegels 
gewijd aan de Stad van 
Nederland - toekomst in 
beweging. Wie met dit blok 
bij de hand naar 
luiuu; toekomst-mbeuieginfl. 
nl gaat en de webcam aan 
heeft staan kan aanvullende 
visuele informatie krijgen 

over de gebouwen op de ze
gels. Of zoals de instructie 
op de website luidt; i. Houd 
de postzegel bij de hand, 2. 
Sluit je webcam aan, 3. Klik 
op Ga, 4. Houd de zegel 
voor de webcam, 5. Bekijk 
het gebouw van alle kanten. 
Deze Augmented Reality 
zegels zijn best leuk, als je 
een computer met webcam 
hebt. 

En doe je niet aan postze
gels? Dan hebben we nog 
Urban Augmented Reality 
(UAR). Deze mobiele ar
chitectuurapplicatie van 
het Nederlands Architec
tuur Instituut geeft aan 
de hand van tekst, beeld, 
archiefmateriaal en film, op 
een iPhone of een Google 
Android-toestel (in een 
later stadium ook Nokia-

telefoons) informatie over 
de gebouwde omgeving. 
AR kan gebruikt worden 
op telefoons voorzien van 
camera, kompas en GPS. 

Richt de camera op een 
gebouw en zie in je scherm 
het gebouw met daarover
heen een digitale informa-
tielaag." u)U)u;.nai.nl/uar 

DE UNIVERSITEIT VAN UTRECHT 3 7 5 JAAR 

DE VAST-KADER ZEGELS 

De vast-kader zegels zijn 
nog steeds niet volle
dig geaccepteerd in de 
georganiseerde filatelie. 
Via fraai geformuleerde 
reglementen wordt er een 
kunstmatig onderscheid 
gemaakt tussen wat bij de 
posterijen vandaan komt 
- hierbij wordt aan het 
onderscheid tussen voor
deur- en achterdeurzegels 
gemakshalve maar voorbij 
gegaan - en wat bij een 
filatelistische organisatie 
wordt uitgedacht en wat 
een privé persoon cq een 
bedrijf laat maken. De laat
ste categorie vast-kader ze
gels blijkt het schadelijkst. 
Wie deze zegels meent te 
kunnen gebruiken opeen 
Nederlandse tentoonstel
ling onder auspiciën van 
deKNBF komt van een 
koude kermis terug. Afi:rek 
van punten in de beoorde
ling gegarandeerd! 
De achtergrond van dit 
alles? Het in bescherming 
nemen van de jury dat door 
de bomen het bos niet 
meer ziet. Het herkennen 
van TNT Post-uitgaven en 

Op 28 maart verscheen een 
blok met tien zegels gewijd 
aan het 375 jaar bestaan 
van de Rijks Universiteit 
Utrecht. 
Hoewel de indruk was 
gewekt dat deze zegels 
bij alle reguliere verkoop
punten van TNT Post ver

krijgbaar zouden zijn, is nu 
voor de tweede keer in 2011 
een serie zegels uitgeko
men - na de kathedraal van 
Den Bosch - waarbij TNT 
Post uit bezuinigingsover
wegingen heeft besloten 
om de verkoop te beperken 
tot Bruna agentschappen. 

die van de eigen aangeslo- Costerus-capittel uitgege
ten verenigingen is nog ven door de KNBF zelf zal 
tot daar aan toe, maar niet het niet halen ...: Lex dura! 
dat wat van daarbuiten , Vita brevis! [i] 
komt... De zegel van het 1 0 6 B 1 1 8 " 

http://www.galeoptix.nl/%c3%9fla/druktech.htm
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GRAFFini KUNST - LAKEN DE WAND 

Op i6 mei verschijnt 
een blol<: met vijf zegels 
van (i Europa) (= 0.93) 
met afbeeldingen van 
grafHtil<unst op de Wand 

in Lalcen. Montage van 
Luc Deryclce. Het grootste 
fresco van België voor 
tramhalte De Wand in 
Laken dat in het eerste 

weekend van juli 2007 
werd afgewerkt. 
De zegels zijn gedrukt in 
offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen. 

Het zegelformaat is for
maat 3 - 27.66x40.20mm -
met een perforatiemaat 11 
1/2 16/23 tanden hor./vert. 
Aan linker-, boven- en on

derkant niet doorlopend, 
rechts geheel doorlopend. 
Productbarcode rechts op 
het blok. Losse zegels uit 
het blok kosten loc méér. 

FEEST VAN DE POSTZEGEL - OUDE EN NIEUWE BRIEVENBUSSEN 

Ook op 16 mei verschijnt 
een blok met tien [=5x2] 
zegels van (i) (= 0.61) 
met afbeeldingen van vijf 
verschillende brieven

bussen. Ontwerp en 
gravure van Guillaume 
Broux, montage MVTM 
[Myriam Voz en Thierry 
Martin]. 

De blokken zijn gedrukt 
in vierkleuren raster
diepdruk gecombineerd 
met plaatdruk op een 
Goebel-rotatiepers in 

Oude en nieuwe 
brievenbussen 

Anciennes et nouveiles 
boTtes aux lettres 

de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3 - 27.66x40.20mm 
- met een perforatiemaat 
II1/2 16/23 tanden 
hor./vert. Aan boven- en 
onderkant met een gat 
doorlopend, links en 

rechts geheel doorlo
pend. Productbarcode 
midden op de onder
rand van het blok. Het 
blok kost € 6,10 en wordt 
slechts als geheel - en 
bloc - verkocht. 

:^''^Wkë 

PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

Voorzien nog met het 
oude logo is het basisze
gel voor de persoonlijke 
postzegels met aanhang
sel verschenen, verkrijg
baar samen met de wens
kaarten van Hallmark. 

Behalve met een tekst in 
de Nederlandse taal ook 
een in het Frans: Een 
speciale wens - Un voeu 
special; Beste wensen -
Meilleurs voeux. 
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WK VROUWENVOETBAL IN DUITSLAND 
Op 26 juni zal in Berlijn 
de aftrap plaatsvinden 
van het WK Vrouw/en-
voetbal. Nederland doet 
niet mee aan dit toer
nooi, w/aarin 16 landen 
tegen elkaar strijden. Er 
zijn tegenwoordig heel 
wat meiden die voetbal
len. Tegenover de jon
gens staan ze aardig hun 
mannetje. In 2007 werd 
in Nederland de eredivi
sie opgericht voor vrou

wenteams. Wie denkt 
dat meisjes en vrouwen 
pas sinds de laatste jaren 
het voetballen hebben 
ontdekt, heeft het mis. 
Zo was vrouwenvoetbal 
bijvoorbeeld in Engeland 
heel populair tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en 
vlak daarna. Maar de 
Engelse voetbalbond 
vond het maar niets. Die 
zei dat vrouwenvoetbal 
onsmakelijk was en het 

werd verboden. Het ge
volg was dat de vrouwen 
hun eigen voetbalbond 

oprichtten en lekker door 
bleven spelen. 

BANANEN GROEIEN AAN EEN BOOM 
Er zijn kinderen die niet 
weten dat een stukje 
vlees afkomstig is van 
een dier. Zij hebben geen 
idee waar een kipfilet of 
een biefstuk vandaan 
komt. Zo zijn er mis
schien ook wel kinderen 
die niet weten dat fruit 
aan een boom of struik 
groeit. Voor hen is de 
serie zegels van Bar- ze aan de boom groeien, 
bados heel leerzaam. Voor degenen die het 
Allerlei vruchten zie je op niet zouden herkennen is 
die zegels, maar ook hoe er telkens ook een open

gesneden stukje fruit 
te zien. Hier afgebeeld 
zijn een banaan en een 
cashewnoot. 

DAG VAN 
DE]EUGDFILATELIE2012 
IN PURMEREND 
Dit jaar was er helaas geen Dag van de jeugdfi-
latelie, maar volgend jaar kun je weer het grote 
postzegelfeest voor de jeugd meemaken. In het 
weekend van 20 tot en met 22 april 2012 wordt 
in Purmerend de tentoonstelling Filamanifestatie 
2012 georganiseerd. De samenwerkende postze
gelverenigingen uit Noord-Holland zorgen ook dat 
de jeugd niet vergeten wordt en nemen meteen 
ook de Dag van de Jeugdfllatelie voor hun reke
ning. Dus, noteer maar vast in je agenda en kom 
volgend jaar allemaal! 
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f/éaMamt4oH 201 
Ben je al begonnen met 
de voorbereidingen voor 
de Filamarathon 2012? 
In het novembernum
mer van de Posthoorn 
hebben we je verteld 
dat het thema dan 
"vakantie" is. Om mee 

te kunnen doen met de 
Filamarathon moetje 
een kleine verzameling 
maken van 6-12 bladen 
{A4-formaat). Je doet 
dat aan de hand van een 
aantal vragen die je uit
werkt met fllatelistische 
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elementen. De eerste 
vraag is: 

Wat vind je leuk om te 
doen tijdens de vakan
tie? Laat op 1 of 2 blad
zijden iets zien van de 
dingen die jij graag doet 
tijdens je vakantie, bijv. 
kamperen, zwemmen, 
wandelen, bergbeklim-
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men, enz. (kijk voor de 
overige vragen in het 
novembernummer van 
De Posthoorn of op 
de site van jFN http:/ / 
wwAW.ieugdfilatelie.nl/ 
jeugdfilatelie/nieuws-
brief.htm ). De post van 
Nieuw Zeeland gaf een 
serie uit die goed op je 
bladen zouden passen. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0 1 8 3 - 4 0 39 52 

Misschien eet jij ook wel 
graag een ijsje tijdens de 
vakantie? En wat dacht 
je van het strand, lekker 
mountain biken of ga jij 
liever vissen? 

DE EERSTE AUTO 
Al eeuwenlang proberen 
mensen zich snelier te 
verplaatsen dan te voet. 
Ze gingen op ezels en 
paarden zitten, maakten 
karretjes en koetsen, 
bouwden treinen en 
auto's. De Duitse 
uitvinder Karl Benz 

was de eerste die in 
1885 een auto bouwde. 
Het was een typisch 
product van zijn tijd 
en leek erg veel op de 
koetsen die toen overal 
door de straten reden. 
Het was een wonder 
dat hij zonder de hulp 
van paarden of andere 
dieren deze "koets" 
kon laten rijden. Voor 
Benz hadden anderen 
al auto's gemaakt, maar 
die reden op stoom. 
De motor die Benz had 

; Karl Friedrich Benz 
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ontwikkeld had benzine 
nodig, net als de meeste 
auto's van tegenwoor
dig. Daarom wordt Karl 

Benz de uitvinder van 
de auto genoemd. Heel 
erg snel ging die eerste 
auto overigens niet. Met 

een beetje geluk 
15 kilometer per 

reed je 
uur! 

http://
http://wwAW.ieugdfilatelie.nl/
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dat hij in de woestijn 
voorkomt. Want hij 
kan immers water op
slaan. Als je er in prikt, 
schijnt het water er 
uitte lopen. Wel eens 
geprobeerd? Proefje 
doen, hoort ook bij 
filatelie. 

Nog een nieuw woord 
Cactussen zijn vetplan-
ten, anders gezegd: 
succulenten. Ze slaan 
water op in een deel 
van het lichaam. Dat 
kan de wortel, de sten
gel of het blad zijn. 
Succulent komt van 
het Griekse succus, 
dat betekent: sap. 

Aanpassing aan de 
droogte 
Als je aan een cactus 
denkt, dan weetje 

De reuzencactus 
Nu wordt het interes
sant. Deze cactus 
kan meer dan twintig 
meter hoog worden. 
Hij groeit heel lang
zaam, pas na zeventig 
tot tachtig jaar krijgen 
ze hun eerste vertak
kingen. Je vindt deze 
soort in het zuidwes
ten van Amerika en in 
Mexico. 

Geen bladeren maar 
doorns 
Omdat deze planten in 
droge gebieden leven, 
kunnen ze niet te veel 
vocht kwijtraken. Hun 

bladeren zijn daartoe 
veranderd in doorns. 
Met deze naalden is 
er zo weinig mogelijk 
verdamping. En ook 
belangrijk: dieren heb
ben geen belangstel
ling om deze plant op 
te eten. Hoe zou dat 
nou komen? 

mwmwwmwwwmi^wwwm 
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De bloemen 
Alle cactussen hebben 
bloemen. Hun kleuren 
worden op deze zegels 
prachtig weergegeven. 

De koningin van de 
nacht 

De meeste cactussen 
zijn dagbloeiers, maar 
er is er ééntje die 's 
nachts bloeit. Het is 
een klimmertje, die 
met zijn driehoekige, 
lange stengels langs 
boomstammen of 
muren klimt. Hij heeft 
ook doornen. De bloe
men gaan 's nachts 
open en blijven maar 
een paar uur open. 
Helaas kunnen wij 
hem niet in onze tuin 
laten groeien; hij heeft 
meer warmte nodig 
zoals in de buurt van 
Mexico en Cuba. 

Hoe verzorg je een 
cactus? 
Goed zo, een ding 
weetje al: ze hebben 
weinig water nodig. 
Zelfs om de drie we
ken, en niet vaker. Ze 
hebben veel zonlicht 
nodig, dus in de ven
sterbank is een goede 
plek. En de tempera
tuur mag niet onder 
de io° komen. Dat is 
logisch, want het is 
een plant uit warme 
streken. 

Er is ook een club 
Als je nou geen 
postzegels verzamelt 
maar cactussen, dan 
kun je terecht bij de 
Succulenten club. Men 
houdt lezingen, geeft 
een tijdschrift uit, ze 
hebben een website en 
op ruilbeurzen worden 
zaadjes uitgewisseld. 

P f « 

Wat een leuke hobby! 
Veel geleerd 
Het mooie van post
zegels verzamelen is, 
dat je er zo ontzettend 
veel van leert. Je be
kijkt de afbeeldingen, 
je leest de moeilijke 
Latijnse namen, je 
zoekt op wat het is en 
dan blijk je toch wel 
een zeer bijzonder 
zegeltje in je handen 
te hebben. Ga je ook 
eens op zoek? 

Succes er meel 

(ytoe**^ VJOm/ {jyiMi^ 
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VERZAMELEN EN TENTOONSTELLEN MET PATRICK 

Het opbouwen van een eigen thematische collectie 
Patrick Peschke is een jeugdlid van de ZuidHoilandse vereniging 
van Postzegelverzamelaars (ZHPV). Aan de hand van zijn 
ervaringen als inzender op tentoonstellingen schreef hij voor het 
clubblad een aantal bijdragen over verzamelen en tentoonstellen. 
De komende tijd zullen deze artikelen in een aangepaste vorm in 
De Posthoorn worden opgenomen. 
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Inleiding 
Even een waarschuwing 
vooraf: van sommige 
dingen zal niet meteen 
duidelijk zijn waarom ik 
dat op een aparte manier 
laat zien of vertel, dat zal 
later duidelijk worden. 
Het heeft allemaal te ma
ken met de regels van het 
tentoonstellen. Daarom 
vertel ik af en toe wat 
over de regels van het 
tentoonstellen, die nodig 
zijn voor het maken van 
de bladen. 

1. De postzegel 
 Ik neem aan dat de 
=■ meesten van jullie het 
2 verschil tussen postfris 
^ en gestempelde postze
„ gels weten. Voor degenen 
^ die het niet weten: post
5 fris is de postzegel die 
~ niet gebruikt is en er zit 

op de achterkant nog een 
3 4 0 ' '("^'^^g Op <Js voorkant 
» ■• zit dan geen stem

pel. Postzegels kun je 
verzamelen op verschil
lende soorten gebieden. 
Sommige postzegels 

hebben een apart doel 
van uitgifte. Je hebt 
langlopende zegels (i), je 
hebt gelegenheidszegels, 
zonder en met toeslag 
(2), je hebt portzegels (3) 
en dienstzegels. Je hebt 
natuurlijk ook nog de 
postzegels met maar drie 
kanten getand, of voor 
de helft, of helemaal on
getand. Ook zijn er nog 
altijd zegels die zijn ge
maakt in een rare vorm. 
Denk aan de voetbal van 
Frankrijk, of Nederland 
met de doorlopende 
koeien en vlaggen. Ook 
bestaan er zegels met 
een tabje eraan vast. De 
tab mag je alleen maar in 
je verzameling opnemen 
in combinatie met de 
originele zegel eraan vast 
(4). 

Minder voorkomende 
zegels 
Er bestaan ook nog 
een aantal wat minder 
voorkomende zegels. 
Ik ga je er een aantal 
voorleggen. Om te 

beginnen de zegels met 
de opdruk Specimen (5). 
De reden waarom deze 
zegels zijn gemaakt is 
deze: journalisten willen 
graag in hun bladen de 
nieuwe postzegels die 
worden uitgegeven laten 
zien. Vroeger werden er 
dan een paar exemplaren 
voor de originele uitgifte 
naar de journalist toege
stuurd, totdat er daar
mee gefraudeerd werd. 
Wat heeft men toen 
bedacht? We drukken 
er een tekst op, zodat 
iedereen weet dat deze 
zegels speciaal voor de 
journalisten zijn. Zo weet 
men tegenwoordig welke 
zegels er uitkomen, want 
je kunt het origineel wel 
in de bladen zien, maar 
iedereen moet wachten 
tot de echte uitgifte. 
Deze zegels mag je te
vens ook gebruiken met 
het tentoonstellen. Ze 
zijn alleen wat moeilij
ker om aan te komen 
en daardoor vaak wat 
duurder. Maar als er een 

grotere oplage van is dan 
valt het wel mee. Speci
men bestaat niet alleen 
op zegels, maar ook op 
postwaardestukken. 

Reclame 
Ik laat je ook een zegeltje 
uit NieuwZeeland zien 
met een reclame op 
de achterkant (6). Dat 
is een heel tijdje ' in' 
geweest. Men drukte 
dan op de achterkant 
van de postzegelvellen 
reclame, dit werd wel 
door de post zelf gedaan 
anders was de postze
gel niet geldig. Bij het 
tentoonstellen mag je de 
reclame gebruiken als die 
bij je thema past op een 
voorwaarde dat je een 
fotokopie of scan laat 
zien en deze mag met 
groter zijn dan 66% van 
het origineel. 

Watermerk 
Een watermerk is ieder
een denk ik wel bekend. 
Ik laat er eentje zien 
van het hakenkruis, dat 

op verschillende Duitse 
zegels is te zien (7). 

Muntgeld 
Rond 1930 was er de gro
te crisis. Er kwam te veel 
geld er was inflatie. Men 
maakte zoveel muntgeld 
in die tijd, dat de grond
stoffen voor dat munt
geld opraakten, behalve 
aluminium. Men bedacht 
nog een andere manier 
om geld te maken. Men 
pakte een stukje karton, 
daar werd een postzegel 
opgeplakt en dat werd 
dichtgeplakt om het goed 
te houden. Maar wie 
ging dit systeem betalen? 
Die oplossing was er 
gauw. Bedrijven gingen 
dit maken en drukten op 
de achterkant van het 
karton hun reclame (8). 
De reclame mag je ook 
gebruiken bij het ten
toonstellen, maar weer in 
combinatie met een scan 
of fotokopie. 

Patrick Peschke 
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ANTWOORDEN PUZZEL FEBRUARI 2011 

Dit zijn de antwoor
den van de puzzel van 
januari 2on: 1. ZuidAfri
ka; 2. Gerry Anderson; 3. 
Nineve; 4. Engeland; 5. ri
vierkreeften; 6. steenkrab; 
7. Boules de Moulins. 

Na loting heeft Leendert Stolk uit Apeldoorn een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL MEI 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. In welk jaar werd de Nederlandse veldpost

dienst opgericht? 
2. Welke twee betekenissen heeft het woord "pas

sie"? 
3. Waarom hebben cactussen doorns in plaats van 

bladeren? 
4. Waar en wanneer wordt de Dag van de Jeugdflla

telie 2012 gehouden? 
5. Wie bouwde de eerste auto? 
6. In welk land drukten ze reclame op de achter

kant van postzegels? 

Stuur je antwoorden voor i juli 2011 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent i , 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL MEI 2011 te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

dan 1400 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

Mijn militair correspond enttead res is: 

4) Veld postkanfoor no <P 
1) Mll l l i l ra rang, naam an *oarl«)lar* 
2) Ondardaal waario« de militair bahoert. 
3) Graolm lagar«*nha)d. 
4} N um mar Valdpoftkanleor 
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Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
JFN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen en 
optreden als jurylid. Het 
gaat over de manieren 
waarop je kunt verzame
len en over de vele soor
ten verzamelingen die er 
Zijn. Het IS een ideeën
bus. In de Posthoorn 
geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. 

Deze maand stellen we 
de vraag: 

Wat is veldpost eigen
lijk» 
Veldpost is post die is 
verzonden door of naar 
militairen tijdens een 
oorlog of mobilisatie. 
Er wordt gebruik wordt 
gemaakt van een eigen 
militaire postorganisatie. 
De Nederlandse veld
postdienst is opgericht 
in 1904. In veel gevallen 
genieten de militairen 
portvrijdom. Dat bete
kent dat er niet betaald 
hoeft te worden voor hun 
post. Soms moet de post 

wel gefrankeerd worden, 
maar dan tegen een 
lager tarief. In sommige 
landen geldt dit alleen 
tot een bepaalde rang: de 
gewone soldaat heeft het 
recht van portvrijdom, 
de generaal niet. Op de 
afbeelding zie je een 
kaart die op 10 mei 1940 
werd verstuurd door 
een militair. Hij laat zijn 
familie weten waar ze 
de post naartoe moeten 
sturen, (zie ook ABC pp. 
7375) 

PC TIP VAN MARTH 
Maak je eigen presentatie voor bijvoorbeeld 
een spreekbeurt. Op http://www.|eugdfilate
lie.nl/ieugdfilatelie/spreekbeurt.htm staan en
kele spreekbeurten in PowerPoint waaronder 
één met een extra Word document voor een 
toelichting per dia. Kant en klaar te downloa
den (een 10 zonder je best te doen, waardoor 
er meer tijd overblijft voor het postzegelen). 

MarXh van Herk 

WIST JE DAT... 
...de passiebloem een 
heel bijzondere bloem 
is? Hij is in de i6e eeuw 
voor het eerst ontdekt 
in ZuidAmerika, maar 

komt nu vrijwel overal 
op de wereld voor. Maar 
waar komt die naam 
vandaan? Het woord 
PASSIE betekent niet 
alleen hartstocht, maar 
ook lijdensverhaal. 
Het waren Spaanse mis
sionarissen die toen in 
de weelderige bloem de 
doornenkroon van Jesus 
Christus aan het kruis 
herkenden. Zij voerden 
de naam Passiflora in. 
In het geslacht Passie
bloem zijn inmiddels 

ruim 500 verschillende 
soorten bekend, de 
een nog mooier dan de 
andere. 

Toon Oomens 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post

hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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DUITSE NIEUWTJES 

Na de Franse nieuw
tjes nu aandacht voor 
Duitsland, dat we te lang 
verwaarloosd hebben. 
Ten onrechte, want het 
Duitse land is mooi en 
heeft Frankrijk inmiddels 
ingehaald als vakantie
land voor de Nederlan
ders. Gestart wordt met 
afb. [i] van het zuidelijk 
gelegen Regensburg met 
de eerste officiële uitge
geven maximumkaart van 
de Deutsche Post. Deze 
verscheen in april in een 
oplage van 3.000 stuks. 
Hij is mooi ontwaard met 
het gelegenheidsstempel 
van afb. [ia]. Net als op 
de postzegel zijn in de 
oude stad de twee torens 
van haar Petersdom 
overal zichtbaar. Deze 
zijn echter pas in de 19e 
eeuw toegevoegd. Wel 
oud zijn de torens van de 
Romaanse Dom van Lim
burg aan de Lahn van afb. 
[2]. Het westelijk gelegen 
stadje vierde in 2010 zijn 
iioojarig bestaan en de 
postzegel toont de oude 
Lahnbrug met verdedi
gingstoren boven de rivier 
de Lahn. 

Tamelijk recent is het 
20jarig jubileum van 
de grote maandagde
monstraties die in de 
Nicolaikirche begon in 
het oostelijk gelegen 
Leipzig. Op 23 oktober 
1989 waren er ca. 320.000 
demonstranten en deze 
volksbeweging leidde 
uiteindelijk tot de val van 
de DDR. Enkele regimes 
in sommige Arabische 
staten maken dit nu ook 
mee. De kaart van afb. 
[3] toont de kerk in al 
haar glorie, het stempel 
ook de demonstranten. 
De val maakte dat Berlijn 
opnieuw de hoofdstad 

Z werd van de vergrote 
5 Bondsrepubliek en in de 
 Rijksdag zetelt weer het 
s parlement. Afb. [4] toont 
^ het verbouwde parlement 
i op de postzegel, de kaart 
2 de oude situatie. JVlinder 
^ bekend bij ons is het ge

. .  bouw van afb. [5] waarin 
« 2 de Bondsraad zetelt. Dit 

is het tweede parlement 
van Duitsland en lijkt 
een beetje op onze Eerste 
Kamer, maar de directe 
invloed van de grootste 

partij in de verschillende 
Duitse staten is er groter. 
Om de tocht door Berlijn 
te completeren op afb. [6] 
de Branderburger Tor met 
een frankeerstrook die in 
2008 verscheen. 

We kunnen natuurlijk niet 
voorbijgaan aan de mooi
ste serie van Duitsland. 
Sinds 2004 verschijnen bij 
de Deutsche Post elk jaar 
twee vuurtorenzegels en 
we besluiten met enkele 
vuurtorens in het noorden 
die de afgelopen vier jaar 
verschenen zijn. In het 
plaatsje Pommerby aan 
de Oostzeekust staat de 
vuurtoren van Falshoft. 
De zegel van afb. [7] 
verscheen in 2010 t.g.v. 
het loojarig jubileum 
van deze 28 meter hoge 

gietijzeren toren. Hoger 
en ouder is de vuurtoren 
van Norderney aan de 
Noordzeekust vlak bij 
onze wadden. De toren 
van afb. [8] werd tussen 
1872/74 gebouwd en in 
2006 voor het laatst nog 
gerestaureerd. Dankzij de 
ligging op een hoog duin 
bedraagt de lichthoogte 
zestig meter en is de vuur
toren vanaf een afstand 
van 27 zeemijlen goed 
zichtbaar. 
In 2007 is de vuurtoren 
Hörnum op het eiland 

Sylt van afb. [9] versche
nen t.g.v. haar loojarig 
bestaan. In 1974 is de 
vuurtoren Warnemunde 
in Rostock aan de Oost
zee al op een OostDuitse 
postzegel verschenen. 
In 2008 verscheen die 
van afb. [10]. Met een 
lichthoogte van 34 meter 
is de toren niet bijster 
hoog. Toch trekt die vele 
bezoekers door het fraaie 
uitzicht over Rostock. 
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ORGANISATIE VOOR 
ECONOMISCHE SAMENWERKING 
EN ONTWIKKEUNG 
DE OtSO ZET ZICH AL bO JAAR 
WtRtLDWUD IN VOOR GROTERE 
WELVAART EN WELZUN VAN MEMSEN 
DOOR NAUWE SAMENWERKING 
TUSSEN LANDEN VAVWOECDORG 
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KOHINKUJKE NEDERLANDSE 
BIUARTBOND 
DE KN8B BESTAAT IN 2011 100JAAR 
EN IS DE NATIONALE SPORTBOND 
VOOR 8ILJARTSP0RT DIE ALLE 
KEUSPORTEN tPOOL. CARAM80LE. 
SNOOKER EN DRIEBANDEN) 
VERTEGENWOORDIGT WWWKNBBNL 
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K.4INKLIJKE. 
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NEDERLAND 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
DAMBOND 
DE KONINKUJKE NEDERLANDSE 
OAMBONO (KNDBJ IS EEN SPORT 
BOND MET 6000 LEDEN EN 
PROMOOT HET DAMSPEL IN DE 
RUIMSTE ZIN WWWKNDB NL 
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SLOT LOEVE5TEIN 
MÉÉR DAN EEN MUSEUMI SLOT 
LOEVESTEIN IS EEN VAN DE 
BEKENDSTE KASTELEN VAN 
NEDERLAND VOORAL DOOR DE 
SPECTACULAIRE ONTSNAPPING IN 
EEN BOEKENKIST VAN HUGO DE 
GROOT WWWSUJTLOEVESTEIN NL 
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ICO JAAR 
GEMOOTSCHAP 
^■E^ER|.AN^SE 
CCnflPONISTEN 

GENOOTSCHAP NEDERLANDSE 
COMPONISTEN 
HET GENOOTSCHAP VAN 
NEDERLANDSE COMPONISTEN IS 
EEN BEROEPSVERENIGING DIE DE 
DIRECTE EN INDIRECTE BELANGEN 
BEHARTIGT VAN NEDERLANDSE 
COMPONISTEN WWWGENECONL 

IOC JAAR 
GENOOTSCHAP 
ME3ERi^N3SE 
COMK^NISTEN 
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JUBILEUMZEGELS 2 0 1 1 

Bij het ter perse gaan van 
dit nummer kwamen de 
beelden voor jubileumze
gels 20II uit. Het gaat om 
het 100 jaar genootschap 
van componisten, 65 
jaar slot Loevenstein, 100 
jaar Koninklijke Neder

landse Dambond, 100 jaar 
Koninklijke Nederlandse 
Biljartbond en 50 jaar VN
organisatie OESO. Het be
treft hier een velletje met 
frankeerwaarde i van tien 
zegels met vijf verschil
lende motieven. 

UITGIFTEPROGRAMMA EERSTE HALFJAAR 2 0 1 1 

2 mei 
• Jubileumpostzegels 

2011: postzegelvel met 
tien postzegels, waarvan 
vijf verschillende post
zegels (gegomd) 

23 mei 
• Unicef 65 jaar: postze

gelvel met tien ver
schillende postzegels 
(gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 
Enschede*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 
 verzamelvel**: postze

gelvel met vijf dezelfde 

postzegels (gegomd) 
27 juni 
• IOC 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. 

MOOI NEDERLAHD APELDOORN EN BREDA 

In Mooi Nederland 
komen dit jaar na 
Eindhoven en Almere, 
nu Apeldoorn en Breda 
aan bod, later gevolgd 
door Enschede en een 
verzamelvel. 
Apeldoorn en Breda 
hebben sinds 11 april elk 
een eigen postzegelvel in 
de serie Mooi Nederland 
2011 van TNT Post. De 
postzegelvellen tonen 
panoramisch gescha
keerde foto's die de 
mooiste gebouwen van 
deze twee steden weerge
ven. De postzegels zelf 
zijn opgebouwd uit drie 

steeds groter wordende 
cirkels met daarin een 
landkaart, woontoren en 
een luchtfoto. 

Apeldoorn 
Mooi Nederland 
Apeldoorn bestaat uit 
stadsgezichten van Apel
doorn van vijf dezelfde 
postzegels met waarde
aanduiding I. Het beeld 
is opgebouwd uit drie 
steeds groter wordende 
cirkels, met daarin een 
landkaart, woontorens en 
een luchtfoto. Over elke 
zegel is een lijntekening 
geprojecteerd van Paleis 

Het Loo. In het postze
gelvel over Apeldoorn 
vraagt hij aandacht voor 

het groene karakter, de 
rust en de weidsheid. 

Breda 
Het postzegelvel Breda 
bestaat uit een fotopa
norama van Breda. Op 
iedere postzegel staat een 
landkaart, de Grote of 
OnzeLieveVrouwekerk 
en een luchtfoto van de 
stad. Over elke zegel is 
een lijntekening van het 
Chassé Theater aange
bracht. Het Chassé Park 
en de Grote of Onze
LieveVrouwekerk zijn 
blikvangers. 

De serie Mooi Neder
land 2011 is van de hand 

van grafisch vormgever 
Huug Schipper van 
Studio Tint. De oplage is 
85.000 postzegelvelletjes 
Apeldoorn en 85.000 
postzegelvelletjes Breda. 
De postzegels zijn vanaf 
II april 2011, zolang de 
voorraad strekt, verkrijg
baar bij de Collect Club 
in Groningen, online via 
vvww.collectcIub.nl en 
bij de reguliere verkoop
punten in de betreffende 
steden. De geldigheid 
van de postzegels voor de 
frankering is onbepaald. 

http://vvww.collectcIub.nl
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50E DAG VAN DE AEROFILATELIE 

De Vliegende Hollander 
zal de 50e Dag van de 
Aerofilatelie houden ter 
gelegenheid van haar 
75-jarig bestaan op 14, 
15 en 16 oktober 2011 
tijdens de POSTEX 2011 te 
Apeldoorn. Dan zal tevens 
een luchtposttentoonstel
ling worden gehouden met 
ongeveer 120 kaders in de 
categorie 2 en 3 alsmede in 
de categorie propaganda. 
De eerste Dag van de Aero
filatelie werd gehouden 
op 8 april 1962. iVlaar een 
verzamelaar van afdrukken 
van Nederlandse bijzon
dere poststempels zal 
vergeefs naar een afdruk 

zoeken! Door de Vliegende 
Hollander werd alleen een 
speciale envelop gemaakt, 
waarop deze datum voor
komt. De envelop werd 
gebruikt voor een niet-
officiële postvlucht vanuit 
Mönchengladbach naar 
Belde met het luchtschip 
Goodyear BUMP D-LAVO 
op 12 april 1962. Onge
veer 1.400 poststukken 
werden met dit luchtschip 
vervoerd. De Dag zelf werd 
gevierd met een lucht
posttentoonstelling op 
Schiphol in het restaurant 
'De Wijde V r̂ereld'. 

Bij de viering van de tweede 

LEERZAAM 

In één van de Arnhemse 
huis-aan-huisbladen 
stond deze tekst boven het 
artikel over de Hogeschool 
Filateliedagen en het Jo 
Toussaint toernooi. Veel 
verzamelaars kiezen een 
thema, nauw verband hou
dend met hun eigen beroep 
of andere hobby. Op deze 
beurs werd dan ook serieus 
gezocht naar zegels en an
der filatelistisch materiaal, 
passend bij het gekozen 
thema. Zij konden bij de 
handelaren goed terecht en 
gingen met leuk materiaal 
naar huis. 
Zeker de moeite waard 
waren de lezingen tijdens 
het Jo Toussaint toernooi. 
Niet alleen die over de 
'Algemene' maar ook die 
over de 'Thematische' 
filatelie gingen, waren 
zeer leerzaam. Inhoudelijk 
waren alle lezingen van 
een hoog gehalte, ook van 
het presenteren hebben 
we veel geleerd. De heer A. 
van Berkel had zelfs in zijn 
presentatie beeld en geluid 
aan elkaar gekoppeld. 
De resultaten met tussen 
haakjes het behaalde aantal 
punten waren als volgt. 

ALGEMENE FILATELIE 
"Nederlandse Perfins" 
door N. van der Lee (241 
pnt) 
"Birma tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, de gewone 
post" door J. Mulder 
(235 pnt) 
"Postkantoren op wielen" 
door J. Stroom 
(230 pnt) 

THEMATISCHE FILATELIE 
"Zingen, mijn lust en mijn 
leven" door A. van Berkel 
(270 pnt) 

"De beer; geduchte grom-
mer En knusse knuffeldier" 
door S. Bangma (240 pnt) 
"Rekentuig" door R. van 
Dam (237 punten) 
"De brug bij de Victoria-
watervallen" door J. Tous
saint (237 pnt) 

Maar hoe komen die pun
ten tot stand? Door een jury 
bestaande uit drie perso
nen worden vijf beoorde
lingscriteria gehanteerd. 
Deze criteria zijn: 
1. De mate waarin de 
voordracht bijdraagt tot de 
bevordering van de filatelie 
2. De behandeling van het 
onderwerp 
3. De filatelistische studie 
over het onderwerp 
4. De uitwerking van het 
onderwerp in de voordracht 
5. De presentatie van de 
voordracht 

Samenvattend waren het 
heel leerzame dagen. Wat 
betreft de lezingen nog de 
volgende opmerking. Het 
gonst. Er zijn verenigingen, 
die naast het tentoonstellen 
ook meer aandacht willen 
schenken aan een presenta
tie via beeld en spreker. Wij 
hebben een goede aanzet 
gegeven en houden volgend 
jaar dit toernooi voor de vier
de l<eer. Ga even enthousiast 
aan de slag als bovenstaande 
heren het dit jaar gedaan 
hebben. En weüicht hebben 
de verzamelende dames ook 
iets in petto? Meld je bijtijds 
aan, een jaar is zo voorbij. 

Rob ten Hoedt 
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Dag van de Aerofilatelie op 
zaterdag 18 mei 1963 werd 
een speciaal Nederlands 
stempel vervaardigd. 
Op Luchthaven Schiphol 
was een tijdelijke brieven
bus geplaatst. De in die 
brievenbus geposte corres
pondentie werd gestem
peld op het districtspost
kantoor te Amsterdam. 
Tot en met de vijfde Dag 
van de Aerofilatelie werd 
geen volgnummer opgeno

men. Vanaf de zesde Dag 
werd dit wel gedaan. Wij 
feliciteren de Nederlandse 
Vereniging van Aero-
Philatelisten ' De Vliegende 
Hollander' met de 50e 
mijlpaal in het bestaan van 
de Dag van de Aerofilatelie. 
Wilt u meer weten over 
de Dag van de Aerofilate
lie en over De Vliegende 
Hollander? Kijk dan op de 
website: wwwJe-vliegen-
de-holtander.coml. 

NIEUWE REGELING PAGINASUBSIDIE 

In de vergadering van het 
LOG (Landelijk Overleg 
Gespecialiseerde Vereni
gingen) van 25 september 
2010 is een nieuwe rege
ling goedgekeurd waarin 
is vastgelegd welke regels 
gelden bij de jaarlijkse ver
deling van de paginasub
sidie onder de bij de KNBF 
aangesloten gespeciali
seerde verenigingen. De 
regels die op de verdeling 
van toepassing zijn staan 
in de 'Regeling Pagina
subsidie Gespecialiseerde 
Verenigingen' in detail 
vermeld. De nieuwe rege
ling is door het Bondsbe-
stuur vastgesteld in haar 
vergadering van 14 januari 
2011. 

Aan de goedkeuring van 
deze nieuwe regeling is 
een lang proces van voor
bereiding voorafgegaan 
en het eindresultaat staat 
inmiddels op de website 
van de KNBF in het 'Vade
mecum'. Jaarlijks wordt 
een bedrag (van thans 
€ 4.095) door de Bond 
beschikbaar gesteld voor 
de paginasubsidie. Deze 
dient ter stimulering van 
het uitgeven van relevante 
en bij voorkeur oorspron
kelijke artikelen in de 
verenigingsbladen. Dus 
als u als lid van een gespe
cialiseerde vereniging een 
artikel weet te publiceren 
in uw verenigingsblad dan 
telt dat conform de rege
ling mee bij de verdeling 
van de subsidie. 
Een nieuwe ontwikkeling 
is dat vanaf nu ook gespe
cialiseerde verenigingen 
die hun blad elektronisch 
verspreiden, kunnen delen 

in de subsidie. De regels 
waaraan zij dan moeten 
voldoen staan in de rege
ling vermeld. Ongewij
zigd blijft het feit dat de 
commissie die de regeling 
jaarlijks uitvoert bestaat 
uit drie tot vijf leden die 
in de LOG-vergadering 
worden gekozen uit de 
aangesloten verenigingen. 
De laatste jaren bestaat 
de 'vaste kern' hiervan uit 
Paul Walraven als afge
vaardigde van de Bond, 
Albert Jacobs (Ruimtevaart 
Filatelie Club Nederland) 
en Hans Vinkenborg 
(Kontaktgroep Spanje-
Portugal). De heer Vinken
borg heefi: de coördinatie 
van de herziening van de 
regeling op zich genomen. 
U kunt de regeling vinden 
op het volgende internet
adres: www.knbf.nl/vadem-
ecum/101Jl_l.pdf 

RECTIFICATIE 

Tot onze spijt is in 
het artikel' Gouden 
Bondsspeld voor Sjoerd 
Veenstra' op bladzijde 
178 van het maartnum
mer een fout geslopen. 
Niet de ' Afdeling 
Den Haag' van de I.V. 
Philatelica maar Phila-
telica Den Haag en de 
Haagsche Philatelisten 
Vereeniging zijn per i 
januari 2011 gefiiseerd 
onder de naam Verenig
de Haagse Filatelisten 
(VHF). Met dank aan 
de heer Van Ravesteijn 
voor zijn opmerkzaam
heid. 

http://knhf.nl
http://moue.nl
mailto:walraven.exqms@casema.nl
mailto:ptEurlings@home.nl
mailto:sban5ma@xs4all.nl
http://www.knbf.nl
mailto:e.kniese@planet.nl
http://www.knbf.nl/vademecum/101Jl_l.pdf
http://www.knbf.nl/vademecum/101Jl_l.pdf


ENKADERINZENDINGEN VRAAG EN ANTWOORD: El 

In het januarinummer 
20II van Filatelie is op de 
Bondspagina's uiteengezet 
wat de nieuwe reglementen 
rond eenlcaderinzendingen 
inhouden. Toch blijken 
nog misverstanden voor te 
komen. Daarom gaan we er 
nog eenmaal op in. 
Vanaf I januari 2011 bestaan 
twee reglementen met 
betrekking tot eenkader-
inzendingen. Het eerste 
reglement heeft als basis 
het officiële reglement van 
de Federation internatio
nale de Philatelie (FIP) en 
is bestemd voor gevorderde 
inzenders. Dit soort eenka-
derinzendingen kan beslist 
niet worden uitgebreid 
met een kader of met meer 
kaders omdat daarvoor te 
weinig filatelistisch materi
aal van bestaat. 
Het tweede reglement is 
samengesteld voor begin
ners, dat wil zeggen, voor 
verzamelaars die nog nooit 
eerder hebben deelgeno
men aan een wedstrijdten
toonstelling. Zij kunnen 
hiermee ervaring opdoen en 
een richting bepalen voor 
de verdere uitwerking tot 
een meerkaderinzending. 

Allereerst enkele vragen en 
antwoorden met betrekking 
tot inzenders die eerder 
meegedaan hebben met een 
eenkaderinzending. 

Vraag: ik heb een paar keer 
meegedaan met een eenka
derinzending in een qfmeer 
u)edstrijdtentoonsteliingen. 
Kan ik deze inzending blijuen 
oanmelden voor uiedstrijdten-
toonstellingen? 
Antwoord: Een eerder be
oordeelde eenkaderinzen
ding kan uitsluitend worden 
aangemeld in de klasse voor 
gevorderden. Daarbij moet 
dan wel rekening gehou
den worden met het feit, 
dat deze inzending beslist 
niet is uit te breiden tot een 

meerkaderinzending! 

Vraag: ik heb eerder meegedaan 
met een eenkaderinzending met 
een bepaalde titel. Kan ik nu 
in als beginner deelnemen met 
een nieuiue inzending met een 
andere titel? 
Antwoord: Inzenders die 
al eerder hebben deelge
nomen aan een wedstrijd
tentoonstelling met een 
eenkader of meerkaderin
zending, zijn van deelname 
in de categorie beginners 
uitgesloten. Zij kunnen 
uitsluitend met een nieuwe 
inzending met minimaal 
twee kaders deelnemen in 
een categorie 3 tentoonstel
ling. 

Vraag: Met mijn eenkaderin
zending heb ik eerder diamant 
behaald, Gelden de indertijd 
toegekende punten ook in het 
nieuu;e reglement? Ik had toen 
36 punten uan de 40. Is dit nu 
om te rekenen in go uan de 100 
punten? 
Antwoord: Het nieuwe 
reglement staat helemaal 
los van het oude. De inder
tijd verkregen bekroning 
geldt niet voor het nieuwe 
reglement. Omrekenen is 
dan ook niet van toepas
sing. 

Vroag: Moet ik met mijn 
eenkaderinzending die eerder een 
bekroning had, opnieuu; begin
nen in categorie 3? 
Antwoord: Indien de eenka
derinzending voldoet aan de 
normen die in het nieuwe 
reglement zijn opgeno
men, dient de inzending 
te worden aangemeld voor 
een categorie 3 tentoonstel
ling. Daarbij zijn de eerder 
behaalde bekroningen niet 
meer van toepassing. 

Vraag; Zijn toch uitzonderingen 
mogelijk om een inzending 
direct in een hogere categorie 
aan te melden? 
Antwoord: Thans is een 

overgangsfase aan de 
orde. Na overleg met de 
Coördinator Juryzaken kan 
door de organisatie van een 
tentoonstelling worden 
bepaald of een eenkaderin
zending die eerder een hoge 
bekroning heeft gekregen 
en voldoet aan de normen 
in het nieuwe reglement, di
rect in een hogere categorie 
kan deelnemen. 

Vraag: Tot nu toe was een 
aantal juryleden gerechtigd 
om eenkaderinzendingen te 
beoordelen en zij hadden dan 
ook een aparte aantekening 
daarvoor in hun jurypaspoort. 
Zijn deze juryleden gerechtigd 
om eenkaderinzendingen voor 
gevorderden te beoordelen? 
Antwoord: Eenkaderin
zendingen zijn geen aparte 
klasse meer. Voorheen had 
met thematische en niet-
thematische eenkaderin
zendingen. Deze indeling 
is komen te vervallen. Alle 
juryleden kunnen thans 
eenkaderinzendingen 
beoordelen. De aparte aan
tekening is eveneens komen 
te vervallen. 

Vraag: Hoe zijn de eenkaderin
zendingen verdeeld in klassen? 
Antwoord: De eenkader
inzendingen die worden 
aangemeld door gevor
derden worden ingedeeld 
in de bestaande klassen, 
met uitzondering van de 
jeugdklasse. 

Nu een aantal vragen en 
antwoorden met betrekking 
tot inzenders die nog niet 
eerder hebben meegedaan 
met een inzending in een 
wedstrijdtentoonstelling. 

Vraag: Hoeveel eenkaderin
zendingen kan ik als beginner 
aanmelden? 
Antwoord: In principe is het 
mogelijk om als beginner 
meer dan een eenkader
inzending (maximaal drie) 
aan te melden. Echter, 
zodra de inzender heeft 

deelgenomen met een 
meerkaderinzending in een 
wedstrijdtentoonstelling, is 
het niet meer mogelijk om 
als beginner in te zenden. 

Vraag: Kan een inzender als 
beginner een jurygesprek 
aanvragen? 
Antwoord: Een jurygesprek 
is voor een beginner een 
heel goede gelegenheid om 
de richting te bepalen over 
de toekomst van de inzen
ding. Het hebben van een 
jurygesprek wordt dan ook 
nadrukkelijk geadviseerd. 

Vraag: In welke klasse worden 
de eenkaderinzendingen uan 
beginners ingedeeld? 
Antwoord: De eenkaderin
zendingen voor beginners 
worden eveneens ingedeeld 
in de bestaande klassen, 
met uitzondering van de 
jeugdklasse. De beoorde
lingsformulieren zijn echter 
ingedeeld in twee soorten: 
een voor thematische inzen
dingen en een voor niet-the-
matische inzendingen. Dit 
is gedaan om gemakkelijker 
te kunnen omschakelen van 
bijvoorbeeld traditioneel 
naar postgeschiedenis of 
andersom. 

Vraag: De eerdere bekroningen 
voor eenkaderinzendingen, dia
mant, robijn en smaragd, zijn 
op 31 december 2010 vervallen. 
Welke bekroningen kan een 
beginner met een eenkaderinzen
ding verkrijgen? 
Antwoord: Aan een een
kaderinzending van een 
beginner worden geen be
kroningen toegekend maar 
waarderingen in de vorm 
van uitmuntend, goed, 
voldoende en diploma. 

Vraag: Ik heb nog niet eerder 
met een inzending deelgenomen 
aan een ujcdstrijdtentoonstel-
ling. Daarom wil ik beginnen 
met een cenkoderinzending in 
categorie 3. Hoeveel bladen 
moet ik daarvoor maken? 
Antwoord: Voor de huidige 

LID VAN WAARDERING H 

Op de ledenvergadering 
van de Filatelistenver
eniging "Veendam e.o." 
welke werd gehouden op 
10 maart 2011 kreeg de 
heer Drs. Henk Buiten
kamp uit handen van 
Siemon Tuin, bestuurslid 
van de KNBF, de gouden 
bondsspeld uitgereikt, 
behorende bij de gradatie 
"Lid van waardering". 
De heer Buitenkamp 
kreeg deze onderschei
ding voor zijn tomeloze 
inzet voor de georgani-

kaders gelden 12 of 15 bla
den, waarvan een titelblad 
met daarop het plan. 

Vraag: Ik heb een verzameling 
waarmee ikgemokkelijk meer 
koders kan vullen. Omdat ik 
nog nooit aan een wedstrijdten-
toonstelling heb meegedaan wil 
ik beginnen met een eenkade
rinzending. Waar moet ik dan 
voor het maken van mijn bladen 
rekening mee houden? 
Antwoord: Een inzending 
in een wedstrijdtentoonstel
ling moet altijd bestaan uit 
een eerste blad met daarop 
de titel en het plan. Het 
plan geeft in wezen de rode 
draad weer die in de uit
werking moet zijn terug te 
vinden. Op het eerste blad 
kan eventueel een korte 
inleiding worden opgeno
men om het doel van de 
inzending te verduidelijken. 

Vraag: Welke technische 
eisen worden gesteld aan een 
inzending? 
Antwoord: Het gebruik van 
blanco albumbladen die 
kunnen worden beschreven 
met een pen dan wel wor
den geprint. De postzegels 
en poststukken behoren op 
de juiste manier te worden 
aangebracht (hiervoor is de 
cursus Begeleiding Begin
nende Exposanten, BBE, 
van de KNBF beschikbaar). 
De albumbladen moeten 
zijn voorzien van kunststof 
beschermhoezen. Aanbevo
len wordt om op de achter
zijde van elk albumblad de 
naam en adresgegevens van 
de inzender te vermelden en 
de bladen van een volgnum
mer te voorzien. 

Heeft u nog vragen die met het 
bouenstaonde niet o/niet vol
doende zijn beantwoord? Neem 
dan schriftelijk contact op 
met het Bondsbureau te 
Utrecht. Uw vragen zullen 
dan worden doorgezonden 
naar de Adviescommis
sie Juryzaken die deze zal 
beantwoorden. 

C BUITENKAMP 

seerde filatelie. Hij was 
jarenlang voorzitter van 
"Veendam e.o.", nationaal 
en internationaal jurylid, 
landscommissaris en lid 
van het Bondsbestuur. 

JAN ICKENROTH RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU 

De heer Jan Ickenroth, 
in mei 2010 benoemd tot 
Costerusridder, heeft op 
23 maart een Koninklijke 
onderscheiding ontvangen. 
Hij werd benoemd tot Rid
der in de Orde van Oranje 
Nassau voor zijn verdien
sten op cultureel-historisch 
gebied. De aanvraag voor 
de onderscheiding ging uit 
van de heemkundevereni-
gingMaas- en Swalmdal, 
waarvoor hij zich dertig jaar 
inzette als archivaris. Verder 
als redacteur van een jaar

boek, schrijver van artikelen 
over velerlei onderwerpen, 
maar vooral over vervoer, 
kerkgeschiedenis en de 
kleiwaren industrie. Hierbij 
werden ook zijn posthisto
rische publicaties geme
moreerd. Hij maakte een 
diepgaande studie van de 
geschiedenis van de Rijks-
post in Midden en Noord 
Limburg in de 17e en i8e 
eeuw. Verder schreef hij vele 
artikelen op posthistorisch 
gebied over Limburg en ook 
daarbuiten. 



Nederland: nieuwe 
Pearle-kaart 
Begin dit jaar ontvingen 
verschillende lezers een 
verjaardagskaart van op
ticien Pearle, die anders 
is dan de eerder vermelde 
Pearle-kaart. Deze kaart 
is in folie verpakt samen 
met een zakje ballonnen 
en is voorzien van een 
nieuwe opgedrukte port-
betaaldzegel. U weet dat 
men over de status van dit 
soort kaarten nog steeds 
discussieert, maar ik meld 
ze voorlopig wel. ia, b 

België: vroeger en nu 
Bij de elf nieuwe kaarten 
in de reeks 'Vroeger 
en Nu' wordt speciaal 
aandacht besteed aan de 
monumenten voor de ge
vallenen uit de Eerste We
reldoorlog. Op een kaart 

staat het 'Standbeeld van 
de Gesneuvelden WO I' 
in Antwerpen, en op twee 
andere kaarten ziet men 
'Le Monument aux Morts 
de la Guerre 14-18' m 
Genval en Gilly. 
Deze drie monumenten 
worden afgebeeld met het 
oog op de looe herden
king van het begin van de 
'Grote Oorlog' in 2014. 
2,3.4 
Naast de drie genoemde 
plaatsen zijn deze keer 
afbeeldingen uit de 
volgende gemeenten 
gekozen: Oudergem, 
Averbode, Chassepierre, 
Oostkerke, Oud-Rekem, 
Thinister, Thon-Samson 
en Watervliet. De brief
kaarten, met waardeaan
duiding ' i ' , verschenen 
op 4 april 2011 en kosten 
€6,71 per set. 

1 
SAMENS'IELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 
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Australië 
De eerder aangekondigde 
postwaardestukken bij de 
postzegelemissie 'Bloe-
menfestivals' van 8 maart 
2011 zijn gearriveerd. 
Het gaat om een lucht
postblad (Port Betaald) 
met afbeeldingen van de 
bloem van de Jacaranda-
boom 5, en drie enve
loppen (eveneens Port 
Betaald) met afbeeldin
gen van tulpen, gerbera's 
en viooltjes, formaat 
respectievelijk DL, C5 en 
C4. 6, 7, 8 De prijs van het 
luchtpostblad is $ 1,30 en 
de set enveloppen wordt 
voor $ 14,55 verkocht. 

Duitsland 
De 'Nationalgalerie Ber
lin' is niet één museum. 

maar een kunstcollectie 
die ondergebracht is in 
verschillende museum
gebouwen, verspreid over 
Berlijn. De grondslag 
voor het instituut werd 
gelegd toen de bankier 
Wagener een collectie 
beelden aan de Pruisische 
koning schonk onder 
voorwaarde, dat er een 
nationaal museum mee 
gesticht zou worden. Dat 
gebeurde m 1861. Een 
deel van deze geschiede
nis is te lezen op een 
herdenkingsenvelop die 
op 3 maart 2011 werd uit
gegeven. Het zegelbeeld 
van de envelop is ontleend 
aan de postzegel 55 
eurocent 'Karl Friedrich 
Schinkel' uit 2006, met 
een ontwerptekening van 
het 'Altes Museum' op het 
Museumeiland in Berlijn. 

Links op de envelop staat 
een foto van het gebouw 
van de 'Alte Nationalga
lerie', eveneens op het 
Museumeiland. 9 

De Internationale Post-
zegelbeurs in München 
werd dit jaar gehouden 
van 3-5 maart. De envelop 
die voor die gelegenheid 
werd uitgegeven, heeft 
een zegelbeeld ontleend 
aan de postzegel 55 euro
cent 'Lucht' uit de reeks 
'De vier elementen'. Op de 
afbeelding links ziet men 
een luchtballon met het 
embleem van de Post bo
ven München vliegen. 10 

Op 7 april 2011 verscheen 
een envelop met als 
thema de 'Bundesgar-
tenschau' in Koblenz. 
Bijzonder aan deze 
envelop is het dubbele 
zegelbeeld: 45 eurocent 
'Lelietje-van-dalen' met 
daarnaast 10 eurocent 
'Tulp'. Voor tuinliefheb-
bers: het evenement is 
toegankelijk van 15 april 
t/m 16 oktober. 11 



Frankrijk 
Als verzamelaar heb ik 
een voorkeur voor echt 
gebruikte postwaarde-
stukken, desnoods van 
onhandig formaat, boven 
kaarten en enveloppen die 
enkel voor de verzame-
laarsmarkt zijn gepro
duceerd. Zo kreeg ik van 
een medeverzamelaar 
een PostExport- doos 
die in februari verstuurd 
is van Futuroscope in 
Poitiers naar een bedrijf 
in Dinxperlo. De doos is 
ongeveer 20 cm breed, 30 
cm lang en g cm hoog en 
is voorgefrankeerd voor 
zendingen tot twee kilo 
over de hele wereld. Op 
een van de zijkanten staat 
een douane-etiket CN 22 
afgedrukt. De feestelijke 
bedrukking van de doos 
en de tekst 'Surprise!' 
suggereren, dat het om 
een feestelijke zending 
gaat, maar volgens de 
afzender bevat de doos 
monsters. 12 

Nieuw-Zeeland 
In oktober 2009 heb ik 

al eens een kunststof 
envelop beschreven die 
bedoeld is voor aangete
kende zendingen naar het 
buitenland, maar onlangs 
kreeg ik een nieuw type 
in handen. De verschillen 
met de vorige envelop be
treffen vooral de kleur; de 
uitgebreide aanwijzingen 
op voor- en achterzijde 
zijn gelijk gebleven. 13 

Oostenrijk 
Ter gelegenheid van de 
75e Oostenrijkse Dag 
van de Postzegel is op 
6 november 2010 een 
briefkaart uitgegeven. Het 
zegelbeeld (55 eurocent) 
is ontleend aan de DvdP-
postzegel uit 194g en de 
illustratie links op de 
kaart verwijst naar de eer
ste Dag van de Postzegel 
op I december 1935.14 

Rusland 
Het zegelbeeld 'B', dat 
staat voor het binnen
landse briefkaarttarief 
(momenteel 8,50 roebel), 
heeft een nieuwe vorm ge
kregen. Ik zag deze voor 

het eerst op een briefkaart 
ter herdenking van histo
ricus W.O. Klütschewsky 
(1841-1911), die begin dit 
jaar uitgegeven is. Bij de 
koop van Russische brief
kaarten betaalt men naast 
de frankeerwaarde ook de 
kaart: deze briefkaart kost 
daarom 16 roebel. 15 

Zegelbeeld 'A' op de bin
nenlandenveloppen is 
eveneens gerestyled. Het 
tarief is per i februari ver
hoogd naar 11,50 roebel 
en de enveloppen kosten 
nu 15 roebel per stuk. De 
volgende grootformaat 
enveloppen zijn nog 
verschenen met het oude 
zegelbeeld; 
Elektronicus en tv-ont-
wikkelaar P.W. Schmakow 
(besteldatum achterzijde 
16-11-2010) 
Russisch erfgoed: het 
Ferapontow-klooster 
(26-11-2Q10) 
Uitgever A.F. Smirdin 
(02-12-2010) 
80 jaar Universiteit voor 
de Levensmiddelindustrie, 
Moskou (07-12-2010) 

Alexander Nevski-Kathe-
draal, Sint-Petersburg 
(08-12-2010) 16 

En deze enveloppen met 
het nieuwe zegelbeeld: 
Parkontwerp (01-12-2010) 
Postcode: duidelijk schrij
ven (02-12-2010) 17 
Paaswens (07-12-2010) 
Klütschewsky-museum in 
Pensa (13-12-2010) 
Wasbeer (17-12-2010) 18 
Rivierlandschap (24-12-
2010) 
10 Jaar Russische Expres-
dienst SPSR (29-12-2010) 
19 

Slovenië 
Enkele nagekomen 
meldingen van Sloveense 
briefkaarten: 

Ljubljana Wereldhoofd-
stad van het Boek, € 0,35 
(2010) 
Beschermde dieren, 
Schildpad, waardeaandui
ding 'A' (2010) 
200 jaar Botanische 
Tuinen in Ljubljana, waar
deaanduiding 'A' (28 mei 
2010) 20 a, b 

650 jaar bedevaartsoord 
Monte Santo di Lussari, 
€0,35 (30 juli 2010) 

Spanje 
Een voorgefrankeerde en
velop voor binnenlandse 
zendingen tot 100 gram 
werd in februari 2011 ver
zonden naar Nijmegen. 
Er zijn geen postzegels 
bijgeplakt, maar het stem
pel 'Franqueo Pagado 
en Oficina' suggereert 
dat de afzender wel het 
aanvullende port heeft 
betaald. Het formaat van 
de envelop is 19 x 25 cm 
en het over het zegel
beeld is een blauwgroen 
fosforblok gedrukt, dat 
onder UV-licht lichtgeel 
oplicht. 21 

Voor deze rubriek heb 
ik bijdragen ontvangen 
van K. van Eijsden, J. 
Diesveld, W. Viel en N. 
Wladinetz. 

2 0 0 LCT BOTANICNI VBT 
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^SSÊO^ SAMENSTELLING: 
WALTER M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Aland 
Superhelden 
De schepper van de 
meeste superhelden in de 
strips uit de veertiger en 
de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw was afkom
stig uit Aland. Het was 
Paul Gustafson die toen 
als onafhankelijk cartoo
nist tekende voor Marvel 
Comics in de Verenigde 
Staten. 
Drie van zijn superhelden 
zijn te vinden in een op 9 
mei te verschijnen post
zegelboekje: The Arrow, 
The Phantom of the Fair 
en Alias the Spider. 
Het boekje bevat driemaal 
deze drie zegels. Ze zijn 
bestemd voor post over
zee en hebben de aandui
ding Världen (wereld, 90 
cent). 

De drie superhelden uit het boekje 
van Aland 

België 
Kermis vroeger 
"Nostalgie op de foor" 
is op tien postzegels te 
vinden in het op 4 april 
in België uitgekomen 
boekje. De Brusselse 
schilder Lorand heeft de 
kermis van vroeger op 
tien zegels waarheidsge
trouw geprobeerd weer te 
geven. Met onder meer de 
zweefmolen, de waarzeg
ster en het spookhuis. 
De tien zegels hebben 
waarde i (= 6ic, voor een 
binnenlandse brief tot 50 
gram), zodat een boekje 
/ 6.10 kost. Overigens, 
losse postzegels met 
waarde i kosten in België 
71C. Pas per 10 (bij hogere 
waarden per 5) geldt de 
frankeerprijs. 

bijgezet met de uitgifte 
van een boekje, waarin 
op de zes postzegels de 
vrouwelijke stripfiguren 
Maisa en Kaarina stralen. 
Uitneembare ballonnetjes 
met teksten geven de ge
bruiker de mogelijkheid 
nog meer betekenis aan 
de frankering te geven. De 
zegels hebben de vermel
ding '2e klas' (60c) en zijn 
door Enschedé gedrukt in 
een oplage van 400.000 
stuks. 

Maisa en Kaarina 

Fmse overheidŝ ebouiDen 
Het nog geen 200 jaar 
zelfstandige Finland, 
kreeg - dankzij de Rus
sische keizer - zijn eerste 

mentsgebouw uit i8go, 
vliegveld Malmi (1938), 
Finse ambassade in New 
Delhi (1985), Instituut 
voor Bosonderzoek 
(2004) en het Muziekcen
trum in Helsinki (2011). 
Het boekje met zes ze 
klaszegels verscheen op 
I april. 

Frankrijk 
Marianne et ['Europe 
De huidige Marianne 
zegels - met de Europa
sterren - worden in grote 
hoeveelheden in boekjes 
van twaalf stuks verkocht, 
ledere paar maanden ver
schijnt er wel een herdruk 
met een andere reclame 
op de kaft. Op i maart 
kwam nummer 22. Op de 
omslag staat een aanbeve-
hng voor een abonnement 
op de postzegels van 
Andorra. 

Gotische kunst 
Twaalf bekende Franse 
kerken op even zoveel 
zegels voor binnenlandse 
brieven (48c) zijn voor
beelden van Gotische ar
chitectuur. Ze zijn alleen 

De zes ouerheidsgebouujen in het Finse boekje 

overheidsgebouw in 
1811. Dit tweede eeuw
feest is aangegrepen 
voor de uitgifte van een 

Het Belgische boekje met tien kermiszcflcls in een nostalgische 
uormflcuing. 

Finland 
Wonderlijke urouuJen 
Het eeuwfeest van de 
Finse Nationale Vrouwen
raad is op I april luister 

postzegelboekje met zes 
voorbeelden van publieke 
gebouwen uit diverse 
tijdperken: het regerings
paleis uit 1828, parle-

verkrijgbaar in een boekje 
dat inmiddels op 18 april 
is verschenen. 

Dag van de Vrouu; 
Op 9 maart verscheen in 
Frankrijk een boekje ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Vrouw. Het boekje 
bevat twaalf zelfklevende 
zegels zonder waarde
aanduiding met creaties 
van Miss.Tic. Zij maakt 
plastieken, tekent en 
schrijft gedichten, waarin 
zij haar visie op de vrouw 
geeft. Vaak als straat
kunst. 
Prijs van het boekje is 
€ 6.96 (twaalf maal 58c). 

Miss.Tic 

Griekenland 
Special Olympics, Athene 
2011 
Dit jaar worden in Athene 
- van 25 juni tot en met 4 
juli - de Special Olympics 
voor sporters met een 
verstandelijke beperking 
gehouden. Het worden 
Spelen die alleen maar 
winnaars kennen, want 
voor de deelnemers is het 
meedoen al een over
winning. Op 18 maart 
gaf de Griekse post een 
serie postzegels uit die 
de aandacht vestigt op 
dit evenement. De serie 
wordt vergezeld van een 
prestigeboekje, dat 24 
postzegels van 6oc telt. 
Op de zegels staan de 
diverse sporten afgebeeld. 
In totaal zijn er 8.000 -
genummerde - boekjes 
vervaardigd. 

Kajtjcuan het Griekse 
prestigeboekje 

Groot-Brittannië 
Wereld Natuur Fonds 50 jaar 
Het is dit jaar precies 
vijftig jaar geleden dat het 
World Wildlife Fund for 
Nature werd opgericht. 
Voldoende aanleiding 
voor de Britse post om op 
22 maart met een presti
geboekje te komen. In het 
boekje wordt in woord 
en beeld ingegaan op het 
werk van het fonds, waar
bij de nadruk wordt ge
legd op de bescherming 
van bedreigde dieren als 
het Amur luipaard, de 
Spaanse lynx en de kleine 
panda. 
Het boekwerk kost £ 9.05 
en bevat vier zegelvelletjes: 

Het WWF-boekje is - uanioege 
de tanefsuerhogmg op 4 apriï-

mtussen alweer 55p duurder. First 
dass post ging uan 41 naar 46p 

het Amazone Alive-velle-
tje, achtMachinzegels met 
centraal het WWF-logo en 
- verdeeld over twee vel
letjes - de tien op dezelfde 
datum verschenen zegels 
met afbeeldingen van 
bedreigde dieren. 

Lar̂ e 
Voor grotere poststukken 
kent de Britse post spe
ciale zegels. Op 29 maart 
verscheen van twee boek
jes een herdruk (zonder 
naam van de drukkerij): 
viermaal ist large (55p, 
maar sinds 4 april 75p) en 
viermaal 2nd large (51p, 
maar nu 58p). 

IJsland 
Auto- en motorsport 
Op 17 maart zijn er in 
IJsland niet alleen twee 
boekjes met Europazegels 
verschenen (zie februari), 
maar ook twee boel<jes 
met zegels uit de serie 
'Auto- en motorsport'. 
De serie verscheen op 
dezelfde datum en bevat 
vier verschillende zegels. 
Twee ervan zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar: 
viermaal motorfietsen 
(voor brieven tot 50 gram 
binnenland, 75kr) en 
viermaal autosport (voor 
brieven tot 50 gram naar 
Europese landen, 1651«). 

Auto- en motorsport in IJsland 

Korea Noord 
Vogels 
De Raggi's paradijsvogel, 
de knobbelzwaan, de 
maskeruil en de Victoria 
kroonduif sieren de vier 
zegels in een op 2 maart 
verschenen Noord-
Koreaans postzegel
boekje. Volgens de tekst 
in het boekje betreft het 
zeldzame vogelsoorten. 
De vier zegels hebben een 
nominale waarde van 280 
won. Verkoopprijs is 294 
won. Het boekje heeft 
ook een ongeperforeerde 
versie. 

X f d ' ï ' J ï A t Korea Sump CoipoTUlon 

Voorzijde van het Koreaanse 
vogelbockje. 



Verjaardag president Kim Ii 
Sung 
Op 15 april viert Noord 
Korea de verjaardag van 
de in 1994 overleden pre
sident Kim Il Sung. Na 
zijn dood werd bepaald, 
dat hij president tot in de 
eeuwigheid zou blijven. 
Zijn zoon is waarnemend 
staatshoofd. 
Op zijn verjaardag lavam 
de post met een boekje 
met afbeeldingen van 
bloemen als de orchidee, 
de zomeraster, de iris en 
de roos. Totaal voor 352 
won. Verkoopprijs ligt 
weer 14 won hoger. En 
wederom een ongeperfo
reerde versie. 

^ i J U ä R I «It'IIS 

Bloemen uoorde pge ucrjoardag 
van de ouerledeti president 

Pyongyang 
Op 20 april volgde een 
boekje met markante ge
bouwen uit de hoofdstad 
Pyongyang. Een duur 
boekje: zegelwaarde 632 
won (+ 14). En weer twee 
versies. 

Kroatië 
Fauna 
Kroatië komt jaarlijks met 
een drietal boekjes waarin 
de postzegels mooie 
voorbeelden van 's lands 
fauna en flora geven. Dit 
jaar - op 15 maart - was 
de fauna weer aan de 
beurt. Elk boekje bevat 
tien zegels; i.óok (bruine 
beer), 3.10k (Eleonara's 
valk) en 4.60k (mediter
rane monniksrob). 

Paasboekje 
De paaszegels dit jaar-
verschenen op 23 maart 
- waren uitsluitend in 
boelqes verkrijgbaar. De 
inhoud bestaat uit veer
tien zegels van 3.10k, met 
als thema de kruisweg
staties. 

Man eiland 
Vlinders 
Op het eiland IVlan 
leven negentien soorten 
vlinders. Acht daarvan 
fladderen op een serie 
postzegels van i april: 
tweemaal 37p, 38p, 58p 
en 115p. Tegelijk met de 
serie verscheen ook een 
postzegelboekje van 
£4.44. 

Nieuw-Zeeland 
KiuJiboekje 
De kiwi (met de Ne
derlandse benaming 

snipstruis) is zo'n beetje 
het nationale symbool 
van Nieuw-Zeeland. Het 
kan dus niet anders of we 
komen deze loopvogel 
regelmatig tegen bij de 
postzegeluitgiften van 
dit land: als onderwerp, 
als onderdeel van een 
afbeelding of gestileerd 
om de zoveelste druk aan 
te duiden. 
Op 23 maart verscheen 
een zogenaamd kiwiboek-
je, een boekje met zegels 
waarop enkele andere 
kenmerkende beelden 
van Nieuw-Zeeland 
voorkomen: de Hokey 
Pokey (ijsje), het vissen 
naar zalm, mountainbi-
ken, het kiwi-icoon op 
een verkeersbord en een 
strandtafereel. De zegels 
zijn zonder waardeaan
duiding en bestemd voor 
binnenlandse briefpost 
(= 6oc). Het boekje bevat 
tweemaal de vijf zegels. 

KiuJizegels m een boekje 

Noorwegen 
Locale boekjes Sandeford 
Al vele jaren komt de 
postzegelvereniging van 
het walvisstadje San
defjord, samen met de 
Noorse post, met locale 
boekjes die in het teken 
staan van de walvisvangst 
van weleer. Ook dit jaar. 
In een kleine oplage 
(200 boekjes in totaal) 
Icwamen ze op g april in 
de verkoop. 
Motief dit jaar is het 
walvisstation 'Prince Olaf 
Harbour' in het momen
teel onbewoonde Zuid-
Georgië. Het station werd 
door de Noren gebruikt 
tussen 1911 en 1931. 
Het betreft vier boekjes 
die elk twee A-zegels 
bevatten. Hoewel het gaat 
om locale boekjes met 
persoonlijke zegels geeft 
het logo van de Noorse 
post op de voorzijde ze 
toch een regulier tintje. 

Oostenrijk 
Nieuwe uereenDoudigde tarie
ven, nieuuie producten 
De Oostenrijkse post 
heeft - net als Nederland 
vorig jaar - per i mei haar 
tariefstructuur vereenvou

digd. Daartoe verschenen 
er op dezelfde datum 
ook nieuwe permanente 
zegels. Dit keer zelfkle
vend. Op de zegels staan 
voorbeelden van moderne 
architectuur in Oosten
rijk. 
De nieuwe zegels zijn 
verkrijgbaar in rollen 
en in de volgende zeven 
boekjes: 
Viermaal 62c (standaard 
brief tot 2og), 
Tienmaal 62c (idem). 
Viermaal 90c (standaard 
plus, tot 50g), 
Viermaal € 1.45 (maxi-
brief, tot 500g), 
Viermaal 70c (brief bui
tenland, Europa), 
Viermaal € 1.70 (stan
daard plus Europa), 
Viermaal € 3.40 (maxi 
Europa). 

Sri Lanka 
Locomotieven 

m 

Kaftje uan liet locomotieuenboekje 
van Sn Lanko 

Na een hoekloos tijdperk 
van bijna een halve eeuw 
kwam er op 2 februari van 
dit jaar een boekje uit in 
Sri Lanka met acht zegels 
van elk 5.00 r waarop 
locomotieven afgebeeld 
staan. Op vier zegels staat 
de befaamde 'Viceroy Spe
cial' stoomlocomotief. 
Dit 75 jaar oude trek-
paard bezorgt jaarlijks 
vele toeristen nog steeds 
een comfortabele en 
pittoreske treinreis over 
het eiland. Op de andere 
zegels staan de 'Sentinel 
Came Steam Rail Car', de 
'Narrow Gauge Steam 
Locomotive' en de 'Vic
tory Special Locomotive'. 

Inhoud 
Helaas zijn de boekjes 
nogal primitief vervaar
digd: bij vrijwel alle 
exemplaren is niet alleen 
de marge, maar ook een 
deel van de zegels vastge
plakt. Nominaal stelt het 

Fabrieken uit uroetjerjaren 

boekje niets voor: 5.00 r is 
iets meer dan 3 eurocent. 
Maar de verzamelaars 
op het eiland zagen het 
boekje als een noviteit, 
zodat de hele oplage (naar 
verluidt 20.000 stuks) 
al op de dag van uitgifte 
verkocht was. 
Ceylon (vanaf 1972 heet 
het Sri Lanka) had al wel 
een boekjeshistorie: het 
eerste verscheen in 1905, 
het voorlaatste (nummer 
21) in 1952. De eerste 19 
exemplaren zijn vrijwel 
onvindbaar. 

Zweden 
Zegels met toeslag 
Voor het eerst komt de 
Zweedse post ook met 
toeslagzegels. Men is van 
plan dat jaarlijks te gaan 
doen. De toeslag komt 
dit keer ten goede aan het 
onderwijs aam kinderen 
in ramp- en conflictge
bieden. De zegels hebben 
een waarde van 6 kronen 
(voor binnenlandse post) 
plus een toeslag van i 
kroon. 

De toeslflflzegels beelden kinderen 
op school af 

Duurzame energie 
Al meer dan de helft van 
Zwedens energie is duur
zaam. Bronnen als water, 
zon en windkracht moe
ten en kunnen ook in de 
toekomst de wereld van 
energie blijven voorzien. 
In een op 24 maart ver
schenen boelqe - met tien 
zegels met de vermelding 
'brev' (momenteel 6.00 

kr) - worden vier duur
zame energiebronnen 
verbeeld. Te zien zijn een 
zonnepaneel, een wind
turbine, biobrandstof en 
waterkracht. 

Industriële archeologie 
Steden als Forsvik, Glas-
riket, Mackmyra, Jonserd 
en Avesta hebben een 
rijke industriële traditie, 
waarvan voorbeelden 
op een serie postzegels 
te vinden zijn. Het land 
is trots op dit culturele 
erfgoed en draagt dat op 
deze wijze uit. 
De vijf zegels kosten elk 
12 kronen (internationale 
post) en zijn alleen ver
krijgbaar in een eveneens 
op 24 maart verschenen 
boekje. 

Zwitserland 
Pro Patria: Stoomboten in 
ZuJitserland 
Hoewel Zwitserland een 
echt 'binnenland' is, kent 
het toch een niet te onder
schatten scheepvaartge
schiedenis. De vele meren 
waren met name in de ne
gentiende eeuw belangrij
ke verkeersverbindingen. 
Een viertal stoomschepen 
is te bewonderen op de 
op 5 mei te verschijnen 
serie Pro Patria. Twee 
ervan zijn ook te vinden 
in een postzegelboekje: 
viermaal 0.85 Fr -1- 0.40 
Fr (Piemonte, 1965) en 
viermaal i.oo Fr + 0.50 
Fr (Blümlisalp, 1906). 
De verkoopprijs van het 
boekje is 14.50 Fr. 
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OLYMPIADEKAARTEN VAN BOEKHANDEL HUYGENS 1926-1928 

In het voorjaar van 2010 
verscheen in de serie 
van speciale Olympische 
boekwerkjes van de Ame
rikaanse postzegelvereni
ging SPI (Sports Philate
lists International) een 
derde uitgave onder de 
titel: "Postal Stationary of 
the 1928 Olympic Games: 
The Semi-official Postal 
Cards of Huygens Book
shop". Eerder versche
nen in deze reeks "1936 
Olympic Value(Insured) 
Mail Covers" in 2004 
en "Registered Mail of 
the 1928 Amsterdam 
Olympic Games" in 2006. 
Allen van auteur Laurentz 
Jonker en geredigeerd 
in het Engels door Mark 
Maestrone, President van 
SPI. 
Het boekje over de Olym
pische Huygenskaarten 
telt twintig pagina's. Alle 
door Huygens Boekhan
del en Advertentiebureau, 
gevestigd in Den Haag, 
uitgegeven kaarten zijn 
in kleur afgebeeld [i]. 
De particulier bedrukte 
postwaardestukken 
zijn overzichtelijk en in 
drie typen postwaarden 
gerangschikt. A. met 
postwaarde '/Vic Bont
kraag', B. met postwaarde 
'5c Medaillon' en C. met 
postwaarde '3c Vliegende 
Duif'. Retailers konden 
de postwaardestukken 
bij Huygens bestellen. 
Huygens Boekhandel 
stelde raambiljetten voor 
de retailers beschikbaar 
om de kaarten onder 

aandacht van het publiek 
te brengen. De postwaar
destukken [2] kenden een 
toeslag, die na aftrek van 
kosten, ten bate kwam 
van het Organisatie Co
mité van de Olympische 
Spelen 1928 te Amster
dam. De kaarten vonden 
geen gretige aftrek bij 
het volk. Een bedrag van 
slechts 50 gulden werd 
uiteindelijk aan het 
Comité overgemaakt. Het 
boekje verhaalt over de 
ontwikkeling van de kaar
ten en vermeldt reacties 
in filatehstische kringen. 
Speciale aandacht krijgen 
de acht kaarten die door 
P.J. Jonker (geen familie 
van de auteur) vanuit het 
Olympisch Stadion zijn 
verstuurd naar een goede 
kennis in Nederlands-In-
die. Deze kaarten zijn alle 
aangetekend verstuurd 
met aantekenstrook 
'Amsterdam Stadion', 
bijgeplakt met 'Olympi
adezegels' en afgestem
peld met het vijfhoekig 
gelegenheidstempel. Het 
complete boekwerk is te 
bestellen voor € 6, inclu
sief verzending (binnen
land) bij laurentz.jonker@ 
gmail.com 

Postaf Stationery oftfte 1928 Ofumpic 
Games: The Semi-OfflciaCPo JCards 

of Huygens Booksfioj, 

^Laurentz Jonker 
'^f'ftyMarü Maestrone 

^tcunvoordelJlympischc Spelen 
^ ^ IX= OLYMPIADE - AMSTERDAM 1928 

historisch vastgelegd op 
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350 BAD- EN ZWEMINRICHTINS 
„ D E R E G E N T E S ' 

Wsmiarstraat 63 - DEN HAAG - Tel 32739 
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Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Den Haaq 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Eindhoven 
Leenderweg150 
T 040-2122297 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

Verzilver uw goud! 

De goudprijs was nog nooit zo hoog. En dus 
kan het interessant zijn juist nu uw gouden 
sieraden en munten te verkopen. Maar dan 
wel aan een vertrouwd adres. En dat is er nu: 
Goudwisselkantoor. 

Goudwisselkantoor is eigendom van familie 
de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de 
wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend 
is Goudwisselkantoor lid van de diverse 
vakverenigingen. Goudwisselkantoor is 
geen winkel, maar koopt uitsluitend goud en 
sieraden in. Dat inkopen doen we niet alleen 
van particulieren, maar ook van opkopers en 
juweliers. En door onze jarenlange ervaring 
weten we waar het om gaat in de goudwereld. 
U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. 

Wacht niet langer, profiteer van de huidige 
hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een 
vrijblijvende taxatie. 

[̂  goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 -17.00 uur 

http://www.goudwisselkantoor.nl


LEIDEN EN VRIJHEID 
W I L L E M H O G E N D O O R N , LE IDEN 

Libertatis (vrijheid) 
Leiden is een stad die "vrijheid" 
van oudsher altijd hoog in het 
vaandel heeft staan. Dit blijkt 
onder andere uit de spreuk in het 
stadswapen (afb. 2). Hierin staat 
(onder de leeuw) te lezen: Haec 
Libertatis ergo. Dit betekent: 
Omwille van de Vrijheid. Deze 
spreuk is afkomstig uit de eerste 
jaren van de 80-jarige oorlog, 
toen zij als randschrift diende 
voor het noodgeld. Haec Liber
tatis ergo is ook een gedicht van 
Joost van den Vonder(aft3.3), 
waarin hij de Leidse burgemees
ter Jacob van Brouckhoven uit
maakt voor: ... "een burgemees
ter soo boos als onbeschaemt". 
Van Brouckhoven was namelijk 
één van de rechters die in 1619 
over Johan van Oldenbarnevelt 
(aflD. 4) het doodvonnis uitsprak. 
Ook in het logo van de Leidse 
Universiteit (aft). 5) komen we 
het woord Libertatis tegen. Het 
motto van de Universiteit, zoals 
verwoord in het logo, luidt: 
Libertatis Praesidium. Dit bete-

Op 16 januari 2011 gaf de Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars (LVvP) een persoonlijke postzegel 

(aft3.i) uit, naar aanleiding van het 125-jarig jubileum 

van de "3-October Vereeniging Leiden". Deze vereniging 

organiseert jaarlijks in Leiden de 3 oktoberfeesten die 

herdenken, dat Leiden op 3 oktober 1574 bevrijd werd 

van de Spanjaarden. Auteur Willem Hogendoorn stelde 

een filatelistisch onderzoek in naar andere historische 

feiten over Leiden en haar Vrijheid. 

kent: Bolwerk van de Vrijheid. 
Op grond hiervan wordt ook bij 
hoge uitzondering aan personen, 
die door hun werkzaamheden 
bijdragen aan het hooghouden 
van dit vrijheidsdevies, een 
ere-doctoraat verleend. In 1999 
viel deze eer te beurt aan Nelson 
Mandela (aft). 6). 

De Burcht 
De Burcht van Leiden, een verde
digingswerk, stamt uit het begin 
van de elfde eeuw. Toen braken 
er roerige tijden uit, waarna een 
soort vesting werd gebouwd, 
die bestond uit een twaalf meter 
hoge heuvel, omgeven door 
palissaden. De heuvel werd door 
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mensenhanden gebouwd. Later 
verdween deze omheining om 
plaats te maken voor een zware 
ringmuur met kantelen, schietga
ten en poorten. 
De Burcht staat In het centrum 
van Leiden, vlakbij de plaats 
waar de Rijn zich splitst in de 
Nieuwe- en de Oude Rijn. Op de 
voorpoort van de Burcht staat 
een Latijnse tekst, die de bedoe
ling van de Burcht weergeeft, 
en (vrij vertaald) betekent: Een 
krijgsgebouw, waarde dubbele Rijn 
omheen stroomt, 
Ter bescherming van het bezit van 
de stam van Wassenaer. 
Hiermee wordt de familie van 
(stam)vader Dirk van Wassenaer 
bedoeld, wiens nakomelingen 
het burggraafschap van Leiden 
verwierven In 1340. 
Filatelistisch is de Burcht vastge
legd in het bijzondere stempel 
van 10 oktoben96o, ter gelegen
heid van de viering van de Dag 
van de Postzegel In Lelden (atb. 
7)-
De Burcht is ook te zien op een 
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sluitzegel van de V W uit 1908. 
Hoewel deze zegel nietfilatelis
tisch is, is het natuurlijk wel leuk 
om deze op een ruim honderd 
jaar oude briefkaart (afb. 8) tegen 
te komen. 

Stadspoorten 
Stadspoorten werden gebouwd 
ter verdediging van de stad. 
Deze stadspoorten hadden 
in het snel groeiende Leiden 
ongewild een tijdelijke functie. 
Zij werden overbodig door de 
volgende stadsuitbreiding en 
werden afgebroken. Vaak ver
rezen andere stadspoorten aan 
de nieuwe rand van de stad. Bij 
de grootste omvang van de stad 
Leiden in de zeventiende eeuw, 
waren er negen stadspoorten. 
Op een plattegrond van de stad 
uit die tijd zien we deze negen 
stadspoorten (afb. 9). In het 
midden ziet men de Burcht. Vijf 
van deze negen poorten werden 
door stadsbouwmeester Willem 
van der Helm gebouwd in een 
tijdsbestek van nauwelijks zeven 
jaar (16641671). Dit waren onder 
andere de Zijlpoort en de Mors
poort, de twee stadspoorten die 
nu nog het stadbeeld van Leiden 
verrijken. De PTT gaf in 1924 een 
aantal briefkaarten met stads
gezichten uit. Op één van deze 
briefkaarten staat de Zijlpoort 
afgebeeld (afb. lo). In eerste 
instantie werd op de briefkaart 
vermeld, dat dit de Morspoort 
betrof (afb. n) . Later werd 
deze fout hersteld. Er bestaan 
daarom twee uitgaven van deze 
briefkaart. In 2006 verscheen 

het velletje Mooi Leiden (afb. 
12). Ook hierop zien we aan 
de rechterzijde de Morspoort. 
Hierover is ook een zogenaamde 
maximumkaart samengesteld 
(afb. 13), afgestempeld in Leiden. 

Tweede Wereldoorlog 
De Tweede Wereldoorlog kende 
in Leiden positieve en negatieve 
hoogtepunten. Als positief hoog
tepunt noemen we de moedige 
protestrede van hoogleraar 
R.P. Cleveringa, die hij op 26 
november 1940 uitsprak. Hierin 
sprak hij zijn afschuw uit over 
het feit, dat zijn collega Prof 
Mr. E.M. Meijers (afb. 14) door 
de Duitsers als "nietarisch" 
uit zijn ambt was gezet. Prof 
Meijers is onder andere bekend 
omdat hij het Burgerlijk Wetboek 
herschreef (afb. 15). De Leidsche 
Vereeniging van Postzegelverza
melaars gaf over deze cfappere 
en risicovolle daad van Cleve
ringa in 2010 een zelfontworpen 
postzegel uit (afb. i6). 
De zwartste dag in Leiden 
met betrekking tot de Tweede 
Wereldoorlog is ongetwijfeld 17 
maart 1943. Op deze dag vond 
de ontruiming van het Joodse 
weeshuis aan de Roodenburger
straat plaats. De weeskinderen 
werden overgebracht naar het 
station. Via Westerbork werden 
zij per trein naar vernietigings
kampen als Solibor en Auscnwitz 
gevoerd. Daar werden zij bijna 
allemaal vermoord. Filatelistisch 
gezien vind ik de oorlogsenve
lop (afb. 17), gestempeld op 9 
augustus 1944 in Leiden, erg 
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leuk. In de afstempeling staat 
vermeld: "Bij luchtalarm van de 
straat". De envelop is van de 
Politiegezagdrager Leiden. Dit 
was een titel van de burgemees
tervan Leiden. 
Een bekende Leidenaar in de 
aanloop naar de Tweede We
reldoorlog was Marinus van der 
Lubbe. Hij was het die in 1933 
naar Duitsland ging en in Berlijn 
het Duitse regeringsgebouw De 
Rijksdag (afb. i8) in brand stak. 
Hij deed dit, omdat hij een daad 
wilde stellen tegen het opkomen
de regiem van Hitler. Voor Hitler 
(afb. 19) kwam de brand eigenlijk 
wel goed uit. Hij gebruikte het 
als propagandamiddel om het 
grote gevaar van het communis
me aan te geven. De communist 
Van der Lubbe werd schuldig 
bevonden, veroordeeld tot de 
doodstraf en op 10 januari 1934 
werd hij onthoofd in Leipzig. In 
de zaak Van der Lubbe is tot lang 
na zijn dood door geprocedeerd. 
Onlangs is zijn doodstraf door 
een Duitse rechtbank definitief 

opgeheven. Op brandstichting 
staat maximaal acht jaar gevan
genisstraf hoe kan je dan ter 
dood veroordeeld worden? Een 
gedenksteen van Van der Lubbe 
vinden we bij de Morspoort (afb. 
13) te Leiden. 

Leidens Ontzet 
Eind oktober 1573 werd de stad 
Leiden op last van Alva door de 
Spanjaarden belegerd. De stad 
bleef ondanks de honger en de 
pest  een jaar stand houden, 
vooral door het optreden van 
burgemeester Pieter van der 
Werf, militair bevelhebber Jan 
van der Does, (ook wel Janus 
Dousa genaamd) en stadssecre
taris Jan van Hout. Op 3 oktober 
1574 werd Leiden bevrijd. De 
Spanjaarden waren gevlucht, 
omdat de Watergeuzen de dijken 
hadden doorgestoken, waardoor 
de hele omgeving onder water 
liep. Jan van Hout en Jan van 
der Does staan op postzegels, 
uitgegeven in 1950, n.a.v. 375 jaar 
Leidse Universiteit (afb. 20). In 
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1974 ŵ as het 400 jaar geleden, 
dat Leiden ontzet wercT Dit had 
een groot feest tot gevolg en er 
weerden Herdenkingszegel hier
over uitgegeven, in een vel met 
zes zegels (afb. 21). 

Universiteit 
Als beloning voor hun moed en 

trouw gunde Prins Willem van 
Oranje de stad Leiden in 1575 
een Hogeschool. Prins Willem 
van Oranje staat regelmatig 
afgebeelcl op postzegels. De 
zegel van hem die hier het beste 
bijpast, is die uit de serie van de 
Zomerzegel van 1979. Twee van 
deze postzegels gaan over de 

gebrandschilderde glas in lood 
ramen van de Sint Janskerk in 
Gouda. Het 25e raam van deze 
Goudse Sint Janskerk beeldt 
"Het ontzet van Leiden" uit met 
als centrale figuur Willem van 
Oranje (afb. 22), die vanuit Lei
den de oorlog tegen Spanje leidt. 
Prins Willem van Oranje, op de 
postzegel ten voeten uit op de 
voorgrond, staat hier te midden 
van soldaten voor de waterrijke 
omgeving van de stad Leiden. 
Eén van de eerste eerstedagenve-
loppen (fdc) is in 1950 uitgege
ven in verband met een jubileum 
van de Leidse Universiteit (afb. 
23). In 1975 herdacht de PTT het 
400-jarig bestaan van de deze 
Universiteit meteen bijzondere 
postzegel van 45 cent (afb. 24). 
De zegel toont de hersenen 
van een mens met daarin een 
opening in de vorm van een ven
ster, dat uitkijkt op een oneindig 
blauwe lucht met witte wolkjes 
en drie vogels, als symbool voor 
de vrijheicTdenken en menings
uiting. De naar lichtblauw verlo
pende ondergrond symboliseert 
de onbegrensde ruimte. 

3 oktoberfêesten 
Als blijvende herinnering aan de 
Spaanse belegering kent Leiden 
haar jaarlijkse 3 oktoberfêes
ten. Veel mensen die in Leiden 
werken zijn dan vrij. De jaarlijkse 
viering met allerlei festiviteiten 
dateert van i885. Jaarlijks vinden 
in de ochtend de reveille en de 
traditionele uitreiking van gratis 

haring en wittebrood in de Waag 
plaats, er is 's middags een grote 
optocht en 's avonds wordt het 
feest afgesloten met een vuur
werkspektakel. De grote kermis 
en de feestelijke warenmarkt 
gaan 1 of 2 oktober al open. 
Het feest wordt 's avonds op 2 
oktober ingeluid met de taptoe: 
een optocht van vele Leidse 
verenigingen. De gehele viering 
is in Leiden en omstreken live op 
radio en TV te volgen. 
Ook de hutspot staat centraal. 
Dat komt, omdat de jonge 
Gijsbert Cornelisz. Schaeck in 
de vroege morgen van 3 oktober 
1574 de stad uitsloop en zag 
dat de Spanjaarden weg waren. 
Hij vond een pruttelende ketel 
vol met hutspot in het Spaanse 
kamp. Dit is terug te vinden 
in een 3 oktober poststempel, 
waarop we een hutspotpan zien 
(afb. 25). 3 October met een "c" 
werd in 1961 volgens de nieuwe 
spelling gewijzigd in 3 oktober 
met een "k". Ook dit zien we in 
het poststempel terug (afb. 26). 

De Pilgrim Fathers 
De Pilgrim Fathers waren En
gelse calvinisten (puriteinse pro
testanten) uit Engeland, die zich 
vanwege nun geloof niet meer 
thuis voelden in hun vaderland. 
Een groep vertrok uit Engeland 
en kwam in 1608 aan in Amster
dam. Omdat zij zich ook in onze 
hoofdstad niet gelukkig voelden, 
verruilden de meeste Pilgrim 
Fathers in 1609 Amsteroam voor 
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het tolerante Leiden. Op het vel
letje "Mooi Leiden", uitgegeven 
in maart 2006 (afb. 12), zien we 
de voorganger van de Leidse 
Pilgrim Fathers, John Robin
son, gaan in de richting van de 
Morspoort. Ds. Robinson stierf 
in 1625 in Leiden en ligt begraven 
in de Leidse Pieterskerk. 
Volgens sommigen hebben de 
Pilgrim Fathers het 3 okto-
berfeest van Leidens Ontzet 
meegenomen naar Amerika. 
Later schoofde datum van dit 
bevrijdingsfeest op naar de 
vierde donderdag van november. 
Deze (nationale) feestdag staat 
nu bekend als "Thanksgiving 
Day" (afb. 27) in Amerika, 
waarop dank wordt gezegd voor 
alle goede dingen. In 2009 gaf 
de LeidscheVereenigingvan 
Postzegelverzamelaars een post
zegel uit over de Pilgrim Fathers 
(afb. 28). 

3 October Vereeniging 
De aanleiding voor het schrijven 
van dit artikel is het feit dat de 3 
October Vereeniging Leiden 125 
jaar bestaat. Hiermee wil ik ook 
afsluiten. 
Directe aanleiding tot de oprich
ting van de 3 October Vereeni
ging was de onthulling van een 
standbeeld voor Burgemeester 
Van der Werf in 1884 (afb. 29). 
Het enthousiasme en de publi
citeit rondom dit gebeuren was 
zo groot, dat de heer N. Brouwer, 
onderwijzer en lid van de Com
missie van Volksbijeenkomsten, 
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het initiatief nam om tot de 
oprichting van een dergelijke 
vereniging te komen. Op 13 
mei 1886 werd de oprichting 
tijdens een bijeenkomst in de 
Stadsgehoorzaal een feit. Daar 
waren 160 mensen bij aanwe
zig. Als naam werd de weinig 
originele doch zeer toepasselijke 
3 October Vereeniging gekozen. 
Vanaf het allereerste begin kent 
de Vereeniging ook een erevoor-
zitter, namelijk de burgemeester 
van de stad. In juli 1886 hadden 
zich al 1.060 leden aangemeld. 
Ongeveer honderd dames en 
heren zijn vrijwillig actiefin de 
Evenementen-, Optocht- en Tap
toecommissie, in de commis
sies Herdenking, PR & Werving, 
de commissies Lunapark en 
Haring &, Wittebrood en Huts
pot. De 3 October Vereeniging 
telt ruim 14.000 leden. Het stre
ven is om in 2011, wanneer het 
125-jarig bestaan wordt gevierd, 
te groeien naar 25.000 leden. 
In 1986 bestond de 3 October 
Vereeniging 100 jaar. Bij die ge
legenheid werd er een postkoet
senrace georganiseerd, waar ook 
een Eerste Dag Envelop (afb. 30) 
over werd uitgegeven. 
In de aanhef heeft U gelezen, 
dat de Leidsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars een 
persoonlijke postzegel (afb. i) in 
verband met het jubileum van 
deze vereeniging heeft uitge
geven. TNT Post heeft ook een 
herdenkingsstempel hierover 
uitgebracht (afb. 31). Hierop zien 

- f f ^ . 

we de haring en wittebrood. Dit 
stempel kunt U bijvoorbeeld 
krijgen op een speciaal hiervoor 
ontworpen FDC (aft). 32). Kijk 
hiervoor op www.lvpv.nl of stuur 

een reactie naar auteur Willem 
Hogendoom via willem.hogen-
doom@hccnet.nl 

GROTE 
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MCE 1986 
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DEKKER, POSTBUS 157, 
EMAIL VLIEGDEK@GMAIL COM 

KLM 

Op 27 maart heeft de KLM 
twee nieuwe bestem
mingen in het routenet 
opgenomen die ook 
filatelistisch vastgelegd 
zijn. AmsterdamXiamen 
metB77720oERv.v. en 
AmsterdamAalborg v.v. 
met Fokker F70. 
Bijgaand de retourpost uit 
Xiamen (i) en heen en 
weer post uit Aalborg (2, 
3). Van de retourpost is één 
exemplaar bekend. (4). 

KLM B7772M/ER 

27032(lll j i 

Amsterdam Haar Xiamen (China) 

j 
m 

v_ 

Amslerilam naar iaihorg 
^ (Oenemarken) 

wM' 'A 
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27 in 2flll 
0 

J 
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KIM Royal Dutch MrtnM 
c/o De Vllegenda HoDandar 
Poste Restante 
Aalborg Oenmark 

KLM Royal Dut<^ Airlines 
c/o De Vliegende HollarKter 
PO Box 167 
NL'2e40 AD Pinacker 

/?w;«..w, KIM 
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GERMANWiNGS 

Omdat de vliegtaks is 
ingevoerd in Duitsland 
gaan er meer kleinere 
maatschappijen vliegen 
tussen Duitse steden en 
Nederland. Maastricht is 

daar een goed voorbeeld 
van. Dus op 27 maart van 
BerlijnSchonefeld naar 
Maastricht v.v. met de 
A319112 DAKNN. (6) = 
Retourpost. 

6a 

6b 

AmsterdamHelsinki (Finland). 

BluelB717^ 

Germanwings Airbus A~il9 

Oa Vliegende Hoflwider 
c/o MaastncM Aachen Airport 
VBegvsIdweg 90 
6199 AO Maastricht Airport 
riiadeilande 

mm 

Maastricht naar BerhJnSchönefeld 
\ 27032011 1 ^ 
I ^ Liu; ■ "̂ ■"■■"'0̂  I 

CHINA SOUTHERN 

Op 7 juni gaat deze maat
schappij rechtstreeks vlie
gen tussen Amsterdam 
en Guangzhou en er zal 
geen tussenlanding meer 
zijn in Beijing. Gevlogen 
wordt met de A330200. 
Bijgaand het speciale 
stempelafdruk welke ge
plaatst zal worden op de 
ie vluchtenveloppen. (7). 

^ Germanwings Airbus A319 J 
f^lll^l^gffl0gimMMmKmmmwm»^^m^«^rmims<^ 

D« Vliagwida Hollander 
Flughafen Baflin SchonefeW Gmbh ^ 
12521 SertnSctionalaia f 
Qaimany g 

EiinM'i 

iï^ 

BkJ8l Ine 
c/o De Wegende Hollander 
Poste Restante 
Helsinki Fintande 

.Amsterdam 

A330200 
£ China Southern 

'noi|2auBnQ 
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BLUE1 

Deze maatschappij ging 
ook op 27 maart vliegen 
tussen Helsinki en Am
sterdam met de B717. (5) 

KLM NIEUWS 

Alvast voor de Winter
dienstregeling; KLM 
gaat dan rechtstreeks 
vliegen op Quito en 
heeft dan geen tus
senstop meer op 
Bonaire. Deze vlucht zal 
uitgevoerd worden met 
B777300ER. Ook gaat 
men weer vliegen op 
Buenos Aires maar dan 
met de B777200ER. 
Ook is er sprake van dat 
de KLM gaat vliegen op 
Havanna. 
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Op 29 maart werd weer 
voor het eerst van 
Hannover naar Napels 
gevlogen met een Ajig, 
ruim 100 jaar na de eerste 
vlucht. Op 4 april vond de 
retourvlucht plaats (8, 9). 

Eriffluj OERMANWINGS 4U 3862 
HannwBN.iao.i A j m ?on?l?11 
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•Ichmann 
c/o Fhjgh8f»n Hannover 
Prtzelstraße 34 
K)85S LansMihagen 
Deutschland 

^'^PWHIPli ' 



PostBeeld.nl 
groeit! 

Kijk op onze website en kies uit meer dan 100.000 
verschillende aanbiedingen, nagenoeg allen met foto. 

Met behulp van ons handige filter kunt u snel vinden wat u 
zoekt! Daarnaast kunt u nog steeds gebruik maken van onze 

gratis wereldcatalogus op www.freestampcatalogue.com. 
W i n k e l : Gen . C ron jés t raa t 68, Haar lem, 

te l : 023-5272136, in te rne t : w w w . p o s t b e e l d . n l 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 13,00 
Oostenrijk grote sortering 21,00 
W Europa grote sortenng en hoge waarden 11,50 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 12,50 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 11,00 
NoonA/egen grote variatie en hogere waarden 11,00 

veel nieuw en met hoge waarden 10,00 
grote sortenng 10,00 
vele landen (iets Europa) 12,00 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

Nieuw en met hogere waarden 
veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en hogere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

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 

1 kg 
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 

Prijswi|zigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 + € 5 00 porto Ordersboven € 60 00 portovri] 

Levenng onder rembours + €11 50 Filatelistische frankenng 
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 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSPEW - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheder). 

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

http://PostBeeld.nl
http://www.freestampcatalogue.com
http://www.postbeeld.nl


Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel.: 058-2122096 
fax.: 058-2129180 
mail: pzvfries@xs4all.nl 
website: www.pzv-friesland.nl 

Onze 125e veiling worden gehouden op 

zaterdag 28 mei 2011 
in restaurant Jupiter aan de Hidalgoweg 2a te Leeuwarden t.o v. deurwaarder J. Venema 

Kijkgelegenheid op: 
Vrijdag 27 mei van: 10.00 - 18,00 uu î 
Zaterdag 28 mei van: 08.00 - 11.30 uu 

In deze veiling zijn o.a. opgenomen vele nalatenschappen in dozen en er is een zeer ruim 
aanbod aan albums en st.boeken. Tevens bevat het aanbod een keur aan kavels met klassieke 
zegels van 1849 tot 1918, w.o. sterk Engelse, Franse, Spaanse en Portugese Kolonien m uit
muntende kwaliteit. Uit het buitenland wisten wij de hand te leggen op vele collecties oude„t§t, 
zeer oude ansichtkaarten, speciaal van Rotterdam en omstreken. 

De volgende veiling zal worden gehouden medio september 2011. 
Inzendingen dagelijks mogelijk ten kantore. 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u larigs.-^*'"*^---^* '̂̂ -'̂ ^*'̂ ^ 
Renteloze voorschotten zijn mogelijk. 
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Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe. 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


ÖjDCaOflCIBSD QCffl 

IDMEUIJKSIMEERIDWNI 

^[DIDID'PQQÏÏJIDGC] 
JVANIDHWIREnKi 

. j ^ i d p cMpp mi 
rPZJBBSDÏÏ 

T:^ 

m^ jÊÊÊÊÊKimm 
kliInSSrJ EI9Q CBQO] ClEID GHQQ C D O m ^ 

Adres: Piet Heinstraa 
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KERST- EN NIEUWJAARS-
POST 2010 

KNJ-Post in 2010 voor het eerst met 'decemberzegel' 
FRANS H E R M S E , S ITTARD 

Het verwerkingsproces 
In afwachting van de reorgani
satie bij TNT Post wordt er nog 
in de VBC's (voorsorteercentra) 
gewerkt. Met de nodige assisten
tie van honderden Kerstvakan
tiewerkers werd de klus van 180 
miljoen poststukken geklaard. 
Het resultaat van hun inzet is te 
zien aan het gebruik van Klüs-
sendorf machinestempels en 
handstempels. In tabel 1 is te zien 
hoeveel post in de sorteercentra 
(SC) en decentraal in de VBG's 
werd gestempeld. 

Een enkel VBG liet een duidelijk 
spoor achter (afb. i ) . Blijkbaar 
worden alle hulpmiddelen ingezet 
om de zegels zoveel mogelijk te 
stempelen. In Nieuwegein en 
Rotterdam gebruikte men een 
rolstempel dat eigenlijk bedoeld 

In 1987 werden door de toenmalige PTT voor het eerst 

zegels voor de Kerst- en Nieuwjaarspost (KNJ) uitgegeven, 

tegen een verloagd tarief van 50 cent. De zegels kregen, in 

tegenstelling tot veel andere landen, niet de naam 'Kerst

zegels'. Dot was in multicultureel Nederland geen optie. In 

2010 stond voor de eerste keer de naam 'decemberzegel' op 

de postzegels, geen woordeoanduiding maar wel de lands-

naam Nederland. Dit is internationaal gezien een novum. 

is voor briefpakjes (afb. 2). In dit 
geval een nette afdruk. Meestal 
wordt er een 'schrobber' ingezet 
die de zegels letterlijk vernietigt 
(afb. 3). De oprechte verzamelaar 
krijgt hiervan tranen in de ogen. 

Tabel 1 (totaal aantal poststukken 365J 
Gestempeld m SC Gestempeld in VBG Ongestempeld 
277 = 76% 78 = 21% no = 3% 
(in 2009 resp. 69%, 26% en 4,5%) 

Soms gaat er in het verwerkings
proces iets mis en blijft de zegel 
ongestempeld. In zo'n geval mag 
de zegel met een bescheiden 
balpenstreepje worden ontwaard 
(afb.4)\ 

Gebruik van decemberzegels uit 
voorgaande jaren en gebruik na 
6 januari 2011 
Lange tijd moest ik hopen op het 

vinden van een decemberzegel uit 
het vorige millennium. Uiteinde
lijk trof IK er een aan 55 cent uit 
1995 (afb. 5). Het poststuk was 
ook nog correct gefrankeerd (één 
cent teveel). Een andere 'gouwe 
ouwe' was de kraszegel uit 2007, 
ook correct gefrankeerd (afb. 6). 
Het eventueel onder de krasiaag 
verscholen fortuin is inmiddels 
niet meer opeisbaar. Voor een 
overzicht van de zegels uit vooraf
gaande jaren zie tabel 2. 

In het blad 'Er is post' dat huis 
aan huis wordt verspreid was 
aangegeven hoe men de decem
berzegels na de KNJ-periode kon 
opgebruiken. Gesuggereerd werd 
om twee decemberzegels op een 
briefte plakken (afb. 7). Wat een 
gotspe! Men betaalt dan 2x34 
cent = 68 cent, terwijl het porto 
sinds 1 januari 46 cent bedraagt. 
Waarschijnlijk is deze raadgeving 
ingegeven door het feit, dat in 
de kleinere verkooppunten geen 
bijplakzegels van 2, 5 en 10 cent 

"""^-^ - ^---^ . ^ _ ^fafi) i) Gebruik van het stempel 
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De Decemberzegels met 
waardeaanduiding 'December' 
blijven na 6 januari 2011 geldig 
en zijn volgend jaar december 
weer gewoon te gebruiken 
zonder bijplakken. Wilt u ze 
eerder gebruiken? Plak dan 
twee Decemberzegels voor 
post in Nederland. Lees er 
meer over op tntpost.nl, daar 
vindt u ook informatie over 
het gebruik van December

zegels uit voorgaande jaren. 

16 

Tabel 2: zegels uit voorgaande jaren 
2009 44 
2008 20 
2007 5 totaal 71 = 19% (2009:12%) 
2005 1 
1995 1 

Het aantal poststukken met overige zegels (nietdecemberzegels) 
bedroeg 19 = 5%. 

voorradig zijn. Tip: bewaar uw 
decemberzegels tot de volgende 
KNJpenode. Denk aan de oude 
slogan; 'De Gruyterzegels blijven 
altijd geldig' (tot de zaak wordt 
opgeheven). Afgelopen jaar gaf 
TNT voor het eerst zegels uit 
zonder waardeaanduiding maar 
met een cijfer Landen als Croot
Brittannië, België en Frankrijk zijn 
daar al jaren geleden mee begon
nen. Het voordeel hiervan is dat 
bij een tariefsverhoging de 'oude' 
zegels gewoon zonder bijplakken 
kunnen worden opgebruikt. Het 
nadeel is dat bijna niemand de 
tarieven nog kent. Op een brief 
met een Europese bestemming 

moet een 'i'zegel voor Europa 
worden geplakt. Deze worden 
alleen ver"kocht in strips van vijf 
en die hebben de meesten niet 
in huis. Quizvraag: hoeveel moet 
er bij een Nederlandse '1'zegel 
worden bijgeplakt? 
Antwoord: 79  46 = 33 cent. 
Op een poststuk naar België 
accepteerde TNT frankering met 
één decemberzegel. Wel had 
de machine problemen met de 
Belgische postcode, vandaar 
'Ongeldige postcode' (afb. 8). 
De brief werd zonder problemen 
bezorgd en niet beport. Een 
andere afzender interpreteerde 
het bovengemelde in afb. 7 op 

zijn eigen manier en plakte twee 
decemberzegels op een brief naar 
België (afb. 9). Ook hier geen 
probleem bij de bezorging. De 
afzender van een briefriaar een 
binnenlandse bestemming plakte 
na zes januari maar liefst drie 
decemDer'zegels (waarde3x34 
= € 1,02). Helaas maakte hij een 
fout met de postcode, vanaaar 
het fraaie etiket 'Herstel/Retour 
(afb. lo). De tariefverklaring blijft 
onduidelijk. Reeds enkele jaren 
beweert TNT dat de problemen 
met de automatische verwerking 
van afwijkende formaten (te klein, 
vierkant, driehoekig, rond) zijn 
ovenwonnen. Dit blijkt niet het 
geval te zijn. Een ronde kerstwens 
kon niet door de machine worden 
verwerkt (geen machinestem
pel, geen PRIC, geen SIX) en 
werdin Den Bosch met de hand 
gestempeld (afb. n) . Een kleine, 
vierkante envelop zorgde voor 
problemen in de Sosma en werd 
niet gestempeld. Verder is er ook 
geen PRIC en geen SIX, wel kreeg 

de envelop een fraai etiket met ex
cuses (afb. 12). De tekst is echter 
onjuist want de envelop was al 
open, waardoor de automatische 
verwerking werd gestopt. U zult 
begrijpen dat dit tot productie
uitval heeft geleid en dat in de 
drukke KNJperiode. De gewoonte 
om enveloppen open aan te 
bieden dateert uit de tijd dat voor 
drukwerken een lager tarief werd 
gehanteerd. De envelop moest 
open worden aangeboden om de 
inhoud te kunnen controleren. 

'Vreemde' Kerstz^els 
Mijn gewaardeerde collega van 
de rubriek 'Stempels' meldde on
langs de vondst van een stempel 
van Sandd. In mijn artikel over 
de werkwijze van de concur
renten van TNT Post beschreef 
ik de werkwijze van Selekt Mail 
en Sandd ^ De eerstgenoemde 
is onlangs door de eigenaar 
Deutsche Post verkocht aan 
Sandd, dat daardoor de grootste 
concurrent van TNT is geworden. 
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Uw postzendrng is tijdens het verwerkingsproces open geraakt 
Zonder kennisneming van de inhoud is de zending opnieuw gesloten. 
Onze excuses hiervoor. 

P 4560 (versie 0293)  061 

Inmiddels is bekend dat TNT 
zal v\/orden opgesplitst in POST 
NL en TNT EXPRESS. Wellicht 
dat Deutsche Post de opbrengst 
van de verkoop van Selekt Mail 
(mede) gaat aanvs/enden om TNT 
Post over te nemen, 'reculer pour 

mieux sauter'. 
Zoals ik al eerder schreef, wordt 
bij Sandd en Selekt Mail niet 
met zegels en stempels gewerkt. 
Sandd heeft 'Kerstpostenvelop
pen' met ingedrukt zegel laten 
vervaardigen. Ook het 'stempel' is 

gedrukt. De bedoeling hiervan is 
de 'attentiewaarde' te verhogen. 
Reclamebrieven zonder postze
gels verdwijnen meestel ongele
zen in het oud papier. Het betreft 
dan ook geen Kerstpost maar 
reclame voor de Postcodeloterij. 
Men kan natuurlijk niet bij Sandd 
aankomen met een handvol 
Kerstkaarten, daar beginnen ze 
niet aan. Om te bewijzen dat 
Sandd geen stempels gebruikt, 
heb ik een collage gemaakt van 
vier 'gestempelde' zegels (afts. 
13). Het 'stempel' zit in alle 
gevallen op precies dezelfde 
plaats. Dat is bij gebruik van 
zowel hand als machinestempels 
onmogelijk, m.a.w. dit zijn nep
stempels. TNT stelde naast de 
gewone decemberzegels ook Port 
Betaaldzegels beschikbaar voor 
partijen Kerstpost (afb. 14a, b). 

fo/b. 7jj Brief van Caßenz via ChnstkindI 
naar SiUard, gecodeerd in Zwolle! 
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Weihnachten 2010 

Deze zegels dateren overigens al 
uit 2007 (NVPH BZ 23 en BZ 25). 
De enveloppen en bijbehorende 
kaarten konden via internet bij 
Hallmark worden besteld. 

Kerst en Nieuwjaarspost uit het 
buitenland 
In het buitenland schroomt men 
niet om de KNJpost gewoon met 
'Weihnachten' of'Joyeux Noël' te 
betitelen. In Oostenrijk heeft men 
al sinds 1950 de mogelijkheid om 
de goede wensen via ChristkindI 
te versturen. Het plaatsje Christ
kindI heeft geen postkantoor 
maareen 'Saisonpostamt'. In de 
plaatselijk school is in december 
een tijdelijk postkantoor ingericht, 
waar men zijn kerstpost kan laten 
stempelen (afb. 15). 
De posterijen stellen speciale eti
ketten met Inschrift 'über Postamt 
Chriskindl' beschikbaar om aan 
te geven, dat de post daar moet 
worden gestempeld. Wat wellicht 
in 1950 als 'Spielerei' is begon
nen, is inmiddels uitgegroeid tot 
een apart verzamelgebied, met 
een rubriek in de Austria Netto 
Katalog. Voor de oudere uitgaven 
worden door verzamelaars hoge 
prijzen betaald. Het is natuurlijk 
altijd mogelijk de kerstpost ge
woon te versturen met een kerst
zegel van € 0,65 (buitenland) (afb. 
i6). In Duitsland verstuurt men 
'Infopost' met ingedrukt zegel en 
tekst 'Weihnachten 2010' (afb. 
17). In het meertalige Luxemburg 
werden toeslagzeeels uitgegeven 
met de tekst 'Noël 2010'. In het 
stempel werd mij 'joyeux Noël' 
toegewenst (afb. i8). 

' Dit is ooit in een dienstorder 
aangekondigd, kan een van de 
lezers mij aan het betreffende 
D.O.nummer helpen? 

^ Is er nog post? Filatelie 2010 04 
284  287 
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CATALOGUS 'HANDSCHRIFTEN ONDER DE LOEP' 1935-2009 

'De betovering van het 
middeleeuwse schrift en 
zijn versiering' 
Een uitgave van de Filate
listenvereniging Gabriel, 
2010, 265 pagina's 

Gabriel, 'Vereniging 
van verzamelaars van 
postzegels, verband 
houdende met bijbel en 
christendom' is mis
schien wel een van de 
meest actieve thematische 
verenigingen. De leden 
zijn altijd wel met een 
of meer inzendingen 
op tentoonstellingen te 
vinden. Er is een dik en 
goed leesbaar clubblad 
en een mooie website. Al 
eerder (1998) verscheen 
een catalogus van postze
gels met als thema 'oude 
handschriften', maar deze 
editie (2010) is een geheel 
vernieuwde versie. Een 
'Studiegroep Handschrif
ten' heeft er jaren aan 
gewerkt. 
Meer dan duizend postze
gels passeren in dit kloe
ke boekwerk de revue, 
gerangschikt per land en 
daarbinnen chronolo
gisch. Doordat gekozen 
is voor een spiraalbinding 
valt het boek gemakkelijk 
open en laat het zich goed 
lezen. De afbeeldingen 

zouden af en toe wat 
groter kunnen. De zegels 
hebben één ding gemeen: 
ze laten alle een fragment 
zien van een vaak rijk 
versierde middeleeuwse 
handgeschreven tekst. 
Ook postzegelboekjes en 
postwaardestukken met 
dit thema hebben een 
plaats gekregen. Het in
ventariseren van stempels 
lijkt voorlopig nog een 
utopie, het zijn er gewoon 
te veel. Achterin wordt 
kort aandacht besteed aan 
persoonlijke postzegels 
en aan het verschijnsel 
'ongewenste uitgifi:en'. 
Handig voor wie zich op 
het tentoonstellingspad 
wil begeven. Nuttig zijn 
ook de begrippenlijst (van 
'afschrift' tot 'Vulgaat') en 
de uitgebreide literatuur
lijst voor wie zich verder 
in dit onderwerp wil 
verdiepen. 

Het boek laat niet alleen 
de postzegels, boekjes 
en postwaardestukken 
zien, maar legt ook uit 
wat er te zien is en geeft 
bij praktisch alle zegels 
zinvolle informatie over 
de achtergronden van de 
afbeelding. Als voorbeeld 
de toelichting bij een van 
de zeven Nederlandse 

zegels die in de catalo
gus besproken worden, 
NVPH 861: Fragment van 
een initiaal met ridder 
Walewein. De afbeelding 
is genomen uit een kopie 
uit ca. 1350 van de aan 
het hof van Vlaanderen 
of Holland geschreven 
roman. Ridder Wale-
wein is op zoek naar het 
zwevende schaakbord. 
Het bord zelf is op de pa
ginagrote miniatuur aan 
het begin van het boek 
wel, maar op de zegel niet 
afgebeeld. Deze roman is 
geschreven tussen 1250 
en 1300 door Pennine, 
die het eerste deel (7834 
verzen) heeft geschreven 
en Pieter Vostaert die 
het verhaal heeft afge
maakt (3300 verzen). Zij 
maakten gebruik van de 
bekende Arthur-teksten. 
De oorspronkelijke tekst 
uit de 13e eeuw heeft weer 
latere Arthur-teksten 
beïnvloed. 
Leiden, Universiteitsbibli
otheek, Ltk. 195. 

De toelichtingen vormen 
bij elkaar al een kleine en
cyclopedie. De verstrekte 
informatie vind je in ieder 
geval niet in de 'gewone' 
catalogi en meestal ook 
niet één-twee-drie op 
internet. 

Er is op veel plekken flink 
wat speurwerk verricht. 
Uiteraard wordt vermeld 
uit welk handschrift de 
afbeelding afkomstig is 
en waar het betreffende 
manuscript vinden is. 
Waar mogelijk wordt een 
link gelegd met rele
vante Bijbelpassages; we 
krijgen informatie over 
historische personages, 
veldslagen en over de 
symboliek bij bepaalde 
afbeeldingen. Bij enkele 
zegels wordt doorverwe
zen naar verwante zegels 
waar (een deel van) de
zelfde afbeelding terug te 
vinden is. Latijnse teksten 
worden keurig vertaald. 
Van enkele schrijvers en 
monniken zijn de namen 
bekend geworden, hoewel 
in de middeleeuwen het 
maken van een manus

cript vaak in de anonimi
teit gebeurde. 

Het moet een waar mon
nikenwerk geweest zijn 
voor de leden van de stu
diegroep Handschriften 
van de vereniging Gabriel 
om deze catalogus tot 
stand te brengen. Het is 
ook een inspirerend boek, 
misschien in religieuze 
zin, maar in ieder geval 
fïlatelistisch. De cata
logus is een prachtige 
bron van informatie voor 
iemand die zich binnen 
dit verzamelgebied wil 
oriënteren of verder speci
aliseren. De studiegroep 
zal, denk ik, nog één 
wens hebben: een uitgave 
die volledig in kleur is, 
om daarmee de middel
eeuwse manuscripten in 
al hun kleurenpracht nog 
beter te kunnen tonen. 
Over tien jaar? 

De catalogus is te bestel
len door overmaking van 
€ 28,50 (incl. verzendkos
ten binnen Nederland) 
op rek. 533202, t.n.v. 
Filatelistenvereniging 
Gabriel, Soest. Vermeld 
uw adresgegevens. 

John Deĥ  

I 

363 



BIJZONDERE BRIEVENVONDSTEN 
VAN CURACAO 

UIT 1808 EN 1833-1836 
H. W . V A N DER VLIST FRPSL / A.I.E.P., A S S E N D E L F T 

Enige tijd geleden werd bij een buitenlandse veiling een grote collectie 

geveild van Nederland en voormalige overzeese gebiedsdelen, 

bestaande uit zowel postzegels als poststukken. De koper trof hierin 

een tweetal brieven aan, verzonden van Curacao naar Amsterdam uit de 

periode 1833-1836. 

Nu komt het niet veel voor, dot men uit deze periode complete brieven 

vindt. Meestal heeft men de naam van de geadresseerde of het gehele 

adres zwart gemaakt, of deze 'poststukken' bestaan alleen uit een 

voorkant. 

came into use at Willemstad afier cancellation 
m 1834 of the contract with the Netherlands 
Royal Packet Mail Company However, the use 
of the word 'Posten/ implies ofßcial sanctions, 
and therefore we include this marking in our 
catalogue listing 

14 POSTERIJ CURACAO 
-32 mm 18351845 
a Black ink 1835 
b Red ink 18371845 

RRR 
RR 

Inleiding brieven 1833-1836 
Deze brieven zijn beide afgestempeld met 
het zeldzame stempel POSTERIJ * 
CURASAO ^ (w/apenschild met Nederlandse 
Leeuw) De ene met zwarte (1833/34) en de 
andere met rode (1836) stempelmkt 
In het bekende boek 'A Postal History of Cu 
ragao'van FrankW Julsenen A M Benders, 
gepubliceerd in 1976, worden beide stempels 
als zeer zeldzaam geclassificeerd 

In hoofdstuk 5, Netherlands Royal Packet Mail 
(18251834), pag 42, wordt een brief met een 
dergelijk stempel afgebeeld gezonden naar 
Amsterdam met de brik Adnanus Jacobus 
met aankomststempel 'Zee Bnef Hellevoet 
sluis van 20 Julij' 
In Section II - Postal Markings part A wordt 
op pag 88 vermeld onder het kopje 'Posterij 
Cu ragao' 'We have been unable to locate of
ficial decrees sanctioning this postmark, which 

In het boek 'De Nederlandse Scheepspost 
1600-1900' deel I Nederland Oost-lndie 
van Claude J P Delbeke, uitgegeven in 1998, 
wordt op pag 47 een bnef van 7 juli 1835 
afgebeeld, afgestempeld met het 'Posterii 
Curagao' stempel en in deel II Nederland 
en het Westen, uitgegeven in 2002, wordt op 
pag 50 een bnef van 20 juli 1837 afgebeeld 
met dit stempel 

Onderzoek 
De koper vroeg mij m 2009 of ik beide bne
ven wilde onderzoeken op echtheid en indien 
echt er een certificaat voor te maken 
Beide bneven zijn gezonden en geadresseerd 
aan 'De Nederlanosche Handel Maatschap
pij' te Amsterdam 

stA -3 
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De eerste brief, gedateerd Curasao 24 No
vember 1833 en 7 January 1834, is onderte
kend door Th. jutting &.Abr de Veer Jr en 
voorzien van de bijlage 'Verkoop-Rekening' 
dd. Curasao 31 December 1833. 
De brief zelf is een duplicaat; (in de aanhef 
staat vermeld) On'g/ per Z M. Korvet Hippo-
menez. Over de inhoud van de brief zie tekst 
briefinhoud. 

De tweede brief, gedateerd Curasao 23e April 
1836 is ondertekend door Th. Jutting &,Abm 
de Veer Jr, zonder bijlage (er worden er wel 
vijf vermeld!!). 
De briefis een duplicaat, vermeld in de tekst. 
Over de inhoud van de brief z/e tekst briefin-
houd. Als eerste heb ik van de beide brieven 
alle stempels bestudeerd en gecontroleerd of 
hierin geen correcties en of anderszins zaken 
waren aangebracht. Alles stempels waren 
origineel zonder correcties. 

De eerste brief (i) is afgestempeld met het 
vertrekstempel POSTERIJ * CURASAO * 
(wapenschild met Nederlandse Leeuw) in 
zwart (2). Dit is een rond stempel meteen 
diameter van 33 mm en genoteerd bij J&B 
(lulsen & Benders) onder nummer 14a. Ver
zonden 'Per de Maria &, Jacoba' onder bevel 
van 'Kapt F. Van Duijn'. 
De Maria &, Jacoba is op 20 februari 1834 in 
Den Helder aangekomen en de briefis daar 
afgestempeld, volgens de voorschriften, 
methetZEE-BRIEF.* DEN-HELDER* 20 
FEBR. Stempel (3). 
Vervolgens is de brief naar Amsterdam 
vervoerd en bij aankomst afgestempeld met 
aankomststempel AMSTERDAM 21 FEBR. 
•^(4)-

De tweede brief (5) is afgestempeld met het 
vertrekstempel POSTERIJ * CURASAO * 
(wapenschild met Nederlandse Leeuw) in 
rood (6). Dit is hetzelfde ronde stempel, 
genoteerd bij J&B onder nummer 14b, echter 
met een kleine beschadiging van de dunne 
rand tussen P en O. Verzonden 'Per Z.M. 
Brik Zwaluw', 'Zwaluw' was een (zeil)stoom-
schip, onder militair bewind, dat regelmatig 
naar de West voer. De Zwaluw is op 9 juni 
1836 in Hellevoetsluis aangekomen, waarde 
briefis afgestempeld met het ZEE-BRIEF. * 
HELLEVOETSLUIS*8JUNIJ stempel (7). 
Vervolgens naar Amsterdam vervoerd en bij 
aankomst afgestempeld met aankomststem
pel AMSTERDAM 10 JUNIJ. 4- (8). 
Per circulaire 253 van 27 februari 1833 werden 
brieven voorzien van het ovaalstempel Zee-
brief met kantoornaam en dagtekening. 

Op de flap van de brieven zijn notities en 
teksten geschreven door de respectievelijke 
ontvangers, de tekst is letterlijk overgenomen. 

De eerste brief: N 652. N (rode inkt) / 1834 
/ Th. Jutting&AdeVeerJr / Curacao 24 Novb. 
1833 / dupl. / 7 January / ontv. 21 February / 
beant. 11 Sept (rest zwarte inkt). 
De tweede brief: N 2888 N (rode inkt) / 
1836. / Th. Jutting & AdeVeerJr / Curasao 
23 April / ontv. 10 Juny / br. 7 / 8 July / 1 ' 
(rest zwarte inkt). 
Uit de genoteerde verzenddatum 
(i833/'i834') en ontvangstdatum (1834) is 
duidelijk dat de eerste brief met het zwarte 
stempel een vroegere gebruiksdatum heeft 
dan in de boeken van zowel Julsen &, 
Benders als Delbeke (1835) is gepubliceerd. 
Dit geldt ook voor het rode stempel op de 
tweede brief, met de genoteerde verzend- en 
ontvangstdatum (1836) en in de boeken ge
noteerde (1837) datum, die duidelijk vroeger 
gebruikt is dan gepubliceerd. 
Het toegepaste tarief voor verzending van 
Curagao naar Nederland was volgens circu
laire 160 van 4 april 1821 als volgt: 

1 lood (loth) = 16 gr ;< 16 gr = IX port = 12 st = 60 et; 
per 8 gr meer = + 0,5 port = 5 st = 30 et 
iedere 16 gr meer = ix port; 
voorbeelden 
1,5 X port = 1,5 X i6 gr = 24 gr; 1,5 X12 st = 90 et; 
2x port = 2x 16 gr = 32 gr; 2x 12 st = 24 st = 120 et; 
2,5 X port = 2,5 X16 gr = 40 gr; 2,5 x 12 st = 150 et; 
3x port = 3x i6 gr = 48 gr; 3x 12 st = 36 st = 180 et. 

Het te betalen port voor de eerste brief was 
90 et, het gewicht was dus minder dan 24 gr 
maar meer dan i6 gr 
De tekst van de briefis de kopie van de brief 
van 24 November 1833 en de begeleidende 
brief van January 1834. De bijlage is de 
'Verkoop-Rekening' van 31 December 1833. 

Het te betalen port voor de tweede brief was 
180 et, het gewicht was dus minder dan 48 gr 
maar meer dan 40 gr. 
De brief bestaat uit de begeleidende tekst van 
23 April 1836. Bij deze brief waren verschil
lende bijlagen die echter niet meer aanwezig 
zijn. Er was een wissel groot Duizend gulden, 
verder Verkoop rekening over 87 stukken 6/4 
bouten ten bedrage van ƒ2.129,35, tevens 
Vendu Lijst daarvan en als laatste een Vendu 
Lijst en Verkoop rekening ten bedrage van 
ƒ331,02. 
Op de tweede brief werd het te betalen port 
opnieuw berekend, het eerst geschrevene 
doorgehaald en vervolgens het opnieuw 
berekende genoteerd. 
Hoogstwaarschijnlijk vond men bij het 
ontvangen van deze brief dat het tarief, naar 
aanleidingvan het gewicht, niet juist bere
kend was. Vijf bijlagen en de begeleidende 
brief wegen nogal wat!! 

Tekst certificaat Kic)6/oc).oT/Vt.o4{2) - brief 
Curagao-Amsterdam 23-4-1836 geefi aan dat, 
als de afizender een bekende of soms grotere 
firma was, men zelf al het te betalen port op 
de briefschreef. Werd niet altijd aangenomen, 
vandaar doorhaling van portbedrag en nieuwe 
berekening. 

Tekst briefinhoud 1833-1834 
In de eerste brief van 24 November 1833 
(OrigI per Z.M. Kornet Hippomenes) staat 
onder andere het volgende geschreven falie ij 
zijn geschreven als i en j zonder puntjes!!): 

'...De Generaal Paez volgens ontvangen be
rieten, op den 13 Septr behouden aangekomen, 
en wij sedert de onze van 3ijulij II daarmede 
verzonden,... dient deze hoofdzakelijk, aange
zien in den handel niets bijzonders... waardig 

is voorgevallen, ten geleiden van enen wissel 
getrokken door den Gouverneur Generaal, 
ten laste van het Ministerie voor de Nationale 
Nijverheid aj de Koloniën groot Een duizend 
Gulden, uitmakende tegens de Cours van 3pc 
agio de som van f1030 met verzoek van voor 
dat bedrag ons in rekg te willen erkennen. - . . . 
...Per Kaptn Van Duijn die zeer waarschijnlijk 
spoedig zal komen opdagen, en in dat geval 
weder injany de terug reis zal aannemen, 
zullen wij het genoegen hebben van UwelEd 
Gestrengen optewachten met Verkoop Rekg der 
verkochte goederen. - . . . 
... Koloniale Producten zeer schaars, kqffijzal 
niet vóórfeby te bekomen zijn. Geel en Rio de la 
Hache Hout thans in aroote vraag het eerste is 
verkogt tegen 42/ het laatste i8of per Ton, en 
Cacao36f pr 100 (pd) -...' 
... ondertekening Th. Jutting & A b m de Veer 
Junr 

achterzijde voorgaande brief wordt vervolgd 
met ondertekening door bovengenoemde 
heren Th. Jutting &.Abm de Veer Jr en vervol
gens de brief 7 van January 1834 geschreven: 

'... Sedert onzen laatste van 24.e November, 
waarvan hierbij zoo wel dupl. Als tweede der 
daarmede geremeteerde Wissel, met geen 
nadere schrijvens... dient deze hoofdzakelijk ter 
geleide van primo Wissel getrokken door den 
Gouverneur Generaal ten laste Het Departe
ment voor de Nationale Nijverheid en de kolo
niën groot Een Duizend Gulden uitmakende a 
3 pc agio de som van f1030.00 met verzoek van 
daarvoor ons te willen erkennen blijvende van 
de oude ingezondene rekening Courant thans 
het saldo in ons faveur f46.2^1/2 welkers gelijke 
boeking ons bijzonder aangenaam zal zijn te 
mogen vernemen.... 
...In onderhandeling zijnde over den Verkoop 
van enigte stukken Colette en Bonte is dit de re
den als willende den afloop daarvan afwachten, 
waarom wij het inzenden van Verkoop rekening 
daarover tot onzen naaste zullen afwachten, het 
welk zijn zal, per de Brik die ingevolge verzeke
ring van Kaptn Van Dijn voor hier in de maand 
februarij aanstaande zijlen zal, ~ Thans ontvan
gen UWelEd Gestrengen slechts twee, de eene 
over 9 (?) Zeildoek f3y8,16 en de andere over 
2 Vaatjes Koperdraad f 1^0,40 zamen uitma
kende de som fs6S.^6 waarvoorde Maat
schappij nieuwe rekening is erkend. - . . . 
... Aanvoer van koffij kunnen wij geene voor 
de aanstaande maand te gemoet zien, de prijs 
is thans hier bij kleine partijtjes die nu en dan 
aangebragt worden f32. pet ld.-... 
...Op den ge der afgelopen maand December 
is er weder eene uitgestrekte zamenzwering te 
LaGuara ontdekt geworden. - Het doel daar
van was de omverwerping van het bestaande 
Gouvernement, waarin meest, al de thans 
buiten dienst zijnde Militaire Opperhoofden 
gewikkeld zijn, op dien avond zijn 15 personen in 
hechtenis genomen, en was het Gouvernement 
geducht bezig met de vervolging van een aantal 
meen -... 

... Wanneerde overkust het genot van recht en 
vrede zal kunnen genieten is raadzelachtig.... 
... ondertekening Th. Jutting &, Abr de Veer 
Junr 

Als bijlage (9) de Verkoop Rekening over 
2 Vaten koperdraad alhier aangebragt per 
het Brik Schip Prins der Nederlanden Kaptn 
Jan Helbrands en verkogt voor rekening van 
de Nederlandsche Handel Maatschappij dd 
Curacao 31 December 1833. 

Tekst briefinhoud -1836 
In de tweede brief van 23 April 1836 staat 
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onder andere het volgende geschreven: 
"... Sedert wij de eer hadden UwelEd Gestrengen 
in dato 29e February, waarvan deze duplicaat 
geleid, te onderhouden; met geenen schrijvens 
van UwelEd Gestrengen begunstigd geworden 
zijnde, hebben wij thans de eer intesluiten eerste 
van enen wissel getrokken door den Gouverneur 
Generaal, ten laste het departement voor de 
Kolonien te 'S Gravenhage groot Een Duizend 
gulden, uitmakende tegens de cours van 4 pc 
agio de som van f1040. waarvoor UwelEd 
Gestrengen ons zullen verplichten onze rekening 
te willen ontheffen.... 
... Noch ontvangen Verkoop rekening over 8j 
Stukken 6/4 Bouten ten bedrage van f 212^.^5 
benevens Vendu Ujst daarvan, uit de welke ten 
duidelijkste zullen ontwaren, hoe lang wij bezig 
zijn geweest met het plaatsen van dat gedeelte, 
niettegenstaande alle aangewende pogingen 
van de Vendu houders tot dat einde.  Onder 
de rest zijn er een aantal stukken die wij met 
water en Olij vlekken beschaidgd van denheer 
Everaerts overgenomen hebben, en zullen wij 
ons best doen om de overgeblevene stukken 
insgelijks ten meeste voordeel van de Maat
schappij te plaatsen.  Hadden wij de Verkoop 
in eens moeten dwingen zoo zoude de helfie der 
waarde niet gemaakt zijn, en op de Kust zoude 
er bijna niets van te regt zijn gekomen.  . . . 
... De Genghans, moesten wij verkoopen, 
vermist zij volstrekt niet langer le^en konden, 
het verlies daarop is groot met dat al waren wij 
verheugd tot voorkomen van een totaal verlies 
dat zij aan den man waren, Vendu Ujst en Ver
koop rekening ten bedrage van f331.02 voegen 
wij bij deze. ... 

... Sedert de herstelling van de zaken op de over
kust, is den handel wel is waar iets levendiger 
geworden, doch blijft nog altoos deze verande
ring te niets beduidend om er van te kunnen 
spreeken. ... 
Het verlies is bij hun te belangrijk geweest om 
te kunnen verwachten dat de schade spoedig 
zoude kunnen ingehaald worden. Ongeluk
kig is het voor een land als de Kust die met een 

woord gezegd alle rijkdommen in zich bevat, 
dat daarvan met zekerheid gezegd kan worden, 
rust zal er nimmer heerschen ten minste niet, 
zoo lang het Gouvernement zoo Kragteloos 
blijftzamengesteld .Allen willen regeren, allen 
willen even veel te zeggen hebben, ieder denkt 
op zijn eigen ik, zonder voor het algemeen 
welzijn iets over te hebben, en zoo doende is 
het dat de omwenteling de ander zal blijven 
achten/olgen. —... 
... Het geene onzen handel het meeste lijden 
doet, is de ongeassorteerdheid der Markt, 
wanneer dit het geval niet ware konde er veel 
gedaan worden daar het voor de handelaars 
van de over kustwegen het smokkelen beter is 
om hierzeifi de goederen vandaan te halen, 
St. Thomas trekt thans in plaats van het 
Moederland het voordeel van onze legging en is 
de invoer van daar stellig geweest in het laatste 
jaar groot Een millioen Gulden, het welk altoos 
te betreuren bliß.... 
... ondertekening Th. Jutting &.AbmdeVeer 

Volgens de tekst had deze briefde volgende 
vijfbijlagen: 
Wissel ten bedrage van ƒ1000.-; Verkoop re
kening ten bedrage van ƒ2129.35; Vendu Lijst 
daarvan; Vendu Lijst en Verkoop rekening ten 
bedrage van ƒ331.02. 

Na alle onderzoeken en bestuderingen van 
de bew/uste brieven en bijlagen konden tw/ee 
certificaten van echtheid w/orden aange
maakt. 
In de brief die ik aan de inzender zond, 
schreef ik het volgende: 

Zoals je zult lezen zijn beide Curagao brie
ven bijzondere brieven. De eerste, zwarte 
afstempeling, heeft volgens mijn gegevens 
de vroegst bekende Stempeldatum. In de 
litteratuur wordt gesproken over dat men in 
1834 dit stempel zou zijn gaan gebruiken. 
Er wordt echter geschreven dat de eerste 

afstempeling in zwart in 1835 gebruikt zou 
zijn. Ook voor de rode afstempeling wordt 
een later jaartal aangegeven, nl. 1837, tenwijl 
deze briefin 1836 is verzonden en afgestem
peld. Dus ook een vroege, zoniet de vroegste 
afstempeling. 
Dat er verschillen in scheepsvervoer is, is nor
maal omdat men soms een rondvaart maakte 
via andere gebieden en eilanden, waardoor er 
een tijdsverschil van enige weken kan voor
komen. Men voer met verschillende soorten 
schepen, zeilstoomschepen en zeilschepen. 
De latere militaire schepen, overigens later als 
gewone schepen dienst doende, zijn veelal 
zeilstoomschepen geweest. 

Het feit deze twee brieven compleet zijn èn niet 
zoals veelal het geval is met een gedeeltelijk 
geradeerd of zwart gemaakt adres, maakt dat 
deze met alle gevonden en genoteerde gegevens 
zeer waardevol voor de zeer vergevorderde 
verzamelaar van dit gebied zal zijn. 
Omdat ik zowel de informatie over de inhoud 
als de afbeeldingen, stempels ed., van deze brie
ven heb, wil t.z.t. hierover een artikel schrijven 
en dit publiceren in het maandblad 'Filatelie'. 
Vooral het feit dat de brieven zeer vroege af
stempelingen van het Posterij Curagao-stempel 
hebben, is van belang voor de geschiedenis van 
dit verzamelgebied. 

Tot zover de bespreking van de twee brieven 
met het stempel POSTERIJ CURASAO (wa
penschild met Nederlandse Leeuw) in zwart 
en in rood. 

Inleiding brief 1808 
In 2010 vond ik bij het doorkijken van 
een grote Duitse veiling, via internet, een 
afbeelding van een brief uit Curagao met het 
stempel Curasao Post Office. 
Aangezien ik de eigenaar van bovengenoem
de besproken en gekeurde brieven kende en 
wist wat zijn verzamelgebied was, heb ik hem 
geattendeerd op deze brief 
Na aankoop werd mij gevraagd om ook deze 
briefte controleren en een certificaat van 
echtheid te maken. 
In het reeds eerder genoemde boek van Jul-
sen en Benders wordt in Hoofdstuk 3. Period 
of British Occupation h8oj-i8i5), pagina 29, 
het volgende vermeld: 

Cura^o 
The earlist markings used during the period 
of British occupation are quite similair in 
format, with differences in the lettering: 

Type I (illustration 9) Lower case'e' 
Type II (illustration 10) Capital 'E' in Office 

and different 
lettering of'POST' 

Both are 28 mm in diameter and apparently 
were used concurrently during the years 
1808-1811. They are so very scarce that it is 
unlikely we shall ever learn which was actu
ally used first. From the copies we know, the 
earliest date for the 'e' type is August 2,1808; 
for the 'E' variety it is August 29,1808. 
In Section II - Postal Markings - part A, wordt 
op pagina 86 vermeld onder het kopje 
'Period of British Occupation': 
Apparently these two handstamps were 
manufactured in Curacao, as they use the 
local or Dutch spelling. Both are 28 mm in 
diameter, but show major differences in the 
lettering of the 'e' and 'E". 

8. Small 'e' 28 mm 1808-1811 
9. Large'E' 28 mm 1808-1811 

R.R.R. 
R.R. 
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no 

So few examples exist that it is quite futile to 
decide which of these was first used; in all 
likelihood they were activated almost at the 
same time, as examples of both are known 
during August 1808. 

Onderzoek 
De briefis op i.st September 1808 geschre
ven door W. B. Fairman van het nS.tn Regt 
A.D.C, to H.L. in Curacao en gezonden aan 
The Most Noble The Marquis of Douglas 
& Clydesdale, Grosvenor Place, London' (lo). 
Omdat blijkbaar de geadresseerde niet meer 
in Londen aanwezig was, werd de brief door
gezonden naar Hamilton N. B. 
W. B. Fairman was Aid-de-Camp (adjudant) 
van Sir James Cockburn, 'Coverner and 
Commander in Chief in and over our island of 
Curacoa' (beschreven in het oflRciële docu
ment in opdracht van George III, King of UK 
of GB and Ireland en getekend en gezegeld 
op 4 May 1807). 
De briefis naar Londen verzonden in de 
periode dat Curasao onder Brits bewind was 
(1807-1815), vandaar het Engelse C U R A ( ; A 0 
POSTO/JICE stempel (n). 
De briens op 1 september geschreven en 
verzonden, drie dagen later dan de vroegste 
notering in j&B - 29 augustus 1808. 
De brief werd vervoerd naar Willemstad, hier 
afgestempeld en per Britse packet boat via 
Barbados naar Engeland (Falmouth) gezon
den. Bij aankomst afgestempeld met 
C NOV 181808 (12) en in Londen met 
• A (N) 0 . 1 8 8 0 8 (13). 
Op de brief zijn meerdere portbemerkingen 
geschreven. 
Rechtsboven 2 bits p.d (14). (In het boek 
van juisen & Benders is op pagina 28 een 
brief met een zelfde afstempeling afgebeeld. 
Hierop staat als port vermeld: 3 Bits paid.) 
Bij aankomst van de briefin Engeland (Fall-
mouth) werd het te betalen port berekend, 
nl 2/ (15). 
Omdat de geadresseerde niet in Londen 

was, moest de brief doorgezonden worden. 
Men streepte het oude betaalde port 2/ door 
en schreef het nieuwe te innen port 1/ (i6) 
op de brief 

Briefinhoud -1808 
De tekst van de briefis dermate interessant, 
dat ik deze in haar geheel letterlijk kopieer, 
zonder vertaling. 
My Lord Marquis, Coragao ith Septr i8o8 
It was not without the utmost concern, that 

I lately read in the London News Papers, of 
serious apprehensions being entertained, for the 
safety of your Lordships Person, some of which 
stated your having been lost, with Lord Royston, 
off Memel. Others however, of a subsequent 
data, have relieved me from the dreadful state 
of anxiously and alarm, which the former ac
counts had created, by announcing your safe 
arrival in England. 
A very few days prior to my departure from 
London to embark for the West indies, I did my
self the honor of calling in Crosvenor Place, as 
well to make my Inquiries after your Lordships 
Health, as to offer you my latest respects, when 
I was informed, that you were then at Moscow, 
on your return Home. 
The condescension and kindness I have 
experienced from your Lordship, have been too 
flattering to allow me to suppose you were ever 
indifferent to my Interest or welfare. I therefore 
take much Pleasure in acquainting you, that I 
am now filing the honorable situation of Aid-
de-Camp to Sir James Cockburn, the Governor 
and Commander in Chief of this Colony, with 
as much satisfaction to His Excellency, I trust, as 
to myself 
By the bark Hoop of War, Capt. Nicholas, which 
sailed from home, with Dispatches, a Months 
ago, I sent, addressed tot the Care of my Agent 
Mr Parys of Craven Street, for the Favor of your 
Lordships acceptance, a Box containing six Bot
tles of real Curacao snuff, which is allowed to be 
peculiarly curious, and delicately fragrant. 
The Productions of the Island are so limited, as 

to scarcely leave one a choice of selection. This 
must serve as my apoloff/for forwarding an 
Article so little worthy of being presented to your 
Lordship. I shall endeavour to procure you from 
the (main?) a couple of thorough bred Blood 
Hounds. Snould His Excellency make a visit to 
the Captain Ceneral of the Caraccas, of which 
he has some Intention, I shall probably have the 
good Fortune to accompany him. In that case, 
perhaps, it may be in my power to collect you 
some Exotics, or natural curiosities. 
With the highest sentiments of respect 
I have the honor to be 
My Lord Marques, Your Lordships 
very obliged e[ much devoted Servt 
W.D. Fairman 18th RegtAD.C. to H.L 

To Hon Marquis of Douglas 

Tot zover de bemerkingen over de brief van 
1808, afgestempeld met het C U R A ^ O 
POST 0//"ICE stempel. 

Conclusie 
Duidelijk is, dat al deze drie brieven een 
belangrijke aanvulling zijn op de postale 
geschiedenis van Curasao. De eerste twee 
omdat de tot nu toe aangenomen eerste 
gebruiksdata veranderd dienen te worden. 
En de derde, omdat in de maanden augus
tus/september toch meer correspondentie 
gevoerd werd uit Curasao dan men tot nu 
toe aannam. Door het schrijven van dit 
artikel los ik niet alleen een belofte in die ik 
maakte tegenover de helaas in het voorjaar 
van 2011 veel te vroeg overleden bekende 
verzamelaar Rinus Dekker van Curasao, 
maar ook ter nagedachtenis aan hem. 
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H Opgaven voor deze rubriek 

in het juli/augustusnummer 
^ 20II (verschijnt g augustus 

20II) moeten uiterlijk op i 
juni 20II in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AAAImere 
of op die datum per e-mail 

3 naar redactie(a)dejilatelie.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. 

TENTOONSTEUIKGEN 
EN MANIFESTATIES 
2011 

5-7 mei: 
Essen (D). IntErnationole 
Briefmarken Messe, Messe Es
sen, Messehaus Süd, Halle 
lA, Norbertstrasse, 10-18. 
Tel: 0049-2102-50675. Info: 
uiiuui.bnefrnarkenmesse-essen.de 

21 mei: 
Alkmaar. Jubileumbeurs 75 jaar 
NVPV ofd. Alkmaar, Aula Clu-
siuscollege, Drechterwaatd 
10,10-16. Tel: 072-5333906. 

27-28 augustus: 
_ Barneveld. Hollandjila, 
— Veluwehal, Nieuwe Markt 
S 6,10-17. Tel: 055-3558600. 
_ u)u;u).Eindejoarsbcurs.nl 

^ 29-31 oktober: 
^ Beek. 41e Limphilex, ten-
S: toonstelling Cat.3, met 
2 jeugdhoek, snufFeltafel en 
z: handelaren. ASTA Cultuur-

centrum, Markt, Beek. Tel: 
36S °4 '̂437505i-

Fontvieille. Meer info: www. 
monacophil.cu 

28-29 december: 
Barneveld. Eindejaarsbeurs 
& Stamptales, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10-17. Tel: 
055-3558600. www.emde-
joflrsbeurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 mei: 
De Meern. De Schalm, 
Oranjelaan 10, g-12. Tel: 
0348-443237. 

De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. Tel: 
0229-582544. 

Hendrik Ido Ambacht. San-
dido, Reeweg 79,12-16. Tel: 
078-6814441. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat i, 10-16. Tel: 0252-
411406. 

Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14. 

12 mei: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpennickstraat 14, ig-22. 
Tel: 0113-227945. 

14 mei: 
Almere-Haven. O.S.G. De 
Meergronden, Marktgracht 
65,10-15. Tel: 036-5341427. 

Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 

Elshout (NB). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 

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, 

Intensief ouerlefl.. 

Tel: 0529-432746. 

2-4 december: 
Monaco (F). Monflcophil 2011, 
Club de Monte-Carlo, c/o 
Musee des Timbres en des 
Monnaies, 11 Terasses de 

Uithoorn. Wkc. Bilderdijk-
h o f Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

Waalwijk. Buurthuis 'De 
Bloemenoord', Bloe-
menoordplein 3, 9-13. Tel: 
0416-337982. 

Warnsveld. HetWarnshuus, 
Dreiumme 43,10-16. Tel: 
0575-522040. 

8 mei: 
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. 

Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13. Tel: 024-
6413608/6414349. 

Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 

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

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 

15 mei: 
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. 

Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 

17 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten

maker de Bruineweg 272, va 
14-1430. Tel: 024-3974654. 

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

21 mei: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 

Alkmaar. Aula ClusiuscoUe-
ge, Drechterwaard 10,10-16. 
Tel: 072-5333906. 

Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55,10-16. 
Tel: 055-3558600. 

Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. Tel: 
0182-615136. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322. 

Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

22 mei: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6 Wijk 
De Maare, 9-12. Tel: 0227-
542286. 

Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel: 
020-6942002. 

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

28 mei: 
Aalsmeer. Al-Barid, 
Parochiehuis, Gerbera
straat, 930-15. Tel: 0297-
343885/340257. 

Amstelveen. GO centrum, 
Schokland, 13-17. Tel: 020-
6473650. 

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

Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Katwijk. Wijkgebouw De 
Wiek, Fresiastraat 19,10-
1530. Tel: 071-5173995. 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 

29 mei: 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. Tel: 
026-3271979. 

Echt. Café De Weegbrug 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
Email: hotterbeekx@hetnet.nl 

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

4 juni: 
Amersfoort. De Open Hof, 
Vogfelplein i, 10-16. Tel: 
033-4943265. (uitsluitend 
thematisch) 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Uithoorn. Wkc. Bilderdijk
hof, Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

Waalwijk. Buurthuis 'De 
Bloemenoord', Bloe-
menoordplein 3, 9-13. Tel: 
0416-337982. 

11 juni: 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3993, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 

Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 

Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 

12 juni: 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 

Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76, 10-13. Tel: 024-
6413608/6414349. 

16 juni: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045-
5415088. 

18 juni: 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

19 juni: 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 

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

25 juni: 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 

http://www.emdejoflrsbeurs.nl
http://www.emdejoflrsbeurs.nl
mailto:hotterbeekx@hetnet.nl


io-i6. Tel: 078-6140706. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka-
pittelweg 399a, 1230-1530 
Tel: 035-6216261 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 

26 juni: 
Oiemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel-
020-6942002. 
Echt. Cafe De Weegbrug 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
Email- hotterbeekx(g)hrtnct nl 

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

NIEUWi EMISSIES 

2 mei 
Jubileumpostzegels 2011 
23 mei 
Unicef 65 jaar 
Mooi Nederland - Enschede 
Mooi Nederland - verzamelvel 
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, Ooi
evaarspas volw 2,50 euro, 
ooievaarspas kind 1,50 euro, 
uitpas Den Haag 6 euro. 
Groepen volwassenen van 10 
pers 7 euro p p. Andere kor
tingen zie www muscom nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van 
de postwaarden te bestude
ren. U kunt het materiaal in 
het depot alleen op afspraak 
bezichtigen 
Onderzoekersdagen voor 
2011 (donderdag). 14 april, 
19 mei en 23 juni. Als u ma
teriaal wilt bestuderen, neem 
dan contact op met Monique 
Erkelens of Harriet van der 

Veen (telefoon 070-3307563 
of 3307567) of stuur een 
mailtje aan merl<elens(3)mus-
com nl of hi)duecn@miiscom 
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 in 
Baarn met meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 uur 
en elke eerste zaterdag van 
de maand van 10 tot 12 uur). 
Via de website van de KNBF 
(www knbf nl) en het aanklik

ken van de Bibhotheek-tab 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informaüe-aanvraagformu-
lier opvragen Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek(ä)knb/nl). 
De Bondsbibhotheek... een 
surfbezoekje waard' 

m^^ SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k verhulst^ziggo nl 

NIEUWE 
DAGTEKENINGSTEMPELS 

Vlak voor het ter perse gaan 
van dit nummer van Filatelie 
werd bekend, dat na goed
keuring door de vergadering 
van aandeelhouders op 25 
mei TNT Post op 31 mei 
als zelfstandig postbedrijf 
verder gaat onder de nieuwe 
naam PostNL Het bedrijf 
is er trots op het predikaat 
'Koninklijk' te mogen blijven 
voeren. De naam TNT Post 
zal verdwijnen 

"Onze nieuwe naam PostNL 
symboliseert de betrouw
baarheid en nuchterheid 
van ons bedrijf Met deze 
naam doen we recht aan 
ons verleden, want daar zijn 
we trots op Tegelijkertijd 
maken we duidelijk dat we 
van origine een Nederlands 
bedrijf zijn, met ambities die 
verder strekken dan post en 
activiteiten die verder reiken 
dan onze landsgrenzen, in 
België, Duitsland, Groot-
Brittannie en Italië zijn we 
inmiddels de tweede speler 
op de markt. Ons driezijdige 
logo staat symbool voor het 
hart van onze onderneming, 
waarin post, pakketten en 
e-commerce centraal staan.", 
aldus TNT Post 

De kleur van de nieuwe 
huisstijl blijft oranje. De 
nieuwe huisstijl wordt vanaf 
31 mei zichtbaar in alle com
municatie van Koninklijke 
PostNL. De rebranding van 

BIJZONDER POSTSTEMPEL VOOR 
375 JAAR UNIVERSITEIT UTRECHT 

de bedrijfsmiddelen, zoals 
auto's, bedrijfskleding en 
postkantoren, vindt gefa
seerd plaats en wordt in de 
loop van het jaar in het straat
beeld zichtbaar In de landen 
buiten Nederland wordt de 
naamswijziging in een later 
stadium doorgevoerd. 

Voor de dagtekemngstem-
pels betekent het dat ook 
deze t.z t. geleidelijk vervan
gen zullen worden. Sinds 
2006 komt de naam TNT 
Post voor inde stempels, 
vanwege het onderscheid 
met andere postbedrijven. 
De verwachting is dat de 
nieuwe stempels er ongeveer 
zo uit komen te zien, maar 
uiteraard wordt alles pas 
definitief na de aandeelhou
ders vergaderingvan 25 mei 
a.s In een volgend nummer 
van Filatelie zal ik hopelijk 
hierover meer duidelijkheid 
kunnen geven. 

DAGTEKENINGSTEMPEL 
VOGELENZANG 

Voor de uitgifte van de 
persoonlijke postzegels met 
afbeelding van de koolmees 
die op 31 januari jl zijn ver
schenen, heeft de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafihe bij TNT Post een 
aanvraag ingediend voor een 
dagtekeningstempel Voge
lenzang met de aanduiding 
31.1.11 -9. Hetdagteke-
mngstempel is gebaseerd op 
het stempel dat jaren lang in 
het postkantoor Vogelen
zang in gebruik was Met 
dit stempel zullen diverse 
maximumkaarten worden 
gestempeld 

De Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafihe 
vraagt per kalenderjaar twee 
speciale (picturale) stempels 
aan bij TNT Post voor de 
stempeling van maximum
kaarten. In 2011 heeft de 
vereniging een stempel aan
gevraagd voor de stempeling 
van de nieuwe postzegels die 
op 28 maart 2011 zijn ver
schenen ter gelegenheid van 
375 jaar Universiteit Utrecht. 
Kenmerken van de stempels 
die de vereniging aanvraagt, 
zijn dat ze moeten passen bij 
de bijbehorende postzegels 
en daarop is het ontwerp ook 
gebaseerd. 
In het stempel zijn te zien 
met de klok mee: 
I. Hersenen 
2 Sciencepark Utrecht 
3 Portret van Gerard 't 

Hooft 
4. Het gezicht van een uil 

met spitse oren 
5 Wereldbol 
6. Een DNA-streng 
7. Een theaterlamp 
8. Een paard 
9 Portret van Petrus van 

Musschenbroek 
10. Contouren van een deel 

van Oude Universiteits
gebouw Utrecht 

Vanuit het midden straalt de 
zon met daar omheen enkele 
korte en langere zonnestra
len. Dit staat voor het logo 
van de Universiteit, zon met 
zonnestralen. Zo zijn vrijwel 

alle elementen die op de 
10 zegels staan en het logo 
van de Universiteit m een 
stempel gevat. 
Geïnteresseerden kunnen 
van het dagtekeningstempel 
Vogelenzang en het stempel 
375 jaar Universiteit Utrecht 
een afdruk krijgen via Ronald 
van der Leeden, Laan van 
Meerdervoort 870, 2564 AS 
DEN HAAG. Vergeet u dan 
met een voldoende gefran
keerde retourenvelop mee te 
sturen met uw stempelaan-
vraag. 

vnl m 
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DE ONTDEKKING VAN 
HET HEELAL IN POSTZEGEL« 

J O K E V E R H O E V E N , L E U S D E N 

Wat verstoot men onder het heela 

(of is ze eindig?) met ol waf 

Universum, Ruimte. Universum van! 

'een-geheel'. Kosmos (Grieks) is in 

en betekent 'de orde van alles'. In de 

kosmos 'hemel'. Joke Verhoeven brengt no 

speurtocht op filatelistische wijze de ontdekk 

het heelal in beeld. Hier volgt het eerste dee! va 

observaties. Over de omloopbanen van de 

maan, aarde en de mens. 

[i] 1962 zinnebeeldige voorstelling 
van de mens en de ruimte 

Wat betekende het heelal voor 
onze voorouders? 
A In de oudheid keken de 
mensen vol verwondering naar de 
sterrenhemel Onaangekondigde 
hemelverschijnselen zoals een 
plotseling opduikende komeet, 
een zons /maansverduistenng, of 
de bliksem beschouwden zij als 
voorboden van onheil of als werk 
van de goden 

[2] 1986 komeet (Halley^)boven 
geboortestad Jezus 
5] 1973 Gnekse oppergod Zeus 
slingert de bliksem door de lucht, 
en radarscherm 
[4] iSyS Copernicus en zijn wereld 
beeld, al bekend bij oude Cneken 

Maar ook boden de hemeliicha 
men hen de mogelijkheid om grip 
op de tijd te krijgen 
- Stonehenge, ± 4000 jaar geleden 
gebouwd, heeft onder andere 
dienst gedaan als kalender 

- De Gneken al kenden de zeven 
bewegende hemellichamen 
Maan, Venus, Mercunus, Zon, 
Mars, Jupiter en Saturnus Hier 
aan danken wij de indeling van de 
week in zeven dagen 

- De Olmeken een van de oudste 
beschavingen, oorspronkelijk uit 
Afrika en vanaf 1500 vChr tot 
looo n Chr in Mexico Zij waren 
astronomen en maakten al nauw 
keurige kalenders 

[5] 1967 Pyramide Xochicaico v d. 

Olmeken 900 na Chr 
[6] 2006 zonsverduistering 
[7] 1990 Stonehenge in Zuid Enge 
land globe schip, maanstanden 

B de mythologie van oude 
culturen gaf verklanngen voor 
het ontstaan van de wereld, de 
hemellichamen, mensen, goden, 
natuurverschijnselen en oerele 
menten Zij vormde de basis van 
het geloven en denken In vele 
oude culturen was het heelal de 
woonplaats van de goden en beli 
chaamde men de goden in, onder 
andere de zon en de maan 

[8] 1955 Zhang Heng (78139 
n chr), astronoom, wiskundige 
HIJ dacht dat de aarde nagenoeg 
rond was 
(9] 1937 de Gnekse zonnegod 
rijdend op zijn zonnewagen door 
het heelal 
[10] 1986 Zeus Hemelgod bij de 
oude Grieken Zijn naam betekent 
ook hemelvader 

BIJ de oude Egyptenaren dacht 
men de woonplaats der doden op 
de sterren De piramideteksten 
beschrijven al hoe de gestorven 
koning als een vogel naar de 
hemel vliegt Hun zonnegod was 
Ra Hun hemelgodin heette Noet 
(hemeh ledere avond slikt zij haa-
kind de zon- in en iedere morgen 
baart ZIJ haar opnieuw 

[n] 1985 Piramide van Cizeh 
[12] 1895 voorstelling van Inti de 
zonnegod 
[13] 1972 Tempel van Ramses II 



in Abu Simbel, waar ook de zon
negod Ra wordt vereerd. 

De Inca's erkenden Inti - de zon 
hun voorvader als de hoogste 

God. Een oude legende vertelt dat 
üvee kinderen van de zon op aarde 
zijn neergedaald. Van ± 500-1500 
n.Chr. hadden de Inca's een mach
tig rijk met als middelpunt Peru. 
De zonnetempel van de Inca's is 
de rustplaats van de zon. 

[14] 1968: in Afrika kent men de 
legende van de maan en sterren, 
die men als goden vereert 
[15] 1953: Cusco, middelpunt 
Incacultuur, Zonne-observatonum 
van de Inca's 

C. Ook in het monotheïsme 
wordt de schepping van het heelal 
toegeschreven aan God. Het H. 
boek van de joden - de Thora - is 
bij de Christenen 'n deel van het 
Oude Testament. Hienn lezen wij 
in het boek Genesis (ie boek) hoe 
God hemel en aarde in zes dagen 
heeft geschapen. Deze boeken 
zijn gebaseerd op mondelinge 
overfeveringen uit het 2e en ie mil
lennium vóór Chr. 

1965: 
[16] Dag 1: God schiep licht (Joods 
|aar 5720) 
17] Dag 2: hemel en water 
i8J Dag 3; land en gewas 

, - ^ . 19] Dag 4:zon, maan, sterren 
F C " 20] Dag 5:dieren, vogels, vissen 

21] Dag 6: DE MENS 

[22] Envelop: Het Apollo-project 
werd zwaar gefinancierd tijdens 
de regeerperiode van John F. 
Kennedy. 
Stempel: De Apollo-ruimtesche-
pen -om een mens op de maan te 
zetten- werden gelanceerd vanaf 
Cape Canaveral. 
1969: beginwoorden van het 
boek Genesis: "In den beginne. 
God " (schiep hemel en aarde) 
1964: Tekst zegel links:"en de 
gloed van dat vuur kan werkelijk 
de wereld verlichten", en Kennedy. 
Zegel daaronder: 1968: vlag 

Kosmologie (de leer van alles wat 
er omtrent het heelal te kennen is) 

Griekse wijsgeren vanaf ± 600 
v.Chr.-100 n.Chr. (eerste astrono
men) 

[23] 1955: oude munt uit Samos, 
geboorte-eiland Pythagoras 
[24] 1994: Thaies van Milete, wijs
geer en wiskundige 
[25] 1955: voorstelling van de stel
ling van Pythagoras 

a. Thaies van Milete: (± 624-545 
vChr.) nam aan dat de aarde een 
platte schijf was, omgeven met 
water (Okeanos). Hij voorspelde 
ook een zonsverduistenng (die 
van 585 v.Chr.?). 
b. Pythagoras: (+ 580-500 v.Chr.). 
Aan hem schrijft men de leer van 
de bolvormige aarde toe en dat 
alle hemellichamen draaien in 'n 

cirkelvormige baan om een ^ ^ ^ ^ * ^ | 
traal vuur. Meer bekend is hij door 
zijn stelling: a^+ b^= ĉ . 

[26] 1998: Plato: wijsgeer, leraar 
van Aristoteles 
[27] 1961: Demokritos, wijsgeer 
[28]i978:Anstoteles 

c. Demokritos: (± 469-370 
v.Chr.) gaf al een beschnjving van 
de sterrenbeelden en hij verdeelde 
de hemel in een noordelijk en 
zuidelijk halfrond. 
d. Plato: (±428-348 v.Chr.) 
beschreef al dat de planeten zich 
in cirkelvormige banen bewegen, 
weliswaar met de aarde -die hij 
toen al als bolvormig omschreef-
als middelpunt. 
e. Aristoteles: (± 384-322 v.Chr.) 
beargumenteerde dat de aarde 
bolvormig moet zijn en stilstaat. 
De planeten en vaste sterren 
bewegen rond de maan. God is 
schepper van de wereld die geen 
einde of begin heeft. 

[29] 1992: Aristoteles -1- kaart van 
Macedonië, zijn geboorteland 
[30] 1980: leerstelling van Aristar-
chos en tempel van Hera 
[31] 1965: Hipparchos met zijn 
astrolabium , 

f Anstarchos van Samos: (± 
310-230 v.Chr.) veronderstelde dat 
de aarde in één jaar om de zon 
beweegt én om haar eigen as. 
Hierom werd hij van goddeloos
heid beschuldigd. Hij bepaalde 
als eerste de afetand van zon en 
maan en zei dat de hemellicha
men bolvormig zijn. 
g. Hipparchos: (± 190-125 v.Chr. 
verrichtte nauwkeurige metingen, 
vond het astrolabium uit. Maakte 
al 'n catalogus van meer dan 850 
sterren. Ptolemaeus bouwde voort 
op deze kennis. 

Tweede eeuw n.Chr. tot val Crieks-
Romeinse Rijk: 
Aarde als middelpunt van het 
heelal 

A. In Griekenland schreef Clau
dius Ptolemaeus (87-150 n.Chr) 
astronoom, geograaf musicus, 
wiskundige, 'n 13-delige encyclope
die over de sterrenkunde. Dit werk 
-in de 9e eeuw in het Arabisch 
vertaald met titel "Almagest" (de 
grootste)- bevat de oudst bekende 
catalogus over de helderheden van 
meer dan 1.000 sterren en 48 na
men van sterrenbeelden. Heeft 'n 
geometrisch wereldbeeld: de zon 
+ planeten draaien om de aarde. 
Hij bouwde voort op de astrono
mie van Hipparchos en schreef't 
boek "Optica" met metingen over 
lichtbrekingen. 

[32] 1973: Ptolemaeus van Alexan
dria 
[33] 1955' stempel van Alexandrië, 
tempel Ramses II, U.A.R. = Unie 
Arab.Rep. tot 1972, daarna Egypte 

B. In Europa lag de wetenschap 
in de Middeleeuwen nagenoeg stil, 
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maar de Arabische astronomen 
gingen door, verbeterden en bekri
tiseerden de Griekse geleerden. Zij 
bouwden observatoria en instru
menten zoals het astrolabium om 
sterposities te bepalen. De eerste 
nevelvlek werd door hen ontdekt 
en zij gaven tientallen sterren 
namen. 

[34] 1970: observatorium Casa de 
Moneda, Buenos Aires 
[35] ̂ 9^3' Pet^isch astronoom 
M.ibn, Musa Al Chwarism (783-
846 n.Chr.) 
[36] 1969; Astrolabium van P. 
Coutinho (1869-1969) 

C. Wat de Arabieren in het Oos
ten deden aan de ontwikkelingvan 
de sterrenkunde, deden de Maya's 
in M .Amerika. Bij de piramides 
in Mexico van resp. Paienque en 
Chicken Itza werden de zon en 
de heldere planeet Venus vereerd. 
Men kende de omlooptyd van Ve
nus als ook die van de maan. Ook 
kenden zij data en jaartallen van 
zons- en maansverduisteringen. 

[37] 2O00- Piramide in Paienque 
(Chiapas) 
^8] 1973: planeet Venus 
^9] 30 juni 1973: eclips 

Renaissance: ise-begin 17e eeuw: 
Zon middelpunt heelal, (op filoso
fie gebaseerd) 

a. Copernicus: (1473-1543) 
Geboren als Niklas Koppernigh in 
Polen. Studeerde kerkelijk reent, 
geneeskunde, wijsbegeerte, en 
legde zich toe op astronomie en 
wiskunde. 

[40] 1973; Copernicus in zijn ob-
servatonum en afbeeldingen van 
al zijn studies 
[41] 1971: zijn geboortehuis in 
Torün, Polen 
[42] 1973: Copernicus, aarde 
en planetenbanen om de zon, 
Satumus 

Hij was arts in Heilsberg. In 1512 
werd hij kanunniken bisdombe
stuurder in Frauenburg. Hij had 
belangstelling voor het idee van 
Pythagoras dat de zon 't middel
punt van het heelal is. Dit ging te
gen de toen heersende opvatting 
in dat de aarde het middelpunt is. 

[43] 1973: zijn astronomisch boek, 
de stad Frauenburg, waar hij is 
gestorven 
[44] 1973: Copernicus als kanunnik 

J45] 1973: Copernicus, baan van 
»arde en maan en niet-bestaande 
planeet: "ketterij" volgens prof. 
Kaminski 
[46] 1973: Copernicus + titeipag. 
boek: "De Revolutionibus Orbium 
Coelesticum" 

In dit werk "De Revolutionibus 
Orbium Coelesticum" van 1530 
legde hij zijn visie neer dat de 
aarde om haar eigen as draait en 
met de planeten om de zon. Pas 
op zijn sterfbed in 1543 durfde hij 

dit werk te publiceren uit angst 
door de kerk als ketter beschouwd 
te worden. 

[47] 1985; Ondergronds observa 
torium van Tycho Brahe en zijn 
armillarium, Veha-ruimtesonde 

[48] 1946:400 jaar geleden Brahe 
in Denemarken geboren,in Praag 
overleden 
[49] 1985: Armillarium 15e eeuw 
tot 17e eeuw in gebruik. Baan van 
Halley en van de planeten 

b. Tycho Brahe: (1546-1601) was 
een tegenstander van Copernicus. 
Voor Biahe bleef de aarde het 
middelpunt. Aanvankelijk was hij 
door ziin oom bestemd om in 
staatsdienst te treden. Daarom 
deed hij zijn astronomische waar
nemingen eerst in 't geheim. Na 
de dood van zijn oom wijdde hij 
zich volledig aan de astronomie. 
Hij bouwde twee sterrenwachten 
op 't door de Deense koning 
geschonken eiland Hven in de 
Sont. Vestigde zich later in Praag. 
Door zijn nauwgezette waarne
mingen met behulp van door hem 
geconstrueerde meetinstrumen
ten (armillarium o.a) spoorde 
hij fouten op in metingen van 
Copernicus. In ± 1596 vestigde 
hij zich in Praag, waar Johannes 
Kepler zijn medewerker werd aan 
wie hij zijn werken naliet 

[50] 1973- Copernicus, wereldsy
steem, tegenstander van Brahe 
[51] 1971: Johannes Kepler, Duits 
astronoom, wis- en natuurkundige 
[52] 1971: voorstelling uit Keplers 
werk. Nieuwe astronomie v.d. 
fysica van de hemel 
tel 1986: Copernicus, Galileï be
wees gelijk van Copernicus, Brahe 

c. Kepler: (1571-1630) was 'n 
overtuigd aanhanger van 't helio-
centnsch stelsel van Copernicus. 
Met behulp van Brahe's waarne
mingen stelde hij juiste wetten op 
voor de beweging van de plane
ten. Eén van z'n wetten is: plane
ten bewegen zich m ellipsvormige 
banen rond de zon, waarbij de 
zon in één van de brandpunten 
staat en een geweldige magneti
sche kracht heeft. 

Zeventiende en eerste helft acht
tiende eeuw (wiskundig gefun
deerd) 

.] 1983: Euler, Zwitsers natuur-
undige en astronoom 

[55] 1964: Galileo Galilei: Italiaanse 
natuur- en sterrenkundige, met 
telescoop en gesternte 
[56) 2009: Isaac Newton- Engelse 
natuurkundige en astronoom, 
breking van net licht door lens 

a. Galileï: (1564-1642) 
Bouwde in 1609 z'n eerste 

telescopisch observatorium. 
Publiceerde in 1632 zijn "Dialoog", 
waarin hij de ideeën van Coperni
cus (de zon als centrum van het 
universum) steunde Om deze 



Stelling werd hij wegens ketterij 
voor de Inquisitie (kerkelijke recht
bank) gedaagd. 

[57] 1937- Descartes en zijn werk 
"Discours de la methode" goede 
titel 
[58] 1993: Axioma van Newton: 
zonlicht wordt door een pnsma 
in zijn samenstellende kleuren 
ontleed 
[59] 1937: Descartes en zijn werk 
"Discours sur la methode" foute 
titel (naar schilderij Frans Hals) 

b. Newton: (1643-1727) 
Hij had belangstelling voor de 

optica van Kepler en de meet
kunde van Descartes. In 1671 
bouwde hij zijn eerste spiegelte-
iescoop. Al in 1664 vermoedde 
hij dat de zwaartekracht de maan 
'H zijn baan houdt. Uit de wetten 
van Kepler leidde Nev\4:on in 1686 
zijn wet van de zwaartekracht af 
Haliey spoorde hem aan dit vast 
te leggen in z'n boek "Principia" 

c. Leonhard Euler: (1707-1783) 
Bouwde verder aan Newtons 

hemeimechanica. 

d. René Descartes: (1596-1650) 
Frans wijsgeer, natuur- en 

wiskundige. Zijn werk "Systeme 
du monde" gaat over de draaiing 
v.d. aarde. Toen hij hoorde over 
Caliléi's veroordeling gaf hij dit 
boek niet uit. Zijn werk "Discours 
de la methode" over optica en 
meteoren durfde hij wel te publi
ceren. 

[60] 1987:2 werken-van Newton 
appel: symbool zwaartekracht 
[6i] 1988: Brecht (1898-1956) 
auteur van "Das Leben des 
Calileï". Boven: Galilei achter zijn 
telescoop 

[62] 1987: Jan Heweliusz (ko-
pergravurel, hemelkaarten o.a. 
sterrenbeelden Arend, Dolfijn, Pijl, 
Schild 
[63] 1928: Christiaan Huijgens 
[64] 1977: breking van wit poly
chromatisch licht 

e. jan Heweliusz: (1611-1687), 
ook wel bekend als Hevelke of 
Heweicke. 
Pools/Duits amateur-astro

noom. Hij bouwde in 1641 op zijn 
huis een sterrenwacht, die in 1679 
afbrandde. Hij vervaardigde zelf 
zijn instrumenten en sleep zijn 
eigen lenzen. Hij beschreef al heel 
nauwkeurig het maanoppervlak 
en tekende de eerste maankaart. 

[65] 1988: ie dagenvelop ter 
gelegenheid van duokoningschap 
in 1688 van Willem III en Mary. 
Hun tijdgenoten Newrton en Chr. 
Huijgens ontdekten de breking 
van wit polychromatisch licht via 
een pnsma/lens in elementaire 
kleuren 

f. Christiaan Huijgens: (1629-
1695) 
Nederlands wis-, natuur- en 

sterrenkundige. Zette de ontwik
keling van de mechanica van Cali
leï voort. Hield zich o.a. bezig met 
de theorie over lenzen en hun 
toepassing in kijkers en microsco
pen. Is vooral bekend geworden 
door zijn golftheorie van het licht. 
HIJ bouwde zijn eigen telescoop 
waarmee hij de afeonderlijke 
sterren in de Orionnevel zag en 
hij beschouwde de zon als een 
ster. In 1656 concludeerde hij dat 
de ringen van Saturnus uit gruis 
moesten bestaan. Ook ontdekte 
hij sterrennevels en dubbelster
ren. 

g. Edmond Haliey: (1656-1742) 
Haliey toonde in 1715 aan dat 

de in 1682 verschenen komeet 
identiek was aan de komeet die 
al in 1456 en 1531 en 1607 gezien 
was. Deze komeet noemt men 
daarom Halley's komeet. De 
elliptische omloopbaan van deze 
komeet is door Haliey vastgesteld. 
Al in 240 v.Chr. is deze komeet in 
China waargenomen. 

[66] 1986: elliptische baan van de 
komeet Haliey 
[67] 2006: Haliey voorspelt de 
terugkeer van de komeet 
[68] 1986- Halleyen zijn komeet 

Tevens voorspelde Haliey dat 
deze komeet om de 76 jaar zou 
verschijnen, (in 1986 heeft mijn 
gezin deze komeet gezien) 

[69] 1985: Baan van de komeet 
van Haliey met sterrenbeelden 
Schutter (Sagittarius), Wolf 
(Lupus) en Centaurus. Verder 
zijn te zien Edmond Haliey, een 
aantal ruimtevaartuigen, en een 
astronaut 

Tweede helft achttiende en negen 
tiende eeuw 

Moderne kosmologie: door 
verbeteringen van de optische 
instrumenten en uitvinding van 
de fotografie en de spectroscopie. 

a. Sir Fredenck William Her
schel: (1738-1822) 
Een groot Engels astronoom 

van Duitse afkomst. Bouwde 
grote telescopen (zijn grootste 
was 12 m hoog met een spiegel 
van 146 cm doorsnede). Hij heeft 
± 2.500 sterren, clusters en ster
renstelsels ontdekt, waarvan hij 'n 
catalogus samenstelde. Hij onder
zocht planeten en kometen. Ook 
concludeerde hij dat de Melkweg 
de vorm van een afgeplatte lens 
heeft. 

{70)1970: Kon. astronomievereni-
ging met Herschel en zijn grote 
telescoop, 

[71] Albaniè, planeet + zonnestel
sel, 1964: Uranus + 5 manen op 
2 896 miljoen km van de zon 
[72] i989:Telescopen van Herschel 
en Calileï. Planeet Saturnus. In de 
vier hoeken engelen: 
Herschei ontdekte in 1781 de 
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PLANiTET E S I t T E M r T D I E U Ü H 

#lf-' 
Links van boven naar 
Steenbok-Waterman 
Zwaan-Vissen 
Ram-Driehoek 
Telescoop Herschel 

beneden 
Lama 
(sterrenbeeld 
v.d. Indianen) 

't.;.^M 
Midden Rechts 
Grote Beer Telescoop Galileï 
Slang 
Kreeft 
Tweeling 

planeet Uranus en twee nieuwe 
manen. De optische telescoop op 
La Palma bestond uit dne teles
copen waaronder de 4,2 m lange 
William Herschel-telescoop, die nu 
nog steeds in gebruik is. 

[73] 1990: radiotelescoop Jodrell 
Bank, observatonum Armagh in 
Great Britain en telecoop op La 
Palma 
[74] Stempel uit 1953: De grap; 
Melkweg in zijn tweede betekenis 

Immanuel Kant: (1724-1804) 
Duits wijsgeer -onder de 

indruk van Newtons ontdekkin
gen- publiceerde ± 1755 zi)n werk, 
waarin hij stelde dat 't zonnestelsel 
op mechanische wijze is ontstaan 
d.m.v. aantrekkende en afstotende 
krachten, gehoorzamend aan de 
graviteitswet. Hij vermoedde dat 
er buiten ons Melkwegstelsel nog 
veel andere stelsels moesten be
staan die als nevels zichtbaar zijn. 

[75] 1955: Laplace 
[7611974: Kant 
[77]i986:Arago 

Pierre Simon Laplace: (1749-
1827) 
Frans wiskundige en astro

noom. Heeft Newtons hemelme-
chanica voltooid en was - hoewel 
hij Kants werk niet kende - dezelfde 
theorie toegedaan en stelde deze 
in 1796 op schrift, 
d. Francois Arago: (1786-1853) 

Astronoom, fysicus en politi
cus. Hi) ontdekte de chromosfeer 
van de zon en bepaalde de exacte 
diameter van de planeten. Samen 
met zijn landgenoot Ampère 
1775-1836) was hij de vader van 

de theorie: licht bestaat uit golven 
en deeltjes (electro-magnetische 
golven). 

[78] 1986: Elektromagnetische 
gofven 
bs] ^949- Arago en Ampère 

Carl Friednch Gauss: (1777-
1855) 
Duits wis- en natuurkundige 

en astronoom. In 1801 slaagde 
hij er in de baan te berekenen van 
de pas ontdekte planetoide Ceres 
(tussen Mars en Jupiter gelegen), 
f. Friedrich Wilhelm BesseH 

(1784-1846) 
Groot Duits amateur-astro

noom en wiskundige. Hij bepaalde 
van >75.ooo sterren de positie. 

Joseph von Fraunhofer; (1787-
1826) 
Duits opticus en natuurkundi

ge. Onderzocht de vaste absorptie-
'ijnen van 't zonnespectrum. 

[80] 1977: Gauss, teken van de 
Olympiade voor jonge wiskundi
gen in de DDR 
[8i]i984:F.W. Bessel 

[82] 1987: Fraunhoferlijnen van het 
zonnespectrum 

[83] 1958: LeVerrier 
[84] 1992:150 jaar Doppler 
[85] 1958: Foucault 

h. Urbain Jean Joseph Le Verner: 
(1811-1877) 
Frans astronoom, ingenieur en 

chemicus. Berekende, samen met 
de Engelsman Adams, de baan van 
een nog onbekende planeet. Calle, 
Duits astronoom, vond haar inder
daad op de berekende plaats en 
noemde deze planeet Neptunus. 
i. Jean Bernard Leon Foucault; 

(1819-1868) 
Frans fysicus. Deed in 1851 zijn 

beroemde slingerproef om de as
wenteling van de aarde te bepalen. 
Als directeur (1851) van de Parijse 
sterrenwacht verbeterde hij vele 
instrumenten 
j . C. FLammarion: (1842-1925) 

Frans astronoom, autodidact. 
Schreef popuiairwetenschappelijk 
werk. 

[86] 1956: C. FLammarion, obser 
vatorium 
[87] 1965: Fotoapparaten 
[88] 1939: 7-1-1839, Arago maa 
Uitvinding bekend v.d. fotografie 

k. Christian Johann Doppler: 
(1803-1853) 
Oostenrijks wis- en natuurkun

dige, bekend door het door hem af
geleide effect van kleurverschuiving 
bij dubbelsterren Ook is naar hem 
genoemd het effect dat de golf 
lengte van licht of geluid verandert 
als de afstand tot de bron groter of 
kleiner wordt. Dopplereffect 

[89] 1978. satelliet Meteor, infra
rood spectrometer van Fourier 
(1768-1830): Frans wis- en natuur
kundige 
[90] 1988: meerkanalen specfrome-, 
ter, meetcurve ^ 

Het spectrum van het licHfkan 
men waarnemen met een spec
trometer (telescoop met daaraan 
gekoppeld een prisma). Door de 
uitvinding van de fotografie 
(± 1826 door de Franse Nièpce en 
Daquerre) kan men dit spectrum 
fotografisch vastleggen. Tot nu toe 
bestudeerden de astronomen de 
stand van de sterren. Vanaf eind 
19e eeuw ontdekken zy aan de 
hand van natuurkundige wetten 
waarvan het universum is gemaakt 
Astronomen zijn nu astrofysici. 

Eerste helft twintigste eeuw 

De astrofysica: radio, infrarode, 
ultraviolette- en röntgenstraling. 

[91] 1979: Max von Laue 
[92] 1972: Albert Einstein 
[93] 1994: Georges Lemaitre 



J. Max von Laue: (18791960) 
Duits natuurkundige, assistent 

van Max Planck. Bouwde de relati
viteitstheorie verder uit. 
b. Lemaitre: (18941966) 

Belgisch wiskundige, as
tronoom, priester. Publiceerde 
studies over de relativiteitstheorie, 
kosmische straling en de structuur 
van het heelal. In 1927 schreef hij 
dat alle materie is ontstaan uit 
'n reusachtig oeratoom, dat >14 
miljard jaar geleden is ontploft: "de 
Bigbang". 
(J. Oort: "Oerknal"). Hieruit is 't 
heelal ontstaan. De "Hubble" heeft 
de echo waargenomen. 

(94) 1994; Stralingswet van Max 
Planck voor een zwart lichaam = 
kwantumtheorie 
[95] 2005: Albert Einstein en zijn 
wetten 

c. Albert Einstein: (18791955) 
Van Duits/Joodse afkomst. 

Later Zwitserse/Amerikaanse 
nationaliteit. Hij schreef in 1905 
over de relativiteitstheorie waar
aan hij ini9i5 de zwaartekracht 
toevoegt en komt tot de formule 
E = mc^ die hem wereldberoemd 
maakt. Deze theorie zegt: 't licht 
van de sterren wordt door de 
zwaartekracht afgebogen. Bij de 
zonsverduistenng van 1919 is deze 
buiging waargenomen: bewijs voor 
zijn gelijk. Op aarde zien wij 'n ster 
dus op een andere plaats dan waar 
zij in feite staat. Bij onderzoek van 
't heelal is dit van groot belang. Hij 
verklaarde ook gemotiveerd door 
Planck  dat licht is opgebouwd uit 
kleine pakketjes (kwanta). 

[96] 2008: Edwin Hubble (naar 
hem is een ruimtetelescoop 
genoemd) 
[97] 1948: observatorium, eerste 
gebruiker Hubble 
[98] 1987: eenheid van kosmische 
achtergrondstraling (is de extreme 
warmte die is uitgezonden tijdens 
de oerknal) 
d. Hubble: (18891953) 

Amerikaans astronoom. Hij 
beweerde en leverde het bewijs dat 
het heelal uitdijt. In 1920 toonde hij 
aan dat er naast ons Melkwegstel
sel nog andere stelsels bestaan 
waarvan hij de leeftijd en de 
expansiesnelheid schatte. Hiermee 
toonde hij aan dat Lemaftre gelijk 
had. 

Aanloop naar ruimtevaarttijdperk 
twintigste eeuw 

Men kan nu instrumenten buiten 
de dampkring brengen en op 
bezoek gaan bij de hemellichamen. 
De "vaders" van de technologische 
ontwikkeling in de ruimtevaart 
waren: 
a. Charles Babbage: (17921871) 

Hij ontwierp in 1821 de voorlo
per van de elektronische computer. 
Zonder computer zou de ruimte
vaart onmogelijk zijn 

(99) 1986: Tsjolkovski, ruimtesta
tion 

[loo] 1991: Charles Babbage 
[loi] 1989: Wernher von Braun 

b. Konstantin Tsjolkovski (ook 
wel Ziolkovski): (18571935) 
Russisch fysicus en raketspe

cialist. Al in 1878 onderzocht hij 
de mogelijkheid van ruimtereizen 
en had hij ideeën voor geavan
ceerde ruimteschepen. Hij schreef 
sciencefictionverhalen over het 
universum om, al nadenkend, 
praktische problemen op te lossen. 
c. Wernher von Braun: (1912

1977) 
Groot Duits raketdeskundige/ 

ontwerper Ontwierp voor Hitler 
in de tweede wereldoorlog de 
Vi en V2raketten. Na de oorlog 
in dienst van de Amerikanen
bouwde hij de satelliet Explorer i, 
waarmee hij aan de wieg stond 
van de Amerikaanse ruimtevaart. 

[102] 1966: Galilei en zegels: Mid
deleeuwse Artes Liberales (*) 
Met Calileï startte de wiskundig 
onderbouwde kosmologie. Vanaf 
dat moment werd astronomie een 
echte wetenschap. 
(*) Artes Liberales, de vroege Euro
pese indeling van de wetenschap
pen, die de bases vormden van het 
universitair onderwijs. 
Indeling Artes Liberales: muziek
kunde, grammatica, welsprekend
heid, dialectiek, rekenkunde, 
meetkunde, astronomie. 

Dankwoord 
Allereerst wil ik mijn postzeg^ 
vereniging 'de Loupe' bedanken 
voor het continue gebruik van de 
clubcatalogi. Verder ben ik enorm 
geholpen door mijn clubleden. 
Zij hebben postzegels voor mij 
aangedragen, met mij meegedacht 
en mij geholpen bij het vertalen 
van de teksten op de zegels: zoals 
het Russisch. Dank ook aan mijn 
vrienden Karin en Alvaro voor het 
vertalen van de Portugese, Spaan
se en Zweedse teksten. Buurman 
Piet zelf ook filatelist bedank ik 
van harte voor zijn computerles
sen om deze albumbladen te leren 
maken. Onze vrienden Jannie en 
Gernt hebben mij de prachtige 
AA ■ bladen geschonken, waarbij i 
zelfs nogdeKeuzekon maken uit 
i5o, 200 en 240 grams. Zwager 
Matthijs amateursterrenkun
dige en filatelist ben ik veel dank 
verschuldigd voor het corrigeren 
van de inhoudelijke tekst. Zoon 
Harro heeft voor mij de layout 
verzorgd van de titelpagina en de 
literatuurlijst, daar is door hem veel 
inspiratie en tijd ingestoken. Dank 
jewel, zoon! 

En dan  last but not least  gaat 
mijn grote dankbaarheid uit naar 
mijn man Wim voor zijn com
puterwerk, zijn meedenken over 
zinsbouw, indeling van de bladen 
en correctiewerk. Zonder zijn 
enthousiaste en volhardende inzet 
was dit werkstuk nooit zo prachtig 
uitgevoerd en op de geplande 
datum voltooid. 
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X. ISCHER EN DE FILATELIE 
VißVOLG 

JAN V O G E L , Z O E T E R M E E R 

Escher filatelistisch beschouwd 
Er bestaat nog een postzegel 
met een afbeelding van een ont-
w/erp van Escher. In 1998 gaf de 
postdienst van de Nederlandse 
Antillen ter gelegenheid van de 
privatisering van de posterijen 
een zegel uit waarop ondermeer 
de 25 cent UPU-zegel uit 1949 
van de Antillen is afgebeeld 
(NVPH-NA1231) (afb.i). 

Xllme Congres Postal Universel 
Ook met betrekking tot de bij
drage van Escher aan dit congres 
is nog iets te melden. Zwitser
land gaf in 1949, ter gelegenheid 
van ae loo-jarige Post in de 
confederatie, een postzegel uit 
meteen posthoorn (M 519) (afb. 
2). De daarop afgebeelde post
hoorn vertoont een opmerkelijke 
gelijkenis met de gestileerde 
posthoorn van Escher die twee 
jaar eerder op het albumpje voor 
de deelnemers aan het congres 

Naar aanleiding van zijn artikel "M.C. Escher en de Fila

telie" in de Filatelie van maart jongstleden ontving Jan 

Vogel een reactie van de bekende filotelist Wobbe Vegter 

uit Zuid Afrika. Vegter meldt dat hij ook een bewonderaar 

van Escher is en verwijst naar zijn website. Daaruit blijkt, 

dat de zoektocht van Vogel noar de relatie tussen Escher 

en de filatelie niet ver genoeg was gegaan. Vandaar dit 

vervolg. 

van de Wereldpostvereniging ver
scheen (afb. 3). Misschien geen 
plagiaat, maar toch, het geeft te 
denken. 

Escher als voorbeeld 
In het maartartikel zijn voorbeel
den gegeven van postzegels. 

waarvan het ontwerp ontleend 
was aan werk van Escher (de 
Oostenrijkse zegel met de 
onmogelijke kubus en het stripje 
stadspostzegels). Ook in deze 
categorie van relaties tussen 
Escher en de filatelie is meer te 
bieden. De Republiek Guinee 

gaf in 1987 een schaakvelletje uit 
met daarop een portret van Kas
parov {M 1175) (afb. 4). De op de 
velrana nogal knullig afgebeelde 
handen zijn duidelijk ontleend 
aan Eschers litho "Tekenen" uit 
1948 (afb. 5). 

Escher als navolger 
Tot slot zijn er nog enkele post
zegels en een stempel met af
beeldingen die niet zijn ontleend 
aan het werk van Escher, maar 
waarvan hij juist zelf gebruik 
maakte. Israël gaf in 1973, ter 
gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van het Institute of Tech
nology in Haifa een zegel uit, 
waarop een onmogelijke driebalk 
is afgebeeld (M 597) (afb. 6). 
Zweden gaf in 1982 een serie van 
drie zegels (M 1182-1184) uit met 
'onmogelijke' figuren ontworpen 
door de Zweedse kunstnaar Os
car Reutersvärd (1915-2002) (afb. 
7-9). En in 1982 verscheen ook 
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een Nederlands frankeermachi- (1931) getoonde onmogelijke 
nestempel met de onmogelijke dnebalk (afb n ) Eenandere 
driebalk (afb lo) onmogelijke figuur die Escher 
De dnebalken op de Israelische m een artikel van Penrose 
zegel, de Zweedse zegel van 25 ontdekte is een oneindige trap 
oreen hetfrankeermachinestem- (afb 12) Voor beide figuren staat 
pel vertonen grote overeenkomst overigens vast dat Reutersvard 
met de in een publicatie van daarvan de primeur had, zij het 
maart 1958 van de Bntse wis- en dat de blaken in zijn driehoek be-
natuurkundige Sir Roger Penrose staan uit rijen kubussen (afb 7) 

Escher paste deze figuren creëerde terwijl Reutersvard 
regelmatigtoe Zo vinden wede vooral puur geometrische figu-
dnebalk (zelfs m dnevoud) terug ren creëerde 
in zijn litho 'Waterval' uit 1961 
(afb 13) en de oneindige trap in Noten 
de litho'Klimmen en aaien' uit Met dank aan Wobbe Vegter 
1960 (afb 14) Het verschil tus Bronnen 
sen Escher en Reutervard is dat -http //wvegterhivemind net/ 
Escher rond deze onmogelijke -wikipedia 
figuren een bewoonde wereld 
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NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Over de grens 
Toen ik me een aantal 
jaren geleden thematisch 
ging oriënteren, kreeg ik 
van wat bevriende verza
melaars een aantal Belgi
sche bladen te leen. Het 
eerste wat me opviel, was 
dat het kennelijk oorlog 
was in thematisch België. 
Over en weer schold men 
elkaar de huid vol; pas 
later kreeg ik door dat het 
om twee concurrerende 
bladen ging die in naam 
nauwelijks van elkaar 
verschilden. 
Ik moest daaraan denken 
toen ik een aantal exem
plaren van 'De Postzegel' 
op mijn bureau kreeg. 
Dat is het Maandblad van 
de Koninklijke Vlaamse 
Bond van Postzegelverza
melaars. Het is daarmee 
het zusje (broertje ?) van 
ons eigen maandblad. 
Het is een wat kleiner 
zusje, A5formaat, en nog 
niet zo oud als Filatelie. 
Het jaar 2011 (73e jaar
gang) begon met de 728e 
aflevering. 

februarinummer stond 
deel 5 van de reeks van 
Mark Bottu over 'Emis
sie Albert I met kepie', 
zie hieronder. Verder 
aandacht voor een Franse 
uitgave naar aanleiding 
van het 150jarig bestaan 
van de Parijse 'Bourse aux 
Timbres'. Hierin wordt 
een aantal grote filatelis
ten nader belicht. 
Freddy Poelmans schreef 
over een andere belang
rijke Belgische serie, de 
langlopende reeks 'Grove 
baard'. Door het formaat 
van de gepresenteerde 
afbeeldingen zijn de 
kenmerkende verschil
len in deze serie goed te 
volgen. Datzelfde geldt 
voor een studie naar het 
papier van de 20 centimes 
blauw met beeltenis van 
Leopold I. Er is uitgebreid 
aandacht voor komende 
'Manifestaties' en nieuwe 
Uitgiften van België en 
enkele andere landen. 
Geen volledigheid, wel 
mooie afbeeldingen. Ver
der passeren stripfiguren 
op Japanse postzegels en 
de hond Snoopy de revue. 
Leuk blad, goed leesbaar! 

,R."2Sf«.36s! 
HUGO HUTZEL 

In het februarinummer 
wordt een halve pagina 
uitgetrokken voor een 
'Belangrijke Medede
ling' van de heer Jacques 
Stes die heel boos is dat 
een andere auteur. Mark 
Bottu, in 'De Postzegel' 

Z  zonder toestemming 
5  iets te enthousiast uit 
— zijn boek heeft geciteerd 
a ('zeer ruime overname 
s; van de tekst en het over
S dreven gebruik van de 
< illustraties'). Dat doen 
= ze in België kennelijk 

. _ l l gemakkelijker dan bij 
J ^ g ons: elkaar duidelijk de 

waarheid zeggen. 
'De Postzegel' heeft veel 
inhoud en weinig adver
tenties (i!). De inhoud is 
mooi gevarieerd. In het 

Kopieer en Drukwerk 
De redactie van het or
gaan van de Filatelistische 
Motiefgroep 'Papier & 
Druk' Druk Doende, laat 
zien datje met creatief 
speurwerk een flink deel 
van je blad kunt vullen. 
Dat zouden meer vereni
gingen kunnen doen. 
Vooral Postzegelweblog. 
nl blijkt een rijke bron 
van inspiratie te zijn. 
Ook kranten kunnen zich 
verheugen in de aandacht 
van de knippende en plak
kende redacteuren. Het 
kopiëren van andermans 
artikelen is een veelbeoe
fende sport, blijkt uit de 
bladen die ik binnen krijg. 
Dan is het wel zo netjes 
als je ook vermeldt waar je 

informatie vandaan komt 
en dat doen ze bij Druk 
Doende keurig. Ook het 
meest uitgebreide artikel 
in hetvoorjaarsnummer 
van Druk Doende kwam 
me bekend voor: het 
fascinerende verhaal dat 
Otto Horning schreef over 
Adolf Burger, een joodse 
vervalser van postzegels 
en bankbiljetten. Het 
stond tien jaar geleden 
in N.I.P en in ons eigen 
maandblad. Ik heb het 
met plezier herlezen, ook 
omdat ik een paar jaar 
geleden met een groep 
leerlingen het kamp Sach
senhausen bezocht heb, 
waar Burger zijn 'Teufels 
Werkstatt' had. 
Burger werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
op een zeker moment 
door de Duitsers vanuit 
Auschwitz naar Oranien
burgSachsenhausen bij 
Berlijn overgebracht. Hij 
was drukker van beroep 
en kreeg opdracht om 
met een groep anderen 
zich te specialiseren 
in het namaken van 
Engelse bankbiljetten 
en postzegels. Dat werd 
een succesvolle operatie. 
Zelfs het aanbrengen 
van watermerken lukte 
heel aardig. De Duitsers 
probeerden met deze 
nagemaakte bankbiljetten 
de Engelse economie te 
ontregelen. Ook vervalste 
postzegels werden met 
die opzet in omloop ge
bracht. Daarnaast werden 
die verspreid met allerlei 
propagandaopdrukken, 
een 'wapen' dat de geal
lieerden ook inzetten. Na 
de oorlog schreef Adolf 
Burger een boek over zijn 
belevenissen in Oranien
burgSachsenhausen: 
Des Teufels Werkstatt  de 
werkplaats van de duivel. 
In een van de barakken in 

het kamp is een boeiende 
expositie ingericht over 
het werk van de verval
sers. Daar zijn ook de ge
reedschappen, de zegels, 
bankbiljetten en propa
gandafolders te zien. 

Gespecialiseerd 
Al een paar keer belandde 
het periodiek van De Phi
latelist uit Geleen in mijn 
brievenbus en steeds weer 
dacht ik: wat vind ik daar 
nu van? Het is een keurig 
blad, het verschijnt per 
kwartaal en beleeft intus
sen zijn 42e jaargang. We 
treffen er het gebruike
lijke verenigingsnieuws in 
aan: aankondigingen en 
verslagen van bijeen
komsten, liefen leed van 
leden, advertenties van 
de lokale middenstand. 
Daar is natuurlijk niets 
mis mee, maar waar 
ik een beetje tegenaan 
hikte is een artikel, dat 
al maandenlang de rest 
van het blad vult. Deze 
langlopende serie, van 
de hand van Wim Meens, 
gaat over Amerikaanse 
postzegelboekjes en alles 
wijst erop, dat er naar die 
boekjes grondig onder
zoek gedaan is. In deel 
3b staan de 'Convertible 
booklets' centraal. Die 
boekjes kwamen vanaf 
1995 in gebruik; ze wor
den als velletjes verkocht, 
waarna de consument de 
tussenliggende plakstrips 
kan verwijderen en er een 
boekje van kan vouwen. 
Om de Amerikaanse con
sument een beetje op weg 
te helpen, stond aan de 
binnenkant de medede
ling dat de postzegels 
zelfklevend waren en dat 
er dus niet gelikt hoefde 
te worden. Dat lijkt me 
een handige tip. 
De daarna gegeven infor
matie is nogal specifiek. 
Er komen plaatnummers 
langs, 'cutting marks', 
barcodes, 'backliner 
types', 'buli's eye die cut
tmg'. 'Plaatnummer S444 
(...) kent een zogenaamde 
"grainy solid tagging". 
Een fluorescerende laag 
die ook over het hele 
zegelbeeld te zien is, 
maar geen uniforme ver
schijning geeft onder een 
UVlamp.' Ergens in het 
artikel kwam ik deze zin 
tegen: 'Gaan we hier nog 
dieper op in, dan wordt 

het alleen maar interes
santer.' Dat lijkt me waar 
als je schrijft in het blad 
van een gespecialiseerde 
vereniging, waar iedereen 
net als jij opgewonden 
raakt van details die de fi
latelie zo boeiend kunnen 
maken. Maar houdt zo'n 
artikel wel voldoende re
kening met het lezerspu
bliek van de vereniging, 
dat toch meestal ook in 
andere zaken geïnteres
seerd is? Is zo'n stuk niet 
veel meer op zijn plaats in 
USCA Post, of een ander 
gespecialiseerd blad? Nu 
maar hopen, dat ze in 
Geleen niet heel boos op 
me zijn: waar bemoeit die 
man zich mee? 

Niks dip 
Bij de postzegelvereni
gmg Haarlemmermeer 
is van een malaise in de 
filatelie niets te merken. 
In 'Onder de Loupe geno
men' schrijft vicevoorzit
ter Gerhard Visser: 'Je 
hoort zo vaak dat er geen 
leven meer zit in het ver
zamelen van postzegels. 
Men is er op uitgekeken 
en men heeft alles al. Als 
je leden en/of bestuurs
leden eens spreekt van an
dere verenigingen zijn dat 
vaak dezelfde geluiden. 
Lage opkomst, slechte 
veilingen en weinig 
animo. De weinige leden 
die wel de moeite nemen 
om een verenigingsavond 
te bezoeken komen meer 
voor een sociaal praatje 
dan voor de postzegels.' 
In Haarlemmermeer 
niets van dat alles. De 
avonden worden goed 
bezocht, de veilingen 
lopen prima en iedereen 
is druk in de weer met 
postzegels, 's Avonds 
staan de mensen voor de 
deur te dringen om naar 
binnen te mogen. Visser: 
'Hoe dat kan, weet ik ook 
niet, maar ik heb het idee 
dat we de juiste formule 
hanteren. Er is altijd wel 



wat te vinden en te doen 
op postzegelgebied. Een 
ieder kan lekker aanrom
melen op onze avonden 
en ruildagen.' Een deel 
van de succesformule van 
de vereniging zit in de 
veilingen en stuiverboe-
ken. Het komt voor dat 
op één avond meer dan 
23.000 zegels (!!!) uit de 
stuiverboeken gehaald 
worden. Het is natuurlijk 
wel van belang (voor 
inzenders, kopers én ver
eniging) dat het materiaal 
in de boeken goed is en 
dat de boeken regelmatig 
aangevuld worden. Mis
schien dat verenigingen 
waar het allemaal wat 
minder loopt, hun licht 
eens moeten opsteken in 
Haarlemmermeer. 
Meer info: www.pzvh.nl 

In hogere sferen 
Vier keer per jaar ver
schijnt de Nieuwsbrief 
van de Ruimtevaart 
Filatelie Club Nederland. 
De omslag van het tweede 
nummer van 2011 laat 
enkele foto's zien van 
de man die vijftig jaar 
geleden wereldnieuws 
was; Youri Gagarin, de 
eerste ruimtevaarder. 'Na 
enkele dagen van geruch
ten over een op handen 
zijnde lancering van een 
bemande satelliet, meldde 
radio Moskou op 12 april 
1961: "De eerste mens is 
in de ruimte gebracht". 
De omroeper herhaalde 
zijn mededeling driemaal, 
waarna fanfaremuziek 
volgde. De 27-jarige 
kosmonaut Youri Gagarin 
rapporteerde: "De aarde 
is blauw, ik kan het goed 
zien. In de verte han
gen stapelwolken. De 

gewichtloosheid kan ik 
goed verdragen". Hij be
vond zich in de Vostok-i, 
een 4.725 kilogram zware 
satelliet, die vlak ervoor 
om og.oo uur plaatse
lijke tijd was gelanceerd 
en vervolgens in een 
baan om de aarde werd 
gebracht.' Zo begint het 
artikel dat Henk van den 
Düngen schreef over deze 
legendarische vlucht. 
Filatelistisch illustratie
materiaal is ruimschoots 
voorhanden, want vele 
postorganisaties hebben 
zegels aan Gagarin en de 
Vostok gewijd. 
De vlucht liet - niet voor 
de eerste keer - zien, 
dat de Russen toen op 
ruimtevaartgebied een 
flinke voorsprong hadden 
op Amerika. Ze hadden in 
oktober 1957 al een Sput
nik satelliet gelanceerd, 
het hondje Laika in de 
ruimte gebracht (novem
ber 1957) en met de Luna-
2 als eerste een 'aards 
voorwerp' op de maan la
ten belanden (september 
1959). De Luna-3 maakte 
in oktober 1959 de eerste 
foto's van de achterzijde 
van de maan. Zulke suc
cessen telden in de tijd 
van de koude oorlog. Van 
den Düngen belicht ook 
de voorgeschiedenis van 
Gagarin's vlucht, die on
der een enorme tijdsdruk 
voorbereid werd. Het ging 
er dan ook om 'de vijand' 
voor te zijn. Honden 
werden gebruikt voor 
diverse proefvluchten. De 
hele vlucht van Gagarin 
duurde alles bij elkaar i 
uur en 48 minuten. Partij
leider Nikita Khrushchev 
was de eerste die hem 
na de vlucht feliciteerde. 
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In Moskou kreeg hij een 
heldenontvangst, een 
triomftocht bracht hem in 
talloze landen. In maart 
1968 verongelukte hij bij 
een crash met een gewone 
Mig-straaljager. 
Wie ook nog iets over 
Amerikaanse ruimte
vaartsuccessen wil lezen, 
wordt uitgebreid bediend. 
J. van Doorn belicht de 
geplande en daadwerke
lijke maanlandingen: de 
Apollo-missies. Genoeg 
te lezen bij de RFC Ne
derland. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Zeldzaamheden uit de 
Emiraten 
ledere verzamelaar kent 
ze wel, kleurige plaatjes 
met dieren, schilderijen, 
ruimtevaartuigen en spor
ters uit landen als Fujeira, 
Sharjah en Ajman. Ze za
ten vooral in de pakketten 
met verschillende zegels 
rond één thema die wer
den verkocht aan vooral 
beginnende verzamelaars. 
Niemand haalde het in 
zijn hoofd deze landen als 
landenverzameling com
pleet te krijgen, laat staan 
dat men kon vermoeden 
dat er in de toekomst 
verzamelaars zouden zijn 
die deze uitgiften later 
zouden gaan zoeken. 
Toch is de tijd verandert. 
Deze kleine sjeikdom-
men vormen nu samen 
de landen Oman en de 
Verenigde Arabische 
Emiraten, de voorraden 
zijn inmiddels uitgeput en 
sommige zegels zijn met 
recht schaars geworden. 
Sommige zegels zijn zeer 
schaars zo lezen we in 
de Deutsche Briefmar
kenrevue van maart 2011, 
met name overigens de 
emissies die voor echt 
gebruik waren gedrukt. 
Lokaal in de Emiraten zijn 
er niet echt veel verzame
laars, maar deze zijn wel 
allen kapitaalkrachtig. Ze 
verzamelen niet alleen ze
gels maar ook de schaarse 
brieven. 

De zegels van Generaal 
Avaloff-Bermondt 
Ook bekend uit partijtjes 
zijn de zegels van het 
West Russische leger 
van generaal Avaloff-
Bermondt. Aan het eind 
van de eerste wereldoor
log trokken de Duitse 
troepen zich terug van het 
oostelijk front. Alleen in 
Esüand en Letland bleven 
soldaten achter welke 
zich aansloten bij het 
witte Russische leger dat 
vocht tegen de bolsjewie

ken en een deel van Let
land beheerste. Net zoals 
andere Russische legers, 
had ook deze eenheid het 
plan om eigen zegels uit 
te geven voor het verzor
gen van de post voor zo
wel soldaten als burgers. 
We kunnen lezen in de 
American Philatelist van 
maart 2011 dat de zegels 
al besteld waren, maar dat 
de Letse regering niet van 
de postale diensten van 
de generaal gebruik wilde 
maken. Geen probleem, 
een Berlijnse postzegel
handelaar wilde de zegels 
wel overnemen en ver
kocht de zegels voor een 
goede prijs. Zo goed, dat 
vervalsers met de zegels 
aan de slag gingen om 
andere handelaren te kun
nen voorzien. Het gevolg 
is dat nu zo'n 76 procent 
van de zegels die in de 
handel zijn vals is. Het ar
tikel geeft aan hoe we de 
echte kunnen herkennen. 
De belangrijkste kenmer
ken zijn de pareltjes links 
en rechts van de adelaar 
(het moeten er precies 10 
aan elke zijde zijn) en de 
lengte van de scepter. 

Surinaamse portzegels 
In de Verenigde Staten zit 
een aantal zeer gespeci
aliseerde verzamelaars 
van Nederland en zijn 
koloniën. Ze delen hun 
kennis vier keer per 
jaar in het tijdschrift 
Netherlands Philately. 
In nummer 3 van de 35e 
jaargang meer verteld 
over de Surinaamse op-
drukportzegels van 1911. 
De beide zegels (10 cent 
op 30 cent en 10 cent op 
50 cent) hebben beide 
een kleine oplage van 
4000 zegels. Ze bieden 
ruimte voor studie. Niet 
alleen is het mogelijk 
de opdruk te platen, de 
zegels zelf zijn ook nog 
eens in verschillende ty
pen. Er zijn hele schaarse 
bij, zo bestaat er in elk 
vel maar een zegel type 
2. Van elke type 2 met 
opdruk bestaan er dus 
maar 40. Het artikel geeft 
een complete opsom
ming van de opbouw van 
de vellen. 

Groot en klein 
Het aprilnummer van 
Stanley Gibbons Monthly 
heeft een boekje als 
bijlage. Hierin staan twee 
leuke artikelen die een 
bepaalde zegel behande
len. De eerste is de GBP 5 
oranje van koningin Vic
toria. Deze extreem hoge 
waarde was met name 
ingevoerd voor gebruik 
op telegraafformulieren 
(welke officieel niet in 
handen van het publiek 
komen). Op brieven/pak
ketten wordt hij eigenlijk 
nooit aangetroffen. Geen 
wonder dat het hier gaat 
om een schaarse en dure 
zegel (de advertenties in 
dit boekje beginnen rond 
de 1500 pond voor een le
lijk gestempelde). Toch is 
de schrijver van het artikel 
erin geslaagd genoeg van 
deze zegels te bemachti
gen voor een studie. En 
het blijft niet bij dit arti
kel, er is zelfs een boek op 
komst. Het tweede artikel 
is een ander uiterste. Het 
gaat over de verschillende 
kleurenschakeringen 
van de V2 pence George 
V uit 1912. Voor degene 
met scherpe ogen en 
gevoel voor kleur zijn er 
maar liefst 25 te onder
scheiden. De vaak kleine 
verschillen zijn ontstaan 
door het wisselen van 
inkt (na 1914 kon geen 
inkt meer uit Duitsland 
worden betrokken) maar 
ook door slijtage aan de 
platen. 

Duitschland - Allemagne 
Na de Duitse capitulatie 
op II november igi8 
trokken buitenlandse 
mogendheden over de 
Duitse grens om delen 
van het land te bezetten. 
Ook België nam deel hier
aan en bezette een deel 
van het Rijnland. Dit had 
te maken met de demili-
tarisatie van het gebied, 
alsmede met het feit dat Z 
de steenkoolinkomsten ° 
uit dit gebied deels naar — 
België gingen. Met de ^ 
militaire bezettingsmacht ^ 
mee kwam ook een groep S 
burgerpersoneel. De 2 
post voor deze Belgen ^ 
werd verzorgt door de 
acht veldpostkantoren 1 7 0 
welke ook in de eerste 
wereldoorlog hadden 
gefunctioneerd. Voor de 
soldaten gold in het begin 
portvrijheid, het burger-

http://www.pzvh.nl


personeel kon Belgische 
zegels gebruiken. Niet

temin besloten de Belgen 
toch speciale opdrukze

gels voor dit gebied uit 
te geven: de standaard 
uitgifte met de opdruk 
DuitschlandAllemagne. 
Boze tongen beweren dat 
dit een soort revanche is 
voor de lelijke opdruk

zegels die de Duitsers in 
België hadden ingevoerd. 
In de Duitse Philatelie van 
maart en april staat een 
tweedelig artikel over dit 
onderwerp. Het eerste 
deel houdt zich met name 
bezig met de posthistorie, 
terwijl het tweede deel 
vooral op de zegels en 
hun gebruik ingaat. [8] 
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door Gert Holstege 

1943 
Tijdens de Tweede Wereld

oorlog kon Nederland, 
in tegenstelling tot de 
Eerste Wereldoorlog, zijn 
neutraliteit niet behouden 
en werd door de Duitsers 
vanaf 10 mei 1940 vijfjaar 
lang bezet. Desondanks 
zijn er in Nederland be

trekkelijk weinig proDuit

se postzegels verschenen. 
Een uitzondering vormen 
de Legioenzegels die, 
nadat de NSB'er W.L.Z. van 
der Vegte op i januari het 
PTT Directeurgeneraal

schap van Damme, die met 
pensioen ging, had over

genomen, direct door hem 
op stapel werden gezet. De 
voorbereidingen verliepen 
traag, maar uiteindelijk 
verschenen ze op i novem

ber 1942. Van der Vegte 
wilde met deze uitgifte 
het in juli 1941 opgerichte 

Nederlands Vrijwilligers

legioen promoten en een 
fonds bijeen te brengen ten 
bate van het Voorzienings

fonds van dit legioen. Dat 
legioen bestond uit Neder

landers die zich vrijwillig 
ter beschikking stelden om 
met de Duitsers aan het 
Oostfront mee te vechten. 
Het betrof twee postzegels 
met toeslag, een voor het 
binnenlands brieftarief van 
7'/2 cent met een toeslag 
van xVi cent en een voor 
het buitenlands brieftarief 
met een toeslag van liefst 
87^2 cent. Aangezien het 
buitenlands brieftarief ii'/z 
cent bedroeg werd deze 
waarde gebruikt, maar 
daarbij werd over het hoofd 
gezien, dat per i januari 
1942 door Duitsland het 
tarief naar de door de Duit

sers bezette of anderszins 

gecontroleerde gebieden 
was verlaagd van 12^2 naar 
10 cent. Op I april 1943 
werd deze verlaging ook 
toegepast voor de landen 
die tot de Europeesche 
PTT Vereeniging waren 
toegetreden. Hieronder 
vielen Albanië, Bulgarije, 
Denemarken, Finland, 
Hongarije, Italië, Kroatië, 
Noorwegen, Roemenië, 
San Marino en Slowakije. 
Het tarief van i2'/2 cent 
bleef dus bestaan voor 
slechts een gering aantal 
landen, waaronder Chili en 
Argentinië in ZuidAme

rika en Spanje, Zweden 
en Zwitserland in Europa. 
Veel briefverkeer met die 
landen was er overigens 
niet, misschien nog het 
meest met Zwitserland. 
Het briefverkeer met 
Duitsland was daarentegen 

behoorlijk omvangrijk, 
ook al omdat daar veel 
Nederlanders al dan niet 
tegen hun zin aan het werk 
waren. Men ziet de 12^2 
cent Legioenzegel dan ook 
weinig echt gebruikt op 
brieven en indien dat al 
zo is, voornamelijk naar 
Duitsland. Zoals vermeld 
is dan sprake van 2^2 cent 
overfrankering. Ook komt 
men de 12% cent af en 
toe tegen samen met de 
7y2 cent op aangetekende 
brieven naar Duitsland, 
waarbij het juiste tarief 
van 20 cent werd vol

daan (10 cent port en 10 
centaantekenrecht). In 
het postverkeer met de 
neutrale landen waarvoor 
12^2 cent wel de juiste 
frankering was, is de zegel 
vrijwel niet gebruikt. In de 
eerste plaats plakte men 
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op deze brieven niet zo 
gauw een "Legioenzegel", 
tenzij men een aanhanger 
van de NSB en Duitsland 
was. Bovendien kostte de 
zegel ook nog eens ƒ i,-, 
waarvoor men acht brieven 
met normale frankeerze-
gels kon verzenden. Bij de 
voorbereiding in 1990 op 
onze eerste boel<je over de 
Nederlandse postzegel
productie tijdens de Duitse 
bezetting waren wij (Hol
stege en Vellekoop) dan 
ook bijzonder verheugd, 
dat wij een echt gelopen 
brief naar Zwitserland 
konden tonen (collectie 
Avezaath). Verder ben ik 
de 121/2 cent Legioenzegel 
nooit als juiste enkel-
frankering op een brief 
tegengekomen. In een re
cente veiling bij Van Dieten 
kwam een dergelijke brief 
naar Zwitserland voor, 
maar deze bleek een ver
valsing. Wie schetst mijn 
verbazing dat ik onlangs in 
een andere veiling in een 
brievenkaveltje "waaronder 
met Legioenzegels" de 12^2 
cent op een brief aantrof, 
verzonden op 15 decem
ber 1943 vanuit Sassen
heim naar Stockholm in 
Zweden, dus vlak voor het 
einde der geldigheid (31 
december 1943). De brief 
is normaal gelopen en 
gecensureerd, gezien het 
stempel "Ab" in cirkel op 
voor- en achterzijde en het 
bruine plakpapier dat werd 
gebruikt om de geopende 
brief weer te sluiten. Wat 
de betekenis is van de 
in potiood weergegeven 
aanduiding op de voorzijde 
rechtsonder is mij niet 
bekend. 



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 engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

WILT U IETS KOPEK Of VERKOPEN? PUIATS 
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 Almere-Hout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig mgevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AnENTIE! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

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. 

I 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 



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 bi] 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 
ALAND 
Q5'ii. Superhelden van 
Aland. 
Driemaal 'Världen' (€ 0.90). 
Stripfiguren van tekenaar 
Paul Gustafson (19161977): 
'The Arrow', 'The Fantom of 
the Fair', 'Alias the Spider'. 

3t2 

95'ii. Europa, bossen. 
'Europa' (€ 0.85). Bomen. 

ANDORRA FRANS 
iSj'ii. Organisatie 'La 
Francophonie'. 
€ 0.87. Vuurtoren met licht
straal in Franse kleuren. 

ARMENIË 
i2'ii. Frankeerzegels, Ti
gran de Grote (9555 v.C). 
10. 35. 50. 70,120, 220, 280, 
350, i.ooo d. Portret Armeen
se koning in verschillende 
kleuren. 
22'ii. looe geboortedag Ha
rutyun Kalents (19101967). 
450 d. Geschilderd portret 
van schilder. 
22'ii. 150e geboortedag 
Vardges Sourenyants (1860
1921). 
450 d. Schilderij van 
beeldhouwer, schrijver en 
architect. 
22'ti. Film Pepo (1935). 
Velletje met 170, 200, 500 d. 
Verschillende acteurs in film 
van Hämo. Beknazaryan 
(18911965). 

22'ii. 125e geboortedag 
Ruben Sevak (18851915). 
280 d. Portret schrijver. 
22'ii. 125e geboortedag 
Vahan Teryan (18851920). 
280 d. Portret schrijver. 

AZERBEIDZIAN 
io3'ii. Bloemen. 
0.20, 0.50 m. Resp. Centau
rea ficher, Gagea Alekxeen
koana. 

iSj'ii. Nieuwjaarsvakantie. 
0.30 m. (ook ongetand). 
Vlam en jonge planten. 
i83'ii. Chinees Nieuw
jaar**, laar van het Konijn. 
I. m. (ook ongetand). 
Konijn. 
i83'ii. Tien jaar bij Raad 
van Europa. 
I. m. (ook ongetand). Getal 
'10' en landkaart. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
2i2'ii. Eerste in nationale 
taal gedrukt boek goo jaar 
geleden. 
0.70 KM. Boek en tekst 
'Christelijke leer voor het 
Slavische volk'. 
233'ii. Wereld Meteorolo
gische Dag. 
0.20 KM. Weerkaart en 
windzak. 

i4'ii. Pasen. 
0.70 KM. Kruis met Griekse 
letters Alpha en Omega. 

BOSNIÊHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i49'io. Rode kruis, 
verplichte toeslagzegels 
tuberculose. 
0.20, 0.50 KM. Resp. hand 
en rood kruis. 
43'ii. i2oe geboortejaar 
Milan Budirair (i89ir975). 
o.go KM. Portret filosoof. 
83'ii. Nobelprijs schei
kunde voor Marie Curie 100 
jaar geleden. 
1.50 KM. PoolsFranse 
natuur en scheikundige in 
laboratorium. 

BULGARIJE 
24i'ii. Negende infante
rieregiment 125 jaar geleden 
opgericht. 

0.65 L. Militairen en portret 
prinses Clementine van 
Orleans (i8i7igo7). 
3ii'ii. looe geboortedag 
Baba Vanga (igiiigg6). 
0.65 L. Portret helderziende. 
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DENEMARKEN 
26io'io. Frankeerzegel. 
25. kr. Wapenschild met 
drie leeuwen. 
93'ii. Frankeerzegel, 
koningin Margarete II. 
6., 8. kr. Portret in verschil
lende kleuren. 
45'ii. Landhuizen en 
kastelen. 
6., 6., 8., 8.kr. Port met 
klok van landhuis N0rre 
Vosborg, poort van kasteel 
Voergaard, daken met torens 
van kasteel Engelsholm, 
kasteel Estrup. 

45'ii. Europa, bossen. 
8., II. kr. Boomtak met 
resp. rups, eekhoorn. 
45'ii. Arabische expeditie 
Carsten Niebuhr (17331815) 
250 jaar geleden. 
8., 13. kr. Resp. ontdek
kingreiziger en cartograaf, 
graansilo bij Cairo. 

DUITSLAND 
32'ii. Serie Post 'Hartelijke 
Groeten', IV. 
€ 0.55, 0.55. Briefomslag 
met resp. schip, regenboog. 
74'ii. Toeslag serie 'voor 
de sport'. 
€0.4540.20,0.5540.25, 
0.55+0.25,1.45+0.55. Resp. 
tweemaal wereldkampi
oenschap vrouwenvoetbal 
in Duitsland, Europese 
turnkampioenschappen 
2011 in Berlijn, Europees 
kampioenschap hockey 2011 
in Mönchengladbach. 

74'ii. Vakwerkgebouwen in 
Duitsland. 
€ 0.45, 0.55. Resp. Alsfeld 
(15121516), Hartenstein 
(1625). 

ESTLAND 
23'ii. Friedbert Tuglas 
(18861971). 
€ 0.58. Portret schrijver. 
93'ii. 150e geboortedag 
Villem Reiman (18611917). 
€ 0.35. Portret historicus en 
journalist. 
243'ii. Bloem. 
€ 0.58 (viermaal in keerdruk 
samenhangend). Pioen. 

1W^ w ^ 

ftüik 
MF^T^r^ 
'^^li^PI^L 
"Qi'f, 

4 
t 

^^m. 
FINLAND 
i4'ii. Nationale Vrouwen
raad 100 jaar. 
Zesmaal 2 KI. (in boekje). 
Verschillende afbeeldin
gen van Maisa en Kaarina, 
komische figuren uit strips in 
magazines en boeken. 

i4'ii. looe geboortedag 
ontwerper Kaj Franck (1911
1989). 
Velletje met vijfmaal 2 KI. 
Lamp met kopje en kan met 
pannen en schaal, stopfles
sen en glazen, glazen met 
karaf en schaal, kopje en 
schaal, beker en eierschaal. 
i4'ii. Overheidsgebouwen. 
Zesmaal 2 KI. (in boekje). 
Regeringsgebouw (1828), 
Staatshuis (1890), luchthaven 
Malmi (1938). Finse ambas
sade in New Delhi (1985), 
Fins Bosonderzoek Instituut 
in Joensuu (2004), Helsinki 
Muziekcentrum (2011). 

i4'ii. Bloemen. 
1 KI., tweemaal i KI. (ronde 
zegels). Resp. Tulpen, twee
maal dahlia. 

Suotni 2Ik 
I 

FRANKRIJK 
2i3'ii. Kunst. 
€0.87. Schilderij'De Duik' 
van Jean Bazaine (1904
2001). 

283'ii. Serie 'Europese 
hoofdsteden', Boedapest. 
Velletje met viermaal € 0.58. 
Koninklijk paleis, Széchenyi
kettingbrug, parlementsge
bouw, warmwaterbaden van 
Széchenyi. 

*  * 4 T f  CAPIWtES 

24'ii. Rashonden. 
Velletje met viermaal € 0.58. 
Yorkshire terrier, Duitse 
herder, Labrador, Franse 
poedel. 
44'ii. Kunst. 
€ 1.40. Schilderij 'De Buddha' 
van Odilon Redon (1840
1916). 

94'ii. Brug. 
€ 0.58. Houten brug over 
Dróme in Crest. 

F R A N C E  = ^ 



ii4'ii. Angers (Maineet
Loire). 
€ 0.58. Gezicht op stad met 
rivier en bootjes. 
i84'ii. Gotische kunst, 
kerken. 
Boekje met twaalfmaal 'Let
tre Prioritaire 20g'. Achtmaal 
kathedraal resp. St. Etienne 
(Sens), Notre Dame (Parijs), 
Notre Dame (Straatsburg), 
Notre Dame (Amiens), Notre 
Dame (Laon), St. Etienne 
(Metz), Notre Dame (Bay
eux), Notre Dame (Rouen), 
St. Pierre (Beauvais), St. 
Etienne (Bourges), La Sainte 
Chapelle (Parijs), basiliek St. 
Denis (SaintDenis). 

GROOTBRITTANNIË 
2i4'ii. Koninklijk huwelijk. 
Velletje met i", i", £ i.io, 
£ i.io. Twee verschillende 
afbeeldingen van prins Wil
liam (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 

55'ii. Decoratiebedrijf 
Morris & Co. 150 jaar. 
i", i", 76, 76 p., £ i.io, i.io. 
Resp. bloemen van William 
Morris, detail van paneel 
met kersen van Philip Webb, 
zeewier en bloemen van 
John Henry Dearie, tegel met 
pioenen van Kate Faulkner, 
behangpapier met acanthus
bloemen van William Morris 
en William De Morgan, 
glaspaneel met 'De Koop
mansdochter' van Edward 
BurneJones. 

HONGARIJE 
i3'ii. Internationale Kin
derhulp. 
'Belfbld'(binnenland)+50 Ft. 
Beeldmerk van getekend 
kind. 
ij ' ii . Pasen. 
90 Ft. 'Hongaars Golgotha', 
textielwerk van Erzsébeth 
Szekeres met gekruisigde 
Christus. 
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ij'ii. Antieke meubelen, 
XI. 
225 Ft. Stoel uit 1853. 
43'ii. Toerisme. 
160, 220 Ft. Resp. kerk in 
Sdtoraljaüjhely, paleis in 
Gödöllö. 

i63'ii. Sportvereniging 
Vasas 100 jaar. 
315 Ft. Embleem. 
283'ii. Bekende Hongaren. 
250, 340, 370 Ft. Resp. 
goochelaar Rezsö Gacs 
'Rodolfo'(i9iii987), acteur 
Lajos Basti (19111977) met 
kroon en viool, actrice Manyi 
Kiss (igii1971). 

ITALIË 
73'ii. looe sterfdag Anto
nio Fogazzaro (18421911). 
€ 0.62. Portret schrijver en 
dichter met boek en huis. 
83'ii. Internationale Vrou
wendag. 
€ 0.75. Gezichten van 
Kaukasische, Aziatische en 
Afrikaanse vrouw. 

loj'ii. Serie 'Instellingen', 
Belastingdienst 100 jaar 
Velletje met viermaal € 0.60. 
Grafische afbeeldingen van 
verschillende fiscale dien
sten: grondgebied, douane, 
domeinen, inkomsten. 
i73'ii. Italiaanse eenheids
proclamatie 150 jaar geleden. 
Blok € 0.60. Gebouwen: 
huidige parlementsgebouw 
(Rome) en eerste zetel van 
Italiaanse parlement Palazzo 
Carignano (Turijn). 

2i3'ii. Eenheid van Italië 
150 jaar, Gezamenlijke uit
gifte met Vaticaan. 
Blok€ 1.50. Historische 
foto van Plein van het Volk 
(Rome) met obelisk en 
kerken met doorlopend beeld 
op rand. 
253'ii. Serie 'Gemaakt in 
Italië', kazen. 
Viermaal € 0.60. Gorgonzola, 
Parmezaanse kaas, bufFelmo
zarella, Ragusano. 

273'ii. Wereld Theater 
Dag. 
€ 0.60. Acteur op podium 

met toeschouwers en vlin
ders. 
293'ii. 'Wat een prachtig 
tijdperk: 18591861'. 
€ 0.60. Zegelopzegel Yvert 
II (1863). 

JERSEY 
74'ii. Onderwaterleven, IX. 
'Local Standard Letter' 
(39 p), 'Local Priority Letter' 
(45 p.),'UK Letter'(55 p.), 
60, 72, 80 p. Resp. Dendro
doa grossularia, Axinella 
dissimilis, Scypha ciliata, Bo
tryllus schlosseri, Clavelina 
lepadiformis, Polysyncraton 
lacazei. Ook velletje met 60, 
72, 80 p. 

2i4'ii. Koning Elizabeth II 
(1926) 85 jaar. 
£ 3.. Portret. Ook blok met 
op rand koningin met meisje 
met bloemen en vlag. 
294'ii. Huwelijk prins 
William van Wales (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 
£3.50. Echtpaar. 

i75'ii. Orchideeën, VIL 
'Local Standard Letter', 
'Local Priority Letter', 'UK 
Letter', 55, 60, 72 p.; blok 
£3. . Resp. Paphiopedilum 
La Garenne 'St. John', Odon
tioda Les Brayes 'Pontac', 
Phragmipedium Dom 
Wimber, Kriegerara Kemp 
Tower 'Trinity', Angulocaste 
Noirmont 'Isle of Jersey', 
Calanthe Beresford 'Victoria 
Village'; Miltonia Pont de Pas 
'Jersey'. 

KOSOVO 
8ii'io. Gastronomie. 
€ 0.70,1.. Resp. Bijenkast 
met honingraat, tafel met 
verschillende gerechten. 

25ii'io. Campagne 'Stop 
geweld tegen vrouwen'. 
€ I. Vrouwen. 
6i2'io. Cultureel erfgoed, 
bazaars. 
€0.50, 0.70,1.. Resp. 
dorpsstraat, straat in stad, 
marktplaats. 
i72'ii. Drie jaar onafhan
kelijkheid. 
€ I., 2.. Resp. gebeeld
houwde letter, vuurwerk. 
83'ii. Internationale Vrou
wendag. 
€ I.. Schrijfster Elena Gjika 
(18281888). 

KROATIË 
i53'ii. Kroatische fauna. 
1.60, 3.10, 4.60 kn. Resp. 
beer (Ursus arctos), valk 
(Falco eleonorae), rob (Mo
nachus monachus). 

233'ii. Pasen. 
Veertienmaal 3.10 kn. (in 
boekje). Verschillende 
afbeeldingen van kruisweg 
van Christus vanaf Romeins 
gerechtsgebouw tot heuvel 
Golgotha. Kunstwerk van 
Zlatan Vrkljan (1955). 

LETLAND 
252'ii. Frankeerzegels, 
wapenschilden. 
0.35,0.98 Lvl. Resp. Ikskile, 
Carnikava. 

LITOUWEN 
262'ii. Volkstelling. 
1.35 Lt. Silhouetten van 
mensen en cijfers. 
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53'ii. Beroemde personen. 
1.35, 2.15, 2.90 Lt. Resp. 
schrijfster Gabriele 
PetkevicaitéBité (18611943), 
schilder Justinas Vienozins
kis (18861960), filosoof en 
onderwijzer Stasys Salskaus
kis (18861941). 
i93'ii. Stad Kaunas 650 
jaar. 
Velletje met driemaal 3. Lt. 
Gebouwen: stadhuis, 
hoofdpostkantoor museum 
'Huis van Perkunas'. Op rand 
stadsbeeld met brug. 

KAUNUI 650 MFTI.! 

MACEDONIË 
iii2'io. Frankeerzegels, 
stadsgezichten. 
16., 16., 16., 16., 18., 18., 
18. den. Resp. brug in Ka
vadarci, gebouwen in Kriva 
Palanka, huizen in Negotin, 
plein en huizen in Probistip, 
rivier en boulevard in Kocani, 
brug in Radovis, straten en 
huizen in Sveti Nikole. 
282'ii. Cultureel erfgoed. 
50 den. Oude munten. 

43'ii. Astronomie, 50 jaar 
bemande ruimtevaart. 
40 den. Wereldbol en astro
naut in ruimte. 
83'ii. Herdenking Holo
caust Macedonische joden. 
100 den. Davidster en me
nora (joodse kandelaar). 
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MALTA 
93'ii. Landschappen. 
€ 0.19, 0.37 (Sepac*), 1.57. 
Resp. Valetta, Manoeleiland, 
Cittadella. 

MAN 
i4'ii. 100 jaar motorraces 
op Man. 
Vijfmaal 38, vijfmaal 68 p.; 
blok£3.. Resp. coureurs 
in 1935 (Stanley Woods 
en Jimmie Guthrie), 1967 
(Mike Hailwood en Giacomo 
Agostini), 1976 (Tom Herron 
en John Williams), 1977 
(George O'Dell/Kenny Arthur 
en Dick Greasly/Michael 
Sheels), 1979 (Alex George 
en Mike Hailwood), 1992 
(Steve Hislop en Carl Fog
arty), 2000 (Joey Dunlop en 
David JefFeries), 2008 (John 
Mc Guinnes en Cameron 
Donald), 2010 (Klaus Klaf
fenbock/Dan Sayle en John 
Holden/Andrew Winkle), 
2010 (Ian Hutchinson en 
Ryan Farquhar); 1992 (Steve 
Hislop en Carl Fogarty). 

ISLE OF MAN 

io5'ii. Cartoons van 
Harold 'Dusty' Miller (1898
1964). 
37, 38, 68, 76 p., £1.10, 
1.65. Resp. motorrijders en 
toeschouwers, mensen op 
strand, paard met jockey 
voor hindernis, Uncle Sam 
met vliegtuigen, padvinder 
draag volwassene, man komt 
thuis en vrouw wacht met 
deegroller. 

MOLDAVIË 
i3'ii. Handnijverheid. 
1.20, 4.20, 7.1. Resp. ket
ting, masker, tapijt. 



MONACO 
4-4-'ii . Voormalige bezittin
gen van familie Grimaldi, II. 
Velletje met €1.75,1.80. 
Resp. Saint-Rémy-de-Proven-
ce, Les Beaux-de-Provence. 
Op rand landkaart en fami
liewapen. 

'''*^m$m*'nK. 

2o-4-'ii . Reptiel, gekko. 
€ 2.30. Tarentola maurita-
nica. 
20-4-'ii . Nationaal Park 
Mercantour. 
€ 0.03. Aquilegai bertolonii. 

OOSTENRIJK 
i5-3-' i i . Serie 'Motorfietsen'. 
€0 .75 . Type KTM125 
D.O.H.C. 'Apfelbeck'. 

ÖSTERREICH 

i5-3-' i i . Voetbalclub Austria 
Wien 100 jaar. 
€ 0.65. Verenigingsbeeld
merk met portretten van 
'ere-aanvoerders' Luigi 
Hussak (1883-1965), Waker 
Nausch (1907-1957), Ernst 
Fiala (1940-2006), Herbert 

_ Prohaska (1955). 
- i7-3-' i i . Serie 'Auto's'. 
° € 0 . 6 5 . Puch 500. 
_ 22-3-'ii . 150e geboortedag 
^ KarlGölsdorf( i86i- i9i6) . 
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€ 0.65. Portret ingenieur en 
locomotiefconstructeur met 
locomotief type 310. 

ÖSTERREICH 

8-4-'ii. Kunsthuis Wenen 
20 jaar. 
€ 1.75. Werk van Friedens
reich Hundertwasser (1928-
2000). 

i i -4- ' i i . Traditionele gastro
nomie. 
€ 0.62. Café Hawelka (We
nen) met kop koffie. 
i2-4-' i i . 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
€ 0.65. Ruimtevaarder tijdens 
ruimtewandeling. 
i6-4-' i i . Nationale tentoon
stelling Neder-Oostenrijk. 
€ 0.62. Aquarel met huis en 
poort. 

POLEN 
25-3- ' i i . Pasen. 
1.55, 2.40 Zl. Bloemen met 
resp. kuiken, konijn. 

3i-3-' i i . looe geboortedag. 
Kardinaal Adam Kozlowiecki 
(1911-2007). 
1.95 Zl. Portret aartsbisschop 
in Lusaka (Zambia) met 
verschillende foto's. 
5-5-'ii. Europa, bossen. 
3.- Zl. Boomstammen en 
bison. 

ROEMENIË 
i4-3-' i i . Wereld Downsyn-
droomdag. 
3.- L. Kind met wereldbol en 
embleem. 

24-3-'ii . Pasen. 
I.- L. Ikoon uit kathedraal in 
Timisoara met kruisiging van 
Christus. 
30-3-'ii . Pioenen 
I.- L.; blok 2.10 L. Resp. 
Paeonia peregrina, Paeonia 
tenuifolia. 

RUSLAND 
i5-3-' i i . 22e Olympische 
Winterspelen in Sochi. 
Blok 25 r. Olympisch em
bleem en gekleurde linten 
met vlam. 

• HOBrorogcKAa OBJIACTI. 
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30-3-'ii . Regio's. 
Driemaal 11.80 r. Novgorod: 
kruis, gebouwen en duif, 
Tambov: standbeeld en ap
pelen, Tjumen: aardoliepom-
pen en gebouwen. 

SAN MARINO 
5-4-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
€ 0.50, 2.40. Ruimtevaarders 
en delen van nationale vlag
gen resp. Rus Joeri Gagarin 
(1934-1968), Amerikaan Alan 
Shepard (1923-1998). 
5-4-'ii. Toerisme. 
Velletje met zesmaal € 0.65. 
Poort van St. Franciscus, St. 
Franciscus-kerk, regerings
gebouw, toren, basiliek, 
kapucijnerkerk. 

5-4-'ii. Bloemen van San 
Marino. 
Velletje met driemaal € 1.50. 
Delphinium 'Verissimo del 
Titano', Dianthus 'Sant'A-
gata', roos 'Repubblica di 
San Marino'. 

SERVIË 
26-8-'io. looe geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
50.- Ndin. Portret van katho
lieke zuster en oprichtster 
orde 'Zusters van Naasten
liefde'. 
26-i i - ' io . Schrijvers. 
Velletje met achtmaal 
22.-Ndin. (met sierveld) 

Laza Kostic (1841-1910), Bo-
rislav Stankovi (1876-1927), 
Branislav Nusic (1864-1938), 
Ivo Andric (1892-1975), 
Milos Crnjanski (1893-1977), 
Mesa Selmovic (1910-1982), 
Borislav Peki (1930-1992), 
Danilo Kis (1935-1989). 
Boeken op sierveld. 
26-ii-'io. Kunstmuseum in 
Belgrado 5 o jaar. 
22.-, 44.- Ndin. Resp. schaal 
(i6e eeuw), speeluurwerk 
(19e eeuw). 
26-ii- ' io. Postdienst in 
Servië 170 jaar. 
46.- Ndin. Postbode met 
brief, schrijfveer en hoofd
postkantoor in Belgrado. 
26-ii-'io. Europese kin
derontmoeting 'Europa's 
vreugde'. 
46.- Ndin. Roze varken. 
30- i i - ' io . Kerst, schilderijen. 
22.-, 44.- Ndin. Geboortevan 
Christus van resp. Arsenije 
Teodorovic (1767-1826), 
onbekende kunstenaar. 
25-2-'ii. Kunst. 
22.-, 33.-, 44.-, 66.- Ndin. 
Resp. 'Zelfportret' van 
Katarina Ivanovic (1811-
1882), portret van vrouw van 
Uros Knezevic (1811-1876), 
borstbeeld van beeldhouwer 
Dorde Jovanovic (1861-1953), 
schilder met vrouw en kind 
van Bora Baruh (1911-1942). 

i5-3-'ii . Muziekschool 
'Stankovic'ioojaar. 
22.- Ndin. Portret oprich
ter componist Kornelije 
Stankovic (1831-1865) met 
gebouw, muziekstuk, piano 
en muzieksleutel. 
25-3-'ii. Pasen. 
22.-, 112.- Ndin. Iconen met 
resp. aankomst Christus in 
Jeruzalem, opstanding van 
Christus. 

i S - j - ' i i . Servisch Nationaal 
Theater 150 jaar. 
22.- Ndin. Oude en nieuwe 
gebouwen met gezichten en 
jubileumembleem. 

SLOVENIË. 
25-3-'ii. Verdrag van Parijs 
60 jaar. 
€ 0.92. Getal 60 met sterren. 
25-3-'ii. Middeleeuws 
klooster. 
€ 0.92. Kartuizer klooster in 
Bistra Vrhniki. 

25-3-'ii. Toerisme. 
€ 0.44. Dal van Soca met kerk 
en bergen van Julische Alpen. 
25-3-'ii. Brass band van 
postdienst in Maribor 80 jaar. 
Blok 'B'. Orkest. 
25-3-'ii. Wilde planten. 
'A ' , 'B ' , 'C ' ; blok €0 .92 . 
Resp. Drosera rotundifo-
lia, Oxycoccus palustris, 
Eriophorum vaginatum; 
Andromeda pilofolia. 

Barjanske rastJ incA^ 
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25-3-'ii. Serie 'I feel Slove
nia'. 
'D'. Gedecoreerd paasei uit 
Vrhnika. 

SLOWAKIJE 
25-3-'ii. Wereldkampioen
schap ijshockey 2011 in 
Slowakije. 
€ 0.40, 0.50 (samenhan
gend). Ijshockeyers. 

SLOVEN SKO 

SPANJE 
4-3-'ii. Kathedraal. 
Blok € 2.84. Kathedraal van 
Sigüenza. 

8-3-'ii. Internationale Vrou
wendag. 
€ 0.80. Symbolische afbeel
ding van vrouw. 
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TSJECHIË. 
g-j-'ii. Jaar van de Rozm-
berks. 
Blok 49.- Kc. Portretten van 
Boheemse adellieden Vilém 
(1535-1592) en Petr Vok 
(1539-1611) van Rozmberk. 
23-3-'ii. Pasen. 
10.- Kc. Kuikentjes, viooltjes 
en krokussen. 

6-4-'ii. Beroemde Tsjechen. 
10.- Kc. Portretten van acteur, 
zanger, sportman, auteur 
en zakenman Vlasta Burian 
(1891-1962). 
6-4-'ii. Praags conservato
rium 200 jaar. 
10.- Kc. Balletdanser en 
maskers. 

VATICAAN 
2i-3-'ii. 300e sterfdag Euse-
bio Chini (1645-1711). 
€ 1.60. Missionaris op paard 
in Arizona met cactussen. 

2i-3-'ii. Eenheid van Italië 
150 jaar. 
Vijfmaal € 0.60, blok € 1.50 
(Gezamenlijke uitgifte met 
Italië) Afbeeldingen en zegel-
op-zegel van eerste postze
gels uit voormalige Italiaanse 
staten resp. koninkrijk Sar
dinië, koninkrijk Lombardije 
en Venetië, groothertogdom 
Toscane, hertogdom Parma, 
hertogdom iWodena, konink
rijk Sicilië; historische foto 
Plein van het Volk (Rome) 
met obelisk en kerken met 
doorlopend beeld op rand. 
2i-3-'ii. Pasen. 
€ 0.75. Detail muurschil
dering met opstanding van 
Christus. 

WIT-RUSLAND 
i4-3-'ii. Vogel van het jaar. 
1.500 r. Numenius arquata. 

2i-3-'ii. Kruis van St. 
Europhrosye van Polotsk 
850 jaar. 
Blok 5.000 r.; blok 10.000 r. 
Verschillende afbeeldingen 
van kruis. 

i2-4-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
'H'. Russische astronaut 
Joeri Gagarin (1934-1968). 
i4-4-'ii. Europa, bossen. 
2.000, 2.500 r. Bomen met 
resp. hert, bizon. 

IJSLAND 
4-5-'ii. Universiteit van 
IJsland 100 jaar. 
'50glnnanlands' (75 kr.). 
Gebouw. 
4-5-'ii. Opening Harpa 
concerthal en conferentie
centrum. 
Velletje met vijfmaal '50g 
Innanlands'. Verschillende 
details van glazen voorzijde 
van gebouw. 

4-5-'ii. Melavöllur-stadion 
100 jaar. 
'250g Innanlands' (130.- kr.). 
Stadion met silhouetten 
van handballer, voetbal
ler, polsstokhoogspringer, 
trompettist. 
4-5-'ii. Tuinparken, III. 
'ioogInnanlands'(90.- kr.), 
'lOOgEvrópu' (285.- kr.). 
Resp. Austurvöllur (Reyk
javik), Parlementspark (Reyk
javik). 

i7-6-'ii. 20oe geboortedag 
Jon Sigurdsson {1811-1879). 
'50g Innanlands', i.oookr.; 
velletje met 75.-, i.ooo kr. 
Verschillende portretten van 
oud-president. 
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ZWEDEN 
24-3-'ii. Weldadigheid, 
kinderfonds. 
Tweemaal 'Sverige Brev' 
(6.- kr.)-h I.- kr. Kinderen met 
vogels en bomen met resp. 
boeken, schrijflei en -papier. 
24-3-'ii. Natuurlijke energie. 
Viermaal 'Sverige Brev', 
'Sverige Brev' (op rol). 
Resp. zonnepanelen met 
wolken, windmolens en gras, 
biogasinstallatie en bomen, 
golfenergie-installatie en 
vissen, windmolen. 

24-3-'ii. Historische indu
strielocaties. 
Vijfmaal 12.- kr. (in boekje). 
Fabrieken in Forsvik, Glas-
riket met glasblazer, Avesta, 
Jonsered, Mackmyra met 
whiskymaker en stookketel. 

24-3-'ii. Netwerken, zegels 
voor non-profitorganisaties. 
Tweemaal 'Sverige For-
eningsbrev'. Verschillende 
afbeeldingen van handen en 
lijnmotieven. 
24-3-'ii. Europa, bossen. 
Tweemaal 12.- kr. Verschil
lende houtmotieven. 

ZWITSERLAND 
28-4-'ii. Volkslied 50 jaar. 
Velletje met viermaal 25 c. 
Zonsopgang, zonsonder
gang, nevel met boom, 
onweerslucht. Alle zegels 
met couplet van volkslied. 

28-4-'ii. Frankeerzegels, 
Zwitserse ambachten. 
400, 500 c. Pottenbakken, 
metaalbewerking. 
28-4-'ii. Europa, bossen 
100 c. Bomen op mosgrond 
en takken. 
28-4-'ii. Toeslagzegels Pro 
Patria, schepen. 
85+40, 854-40, I00-H50, 
100+50 c. Resp. raderstoom-
boten resp. Piemonte, Gallia, 
Blümlisalp, La Suisse. 

28-4-'ii. Kunst, Biennale 
Venetië. 
100 c. Kunstwerk 'I love Art' 
van Thomas Hirschhorn 
(1957)-

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
i3-3-'ii. Slangen. 
15.-, 15.- Dh. Lytorhynchus 
diadema. Cerastes cerastes. 

ALGERIE 
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ANTIGUA EN BARBUDA 
20-i2-'io. Katten. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. California spang
led, Siamees, Britse korthaar, 
Noorse boskat, Egyptische 
maur, Amerikaanse kruloor; 
Manx. 

20-i2-'io. looe sterfdag 
Henri Dunant (1826-1910). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Portret oprichter 
Rode Kruis met verschillende 
afbeeldingen van de Slag bij 
Solferino (1859) resp. ver
pleegster verzorgt gewonde, 
gewonde op de grond, 
militaire leiders op paard, 
gevechtsscène; slagveld. 

ARGENTINIË 
i9-3-'ii. Internationaal jaar 
van de bossen. 
€ 2.-. Bomen. 

ARUBA 
i6-2-'ii. Bloemen 
Tienmaal 160 c. (samen
hangend). Delonix regia, 
Ipomoea pes-caprae, Catha-
ranthus roseus, Bougainvil-
lea glabra. Cordial sebestena. 
Cassia fistulata, Allamanda 
catharitica, Nerium oleander. 
Hibiscus rosa-sinensus, 
Echinopsis Lageniformis. 

22-3-'ii. Upaep* 100 jaar. 
200, 250, 350400 c. 
(samenhangend); velletje 
met viermaal 300 c. Handen 
met kleuren van vlaggen 
van aangesloten landen en 
organisatiebeeldmerk. 

ASCENSION 
23-3-'ii. Koning Elizabeth II 
(1926) en prins Philip (1921) 
60 jaar dienstbaar. 
15, 25,35,40, 60 p., £ 1.25 
(ruitvormig); blok £ 2.- (ruit
vormig zegel). Verschillende 
afbeeldingen van koningin 
en prins. Ook velletje met de 
zes zegels. 

AUSTRALIË 
8-3-'ii. Bloemenfestivals. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). Gerbera, jacaranda, 
strobloem, viool, tulp. 

22-3-'ii. National Gallery 
of Victoria, bloemenschil-
derijen. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). 'Bos Bloemen' van 
Nora Heysen (1911-2003), 
'Camelia's' van Arnold 
Shore (1897-1963), 'Fruit 
en Bloemen' van Vida Lahey 
(1882-1968), 'Stilleven met 
Zinnia's' van Roy de Maistre 
(1894-1968), 'Een platte-
landsboeket' van Sir Hans 
Heysen (1877-1968). 

4-4-'ii. Eyre-zoutmeer. 
60 c , $ 1.55,, 2.25, 3.10. 
Resp. drooggevallen meer, 
begroeiing, meer als vogel-
broedplaats met pelikaan, 
ondergelopen meer. 
5-4-'ii. Koningin Elizabeth II 
(1926) 85 jaar. 



6o c , $ 2.20. Schilderijen, 
resp. uit 1984 van Brian Dun-
lop, uit 2005 van Rolf Harris. 
Ook velletje met beide zegels. 

BAHAMAS 
23-3-'ii. Koning Elizabeth II 
(1926) en prins Philip (1921) 
60 jaar dienstbaar. 
15, 50, 65,70 p., £1.-, 2.-
(ruitvormig); blok £ 2.- (ruit
vormig zegel). Verschillende 
afbeeldingen van koningin 
en prins. Ook velletje met de 
zes zegels. 

BARBADOS 
7-2-'ii. Frankeerzegels, 
lokale vruchten. 
5,10, 35,40, 60, 65, 80 c, 
$ I.-, 1.25,1.50,1.80, 2.20, 
2.75, 3.-, 5.-, 10.-. Resp. 
goudappel (Spondias 
cytherea), kokosnoot (Cocos 
nucifera), cashew (Anarcar-
dium occidentale), mammei-
appel (Mammeaamericana), 
Barbados-kers (Malpighia 
emarginata), suikerap
pel (Annona squamosa), 
zeedruif (Coccoloba uvifera), 
tamarinde (Tamarindus 
indica), carambola (Averrhoa 
carambola), mango (Mangi-
fera indica), banaan (Musa 
x), guave (Psidium guajava), 
avocado (Persea ameri-
cana), kruisbes (Phyllanthus 
acidus), zuurzak (Annona 
muricata), granaatappel 
(Punica granatum). 

BARBADOS 
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BERMUDA 
i-3-'ii. Koning Elizabeth II 
(1926) en prins Phihp (1921) 

_ 60 jaar dienstbaar. 
— 10, 35, 70, 85p., $1.10,1.25 
° (ruitvormig); blok $ 2.50 
_ (ruitvormig zegel). Verschil-
^ lende afbeeldingen van ko-
^ ningin en prins. Ook velletje 
3 met de zes zegels. 
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CAMBODJA 
25-3-'io. Strijd tegen kli
maatverandering. 
200, 800,1.400,1.700, 3.000 
R.; blok 6.000 R. Resp. 
aardbol met vuilniszak en 
overstroming, watergieter 
en brandende aarde met 
auto's in water, opengeklapte 
aardbol en boom, zandloper
glas met smeltende ijsberg, 
handen en boom; auto's in 
water en palmbomen tijdens 
storm. 
ii-7-'io. 60 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Verenigde 
Staten. 
2.800 R. Details van vlaggen 
van beide landen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2i-2-'ii. Leiders communis
tische partij. 
Vijfmaal 1.20 y. Chen Yan-
nian, Zhang Tailei, Luo 
Yinong, Yun Daiyung, Xiang 
Ying. 

8-3-'ii. Liangzhu-jade. 
1.20,1.20 y. Tweemaal kunst
voorwerpen van jade. 
j i-g- ' i i . Klassieke literatuur. 
0.80,1.20,1.20,1.20 y. 
(samenhangend). Verschil
lende afbeeldingen uit 'De 
geleerden' over het leven van 
dichters. 

COMOREN 
i4-i2-'og. Internationaal 
Pooljaar. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. onder-
zoeksstation 'Prinses Eliza
beth', pinguïn (Pygoscelis 
adeliae), sneeuwuil (Nyctea 
scandiaca), onderzoeksschip 
'Amundsen'; ijsbeer (Ursus 
maritimus). 

i4-i2-'o9. Pooldieren. 
Velletje met viermaal 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
keizerpinguin (Aptenodytes 
forsteri), zwaardwalvis (Or-
cinus orca), sneeuwstorm-
vogel (Pagodroma nivea), 
Kerguelenzeebeer (Arcto-
cephalus gazella), reuzen-
inktvis (Mesonychoteuthis 
hamiltoni); potvis (Physeter 
macrocephalus). 
i4-i2-'09. Zeldzame water-
dieren. 

Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Gila ele-
gans en Orcaella brevirostris 
(dolfijn), Indopacetus pacifi-
cus en Latimeria chalumnae 
(coelacanth), Scleropagus 
formosus (drakenvis) en Pris-
tis zijsron (zaagvis), Epinep-
helus striatus (tandbaars) en 
Caretta caretta (schildpad); 
Pandaka pygmaea (dwerg-
goby) en Gila seminuda met 
Megachasma pelagios (haai). 
i4-i2-'o9. Prehistorische 
mensen. 
Velletje met viermaal 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Australopithecus africanus, 
Australopithecus afarensis, 
Australopithecus robustus. 
Homo habilis; Homo sapiens 
tijdens mammoetjacht. 

i4-i2-'o9. Bescherming 
tropisch regenwoud. 
Velletje met viermaal 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
orang utan (Pongo abelii), 
geërodeerde vlakte, afvoer 
houtstammen, houthakkers; 
hand met jonge plant en 
boomstronk. 
i4-i2-'o9. Strijd tegen kli
maatverandering. 
Velletje met achtmaal 500 F.; 
blok 3.000 F.; blok 3.000 
f Resp. zonne-energie, 
windenergie, kernenergie, 
biologische brandstof, 
wervelstorm, tsunami, over
stroming, bosbrand; auto 
met waterstofaandrijving; gat 
in ozonlaag. 

COSTARICA 
23-2-'ii. Kunst, beeldhou
wen. 
Velletje met 225, 225, 395, 
395 Cs. Verschillende beeld
houwwerken van Jimenez 
Deridia (1954). 
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26-3-'ii. Stadions. 
Velletje met tweemaal 
500 Cs. Oude en nieuwe 
nationale stadion. 

DOMINICA 
i2-5-'io. Prinses Diana (1961-
1997)-
Twee velletjes met elk vier
maal $ 2.50. Resp. velletje i: 
prinses met prins Charles, 
met prinien William en 
Harrv, met bos bloemen, met 
vrouwen; velletje 2: verschil
lende foto's van prinses. 

i-i2-'io. Kerst, schilderijen. 
90 c, $ 1.45, 2.-. Resp. deel 
uit 'Geboorte van Jezus' door 
Hans Baldung (1484-1545), 
altaarstuk van Meester 
Francke (1380-1440) uit Sint 
Johanneskerk in Hamburg, 
deel uit 'Geboorte van Jezus' 
door Baldung. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
28-ii-'io. Vrijmetselarij, 100 
jaar Veritas Lodge. 
60.- P. Gebouw en embleem. 

2i-2-'ii. Vaderlandsliefde. 
10.-, 10.- P.; blok 20.- P. 
(ongetand). Poorten in Santo 
Domingo; tweemaal zelfde 
afbeeldingen als voorgaande 
met staatswapen. 
7-3-'ii. Organisatie 'Sur 
Futuro'. 
15.-, 20.- P. Resp. boomtak, 
meer. 
i5-3-'ii. Beschermde grot
ten. 
Velletje met viermaal 10.- P. 
Grotten van Pomier, Fun 
Fun, Fernando Alonzo, 
Golondrina. 
i8-3-'ii. Upaep* 100 jaar. 
20.-, 26- P. Resp. getal 100 
en landkaart, landkaart en 
vogels. 

ECUADOR 
i8-3-'ii. Toerisme, Galapa-
gos-eilanden. 
Twee boekjes met elk $ 0.25, 
0.25, 0.50, 0.50, 0.75, 0.75, 
I.-, I.-. Resp. fregatvogel 
(Fregata magnificens), gent 
(Sula dactylatra), pinguin 
(Spheniscus mendicuhus), 
gent (Sula nebouxii), leguaan 
(Conolophus subscritatus), 
landschildpad (Geoche-
lone nigra), zeeschildpad 
(Chelonia mydas agasassi), 
vis (Oxycirrhites typus); 
tweemaal eiland Bartolomé 
(doorlopend beeld), twee 
verschillende afbeeldingen 
van zeeleeuw (Zalophus wol-
lebaeki), tweemaal 'De boog 
van Darwin' (doorlopend 
beeld), twee verschillende 
afbeeldingen van zeeleguaan 
(Amblyrhynchus cristatus). 
Alle zegels met landkaart 
eilandengroep. 

mi 
i8-3-'ii. Upaep* 100 jaar. 
Blok $ 3.- Wereldkaart en 
organisatie-embleem en han
den doorlopend op rand. 

FIJI 
2-i2-'io. Vruchten van Fiji. 
20,40, 65 c , $1.20,10.-. 
Resp. pompelmoes (Citrus 
maxima), noot (Barringtonia 
eduHs), Fiji-longan (Pometia 
pinnata), banaan (Musa 
troglodytarum), Maleisische 
rozenappel (Syzygium malac-

cense), kaarsnoot (Aleurites 
moluccana). 

FILIPPIJNEN 
8-3-'ii. Filippijnse hoya's. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7.- P. Verschillende varië
teiten resp. mindorensis, 
carnosa, obscura, benito-
tanii; siariae, multifiora, 
imperialis, buotii. 

III®! 
GAMBIA 
i4-7-'io. Overlijden Lech 
Kaczynski (1949-2010). 
30.- D. Portret oud-president 
Polen. 
i4-7-'io. Troonsbestijging 
koning George V (1865-1935) 
100 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 20.- D. 
cartoon George V (1917), 
tweemaal portret George V, 
portret koning Edward VIII 
(1894-1972), wapen van Huis 
van Windsor, portret koning 
George VI (1895-1952), 
portret koningin Elizabeth 
11(1926). 

GHANA 
2008.100 jaar kalifaat Ah-
madiyya. 
0.40,0.73, 0.90. i.-Gp. 
Resp. vlag met minaret en 
wereldkaart, Ahmadiyya-
school in Kumasi, graan, 
Ahmadiyya-ziekenhuis in 
Daboase. 

GRENADA 
26-7-'io. Carl Edwards 
(1979)-
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse autocou
reur. Op rand racewagen. 
9-i2-'io. Elvis Presley (1935-
1977)-
Vier blokken van $6.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse acteur en 
zanger in film Roustabout, 
onder andere met motorfiets 
en gitaar. 
9-i2-'io. Kerst. 
25, 50 c., $1.-, 2.-; blok $5.-. 
Resp. de drie Wijzen met gif
ten, detail van schilderij 'Aan-



bidding door de Herders' 
van Guido Reni (1575-1642), 
detail uit 'Aanbidding door 
de Herders' van Jusepe de 
Ribera (1591-1652); ster van 
Bethlehem; schilderij "De 
geboorte' van Max Beutele 
(1825-1893). 

9-i2-'io. Hoofdstad St. 
George 300 jaar. 
25, 50 c , $ I.-. Foto's uit 
midden 20e eeuw, resp. 
lagune, Kerkstraat met 
zegel-op-zegel '/2p. groen 
(1905-Yvert 60), markt en 
gebouwen. 
9-i2-'io. Sikkelcelziektever-
eniging van Grenada. 
25, 50 c. $1.-, 2.-; blok $6.-. 
Vijfmaal bloemen en grafzerk 
Sir Walter Clement Noel 
(1884-1916) en vereni
gingsembleem. 

GRBNADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
ii-7-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Driemaal velletje met ieder 
zesmaal $ 1.50; driemaal 
velletje met ieder twee
maal $ 3.50. Resp. teams 
in eerste ronde resp. in 
Group F; groep G; groep H; 
stadions in Johannesburg 
en Nelspruit; Pretoria en 
Bloemfontein; Polokwane en 
Rustenburg. 

GUATEMALA 
2-i2-'io. Kerst. 
Driemaal 3.- Q. (samenhan
gend). Doorlopend glas-in-
loodraam met Josef Jezus in 
krib met os, Maria. 
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i5-i2-'io. Textielkunst. 
0.20,0.50,1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 
5.-, 6.50, 8.-, 10.-. Verschil
lende afbeeldingen van 
textielkunst in Guatemala. 

GUINEE 
2o-io-'o8. oliecrisis. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Rudolf 
Diesel (1858-1913) en Toy
ota Prius, Daniel Day-Lewis 
(1957) metNissoPIV02, 
Ignacy Lukasiewicz (1822-
1882) met Nissan Altima, 
James Dean (1931-1955) met 
Fisker Karma, William Grove 
(1811-1896) met Honda CR-Z, 
Larry Hagman (1931) als 
'J.R. Ewing' met Ford Escape 
Hybrid; Ferdinand Porsche 
(1875-1951) met Porsche 
hybridewagen. 

20-io-'o8. Zeilrace rond de 
wereld 'Barcelona World race 
2007'. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Damian 
Foxal met 'Paprec-Virbac 2', 
Alex Thomson met 'Hugo 
Boss', Dominique Wavre met 
'Tenemos II', Andrew Cape 
met 'Hugo Boss', Michèle 
Paret met 'Tenemos 11', Jean 
Pierre Dick met 'Paprec-
Virbac 2'; Dick met 'Paprec-
Virbac 2'. 
20-io-'o8. Motorsport. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Valenti
no Rossi met Honda RC211V, 
Nicky Hayden met Honda 
RC212V, Daniel Pedrosa met 
Honda RC212V, Giacomo 
Agostini, Antonio Cairoli, 
Doug Lampkin; Casey Stoner 
met Ducati GP8. 
20-io-'o8. Formule-i races in 
Melbourne. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Britse 
coureur Lewis Hamilton 
met MacLaren MP4-23 (4X), 
Finse coureur Kimi Raïk-
könen, Braziliaanse coureur 
Felippe Massa; Hamilton met 
McLaren. 
20-io-'o8. Autorace 'Daytona 
500' 50 jaar. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Coureurs resp. 
Ryan Newman (viermaal), 
Kevin Harvick, Jimmie 
Johnson, Mario Andretti, Jeff 
Gordon; Newman. 

2o-io-'o8. Wereldkampioen
schap rallyrijden. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Franse 
kampioen Sebastian Loeb. 
2o-io-'o8. Overlijden van 
Amerikaanse spoorwegtop
man en aquariumdirecteur 
John Shedd Reed. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 25.000 F. Spoorweg-
voormannen met treinen 
resp. Cyrus Holliday en KCS 
0119, locomotief van Sout
hern Pacific, Aldace Walker 
met locomotief Samuel 
Pomeroy met Santa Fe 300C, 
Allen Marvel met Union 
Pacific 4172, William Strong 
met Southern Pacific 8361; 
Reed met Santa Fe 300C en 
aquarium in Chicago. 
2o-io-'o8. Start aanleg pan-
Afrikaanse spoorweg. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 25.000 F. Bij project 
betrokken personen en 
treinen resp. Bruce Storms 
en Douglas Colliery Dio, 
Dominic Ntwaagae en Dr 
1902, Mosenngwa Mofi en Dr 
1921, Henry Mussa en U20C, 
Siyabonga Gama en GE-U20, 
Mazi Nwankwo en Sitarail 
CC 22108; Hamadou Kaffa en 
GMA Garrat 4088. 

20-io-'o8. Opening zuidelijk 
deel spoorlijn Osaka-
Higashi. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van treinen op 
traject Osaka-Yao. 
20-io-'o8. Verdwijning Steve 
Fosset (1944-2007) een jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 25.000 F. Ameri
kaanse effectenhandelaar en 
avonturier met resp. vliegtuig 
Virgin Atlantic Global Flyer 
{3X), Franse autopionier Ar
thur Constantin Krebs, auto 
Porsche 996 GT2, Franse 
ontwerper luchtschip Henri 
Giffard; vliegtuig Citabria 
Super Decathlon. 

GUINEE-BISSAU 
j-j- 'og. Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met 450, 550,700, 
700, i.oooE; blok3.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 
3-7-'o9. Giftige paddestoe
len. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, i.oooF.; bloic 3.500 F. 
Resp. Armanita gemmata. 
Boletus albidus, Tricholoma 
sejunctum en Tricholoma 
virgatum, tricholoma albo-
brunneum en Hygrocybe 
nigrescens, Tricholoma 
flavovirens en Russuia sar-
donia; Cortinarius bolaris en 
Lactarius helvus. 

3-7-'o9. Overlijden Michael 
Jackson (1958-2009). 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, i.oooF.; blok 3.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse popzanger. 
3-7-'o9. Nobelprijswinnaars 
periode 1907-1912. 
TWee velletjes met elk 450, 
550, driemaal 600, 700 F.; 
velletje met viermaal 500, 
tweemaal 600 F.; velletje met 
viermaal 500 F, tweemaal 
700 F.; twee velletjes met elk 
vijfmaal 600 F. Resp. Duitse 
fysicus Karl F. Braun (1850-
1918), Duitse chemicus Wil
helm Ostwald (1853-1932), 
Zwitserse chirurg Emil Th. 
Kocher (1841-1917), Zweedse 
schrijfster Selma Lagerlöf 
(1858-1940), Belgische 
politicus Auguste Beernaert 
(1829-1912), Franse politicus 
Paul H. d'Estournelles de 
Constant (1852-1924); Duitse 
fysicus Wilhelm Wien (1864-
1928), Zweedse oogarts 
Allvar GuUstrand (1862-
1930), Nederlandse jurist 
en politicus Tobias Asser 
(1838-1913), Franse fysicus 
Marie Curie (1867-1934), 
Belgische schrijver Maurice 
Maeterlinck (1862-1949), 
Oostenrijkse vredesactivist 
en schrijver Alfred H. Fried 
(1864-1921); Franse fysicus 
Gabriel Lippmann (1845-
1921), Duitse chemicus Paul 
Ehrlich (1854-1915), Nieuw-
Zeelandse atoomfysicus 
Ernest Rutherford (1871-

1937), Russische zoöloge Ilja 
I. Metschnikov (1845-1916), 
Duitse filosoof Rudolf Euc-
ken (1846-1926), Zweedse 
journaHsten politicus Klas 
P. Arnoldson (1844-1916) 
en Duitse politicus Fredrik 
Bajer (1837-1922); Zweedse 
ingenieur Gustaf Dalen 
(1869-1937), Franse chirurg 
Alexis Carrel (1873-1944), 
Duitse schrijver Gerhart 
Hauptmann (1862-1946), 
Franse chemicus Victor 
Grignard {1871-1935), Franse 
chemicus Paul Sabatier 
(1854-1941), Amerikaanse 
jurist en politicus Elihu Root 
(1845-1937); Amerikaanse 
fysicus Albert A. Michelson 
(1852-1931), Duitse chemicus 
Eduard Buchner (1860-1917), 
Franse medicus Alphonse 
Laveran (1845-1922), Britse 
schrijver Rudyard Kipling 
(1865-1936), Italiaanse 
politicus en publicist Ernesto 
T. Moneta (1833-1918); Ne
derlandse fysicus Johannes 
D. van der Waal (1837-1923), 
Duitse fysioloog Albrecht 
Kossel (1853-1927), Duitse 
chemicus Otto Wallach 
(1847-1931), Duitse schrijver 
Paul Heyse (1830-1914); 
leden in 1910 van het vredes
bureau in Bern. 
3-7-'og. Vissen en water
planten. 
Velletje met 450, 550, 700, 
700, i.oooF.;bIok3.50oF. 
Resp. Draconetta xenica 
en Fucus serratus, Lampris 
guttatus en Saccharina latis-
sima, Apistus carinatus en 
Ulva lactuca, Piaractus brac-
hypomus en Codium fragile, 
Chelidonichthys spinosus en 
Fucus spiralis; Symphysodon 
aequifasciatus en Enteromor-
pha linza. 

HONDURAS 
5-ii-'io. Instituut Maagd 
Maria Auxilladora 100 jaar. 
10.-, 50.- L. Resp. Maria en 
Kind, standbeeld van Maria 
en Kind. 
lo-ii-'io. Kerst. 
3.-, 20.-L.; blok 50.-L. resp. 
engel met Ijloemen, geboor
tescène; trein met snoepgoed 
en brievenbezorger met brief 

INDIA 
i2-2-'ii. Treinen, persoon
lijke zegels. 
Viermaal 5.- R. (met label 
voor persoonlijke bood
schap). Locomotieven: WP 
(1963), 2WDM2 (1963), GIP 
Noi (1853), F/i (1895). 
i2-2-'ii. Vliegtuigen, per
soonlijke zegels. 
Viermaal 5.- R. (met label 
voor persoonlijke bood
schap). Straalvliegtuig LCA-
Tejas, tweemaal helikopter 
Druv, propellervliegtuig HT2. 

i2-2-'ii. Indiase jungledie-
ren, persoonlijke zegels. 
Viermaal 5.- R. (met label 
voor persoonlijke bood
schap). Panthera leo Indiens, 
Elephas maximus indicus, 
Panthera tigris tigris. Rhino
ceros unicornis. 

i2-2-'ii. Dierenverhalen uit 
'Panchtantra', persoonlijke 
zegels. 
Viermaal 5.- R, (met label 
voor persoonlijke bood
schap). Leeuw en konijn, aap 
en krokodil, kraai en slang, 
schildpad en gans. 
i2-2-'ii. Horoscoop, per
soonlijke zegels. 
Twaalfmaal 5.- R, (met label 
voor persoonlijke bood
schap). Steenbok, stier, twee
ling, kreeft, leeuw, maagd, 
weegschaal, schorpioen, 
boogschutter, vis, waterman, 
steenbok. 

i-j- 'ii . La Martinière-
scholen. 
5.- R. Gebouw in Kolkata 
met borstbeeld van oprichter 
Claude Martin (1735-1800). 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i-j- 'ii . Koning Elizabeth II 
(1926) en prins Philip (1921) 
60 jaar dienstbaar. 
Zesmaal 54 p. (ruitvormig); 
blok £ 3.02 (ruitvormig 
zegel). Versschillende 
afbeeldingen van koningin 
en prins. Ook velletje met de 
zes zegels. 

INDONESIË 
24-2-'ii. Traditionele cere
monies. 
Viermaal 1.500 Rp. (samen
hangend). 'Tiwak' in Kali
mantan: mensen met buffel, 
'Pasola' in Soemba: mannen 
met houten speren op paar
den, 'Ngaben': pagode met 
standbeeld, 'GrebegSyawai': 
mensen in optocht. Alle ze
gels met Indonesische vlag. 387 



ij'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
1.500, 2.500 Rp. Verschil
lende scheikundige afbeel
dingen. 

IRAK 
Feb. 'II. Biodiversiteit Shatt 
al Arab en noordelijk golf
gebied. 
250, 500, 750, i.ooo Din.; 
blok i.ooo Din. Resp. gar
naal, rog (Torpedo panthera), 
heremietkrab (Eupagurus 
prideauxi), karper; koraaldui
vel (Pterois sp.). 
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IRAN 
242'io. Internationaal Jaar 
van de Astronomie, 
i.ooo, 1.200,1.300,1.500 R. 
Resp. observatorium Rasade 
Khan (13e eeuw), astro
nomische schets van Abu 
'rRaihan Muhammed ibn 
Ahmad alBiruni (9731048), 
historische illustratie van 
hemelbol, astronoom Taqi 
adDin met collega's bijeen 
(i6e eeuwse afbeelding). 
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2i2'io. Volkskunst. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije. 
2.000, 2.000 Ris. (samenhan
gend). Patroon op kleed uit 
Yazd (Iran), borduurmotief 
uit Jazygian (Hongarije). 
72'ii. Martelaren van de 
verdediging. 
2.000 Ris. Militair en duiven. 
i22'ii. Torens. Gezamen
lijke uitgifte met Pakistan. 
2.000, 2.000 Ris. (samen
hangend). Miladtoren 
(TeheranIran), Minartoren 
(LahorePakistan). 

i22'ii. Perzisch Nieuwjaar 
'Nowruz'. 
2.000 Ris. Decoratieve 
afbeelding. 
ij'ii. 32e herdenking 
islamitische revolutie. 
Viermaal 1.250 Ris. (samen
hangend). Verschillende por
tretten van imam Khomeini 
(19021989). 
23'ii. Bomen, 
i.ooo, 1.200,11.200, 
1.400 Ris. Verschillende bo
men in resp. voorjaar, zomer, 
herfst en najaar. 
53'ii. Nieuwjaar. 
Velletje met viermaal 
1.250 Ris. Appelen met 

viskom netgoudvissen, bloe
men, raam, boekenstandaard 
met Ijoek. 
53'n. looe geboortedag 
Ayatollah Taleghani (1911

1979)
2.500 Ris. Theoloog en mos
limhervormer op bidmat. 

ISRAËL 
i24'ii. Vlinders. 
Velletje met zesmaal 'Inland 
letter rate' (NIS 1.70). 
Papilio machaon syriacus, 
Vanessa atalanta, Anaphaies 
aurota, Danaus chrysippus, 
Polyommatus icarus zelleri, 
Apharitis acamas. 
i24'ii. Nationale herden
kingsdag. 
NIS 1.70. Huizen. 

i24'ii. Immigratie van 
Ethiopische joden. 
NIS 2.50. Mensen in lange rij 
met ezel en vliegtuig. 
i24'ii. Carmel trainings
centrum voor vrouwen uit 
ontwikkelingslanden 50 jaar. 
NIS 5.Vrouwensilhouetten 
en wereldbol. 

i24'ii. Toerisme. 
NIS 4.20, 6., 6.. Resp. Meer 
van Galilea met bomen, Jeru
zalem met Toren van David 
en deel oude stadsmuur, 
onderwaterbeeld bij Eilat met 
vis (Amphiprion bicinctus). 
i24'ii. Persoonlijk zegel. 
NIS 1,50 (met label voor 
persoonlijke boodschap). 
Gekleurde bal. 
i24'ii. Vlag. 
NIS 1.70 (in postzegelboek
je). IsraëHsche vlag. 
i24'ii. Ephraim Katzir 
(19162009). 
NIS 9.. Portret oudpresi
dent en vlag. 

JEMEN 
2010. Wereldkampioenschap 
voetbal 2010 ZuidAfrika. 
50, 60, 80,100 R.; velletje 
met 50,100 R. Resp. stadion 
in Durban, stadion in Johan
nesburg, stadion, stadion in 
Bloemfontein; beeldmerk, 
wereldbeker. 

KAZACHSTAN 
28i2'io. 125e geboortedag 
Mirzhakyp Dulatov (1885

1935)
50 t. Portret dichter. 
30i2'io. Bevolkingsgroe
pen in Kazachstan. 
Velletje met 32,1901. Kleder
drachten van resp. Koreanen, 
WitRussen. Op rand diverse 
bevolkingsgroepen en land
kaart. 

27i'ii. Ruimtevluchtjoeri 
Gagarin (19341968) 50 jaar 
geleden. 
1901. Portret Russische 
astronaut met ruimtehelm. 

KIRGIZIË 
29i'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
24. s. (ookongetand). 
Konijn. 
252'ii. Jaar van de Biodi
versiteit, natuurreservaten in 
Kirgizië. 
Velletje met 7., 12., 16., 
21., 24., 28., 42., 45., 
60. s. (ookongetand). Par
ken en dieren resp. Alaarcha 
met roofvogel, ChonKemin 
met bruine beer, Naryn 
met hert, SaryChelek met 
berggeit, IssykKul met vis, 
KaratalZhapryk met gans, 
BeshTash met roofvogel, 
SarychatErtash met wilde 
kat, PadyshaAta met vogel. 

KOREA NOORD 
5i'ii. Konijnen. 
70,140 w. Verschillende 
konijnen. Ook velletje met de 
twee zegels. 
i54'ii. Geboortedag 
president Kim Jong II (1942), 
bloemen. 
Velletje met 30, 42, 70, 98, 
112 w. (ruitvorm) Resp. 
orchidee 'Kimilsungia', 
Callistephus chinensis cv., 
Iris ensata var. hortensis cv.. 
Rosa hybrida, Lilium hybri
dum cv. Enchantment. 
204'ii. Toerisme, Pyong
yang. 
30, 42, 56, 70, 84, 98,112, 
140 w. Resp. metrostation 
Yonggwang, 'schoolkinder
paleis' Mangyondae, mei
stadion, volkscultuurpaleis, 
overwinningsmonument, 
staatstheater, museum, 
geboortehuis president Kim 
Il Sung in Mangyongdae. 
55'ii. Circus. 
Velletje met 42,70, 98,140 w. 
(ronde zegels). Resp. Ver
schillende afbeeldingen van 
acrobatische oefeningen. 

Il̂^̂^̂  

KOREA ZUID 
222'ii. Kinderfiguren, I. 
Velletje met tienmaal 250 w. 
Verschillende figuren uit 
serie 'Pororo de kleine pin
guïn': Pororo, Eddy, Crong, 
Petty, Pipi en Popo, Poby, 
Harry, Loopy, Tong Tong, 
Rody 

MAAGDENEILANDEN 
242'ii. Zeilen bij de Maag
deneilanden. 
5, 20, 25,40, 50 c, $ 1.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van zeilboten en zeilers. 

Ml<Ä»S 

^^rABILITiBV'IB 

i3'ii. Zeilen, voorjaarsre
gatta. 
15, 35, 50 c., $2.. Resp. 
tweemaal zeilboten, zeilbo
ten met spinaker, jachthaven 
met zeilboten. 

MACAU 
i3'ii. Landschap Chinees 
vasteland, IV. 
Blok 10. ptcs. Oude stad 
van Fenghuang. Doorlopend 
beeld op rand. 

MALEISIË 
i8i'ii. Huisdieren. 
60, 80 sen, RMi.; blok 
(rond) RM 5.. Kinderen 
met resp. cavia, kat, hond; 
konijn. 

282'ii. Aziatisch voet
balkampioenschap 2010 in 
Maleisië. 
60, 60 sen. Medaille, beker. 
283'ii. Specerijen. 
60, 90 sen, RM i.; velletje 
met RM i., 2.. Resp. kaneel, 
steranijs; tweemaal assorti
ment specerijen. 

iMARSHALLEILANDEN 
32'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
Velletje met viermaal $ 0.98. 
Viermaal konijn op rode, 
groene, blauwe en oranje 
achtergrond. 
i82'ii. Historische post
vluchten in Verenigde Staten. 
Vijfmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Eerste vlucht 100 jaar 
geleden, eerste postdienst, 
eerste kust tot kust dienst, 
eerste permanente trans
continentale vlucht, eerste 
internationale dienst. 
222'ii. Zeeschildpadden. 
$ o.01, 0.02, 0.05,10.. Resp. 
Chelonia mydas, Caretta ca
retta, Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys imbricata. 

io3'ii. Koraal. 
Vijfmaal $ 0.29 (samen
hangend). Echinophyllia 
aspera, Acropora palmata, 
Labyrinthiformis sp., Porites 
compressa. Op alle zegels 
vissen. 

223'ii. Bekende Ameri
kaanse indianen, II. 
Vel met twaalfmaal $ 0.44. 
Portretten van Pontiac, Bar
boncito, Geronimo, Victorio, 
Sitting Bull, Corn Planter, 
Uncas, Little Wolf, Crazy 
Horse, Gall, Chief Joseph, 
Tecumseh. 

MAYOTTE 
i22'ii. Moskee. 
€ 0.58. Gebouw in Mtsapéré. 

MEXICO 
zjg'ii. Upaep* 100 jaar. 
$ 13.50. wereldbollen en 
organisatiebeeldmerk. 

MONTSERRAT 
loi'ii. Zeeschelpen. 
$1.20,2.25,2.50,2.75, 5.
blok 7.. Resp. Tectarius 
muricatus, Astraea tuber, 
Phaliura cicatricosum, 
Aequipecten gibbus, 
Strombus raninus; Tonna 
maculosa. 



MYANMAR 
4-i-'ii. 63e Onafhankelijk
heidsdag. 
100 k. Parlementsgebouw, 
landkaart en vlag. 

NEPAL 
9-i2-'io. Sadhana Adhikari 
(1925-2005). 
5.-R. Portret politica. 

NEVIS 
6-i2-'io. Prinses Diana 
(1961-1997). 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
blok $ 3.-. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
6-i2-'io. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
$ 2.-; velletje met viermaal 
S 2.-. Verschillende foto's 
van oud-president Ver
enigde Staten. 
6-i2-'io. Kerst, schilderijen. 
30, 90 c., $ 1.80, 2.-, 3.-. 
(samenhangend), Resp. 
'Geboorte' door Paolo 
Uccello (1397-1475), 
'Rozenkransfeest' van 
Albrecht Dürer (1471-1528), 
'Aankondiging' van Uccello, 
'Sixtijnse Madonna' van 
Raphael (1483-1520), 'Aan
bidding door de Wijzen' 
van Giotto de Bondone 
(1266-1337). 
io-i2-'io. Wereldkampi
oenschap voetbal 2010 
Zuid-Afrika, wedstrijden in 
tweede ronde. 
Vier velletjes met elk 
zesmaal $ 1.50; viermaal 
blok met elk tweemaal 
$ 1.50. Resp. velletje i 
Nederland-Slowakije: 
Marak Hamsik (1987), 
Giovanni van Bronckhorst 
(1975), Robert Vittek (1982), 
Eljero Elia (1987), Miroslav 
Stocj (1989), Dirk Kuijt 
(1980); velletje 2 Brazilië-
Chili: Lucio (1978), Alexis 
Sanchez (1988), Dani Alves 
(1983), Arturo Vidal (1987), 
Gilberto Silva (1976), 
Rodrigo Tello (1979); 
velletje 3 Paraguay-Japan: 
Paulo da Silva (1980), 
Yoshito Okubo (1982), 
Edgar Baretto (1984), Yuichi 
Komano (1981), Cristian 
Riveros (1982), Yasuhito 
Endo (1980); velletje 4 
Spanje-Portugal: Liedson 
(1977), Xavi Hernandez 
(1980), Simao (1979), 
Christiano Ronaldo (1985), 
David Villa (1981); blok I 
Nederland: trainer Bert 
van Marwijk (1952), Joris 
Mathijsen (1980); blok 2 
Brazilië: trainer Dunga 
(1963), Kaka (1982); blok 3 
Paraguay: trainer Gerardo 
Matino (1962), Roque Santa 
Cruz (1981); blok4 Spanje: 
trainer Vicente del Bosque 
(1950), Sergio Ramos 
(1986). 
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NIEUW-CALEDONIÉ 
i7-3-'ii. 14e Spelen van de 
Pacific. 
110 E Landkaart en mascotte. 

i7-3-'ii. lUvieren. 
iio, iio F. (samenhangend 
mettussenveld). Pourina, 
Ouinné. 

NIEUW-ZEELAND 
i2-2-'ii. Wereldpostzegel-
tentoonstelling Indipex 2011 
in New Delhi. 
Velletje met $ 1.20,1.90, 
2.40. Frankeerzegels land
schappen resp. Mitre Peak 
(Milford), meer met bootje 
(Queenstown), aanlegstei
ger Rotorua-meer. Op rand 
stoomboot Earnslow op 
Wakatipu-meer. 
23-3-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
Tweemaal $ 2.40 (samen
hangend). Verschillende af
beeldingen van prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). Ook velletje met 
de twee zegels. 

23-3-'ii. Kiwi-zegels. 
Vijfmaal 'KiwiStamp'. Ijsje 
'Hokey Pokey', verkeersbord 
met kiwivogel, strand met 
toeristen, forelvisser, moun-
tainbiker. 

NIUE 
23-3-'n. Koninklijk huwe
lijk. 
Tweemaal $ 2.40 (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Prins William (1982), Cathe
rine Middleton (1982). Ook 
velletje met de twee zegels. 

NORFOLKEILAND 
22-2-'ii. Frankeerzegels, 
museumstukken. 
15, 60 c , $ 1.20,1.50,1.80, 
3.-. Resp. strijkijzer en vrou
wen, beker en portret van 
Thursday October Christian 
(1790-1831), benen domino
stenen en militairen, kleipijp 
en stukken keramiek, pop en 
poppenhoofd met vrouw en 
kind, haarversieringen. 

PARAGUAY 
8-i2-'io. Onafhankelijkheid 
200 jaar. 
700, 2.000 Gs. Tweemaal 
regeringsgebouwen. 
i7-i2-'io. Verkeersveiligheid. 
700 Gs. Motorrijder met 
helm. 
3i-i2-'io. Mercosur*. 
2.000, 6.000 Gs. Verschil
lende afbeeldingen van hand 
met gele roos. 
3i-i2-'io. Olympische Jeugd-
spelen 2010 Singapore. 
2.000, 5.000 Gs. Resp. ten
nis, sportploeg. Beide zegels 
met embleem Spelen. 

POLYNESIË 
8-3-'ii. Internationale Vrou
wendag. 
70,100 F. Verschillende 
Tahitiaanse vrouwen. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
28-3-'o8. Uitvinders. 
Twee velletjes met elk 5.000, 
10.000,10.000,15.000, 
15.000, 30.000 Db. Resp. 
Mohammed Ibn Musa 
al-Charismi (780-846), 
Alexander Bell (1847-1922), 
Christiaan Huygens (1629-
1695), Gugliemo Marconi 
(1874-1937), James Watt 
(1736-1819), Thomas Alva 
Edison (1847-1931); Samuel 
Morse (1791-1872), Blaise 
Pascal (1623-1662), Nicolas 
Cugnot (1725-1804), Emile 
Beriiner (1851-1929), Rudolf 
Diesel (1858-1913), Iwan 
Kulibin (1735-1818). 
i9-5-'o8. Natuurkundigen. 
Velletje met 5.000,10.000, 
15.000, 20.000, 20.000, 
30.000 Db. Resp. Haroun 
Tazieff (1914-1998), John 
Gould (1804-1881), Norman 
Bowen (1887-1956), Johann 
Wolfgang von Goethe 
(1749-1832), Ivan Pavlov 
(1849-1936), Charles Darwin 
(1809-1882). 
ig-5-'o8. Honden en hun 
baas. 
Velletje met 5.000,10.000, 
15.000, 20.000, 20.000, 
30.000 Db.; blok 95.000 Db. 
Resp. Bill Clinton met 
Labrador retriever, Tony 
Parker en Eva Langoria met 
Maltezer, Knud Rasmussen 
met husl<y. Madonna Ciccone 
met chihuahua, Steve Irwin 
met Staffordshire bulterriër, 
Dorothy Smith met dalma-
tiër; Rode Kruis-hulpploeg 
met Sint-Bernard. 

i9-5-'o8. Tweede Wereld
oorlog. 
Velletje met 5.000,10.000, 
15.000, 20.000, 20.000, 
30.000 Db. Resp. Winston 
Churchill (1874-1965) met 
Hawker Tempest-vliegtuig, 
Sovjet tank, Charles de Gaul
le (1890-1970), met vliegtuig 
Bloch MB210, getorpedeerd 
Brits oorlogsschip, Mes
serschmitt Bf-i09E-3 en 
Bf-io9E-7/Trop, Amerikaans 
marineschip 'Swordfish'. 
i9-5-'o8. Vredespolitici. 
Velletje met 5.000,10.000, 
15.000, 20.000, 20.000, 
30.000 Db. Resp. Henry 
Dunant (1828-1910), Lech 
Walesa (1943), Albert 
Schweitzer (1875-1965), 
Michail Gorbatschov (1931), 
Frederik Willem de Klerk 
(1936), dalai lama Tenzin 
Gyatso (1935). 
ig-5-'o8. Openbaar vervoer 
in Europese steden. 
Velletje met 5.000,10.000, 
15.000, 20.000, 20.000, 
30.000 Db. Resp. sneltam 
(Boedapest), tram (Barce
lona), dubbeldeksbus (Lon
den), trolleybus (Milaan), 
taxi (Berlijn), metro (Parijs). 
i9-5-'o8. Albatrossen. 
Velletje met 5.000,10.000, 
15.000, 20.000, 20.000, 
30.000 Db.; blok 100.000 Db. 
Resp. Phoebastria albatrus, 
Diomeda exulans, Phoebe-
tria palpebrata, tweemaal 
Thalassarche melanophris, 
Phoebastria immutabilis; 
Diomeda sp. 
i9-5-'o8. Pausen en kerken. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db.; blok 
95.000 Db. Resp. dom van 
Florence (Italië), paus Johan
nes Paulus II (1920-2005), 
basiliek van Lichen (Polen), 
paus Benedictus XVI (1927), 
dom in Keulen (Duitsland), 
kathedraal in Rouen (Frank
rijk); paus Benedictus en 
Sint-Pietersbasiliek (Rome). 

SINGAPORE 
i6-3-'ii. 100 jaar luchtvaart, 
'ist local', 45, 65, 80 c., $ 
i.io. Juichende mensen op 
vliegvelden met vliegtuigen 
resp. oude racebaan met 
Brixtol Boxkite, Seletar met 
Fokker F-7A, Kallang met 
Airspeed Consul, Paya Lebar 
met F-15SG, Changi met 
Airbus A380. 

i3-4-'ii. Frankeerzegels, 
vijverleven. 
' i " Local', '2"''Local', 5, 
20, 30, 45, 50, 55, 65, 80 c. 
Resp. waterlehe (Nymp-
haea odorea), waterhyacint 
(Eichornia crassipes). 

ijsvogel (Todiramphus 
chloris), waterkever (Cybister 
rugosus), libelle (Rhodo-
themis rufa), waterjuffer 
(Ceriagrion cerinorubellum), 
dikkopschildpad (Siebenroc-
kiella crassicollis), waterhen 
(Amarornis phoenicurus), 
kikker (Rana erythraea), pad 
(Bufo melanostictus). Ook 
velletje met deze tien zegels 
plus de zegels uitgegeven op 
l6-2-'lI. 

ST. HELENA 
i-3-'ii. Koning Elizabeth II 
(1926) en prins Philip (1921) 
60 jaar dienstbaar. 
15, 25, 35, 40, 40, 90 p.(ruit
vormig); blok £ 1.50 (ruit
vormig zegel). Verschillende 
afbeeldingen van koningin 
en prins. Ook velletje met de 
zes zegels. 

ST. KITTS 
8-i2-'io. Prinses Diana (1961-
1997)-
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
velletje met viermaal $ 2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van prinses. 

ST. LUCIA 
i-3-'ii. Koning Elizabeth II 
(1926) en prins Philip (1921) 
60 jaar dienstbaar. 
$1.50,1.50, 2.-, 2.-, 2.50, 
2.50 (ruitvormig); blok 
$ 6.- (ruitvormig zegel). 
Verschillende afbeeldingen 
van koningin en prins. Ook 
velletje met de zes zegels. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
7-3-'ii. Henriette Bonin 
(1899-1985). 
€ 0.58. Portret dichteres. 

ST. VINCENT 
6-i2-'io. BarackObama 
(1961)-
Twee velletje met elk viermaal 
$ 2.75. Verschillende foto's 
van president Verenigde 
Staten. 

SURINAME 
ig-i-'ii. Schelpen. 
SR$ 0.50,1.-, 3.50, 5.-, 8.-, 
9.-, 13.- (samenhangend). 
Resp. Tonicella lineata, 
Chione paphia, Callanai-
tus disjecta. Angaria tyria, 
Epitonium pallasi, Strombus 
pipus, Haliotis marmorata. 



i6-2-'ii. Paddestoelen. 
SR$ 8.-, 10.- (samenhan
gend). Resp. Russuia palu-
dosa, Phaeolepiota aurea. 
i6-?-'ii. Upaep* 100 jaar. 
SR$ 5.-, 7.-, 9.-, II.-. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Vlaggen van aange
sloten landen en organisatie-
beeldmerk. 

TAIWAN 
i6-5-'ii. Alpinebloemen. 
NT$5.-, 5.-, 10.-, 10.-. 
Resp. Gentiana scabrida 
var. punctulata, Euphrasia 
transmorrisonensis, Clema
tis montana, Cypripedium 
formosanum. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
i-3-'ii. Carnaval. 
$1.-, 2.50,3.75, 5.25. Ver
schillende afbeeldingen van 
verklede carnavalsvierders. 

TUNESIË 
25-3-'ii. Revolutie voor de 
vrijheid. 
250,390, 600,1.300 F. 
Mensen en vlaggen, revolutie 
van de jongeren: silhouet
ten apenstaartje, portret 
martelaar Mohamed Bouazizi 
(1984-2011) met fruitkar en 
vlag, symbolische afbeelding 
van overwinning. 

URUGUAY 
25-2-'ii. Nationaal leger 
200 jaar. 
$ 12. Detail schilderij van 
Juan Luis (1855-1895) en Juan 
Manuel Blanes (1830-1901) 

met mannen op paarden en 
trompet. 

28-2-'ii. Opstand 'Grito de 
Asencio' 200 jaar geleden. 
$ 12, 37. Resp. handen met 
zwaarden, strijders met 
wapens. 
4-3-'ii. Carlos Paez Vilaró 
(1923)-
Blok $ 37. Schilderij met 
mensen. Op rand portret van 
schilder en architect. 
8-3-'ii. Vooraanstaande 
vrouwen uit de geschiedenis. 
$ 12,12. Journaliste en 
dichteres Petra Rosende 
(1787-1863) met pen en 
schrift, patriotte Josefa Uribe 
(1789-1835). 
23-3-'ii. Frankeerzegels, 
ambachten. 
$ 10, 37. Resp. wolbewerking 
met tas en kleed, pottenbak
ken met keramiek vaas. 
23-3-'ii. Upaep* 100 jaar. 
$ 37. Zegel-op-zegel Yv 195 
(1911) en organisatiebeeld
merk. 

VANUATU 
23-3-'ii. 'Tanna' koffie uit 
Vanuatu. 
100,100,140,160 vt. Ver
schillende kopjes koffie met 
mensen en beeldmerk. 

VENEZUELA 
24-ii-'io. Kunstcollectie 
Centrale Bank. 
Velletje met 0.30, 0.30, 5.-, 
8.-, 12.-, 12.- Bs. Verschillen
de schilderijen. Twee laatste 
zegels met doorlopend beeld 
van bergen. 
7-i2-'io. Kerst. 
Vel met 0.30, 0.30, 0.30, 
0.60, 0.60, 4.50, 4.50, 6.50, 
10.-, 10.- Bs. Resp. Maria met 
Jezus en Jozef met dieren, 
de Drie Wijzen, muzikan
ten, mensen in de nacht en 
kabelbaan, vrouw in winkel, 
mensen met computer, moe
der en kind met vuurwerk 
en man versiert palmboom, 
mensen en kerstversie
ringen, man en jongen in 

chocoladewinkel, mensen en 
besneeuwde bergtop. 

\U 

VERENIGDE NATIES 
5-5-'ii. Werelderfgoed in 
Scandinavische landen. 
US$ 0.44, 0.98, Zw.Fr. 0.85, 
I.-, € 0.62, 0.70. Resp. vul
kanisch eiland Surtsey (IJs
land), Drottningholm-kasteel 
(Lövö-Zweden), Kronborg-
kasteel (Helsing0r-Dene-
marken), Suomenlinna-fort 
(Helsinki-Finland), Urnes 
Stave-kerk (Ornes-Noorwe-
gen). Geodetische boog van 
Struve. 
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5-5-'ii. Frankeerzegels, 
persoonlijke zegels. 
Velletje met tienmaal € 0.62; 
velletje met tienmaal € 0,70. 
Resp. Verschillende afbeel
dingen van VN-gebouwen in 
Wenen; verschillende kunst
werken in VN-gebouwen. 
Alle zegels met aanhangsel 
voor persoonlijke invulling. 

VERENIGDE STATEN 
7-4-'ii. Bloeiende Kruiden-
planten. 
Vijfmaal 29 c. Oregano, vlas, 
vingerhoedskruid, lavendel, 
salie. 

8-4-'ii. frankeerzegels. 
Tweemaal 'Forever' (44 c) . 
Vrijheidsbeeld, vlag. 
ii-4-'ii. New lUver Gorge-
brug. 
$ 4.95. Brug bij Fayetteville 
(West Virginia). 
ii-4-'ii. Frankeerzegel. 
20 c. Portret oud-president 
George Washington (1732-
1799)-
ii-4-'ii. Frankeerzegel. 
80 c. Voyageurs Nationaal 
Park in Minnesota. 
ii-4-'ii. Frankeerzegel, 
trouwen. 
59 c. Taart. 

i2-4-'ii. Burgeroorlog 1861. 
Tweemaal 'Forever'. Fort 
Summer in brand, slagveld 
van'First Buil Run'. 
i4-4-'ii. 'Ga voor Groen'. 
Zestienmaal 'Forever'. Kopen 
van locale producten en 
hergebruik verpakking met 
tas en groenten, repareren 
lekkende kraan met hand en 
kraan, gedeeld vervoer met 
auto, zuinig met elektriciteit 
met kind en schakelaar, 
kiezen voor lopen met 
wandelaar, tekst 'Go Green' 
en hond, composteren 
met man en composthoop, 
gebruik natuurlijke bronnen 
met waslijn, hergebruik met 
flessen en pakken in bak, 
meer per fiets doen met 
fietser, bomen planten met 
hand en plantje, isoleren met 
aanbrengen isolatie bij raam, 
gebruik openbaar vervoer 
met bus, gebruik zuinige 
lampen met hand en lamp, 
controleer temperatuur met 
thermostaat, banden op 
spanning houden met lucht-
pomp en auto. 

5-5-'ii. Frankeerzegel, 'Pur
ple Heart'. 
'Forever', Medaillon van mili
taire onderscheiding. 
23-5-'ii. 'Tuin van Liefde'. 
Tienmaal 'Forever', Verschil
lende motieven: bloemen, 
vogels, vlinder, harten. 

i5-4-'ii. Bekende Ameri
kaan. 
€ 0.84 Portret politica Oveta 
Culp Hobby (1905-1995). 
2i-4-'ii. Frankeerzegel, 
trouwen. 
'Forever'. Witte rozen. 
25-4-'ii. Helen Hayes (1900-
1993)-
'Forever'. Portret actrice. 
28-4-'ii. Legendarische 
personen uit Hollywood. 
'Forever'. Portret filmacteur 
Gregory Peck (1916-2003). 
4-5-'ii. Ruimtevaart, 
Mercury-project. 
Tweemaal 'Forever'. Portret 
astronaut Alan Shepard 
(1923-1998) met raket, 
ruimtevaartuig in baan rond 
planeet Mercurius. 

20-5-'ii. Autorace Indiana
polis 500. 
'Forever'. Racewagen. 

VIETNAM 
26-3-'ii. Ho Chi Min com
munistische jeugdbeweging 
80 jaar. 
2.000 d. Embleem met hand 
en vlag. 

*Gebruikte afkortingen: 
Mercosur Gemeenschappe

lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

OCDE Organization de 
Cooperation et de 
Développement 
Economique 

Sepac Small European 
Postal Administra
tions Cooperation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana 
y Portugal 

** Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Konijn 3-2-'ii tot 22-
2- ' l2. 

VERLOVING EN HUWELIJK OP ZEGELS 
Na de verschijning van 
diverse zegels ter gelegen
heid van de verloving van 
de Britse prins William en 
Catherine 'Kathy' Middleton 
zal ook aan het komende 
huwelijk de nodige filate-
listische aandacht worden 
geschonken. 
Op de voorgaande pagina's 
hebben wij reeds aandacht 
geschonken aan de zegels 
van Groot-Brittannië en 
Jersey. 
Op respectievelijk 21 april 
en 29 april zijn van beide 
landen aantrekkelijk zegels 

en velletjes verschenen. Ook 
de filatelistische dienst van 
het eiland Man heeft zich 
inmiddels gemeld met een 
bijzonder postzegeluitgifte. 
Van dit populaire verza-
melgebied is een velletje 
beschikbaar met twee zegels 
met een waarde van elk £ i.-. 
Hierop de portretten van 
beide echtelieden. 
Op de rand van het vel
letje staat een kerkinterieur 
afgebeeld. Een eerste dag 
envelop en een presentatie-
set completeren de uitgifte. 



mm door John Dehé 

JRMEREND VEILT IN DE BEEMSTER 

Als één ding duidelijk 
wordt uit de verenigings
bladen die mij met grote 
regelmaat bereiken, dan 
is liet wel dat veel vereni
gingen moeite iiebben 
om financieel rond te 
komen. Begrotingsover
zichten en jaarverslagen 
laten zien dat de kosten 
van het maandblad en 
het lidmaatschap van de 
bond een flink deel van 
de contributie opslokken. 
Op menige clubavond is 
een kleine veiling een vast 
onderdeel van het pro
gramma. Zo'n veiling is 
gezellig en levert ook nog 
iets op voor de clubkas. 
Stuiverboeken dienen 
hetzelfde doel. 

Veel verenigingen gaan 
nog een stap verder. Een 
of twee keer per jaar orga
niseren zij een ' grote vei
ling' , waarop honderden 
kavels onder de hamer 
komen. Soms gaat het er 
professioneel aan toe en 
kunnen we achter de tafel 
een 'echte' veilingmees
ter en zelfs een deurwaar
der of notaris aantreffen. 
Bij de Grote Veiling van 
de Purmerender Postze
gel Ruilclub, 26 maart 
in de Nieuwe Tuinbouw 
in Zuidoostbeemster, 
gebeurde dat nog net 
niet. Maar verder verschilt 
de veiling, ook in het 
aangeboden materiaal, 
niet zo erg veel met wat 
er bij bijvoorbeeld ' De 
Hollandse'- zie de vorige 
aflevering - geveild wordt. 
Natuurlijk is het allemaal 
wat kleinschaliger. Er 
waren zo'n vijftig bieders 
in de zaal, veertig mensen 
hadden een schriftelijk 

bod ingediend. 
De veiling telde meer dan 
goo kavels en begon met 
een klein plukje mun
ten. Daarna werden veel 
kleine kavels geveild met 
betere zegels en series 
Nederland, overzee en 
buitenland. Dat ging 
soms moeizaam, maar 

naar de Nederlandsche 
ofCorinphila, maar we 
kunnen zelf ook aardig 
wat verwerken. Ook 
worden we benaderd door 
mensen die geen zin meer 
hebben in het verzamelen 
en tassen vol ongeopende 
jaarsets, prestigeboekjes 
en fdc's bij ons achterla-

misstaan. We noteerden 
enkele nummers i van 
Nederland met stempels 
uit de regio, ongebruikte/ 
postfrisse nrs. 13-17, 

met deze verenigingsac
tiviteit.' 
Opvallend was hoe snel 
en efficient de afrekening 
na afloop van de veiling 
plaatsvond. De vereniging 
werkt met een speciaal 
programma - opgezet 
door Willem Aaij van de 
Zaanse Posthoorn - en 
daardoor was binnen een 
uur de hele financiële 
afwikkeling rond, waren 
alle kopers vertrokken 
met hun kavels en kon 
de zaal schoongeveegd 
worden voor een volgende 
activiteit. Ik ken veiling
bedrijven waar ze wat 
meer tijd nodig hebben. 
Tevreden? Bert Huisenga: 
'Bij al het materiaal dat we 
aangeboden kregen, zat 
dit jaar nogal wat moeilijk 
verkoopbaar spul. De 
plaatfoutverzamelaars 
lieten het afweten en de 
persoonlijke zegels waren 
ook niet populair. Het 
was misschien wat min

de kracht van de veiling 
lag dan ook in de albums, 
stockboeken, partijen en 
dozen. Het meeste mate
riaal wordt door de leden 
aangevoerd en verraadt 
daarmee een aantal voor
keuren: plaatfouten en 
persoonlijke zegels zijn 
populair in Purmerend. 
Veilingmeester Bert Hui
senga: 'We krijgen ieder 
jaar wel een paar nalaten
schappen aangeboden. 
Soms is het materiaal 
zo mooi en kostbaar, 
dat we het doorsluizen 

ten. Deze keer kregen we 
een paar verhuisdozen 
vol Nederlandse fdc's van 
de dochter van iemand 
die daar echt zijn ziel en 
zaligheid in gelegd had. 
Dan is het even slikken 
als je zegt, wat het op dit 
moment waard is. 
Gelukkig weten de plaat
foutverzamelaars hier 
nog veel ontdekkingen 
te doen. Bij de meeste 
mensen die dit materiaal 
inleveren, bespeuren we 
een soort berusting als ze 
horen, dat de markt voor 
het gewone materiaal niet 
goed is op dit moment. 
Frankeergeldige guldens
waarden brengen op dit 
moment zo'n 40 procent 
nominaal op. Bij de euro
waarden ligt het gelukkig 
nog boven de 50 procent.' 
Zoals bij veel 'gewone' 
verenigingen zijn ze in 
Purmerend niet op jacht 
naar dure topstukken, 
in ieder geval niet op 
hun grote veiling. Toch 
werden er enkele kavels 
geveild die bij een groot 
veilingbedrijf niet zouden 

mooie series roltanding, 
proeven Nederlands-Indie 
in luxe kwaliteit, etc. Net 
als bij de grote broers 
gold ook op deze veiling: 
oud materiaal in mooie 
kwaliteit is gezocht. 
De meeste aandacht ging 
uit naar de tientallen 
albums, stockboeken, do
zen en partijen, waarmee 
een hoog verkooppercen
tage gehaald werd. Bert 
Huisenga: 'Ja, en dat is 
maar goed ook, want an
ders hebben we een flink 
opslagprobleem. Bij mij 
en de voorzitter thuis zijn 
ze iets minder gelukkig 

der dan vorig jaar, maar 
we zijn zeker tevreden, 
ook omdat het weer een 
razend gezellige dag was. 
Dankzij de grote veiling 
houden we de contributie 
laag en kunnen we ook 
nog wat extra dingen 
doen. In mei gaan we met 
een bus vol naar Essen, 
in oktober staat de Postex 
weer op het programma. 
Maar misschien moeten 
we het volgend jaar iets 
anders opzetten, bijvoor
beeld de kleine kavels 
schriftelijk veilen.' 

foto's; Cees fiandt 



SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS 
JEFFREYGROENEVELD@)HETNET NL 

WERELD NATUUR FONDS VIERT GOUDEN JUBILEUM 

In igói was er al een aan
tal natuurbeschermings
organisaties actief, maar 
zij hadden voortdurend te 
maken met een tekort aan 
financiële middelen. In 
het zogenaamde Morges 
Manifest deed een groep 
enthousiaste natuurbe
schermers een oproep om 
de diverse natuurbescher
mingsorganisaties finan
cieel te ondersteunen. Het 
werd gevolgd door het 
besluit om een wereld
wijde organisatie in het 
leven te roepen die op 
grote schaal fondsen zou 
moeten werven en samen
werking. Zo werd precies 
vijftig jaar geleden op 29 
april 1961 het Wereld Na
tuur Fonds opgericht. Als 
president had men prins 
Philip, de echtgenoot van 
de Engelse koningin op 
het oog, maar die stelde 

voor om prins Bernhard 
te benaderen. Hij werd 
later dat jaar de eerste 
president van de orga
nisatie. Na vijftig jaar is 
het Wereld Natuur Fonds 
actiefin zo'n negentig 
landen en zijn er vele suc
cessen behaald (i, 2). 

Panda 
Het logo van de organisa
tie is wereldwijd bekend 
en toont al vanaf het prille 
begin een pandabeer. 
In 1961 veroorzaakte de 
komst van een reuzen
panda naar London Zoo 
een enorme sensatie. In 
het Westen had men nog 
nooit zo'n dier in levende 
lijve kunnen aanschou
wen. De reuzenpanda 
ChiChi werd het symbool 
van alles waar het Wereld 
Natuur Fonds voor staat. 
De kunstenaar Gerald 

Watterson maakt een paar 
sketches van de panda 
en Peter Scott, een van 
de oprichters, maakte de 
eerste versie van het logo. 
Door de jaren heen heeft 
het logo wat aanpas
singen ondergaan, maar 
de panda is duidelijk 
herkenbaar gebleven (3, 
4.5.6). 

Verbreding 
Na vijftig jaar is het 
Wereld Natuur Fonds 
nog steeds de hoeder van 
de natuur. Het werkter
rein heeft zich echter 
verbreed. Waar de orga
nisatie zich aanvankelijk 
bezighield met de be
scherming van bedreigde 
diersoorten, houdt het 
zich tegenwoordig ook 
bezig met klimaatver
andering en de manier, 
waarop we omgaan met 
natuurlijke energiebron
nen. Het zijn twee zaken 

die nauw verbonden zijn 
met het in stand houden 
van de biodiversiteit. 
Daarbij wordt het belang 
van de mens niet uit het 
oog verloren, maar er 
wordt wel gestreefd naar 
een goede balans tussen 
gebruik en bescher
ming van de natuur. De 
verschillende projecten 
van het Wereld Natuur 
Fonds zijn erop gericht 
om tegemoet te komen 
aan de basisbehoeften 
van de mens zonder een 
belastende erfenis voor 
komende generaties. 

Biodiversiteit 
2010 was het Internatio
nale Jaar van de Biodiver
siteit. Het is de missie van 
het Wereld Natuur Fonds 
om die biodiversiteit, 
de verscheidenheid aan 
plant en diersoorten, te 
beschermen. De natuur 
zit heel ingewikkeld in 

elkaar en alles staat met 
alles in verband: van 
mensen tot bacteriën, van 
walvissen tot slakken en 
van bomen tot grassen 
(7,8). Het is als een kaar
tenhuis, waarbij de ene 
soort afliankelijk is van de 
andere. Als de ene soort 
uitsterft kan dat fatale 
gevolgen hebben voor de 
andere. Van vele soorten 
is nog niet bekend wat 
hun invloed op het eco
systeem, de samenhang 
tussen de diverse soorten, 
is. Er zijn bijvoorbeeld 
planten die mogelijk een 
geneeskrachtige werking 
hebben, maar waarvan wij 
het nog niet weten. 
De mens kan in de 
problemen komen als het 
ecosysteem wordt ver
stoord. Dat is momenteel 
in CentraalAfrika het 
geval. Door stroperij gaat 
het aantal nijlpaarden in 
hoog tempo achteruit. 
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Voor de vissen daar is 
nijlpaardenontlasting een 
belangrijke voedselbron, 
die echter schaars wordt. 
Daardoor vermindert het 
aantal vissen en kan de 
plaatselijke bevolking 
vervolgens moeilijk aan 
de dagelijkse portie eten 
komen. 

Verwijt 
Het Wereld Natuur Fonds 
probeert de problemen 
aan te pakken door op 
regeringsniveau te on
derhandelen en zo door 
middel van internationale 
verdragen bescherming 
af te dwingen, maar ook 
door het geven van voor
lichting en het opzetten 
van speciale projecten. 
Het idee is, dat wie goed 
is ingelicht over de oorza
ken en gevolgen van men
selijk handelen, minder 
snel zal handelen tegen 
de belangen van de natuur 
- en dus van de mens - in. 
Daarbij heeft het Wereld 
Natuur Fonds oog voor 
de bescherming van alle 
dieren en planten. Soms 
klinkt wel het verwijt dat 
de organisatie alleen maar 
opkomt voor de grote en 

'aaibare' dieren, zoals 
tijgers, olifanten (9) en 
panda's. Ogenschijnlijk 
is dat ook wel zo, maar 
het Wereld Natuur Fonds 
beschouwt deze dieren 
als ambassadeurs voor 
alles wat groeit en bloeit 
(10, II, 12). Het idee is, 
dat bescherming van het 
leefgebied van deze die
ren automatisch leidt tot 
de bescherming van al het 
leven daar, zowel groot 
als klein. 

Koninklijke president 
Prins Bernhard was van 
1961 tot 1976 de presi
dent van het interna
tionale Wereld Natuur 
Fonds. Als gevolg van de 
Lockheed-affaire werd 
hij gedwongen om het 
presidentschap neer te 
leggen. Desondanks 
bleef hij in actief voor de 
organisatie, o.a. als presi
dent van de Nederlandse 
afdeling. In 2004 nam hij 
namens de organisatie 
de Kids' Choice Award in 
ontvangst. Nederlandse 
kinderen hadden het 
Wereld Natuur Fonds 
uitgeroepen tot meest 
favoriete goede doel. De 

rol die de prins daarbij 
had gespeeld, is niet te 
onderschatten. Waar mo
gelijk vroeg hij aandacht 
voor het Wereld Natuur 
Fonds en hij schroomde 
niet om wereldleiders 
op de hoogte te stellen 
van zijn bevindingen. Zo 
leidde een gesprek met 
president Kennedy over 
Amerikaanse soldaten 
die op IJsland uit verve
ling op ijsberen schoten 
tot een telefoontje van 
de president met de 
verantwoordelijke com
mandant. Het was genoeg 
om het zinloze doden van 
de dieren te stoppen. De 
prms bleef tot het laatste 
moment betrokken bij de 
natuurbescherming. Op 
de avond van zijn dood 
werd een interview uit
gezonden, waarin hij een 
oproep deed om iets te 
doen tegen de bedreiging 
van de orang oetangs in 
Indonesië (13). Er was 
echter ook kritiek op de 
prins. Zo zou hij, in zijn 
streven om dieren voor 
uitsterven te behoeden, 
contacten zijn aange
gaan met mensen die 
niet alleen maar zuivere 

bedoelingen hadden. Het 
feit dat de prins naast 
een overtuigd dierenbe
schermer ook van de jacht 
genoot, deed ook menig 
wenkbrauw fronsen. 

Filatelistisch 
Ter gelegenheid van het 
gouden jubileum gaven 
de postdiensten van 
Israel (14), Zwitserland en 
Groot-Brittannie eerder 
dit jaar zegels uit, andere 
landen zullen volgen. De 
Britse Royal Mail pakte 
overigens flink uit: naast 
tien verschillende zegels 
verschenen er ook nog 
een speciaal velletje en 
een groot formaat pres
tige postzegelboekje (15, 
16). De eerste postzegel 
met het logo van het We
reld Natuur Fonds werd 
overigens in 1969 door 
Frankrijk uitgegeven (17). 
Het was de eerste in een 
stortvloed aan uitgiften 
die in de loop der jaren 
van de drukpersen zijn 
gerold. Hun populariteit 
heeft ertoe bijgedragen 
dat ook niet zo serieuze 
landen zegels hebben uit
gegeven, zonder toestem
ming van het Wereld Na

tuur Fonds. Deze zegels 
dragen wel het logo, soms 
in een enigszins gewij
zigde vorm. In Nederland 
zijn twee Wereld Natuur 
Fonds zegels verschenen. 
Op verzoek van prins 
Bernhard werd in 1971 de 
organisatie opgenomen 
in de speciale emissie 
ter gelegenheid van zijn 
zestigste verjaardag. De 
andere zegel dateert van 
1984. Speciaal voor het 
goede doel werden er 
enveloppen verkocht met 
deze zegel, een gelegen-
heidsstempel en de ori
ginele handtekening van 
de prins (18). Daarnaast 
zijn er zijn ook andere 
Nederlandse stempels 
die aandacht vragen voor 
het werk van het Wereld 
Natuur Fonds, zoals de 
stempelvlag die in 1977 
gebruikt werd om de actie 
"Gééf om de natuur" 
extra kracht bij te zetten 
en het jubileumstempel 
uit 1986. 



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 YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Slttard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
rnherr-wikrorfp^home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

wvyw.philatelie-amsterdam.n! 
thematisch en wereld met foto! K. 
Erkelens. Telefoon 020-6838643. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indone
sië 20-25%. R. Dorman, Fontein
kruid 37, 7772 NL Hardenberg. 
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.bor.st7(g)kpnplaner.nl 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 
vyww.wereldzegels.en M.v.nal. 
Telefoon 0492-522224. 

Frankeerstempels lo-tallen items: 
(vracht)auto's, sport, banken, 
RW, KvK, KvW, notaris, fietsen, 
molens, heraldiek. J. Boon. 
Telefoon 0174-417233. Email: 
joshoon(g)nnline.nl 

= GEVRAAGD 

— Dringend te koop gevraagd post-
s zegelverzamelingen en munten. 
2; Bezoek aan huis mogelijk. Bre-
^ denhof Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070-
3388427 of 06-51118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 
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Firmaperforaties, perfins van 
Nederland, elk aantal welkom. 
W. Backers, Postbus 3052, 
5003 DB Tilburg. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereni
ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 070-3860232, 
7.ie 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 
Vaticaan. Bekijk de veiling en 
wordt lid via 06-51140411, 
0181-774870 ofwvyw.filitalia.nl 

De Fiiatelistenvereniging Zuide
lijk Afrika? Maak eens kennis met 
ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulderif)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag((i)hccnet.nl 

Zaterdag 19 november Postze-
gelbeurs Emmeloord van 10.00 
-16 .00 uur, locatie ROC Friese 
Poort, Espelerlaan 74 
Emmeloord. Inl. J.W. Elshof 
Telefoon 0527-615628. 

P.V. "Telstar" Putten Gld. grote 
jaarlijkse Postzegelbeurs, 
annex ruilbeurs, zaterdag 2 juli 
van 10.00 -16.00 uur in 
't Voorhuys, Voorthuizerstraat 14 
te Putten. Tafels te huur. 
Inl. 033-2459923. 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa. Al vanaf 1960 de gespeci
aliseerde vereniging in ons land. 
Een must voor elke VN en VE spe
cialist. Een eigen nieuwtjesdienst 
op thema, 4 bijeenkomsten per 
jaar en 4 x ons eigen gerenom
meerde tijdschrift "Grenzeloos" 
per jaar. Internationale contacten. 
Contributie 25,- euro per jaar. 
Voor inlichtingen tel 033-4943567 
of e-mail: pnrfiprfflhntmail.cnm 

De VPVA Almere organiseert op 
zaterdag 14 mei een Postzegeldag. 
Deze wordt gehouden in OSG De 
Meergronden, Marktgracht 65, 
Almere-Haven. Handelaren, 150 

vijfcentboeken, verloting en gratis 
taxatie van postzegels en munten 
door De Hollandse Postzegel- en 
Muntenveiling. Van 10 tot 15 uur. 
Inl. E. Slokker, 
telefoon 036-5341427. 

NUTE 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
S^gang 2010'. Alle elf edities uit de jaargang 2010 

S^italiseerd. Als u deze Cd-rom wilt bestellen, kunt u 10 euro 
overmaken op ING-rekening 706968 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'Jaargang 2010 op Cd-rom'. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cd-rom 
moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i Postzegels 

W. van der Bijl %1L b 
EJd 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-HNLAND-ALAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://wvyw.sgbritannia.nl
http://ofwvyw.filitalia.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


B R EDENHOFPOSTZ EGELIMPORT 
' ^5vêns?aat28?a3S77B^o!^^ 

^ ^ enfiail info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl /SY^'X 
E 3 j 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. 

J f e i T O n d k o g e n e S j O O ^ e m b o i « ^ 

PPUZEN PER STUK NORMM. ,x ^^x 5x 10. ^ . ^ ^ l'^^'^^^f.^.U. ^.. ...US. To^o' Is.O^O ' " ^ i o 
L4/8, 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 BELGIE GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
L4/16 32 BLZ WIT 9 90 8,00 7 50 7 00 6 75 CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 
\ Aioü 4HRi7iAnT iïcin 19 9J; 11 an i n7n l o o n DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
L4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 » ^ 0 QUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
L4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PBR STUK DUURDER ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7 20 6,50 6,25 6 00 5,50 ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
IS4/1A 19RI7 7WAPT i T ;n in nn o f f ' onn R ̂ n F^^OER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50,00 
c ! l . 11^, T l , f '̂̂ n ,! '!. ,!'c^ nl FINtóND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00   

LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68 00 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37,50 
n m ^3n^l^ï:Tlr^^ï7^3^^^ n n ^ / ^ r ^ ocnnr\ninM^nnc7r3r\n IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 

y;a£Ê|aSlii@ySig!y W @ ^ SïWKJy^iSËCS JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
•xinrPAM «TPnkcWTiA/ABTnPRlAwrn M I I 1775 KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,06' LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 
250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
iiciin tk HinkkcW7\A/APrncRiÄwrn MII AK nn NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
IKILO »• BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 

. ; 2 5 0 gr. • SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
1 kg missie  ^ grootformaat THAILAND MODERNE M I X 18,OO 42,50 

Al ICTDAI IC^^*DICI/CKII Akin̂ lPWSA LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 
MWw I l\MLIC^'\?KICI\CINLMINU^r WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 

" ^ N U 2 5 ° * ' " ^ f c ^ NU 3 2 ^ ^ ■ • t ' ^ F S T EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,00 
^Ê. ^ * a — . ^ ^ ^ ^ ^ '  W ^ IISI AND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 49,50 

• ^ ^ ■ r " ! » ^ ^ * * ' JP^ . ^ |K^^^^* l iÉ ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
KUI^OOR mEER OP VynWV.BREnRHON« ^ " ^ ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 

WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN 6 JULI T / M 25 JUU ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

Nationale postzegel beurs 

FILAFAIR... 2011 
is meer dan postzegels verzamelen! 

Gratis entree en parkeren. ; Filafair... 

Goed bereikbaar met openbaarvervoer. 

1/. Ml% ̂ ^W 
Maaspoort Sports & Events 

Marathonloop 1 te 'sHertogenbosch 
2 & 3 september 2011 395 

www, filafair.nl / info@filafair.ni 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://filafair.nl
mailto:info@filafair.ni


VOORHEEN 
POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 210® veiling wordt 
gehouden op 
21,26, 27 en 28 mei 2011 
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CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 

TEL. + 31 (0)20624 97 40 

FAX f31 (0)20624 97 49 

iNFO@CORINPHILA.NL 

VVWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA AUKTIONEN AG 
WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH  ZWITSERLAND 

TEL. ■H41 (0)44389 91 91 

WWW.CORINPHILA.CH 

Nederland en O.R. goede ex. en series, variëteiten, 
stempels, post en postwaordestukken (o.a. cpl. drukvellen 
Nederlandslndië en Indonesië), uitgebreid MiddenOosten 
en China, landen en motiefcollecties en engrosposten. 

In verband met het grote aanbod wordt de zitting met 
collecties, engrosposten en dozen Nederland en O.R. 
gehouden op zaterdag 21 mei 2 0 1 1 . 

De gehele catalogus vindt u op WWW.CORINPHILA.NL, 
op aanvraag zenden wij u graag een exemplaar toe. 

mailto:iNFO@CORINPHILA.NL
http://vvww.corinphila.nl
http://WWW.CORINPHILA.CH
http://WWW.CORINPHILA.NL



