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*DNS VERKOOP DAGl 
zaterdag 18 juni 2011 van 10.00 tot 16.00 uur 

STAMPS 

DNS 
H O O R N - H O L L A N D 

• Moor iedere klant een mooi cadeau 

• Koffie/Tliee met iets lei<i<ers 

• Bij ons ooi< pinbetaiing mogeiiji< 
NEDERLAND, DIVERSE ZEGELS/SERIES, ALLEN POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

MET ORIGINELE GOM EN VOORZIEN VAN ERKEND FOTO CERTIFIOAAT 
( # = kleine opmerking op het certificaat) 

Nr 14 # 

Prijs 
€750,00 

Nr 101 

Prijs 
€1675,00 

WÊÊÊÊ 

Nr 28 

Prijs 
€1645,00 

Luchtpost 
Nrs 12 /13 

Prijs 
€345,00 

Nr 39 # 

Prijs 
€240,00 

Brandkast 
Nrs 1/7 

Prijs 
€1050,00 

Nr 80 

Telegram 
Nr 6 # 

Prijs 
€1100,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN.COLLECTIES, JUNI 2011 

BELGIË : Safe luxe voordrukalbiim(oud type, de uitvinder zou alsnog...) 
met een geheel **/* PRACHTCOLLECTIE periode 1925-1939 aanvve/ig 
oa.OBP nrs 221/33 **, 258/6*,267/2*,289/0*,291/2**,292C7H*,293/X*, 
305/7*.3()8/14*. 3l7/4*.Blok 3 *, 332**. 
333/4**. 353/5**.377/2 */**,383**.390**.392**.432*. Blok 5*. 438/5**. 
51ok 6*. 447/4**,Blok 7**, hierna op 2 zegels geheel eompleet lol en met 
1939 verder nog wat LRDienst en Spoorweg eatw ** deel 175(),(){), * deel 
1000,00 Totaal dus 2750.00 bij ons Ie koop voor sleehts 695.00!! 
9864 
NEDERLAND: 4 lu.\e FDC albums. n\v staat nvv prijs 156.00 met een 
geheel eomplete onbeschreven collectie FDC"s vanaf E67( 1964) tot en met 
447(Dee 2001) incl. de lastige kindvellcn van 1873 tot en met 1976 cw ruin 
1650.00 nil 295.00 

9998 

BELGIË: Leuchtturm luxe voordrukalbum. blanco klemstroken, nvv staat, nw 
prijs 177.00 meteen complete collectie 1970-1989 incl heel veel automaatboekjes 
en alles POSTFRIS ZONDER PLAKKER!! Zeer hoge cataloguswaarde nu 295.0(1 
10001 
ISRAEL: 2 DAVO albums { redelijke banden maar wel luxe bladen met klemslro-
kcn)( voor 25,00/sluk kunt U er nieuwe Luxe banden bij kopen) hierin een ogen
schijnlijk geheel complete POSTFRISSF collectie ( alles FULLTAB) 1975-2009!! 
Zeer hosie cataloKus en nieuwtjes waarde Nu 495.00 

OUD SURINAME: DAVO luxe voordrukalbum . blanco klemstroken, nw staat 
nw prijs 90.00 met een "/*/** collectie 1872-1975 
hl begin vnl " en later vnl */**vanaf' 1947 GEHEEL compleet incl. blok 1. tevens 
aardig wat LP en Port nii 225.00 

ROEMENIE: Schaubek standaard voordrukalbum. 
PRACHTCOLLECTIE 1862 tot ca 1960. zeer goed 
Wezig o.a. Michel nrs 10*.l l/16*.17/20".22/28".34" 
88°.90/4".99/108". 109*. 113/6", 146/53". 161/186". 
187/207», hierna tot ca 1940 praktisch compleet "/*( 
beter blokken) na 1940 redelijk tot goed gevuld( inc 
der nog aardig "Back of the Book", gigantische cata 
aanrader!! Ni'i 695.00 

red staat met EEN 

2".55/69".76/ 

tge/onderd enkele 

CANADA: Parliament voordrukalbum & Victoria blanco album met een "/*/** 
collectie 1868-2000 goed gevulde collectie en vanaf 1945 heel postfris ( nominaal 
CAD 287) tevens boekjes, blokken etc etc hele goede start collectie voor slechts 
275.00 
10087 
NEDERLAND: op slechts I zegel na. geheel complete gebruikte collectie "Back 
of the Book" Luchtpost, Port incl. tête bêches. Dienst. Postbcwijs. lntemering( 
zonder nr 2. bestaat niet gebruikt), Postpakketverrckenzegels len2, Telegram( 
zonder nr 7) een superaanbieding!! Catalouuswaarde ca 4.20(1.00 ni'i 1250.00 

Tel -F31 (0)229-261611 Mob/GSM -f31 (0)655 884387 

Email sales@stamps-dns com www stamps-dns oom 

Fax +31(0)229-264013 

ING rekening nr 528501 

Stamps DNS Lid van: 

^Cjjifsda 
' int federation ot stamp 

dealers associations 

B. de Vriesstraat 10 
1622 AC Hoorn 

Postadres: 
postbus 169,1620 AD Hoorn 

Kijk voor nog veel meer aanbiedingen op: 

www.stamDS-dns.com 

http://www.stamDS-dns.com


Mon&coPhil 
2011 2 - 4 DECEMBER 2 0 1 1 

Terrasses de Fontvieille | MC-98000 Monaco 
Open van 10.00 tot 18.00 uur (16 uur op zondag) 

POSTZEGEL- & 
MUNTENMIISEIIVI: 

lOOVVcreld-
7X'ldzaanihedcn 

Top Cars Collection: tentoonstelling gewijd aan de filatelie in het -
Verenigd Koninkrijk en zijn vroegere koloniën, met stukken uit de collecties 

van H . M . Koningin Elizabeth II en The Royal Philatelie Society London. 

v i S Salle du Canton: 80 stands van postzegelhandelaars en postadministraties. S ^ 

PRAKTISCHE INFORMATIE, WAARONDER SPECIALE HOTELTARIEVEN OP WWW.MONACOPHIL.EU 

http://WWW.MONACOPHIL.EU


CURAQAO/Ned. Antillen 
reclame LP. 18/25 gebr. 98,-
idem Plaatfout op alle waarden 
30,- per stuk 

Curagao postfris 
zonder plakker 

7,50 
50 — 
1 2 -
70 — 
3 0 -
4 8 -
4 0 -

2,50 
4 5 , -

1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 
75/81XX 
80xx 
81XX 
82/88XX 
89/99XX 
100xx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 
enz tot heden 
leverbaar, gaarne 
manco-li|st 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
42faxx 
43faxx 
44faxx 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 
44/60XX 
Porto 
31/33XX 

40,— 
120 — 

1 6 , -
44,— 

1 2 5 , -

7 0 ! -
9 5 , -

7 , -
12,50 

1 4 4 , -
420 — 
1 2 5 -
1 7 5 , -

9 5 , -
1 5 0 , -

3 , -
8,50 
5 , -

4 5 0 , -
2,50 

140,— 
4,50 

97 50 
16,50 

2,50 
2,— 

1 4 , -
2 2 5 , -

2,50 
6 8 , -

2,— 
11 — 
8 , -
5— 
2,— 

4 0 , -
1 9 0 , -

3 2 , -
3 2 , -
1 1 , -

5,— 
8 , -

18,— 

1 3 0 , -
3 8 , -
32 — 

1 5 8 , -
9 5 , -
12,50 
12,50 
12,50 
2 4 , -
12 50 
1 8 , -
12,50 

295,— 

1 7 5 , -
9,50 

330,— 

Aanbod 
jaargangen Antillen 
1959XX 7,— 
1960XX 4,50 
1961/62XX 5,50 
1963XX 3,— 
1964/65XX 3 , -
1966/67XX 2 50 
1968/69XX 5,50 
1970XX 3,— 
1971XX 4,— 
1972XX 5 — 
1973XX 15,— 
1974XX 3 50 
1975XX 4,— 
1976XX 4 , -
1977XX 1 0 , -
1978XX 7,— 
1979XX 8,50 
1980XX 8,50 
1981XX 9,50 
1982XX 1 3 -
1983XX 1 2 -
1984XX 16,— 
1985XX 14,— 
1986XX 1 2 , -
1987XX 15,— 
1988XX 14,— 
1989XX 1 8 , -
1990XX 1 6 , -
1991XX 2 0 , -
1992XX 22,— 
1993XX 1 9 , -
1994XX 25 — 
1995XX 2 0 , -
1996XX 32 — 
1997XX 50,— 
1998XX 60,— 
1999XX 60,— 
2000XX 57,— 
2001XX 6 0 , -
2002XX 88,— 
2003XX 80,— 
2004XX 90 — 
2005XX 90,— 
2006XX 114 — 
Postz boekjes 
1/2XX 5,50 
3/4AXX 8,— 
3/4BXX 8,— 
6xx 6,— 
7xx 8,75 
tête-beche xx 
556/58 paar 2,— 
573/75 paar 2,— 
576/79 paar 4,— 
591- paar 1,50 
654/55 paar 3,— 
791/93 paar 12,— 
815/16 paar 7 , -
899/02 paar 10,— 
947/48 paar 6 , -
1071/72 p 2 1 , -
Zelfklevend 
1264/73XX 12 50 
Curacao 
ongebr met plakker 
lx 5,— 
2x 35,— 
3x 9 , -
4x 40,— 
5x 8 8 , -
6x 2 0 , -
7x 3 6 , -
8x 32 — 
9x 2,— 
lOx 25,— 
11x 60,— 
12Bx 30,— 
12Bax 30,— 
lAx 1 1 , -
2Ax 4 8 , -
3Ax 1 5 , -
4Ax 60,— 
7Ax 50 — 
9Ax 28,— 

12Fx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
24fax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120x los 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 3fx 
Lp 4/16x 

3 5 , -
2 3 , -
11,— 
7 0 , -
1 2 , -
4 4 , -

1 5 0 , -
1 1 0 , -

3 0 , -
5 0 , -
9 5 -
6 2 , -
1 9 , -
3 5 , -
3 6 , -
6 , -

2 6 , -
1 2 0 , -

4 , -
6 0 , -

1 3 0 , -
1 8 -
2 8 , -
3 50 

124,— 
4 4 , -
48,— 
3 0 , -
66,— 
14,— 
8,— 

1 5 0 , -
4 6 , -

9,50 

2 4 , -
1 1 0 , -

2 0 , -
1 8 , -
4 4 , -
9 0 , -
14,— 

LP 1/X 15,— 
Lp 18/25X 1 1 0 , -
Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 65fx 
Lp 69/81X 

6 6 , -
1 6 , -
1 6 , -

2 2 5 , -
8 , -

Lp 82/88X 2 0 0 , -
Porto 
2l lx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
8IIIX 
9 Mix 
lOll lx 
plaatfout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 
2003XX 
2004XX 
2005XX 
2006XX 

9 8 , -
1 8 , -
40,— 
10,— 

132,— 
1 0 , -
1 2 , -
2 8 , -

114,— 
1 1 0 , -

7 7 , -
9,50 

1 0 , -
1 7 0 , -
1 2 5 , -

1 4 , -
10,50 
13,50 
15,50 
1 6 , -
15,50 
14,— 
1 3 , -
1 5 , -
17,50 
16,50 
2 6 , -
1 9 , -
2 6 , -
2 4 , -
19,50 
18 50 
1 6 , -
1 5 , -
2 5 , -
19,50 

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
2A 
9A 
4B 
7B 
9B 
12B 
12Ba 
ID 
5D 
7D 
8D 
9D 
10D 
2E 
9E 
11 F 
12F 
5G 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
74a 
75/81 (0) 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

8 8 , -
2 8 , -
3 6 , -
1 8 , -
1 9 , -
2 8 , -
2 8 , -
9 , -

4 8 , -
7,50 

3 9 , -
4 5 , -
1 2 , -

4 4 0 , -
4 0 0 , -

5 8 , -
3 0 , -
44,— 
12,50 
1 7 , -
7,50 
5,— 
6,50 

14,— 
40,— 
12,— 
8,— 

18,— 
20,— 
13,— 
1 9 , -
9 , -

1 2 , -
2 0 , -
2 1 , -
2 2 , -
3 4 -

1 5 0 , -
1 8 , -
2 4 , -

8 , -
10 — 

104/13(10) 1 5 , -
114 i n _ 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 
180 
181 
185/95 
230/33 
233 los 

9 -
1 4 , -

5,— 
8 — 

4 0 ! -
46,— 
9,— 
9,50 

1 5 , -
1 8 , -
7,50 

12,50 
1 6 , -

1 1 0 , -
2 4 0 , -

2 4 , -
47,50 
3 5 , -

enz leverbaar ook 
losse waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 53/68 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
41 
411 
4111 
4 fraai 
7111 
8111 
10IIII 
11/20 
31/33 
34/43 
44/60 

1 4 , -
8 
8 

98 
10 
15 
18 
10 
18 
5 

48 

65 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 5 5 -

1 4 9 , -
1 5 5 , -

9 8 , -
6 0 , -

1 1 5 , -
1 0 , -
2 4 , -
4 8 , -
4 5 , -

•,— 9 50 

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

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

Aankomende Postzegel- en Muntcnbeurzen: 

Nieuwcsicin 29 nici 
Hel Veerluiis. 
Nijemoiide 4 

De Nobelaer. 
A. van Bercht 

[)e volaendc halllaarliiksc MPÜ-posi/eae 

varia ucxcild worden, vindt plaats op 
2&3septembcr2011. 

le/e xeiliiii: kunt ii in/endcn 1 ni vrijdag !s juli JOII. 

u\\ \er/anieling laten veilen'.' Neem dan eonlaet op 
PO en WIJ ver/orgen professionele begeleiding van 

taxatie tol \eiliim. 

méé. 
l ^ # j . 

kanloor 

Tel: OM)-

idrcs MPO: liiicrgiewe 

(,()(,;,i)44 - l-a\: 0.iO-6( ̂

TI^H 
g 7, 3401 MD Llsselstein 

119895-WWW'.MPO.NL 

file:///eiliim


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Van Dieten Postzegelveil ingen 
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 landenverzamelingen 

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 

96Av' 

ifsda Ä Van Dieten en Van Lokven Postzegelveilingen „„i&iM 
11 ii Vi 

Van Dieten en Van Lokven Postzegelveilingen 
Kantoor en Kijkdagen : 

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

Organisatie: Henk van Lokven en Peter Storm van Leeuwen 

w w w . v a n l o k v e n . n l w w w . v a n d 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.vaniokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandieten.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandieten.nl


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. 
Winkel: Gen. Cronjéstraat 68, Haarlem, 

tel: 023-5272136, Internet: www.postbeeld.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

f Ä ^ 
ijÊfSsfé 
^ ^ ^ ^ > 
^^Êt^ 
insist 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 3600 AG Maarssen 

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, 

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. 

MICHEL NIEUWE UITGAVEN ZOMER 2011 
West Afrika A-G 2011, Overzee 5/1 
West Afrika H-Z 2011, Overzee 5/2 
Zuid Europa, EK3-2011 in kleur 
Zuidoost Europa, EK4-2011 in kleur 

S/u//. 
Noord Europa, EK5-2011 /12 in kleur 
Duitsland 2011/12 in kleur, met CD 
* let op: bij voorintekening tot 30 juni a.s. 

L--"̂  i S l l 

9 september. 
West Europa, EK6-2011/12 in kleur 
Oost Europa, EK7-2011/12 in kleur 
Zuid-en Centraal Afrika 2011/12 (Overzee 6) 

Mictiel Rundschau actie: 2e halfjaar 2011, 7 nrs. 

64,-
64,-
56,-
56,-

28,90 

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

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 ^j^ 
www.niuntenenpostzegels.nl ^^^ 

_ . p^iEu^Ê oPKOTOMrSTRJjSOJStEN " 
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 BRITTANNIÈ, ANTARCTICA / FALKLAND 
blii\en e\ünccns geldm 

^jsttpten warden gratis pur /WÄ/ totigezimäm (opgeven voor welke ̂ efiteden) '~s£^% 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel 0 3 8 - 4 2 1 3 8 3 8 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail. boomstamps@home nl 
Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 00-12.30 en 13.30-17 00 uur 

De Apeldoornse limi 
Postzegelhandel «1^1 « ^ ^ 

uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fjlatellstlsche benodigdheden. 

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

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 postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ?^^m 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel 0313-419041 ^^'"^ 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Rel Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5^84528 

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

Postzegelhandel CRIMPEN BV. 
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 

Reisschema juni 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons scliema: 
24 - 25 juni Limburg, Noord-Brabant en Gelderland 
27 - 28 juni Zeeland, Ziud- en Noord-Holland en Utrecht 
29 - 30 juni Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen 

Onze nominale aankooplijst is onveranderd geldig! 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Voor iedere vraag die u heeft, neemt u gerust contact op met onsT^irfoörT u Kum 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@DzhcrimDen.nl 

mailto:info@DzhcrimDen.nl


Uw postzegelverzameling In goede handen! 

Aankoop China. Prijzen tot ver boven 100% Miciiel Catalogus! 

W 
m 
W 
: 

Aankoop series: 
Michel Nr. Aankoop € 
3134 (1ste druk) 
14675 (1ste druk) 
269277, 288296 
495510 
534545 
546550 

140,00 
610,00 

18,00 
41,00 

360,00 
135,00 

570588 (zonder 576) 490,00 
604605 
608615 
622625 
643645 
648655 
648655 ongetand 
689698, 726735 
702713 
702713 ongetand 
736738 
736738 ongetand 
741743 
741 743 ongetand 
744759 

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

800,00 
3.200,00 

180,00 
28,00 

140,00 
65,00 

190,00 
29,00 

160,00 
470,00 

760764 !^^^m^ 68,00 

Michel Nr. 
776777 
786787 
788793 
795809 
811818 
824826 aan 
827831 
834837 
838845 
858860 
868872 
874881 
882889 
899902 
903913 
914918 
927934 
947 
948951 
952954 
955957 
958963 

Aankoop € 
48,00 
40,00 
56,00 

260,00 
70,00 

elkaar 190,00 
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 

160,00 ■ 

1 
De aankooplijst 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: 

irnkmnmmn 

> !.ii 

3DDD0lEarä 

Michel Nr. 
964965 

Aankoop € 
64,00 

966976 gevouwen 1.300,00 
966976 ongev 2.900,00 
977981,990992 820,00 
982984 
985989 
993994 
9951008 
10101018 
1019 

820,00 
220,00 
105,00 

2.350,00 
760,00 
180,00 

10201024 ongev. 3.200,00 
1025 
1027 
A1027 
1028 
10291032 
10331034 
VI 
10351038 
Militär 13 

115,00 
135,00 

op aanvraag 
25,00 
34,00 
53,00 

op aanvraag 
49,00 

op aanvraag 

Aankoop bl 
Michel Nr. 
Bl. 1  4 
Bl. 5 
Bl. 6 
Bl. 7 
Bl. 8 
Bl. 9 
Bl. 10 
Bl. 11 
Bl. 12 
Bl. 13 
Bl. 14 
Bl. 15 
Bl. 16 
Bl. 17 
Bl. 18 
Bl. 19 
Bl. 20 
Bl. 21 
Bl. 22 

Dkken: 
Aankoop € 

105,00 
130,00 
280,00 
800,00 

10.500,00 
1.750,00 
2.300,00 

290,00 
350,00 
230,00 
240,00 

85,00 
680,00 

44,00 
38,00 

1.300,00 
135,00 
190,00 
165,00 

BI. g g _ , „ « _ . 170,00 

^M 
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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) 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 
Lanaearacht 42c 1 3601 AJ Maarssen email: info@p2T1crimpen.ril 

mailto:info@p2T1crimpen.ril


Amsterdamseiitraat^Vlil 4iOMl - 3551 CX Utreii#t 
Tel.: 030-24431 f O (24 uurs besteilijn) 

info@filateiie.net - Ban|c: 38^t%8f .378 / Giro: 7227081 

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

Of kijk op: www.filateiie.net 
15418 Australië. Prijs: € 180,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië in insteekboek Collectie bevat veel materiaal, 
v»aaronder veel gestempelde gutterpairs Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15433 Azië postfris. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met modern postfris materiaal van Azie Bevat Singapore, Hong Kong en Maleisië 

Compleet gefotografeerd op wwwfllatelle.net 
15381 België 1849-1930. Prijs: € 750,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1930 op albumbladen in map Collectie bevat leuk klas
siek matenaal met doubletten en veel betere zegels zoals (Yvert no's) 135-149*, 165-178*, 221-233*, 
etc Verder aardig port, spoorweg, Eupen en Malmedy etc Hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15391 België 1858-2002. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie België 1858-2002 in 4 Davo albums Collectie is zeer goed gevuld met 
ook zeer veel beter matenaal zoals (Yvert nos) 258-266*, 267-272** 293-298*, 305-307", 326-332*, 
356-362*, 394-400* 437*, 785** 786** 814-822**, 860-862**, 863-867**, 880-891**, 898-899*, 900-
907** 943-945** blok 4*, 5* 6*, 26*, 29 " etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardel 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15380 België variëteiten/specialiteiten. Prijs: € 1.100,00 
Prachtlot met o a Pucs 75c wapen Ifr en 1fr75 Albert I Spoorweg variëteiten met 5fr en lOfr paar tus
sen zegels ongetand (+cert), 4fr rechts ongetand (+cert), Ifr 1923 onder ongetand (met eert) etc in 
stockboek Waardevol loti Compieetgefotografeerdopwwwfilatelie.net 
15419 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 220,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in Schaubek album Collectie bevat veel betere ze
gels Compleet gefotografeerd op www.fllateiie.net 
15430 Brits Guyana 1966-1977. Prijs: € 125,00 
Ongebruikte collectie Bnts Guyana 1966-1977 op blanco albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.riiatelle.net 
15467 Curasao stempels. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met ca 120 zegels en 2 bneven van Curagao met bijzondere afstempelingen zoals Aruba, 
Bonaire, St Eustatius St Maarten Saba diverse scheepsstempels etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15453 DDR combinaties 1955-1983. Prijs: € 525,00 
Postfrisse collectie combinaties van DDR 1955-1983 in album Ogenschijnlijk complete collectie met veel 
matenaal Hoge cat waardei Compleetgefotografeerdopwwwfilatelie.net 
15451 DDR dienst 1954-1983. Prijs: € 1.050,00 
Prachtige collectie dienstzegels DDR 1954-1983 op albumbladen in map Collectie bevat veel beter ma
teriaal zoals (Michel no's) 1-17** 18-28'* (inclusief no 22 met certificaat), 31yXr* (keur), uitgebreid 
ZKD (Zentraler Kunerdienst) aantekenzegels etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Comp/ee( gefotografeerd op www filatelie net 
15501 Duitse Dienstpost Nederland 1940-1945. Prijs: € 6.600,00 
Fantastische tentoonstellingscollectie Duitse Dienstpost Nederland 1940-1945 in 13 banden in 2 grote 
verhuisdozen Bevat 2 albums Dienstpost van de rijkscommissaris 3 albums gefrankeerde post en 8 al
bums Veldpost, waarvan 2 albums Amsterdam en 6 albums Alkmaar t/m Zwolle Ook 2 albums met lite
ratuur Bijna 1000 bneven, waaronder veel zeldzaam matenaal Unieke eenmalige koopi (de voormalige 
verzamelaar heeft er tientallen jaren over gedaan deze collectie bij elkaar te krijgeni") 
15446 Duitse Rijk stadspost. Prijs: € 335,00 
Behrens album met een voornamelijk ongebruikte collectie stadsposten van Duitse Rijk Leuk matenaal 
met veel complete senes, zowel getand als ongetand, jubileumzegel 1897 Königsberg etc 

Compleet gefotografeerd op www.fliateile.net 
15441 Duitsland Franse zone. Prijs: € 850,00 
Complete gebruikte collectie Franse zone van Duitsland in ordner Collectie bevat alle dure uitgaven, 
maar zegels zijn met gekeurd Cat waarde 7500 euro Compleetgefotografeerdopwww.rilatelie.net 
15420 Ecuador 1865-1971. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Ecuador 1865-1971 in blanco album Goed gevulde collectie in mooie 
kwaliteit met ook enkele poststukken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15458 Engeland 1840-1951. Prijs: € 1.900,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1951 in fotoalbum Bevat zeer veel beter 
matenaal zoals (Yvert nos) 1*, 1 (3x), 2, 4, 88,118,119, 200 (3x) 256-259** etc Veel matenaal, hoge 
cat waardel Compleetgefotografeerdopwww.fllateiie.net 
15461 Engeland 1840-1970. Prijs: € 1.750,00 
Uitgebreide, gestempelde stock Engeland 1840-1970 in 2 insteekboeken Stock bevat beter materiaal 
zoals (Yvert no's) 1,4 105 (Victoria 1 pond groen, met certificaat) 118(5x) 119(3x),120 121 (Edward 
1 pond groen) etc Veel matenaal hoge cat waardei Compleetgefotografeerdopwwwfiiatelle.net 
15486 Engeland 1840-1988. Prijs: € 4.000,00 
Gebruikte verzameling wo doubletten, veel op typen, plaatnummers en stempels verzameld nogal di
verse kwaliteit met penny black, 1847/54 6d, 1sh(2), enorme hoeveelheden surface printed met betere 
plaatnummers, kleurnuances en afstempelingen ook de betere waarden 1867/84 5sh plaat 1, plaat 
2(2) superbe 10sh plaat 1,1883/4 t/m 10sh(2), Edward t/m 10sh etc in 2 zelfgemaakte albums + album 
met oude brieven Enorme cat w" i let op Important de 2e no 1 (1 penny black 1840) de 5 pond oranje 
1882 en de 1 pond zwart 1929 (ÜPU puc-pound) zijn facsimile's 

Compfeet gefotografeerd op www.fliateiie.net 
15482 Engeland 1840-1999. Prijs: € 9.750,00 
Prachtige gebruikte collectie met zeer veel topmatenaal met o a 1840 2 goedgerande penny blacks, 
1847/54 6d en Ish volrandig surface printed meest in nette kwaliteit met de goede 8d, 9d, lOd en shil-
lingwaarden en dure plaatnummers 1867/82 5sh plaat 1, 5 pond oranje luxe gebruikt met nieuwste cer
tificaat Dr LOUIS 1883/4 t/m lOsh, pond paars (wmk kronen), pond groen, 1902/10 Edward t/m 1 pond, 
1912/22 t/m Seahorse pond groen, 1929 PUC pond, ook beter dienst-opdrukken incl IR official t/m Ish, 
Govt parcel incl 1883 9d Ish, 1887/01 t/m Ish(beide), 1902 2d t/m Ish etc in 2 Davo de Luxe albums 
Mooie collectie met enorme cat w Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15448 Engeland 1870-1994. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Engeland 1870-1994 in 2 blanco albums Veel matenaal, waaronder 
1948 1 pond Silver Jubilee, fosfor senes, regionale zegels en veel nominaal 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15518 Engelse koloniën 1860-1920. Prijs: € 1.325,00 
Map met een ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 1860-1920 op oude albumbladen 
Collectie bevat veel klassiek matenaal waaronder ook beter zoals (Yvert nos) St Helena 5, 6, 9, Gold 
Coast 20, 21 77 Sierra Leone 16,17*, 28, Kaap de Goede Hoop 10 dnehoeken, 19, 20,25 (kopstaande 
opdruk), etc Veel matenaal, vondsten zeker mogelijki Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15417 Engelse koloniën. Prijs: € 3.200,00 
Zeer uitgebreide postfnsse en ongebruikte collectie Engelse kolomen in 18 blanco Oxford albums in 2 
dozen Bevat materiaal van ca 1950 tot 1980 van oa Australië Bahamas Cook Islands, Brunei, 
Ceylon Aden, Singapore etc 

15423 Engelse koloniën. Prijs: € 500,00 
Doos met 7 insteekboeken met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Engelse ko
lomen Bevat o a Brits Guiana, Brits Honduras, Palestina Grenada, Birma Noord Borneo etc Veel klas
siek materiaal 
15442 Engelse koloniën. Prijs: € 550,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen op blanco bladen in album Collectie be
vat veel matenaal van o a Bnts Guyana, Bahamas, Bermuda, St Lucia etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15509 Europa CEPT 1956-1995. Prijs: € 275,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Europa CEPT 1956-1995 in 2 Davo albums Collectie is 
goed gevuld, zonder de echte top maar ook wel wat beter matenaal zoals Cyprus 1962**, 1963,1964**, 
Ierland 1964", 1965', Portugal 1966", 1967" 1968", 1969", Turkije 1983", 1984", etc 

Compleet gefotografeerd op www. filatelie net 
15440 Europa CEPT. Prijs: € 550,00 
Uitgebreide postfrisse verzameling velletjes van 10 of 20 van diverse Europa CEPT landen Collectie 
loopt tot 1987 en zit in 4 dure Lindner albums Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15402 FDC's overzeese gebieden. Prijs: € 190,00 
Dne FDC albums met een collectie FDC's van Nederlands Nieuw Guinea, Cura^ao/Antillen en 
Sunname, waaronder betere exemplaren 
15481 Finland 1856-1985. Prijs: € 1.650,00 
Meest gebruikte partij in aantallen met veel klassiek in nogal diverse kwaliteit met o a 1856-58 5k en 
10k(4), 58 slangentanden t/m 1 Marka(2) alles in pakken bovenop en achter elkaar wo beter, ook iets 
Epirus, op stockbladen, in map Leuke uitzoekpartij Compleet gefotografeerd op www.fliatelie.net 
15473 Finland 1856-2009! Prijs: € 2.000,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Finland 1856-2009 in 2 Leuchtturm albums Collectie begint bij no 2 
en bevat veel beter matenaal zoals serpentines. Zeppelin opdruk 1930, boekjes velletjes etc Zeer 
mooie collectie zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15475 Fiume 1919-1924. Prijs. € 1.500,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling met uitgebreid 1e sene t/m lOk incl kopstaande 
opdrukken F UME i p v FIUME dubbele opdrukken, 1919 beide series t/m IOC franco opdruk sene met 
opdruk typen, 1920 Reggenza opdrukken 1920 Annunzio en 1921 Annunzio opdruk sene 1922 opdruk
ken, 1923 sene 1918 port opdrukken t/m 30f Veglia expresse opdruk paar gebruikt, tevens Italië back of 
the book met beter in zelfgemaakt album Tevens doublettenboek met ook betere uitgaven in rijen aan
wezig Sassonecat w 16 000+++euro, koopje" Compleet gefotografeerd op www.filatelie.nel 
15520 Franse koloniën 1859-1920. Prijs: € 475,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen 1859-1920 op albumbladen in map Bevat de alge
mene uitgiften en enkele post bureaus in het buitenland Enkele voorbeelden (Yvert nos) algemene uit
giften 1*, 2*, 6* 7 Cavalle 1*, 2*, 5*, 6, 7* 10-16*, Port Lagos 1*, 2* 3*, 4*, Dedeagh 1*, 2, 3 5 6 14*, 
15*, Rouad 4-16* etc Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15396 Griekenland. Prijs: € 220,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Gnekenland in dik insteekboek Bevat materiaal vanaf de 
Hermeskoppen tot ca 2004, waaronder ook beter Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15397 Hong Kong. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met voornamelijk klassiek gebruikt matenaal van Hong Kong Veel zegels hoge cat waar
dei Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15471 Israël 1948-1952. Prijs: € 5.750,00 
Schitterende complete collectie in mooie kwaliteit, alle uitgaven met full tab dus ook de superzeldzame 
Ie sene (500m en lOOOm uit rechteronderhoek met full tab en rechter zijvelrand, lOOOm miniem plekje), 
3m 5m en lOm extra met roulette 1948 Nieuwjaar sene + tete-beche met tussenstrook, 1949 vlag met 
tab links en rechts, Petah idem 1950 UPU met tete-beches, kameel met hoekvelrand ook de superzeld
zame 1e portsene luxe postfris etc in zelfgemaakt album Zeer waardevolle collectiei" 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15511 Israël 1948-200611 Prijs: € 1.200,00 
Zeer uitgebreide deels dubbele collectie begin zonder tab, later dubbel verzameld (zowel postfns als ge
bruikt) met full tab met blokken, boekjes, fdc's velletjes, fosfor variëteiten, anti-honger vel 2x postfns, en 
de lastige nieuwtjes, met geheel op volgorde opgezet in 12 banden in map + in doos, in grote doos 
Goedkoop aangeboden" 
15390 Israel 1948-2007. Prijs: € 1.200,00 
Voornamelijk postfrisse, vrijwel complete collectie Israel 1948-2007 in 4 Davo luxe albums Eerste jaren 
wat half tab of zonder tab vanaf 1950 vrijwel alles full tab Veel beter materiaal zoals 1950 kameel ** full-
tab, 1951 joods nationaal fonds ** fulltab 1952 menorah ** fulltab (klem gomloos plekje) 1963 anti-hon
ger v e l " etc Mooie collectie aanraderi Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15398 Israël interim periode. Prijs: € 220,00 
Stockboek met divers matenaal van Israel uit de intenm penode Bevat tevens 42 blokken uit 1973 ter ge
legenheid van de postzegeltentoonstelling in Jerusalem 

Compleet gefotografeerd op www.fliatelie.net 
15478 Italië 1852-1976. Prijs: € 3.000,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1852-1976 in 3 Leuchtturm albums Collectie is zeer 
goed gevuld en bevat oud-ltaliaanse Staten, waarbij goed Toscane en veel beter matenaal zoals (Yvert 
nos) 83-86', 532-535' 538', 549-550', 556-557', 558-559' 567-569', 599-601', 684", luchtpost pak-
ketpost port etc Compleetgefotografeerdopwww.filateiie.net 
15424 Italië brieven. Prijs: € 300,00 
Doosje met 5 kleine ordners met diverse bneven van Italië, waaronder ook ouder matenaal 
15460 Italië en gebieden. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met wat beter ongebruikt en gebruikt materiaal van Italië en gebieden Bevat o a wat port-
zegels van Somalië Cat waarde 3520 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15367 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 700,00 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van de Japanse bezetting van 
Nederlands Indie Tevens interim-penode aanwezig Leuke snuffelpartij met ook beter matenaal 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15412 Japanse bezetting van Nederlands Indië. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van de Japanse bezetting van 
Nederlands Indie en de interim periode Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15443 Liechtenstein 1912-1988. Prijs: € 2.300,00 
Zeer mooie postfnsse en ongebruikte, vrijwel complete collectie Liechtenstein 1912-1988 in 2 Biella al
bums Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 1-3', 45A-51A* (59A**) 46B* 48B", 
50B" 52-59*, 63-71* 72-74*, 78-81* 82-89*, 90-93* 94-107* (2x, beide tandingen) 108-110', 111-
113', 114-116', 117", 128", 129", 158", 159-160", 172", 272", 294-295", luchtpost 1-6* 7-8*, 9-
13* 14', 15-16', dienst 1-8' (2x, beide tandingen), 9-10', blok 7" , 8 " etc Prachtige collectie, zeer ho
ge cat waardel Compleet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
15410 IVIontserrat. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met een kleine postfnsse collectie Montserrat 

Comp/ee( gefotografeerd op www.filatelie.net 
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15437 Motief series. Prijs: € 135,00 
Insteekboek met diverse postfrisse motief series en blokken van vele landen 

Compleet gefotografeerd op wv/w.filatelie.net 
15394 Nederiand 1864-1985. Prijs; € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-1985 in Importa album Collectie is zeer 
goed gevuld met ook beter matenaal zoals 82-83", 104-105,136-138*, 203-207" 238-239", 244-247, 
257-260', 283-286" 305-309", 318-322", 346-349,402403B', 550-555" 556-560" 592-595" etc 
Ook wat gebruikte doubletten aanwezig Compleet gefotografeerd op mm.filatelle.net 
15438 Nederland 1869-1972. Prijs: € 575,00 
Zeer aardig gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1869-1972 in 4 zelfgemaakte 
albums waarvan 1 album postzegelboekjes bevat Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15455 Nederland 1945-1999. Prijs: € 600,00 
Gebruikte, zo goed als complete collectie Nederland 1945-1999 in 2 Leuchtturm albums Collectie bevat 
veel extra's zoals Amphilex velletjes 1967, postzegelboekjes, velletjes van 10 etc 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15422 Nederland 1972-1999. Prijs: € 1.150,00 
Uitgebreide, dubbel verzamelde (postfns en gebruikt) collectie Nederland 1972-1999 in 8 ordners in 
doos Bevat tevens zeer veel blokken van 4 Hoge nominale waarde 
15366 Nederland bijzondere stempels. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met in totaal 80 items met speciale stempels van Nederland Bevat o a stempels met kop-
staande karakters, proefstempels, rubberstempels, kleinrondstempels zonder jaartal etc 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15466 Nederland drukwerk rolstempels. Prijs: € 900,00 
Insteekboek met ca 680 zegels en 5 bneven en kaarten met drukwerk rolstempels Mooie kwaliteit, zeld
zaam materiaal' 
15468 Nederland en koloniën plaatfouten. Prijs: € 750,00 
Insteekboek met plaatfouten vaneteiten en druktoevalligheden van Nederland en kolomen Veel maten-
aal, waaronder veel klassiek en hoge cat waardei 
15439 Nederland maximumkaarten. Prijs: € 200,00 
Collectie maximumkaarten van Nederland ca 1965-1985 in 2 albums In totaal ruim 300 kaarten (inclu
sief wat FDC s) 
15469 Nederland plaatfouten collectie 1867-20091! Prijs: € 7.250,00 
Schitterende "/*/0 collectie, mooi opgezet met afbeeldingen, beginnend met circa 250 zegels volgens 
leidraad (met berekendi) 1869 wapensene (zonder 2ct) ongetand, 26PM1 ongebruikt, 79PM1 86P 
89P1 postfns op portzegel(") 98P 102P 103R 103P1 105p, 106R 106P2,136PM, 137R 137PM1,135P 
135PM etc etc opgezet in album en 5 insteekboeken, in doos Cat w ruim 50,900 euro + diverse met ge
teld Levenswerk van verzamelaar" 
15484 Nederland plaatfouten verzamelaar nalatenschap. Prijs: € 7.000,00 
Zeer omvangrijke en indrukwekkende verzamelaar nalatenschap De verzamelaar kocht alles op plaat
fouten gebied dure losse nummers, (deel)verzamelingen en wilde dit tot een geheel maken Dit is jam
merlijk mislukt en hij heeft de moed opgegeven We bieden u deze partij intact aan zoals binnengekre
gen, opgezet in 7 banden en los op groot aantal steekkaarten, in grote doos Zeer veel beter matenaal 
gezien en een spannende avonturenpartiji" 
15401 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 400,00 
Collectie postzegelboekjes van Nederland no 1 t/m 55 in Davo luxe album Cat waarde 1960 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15431 Nederland puntstempels. Prijs: € 400,00 
Collectie puntstempels Nederland op stockbladen in map Ruim 650 stuks, maar helaas zeer diverse 
kwaliteit Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15426 Nederland. Prijs: € 300,00 
Grote doos met 8 speciale Edel albums met thematische moderne collecties van Nederland, zoals 
Huwelijk Willem Alexander en Maxima 
15371 Nederlands Indië grootrondstempels. Prijs: € 225,00 
Stockblad met 46 zegels van Nederlands Indie met grootrondstempels Bevat o a Bengkalis, 
Keboemen Kloengkoeng Tjaroebanetc Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15502 Nederlands Indië langebalk stempels. Prijs: € 900,00 
Ruim 1700 zegels en 10 bneven en kaarten met langebalkstempel van Nederlands Indie in dik insteek
boek Bevat veel zeldzame stempels zoals Digoel, Kalabahi, Liroeng, Batavia-C vliegveld etc 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15375 Nederlands Indië langstempels. Prijs: € 950,00 
Insteekboek met ca 550 zegels van Nederlands Indie met langstempels Leuke collectie met veel zeldza
me stempels en mooie afdrukken Hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie net 
15386 Nederlands Indie stempels. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met divers stempel matenaal van Nederlands Indie Bevat halfrondstempels, rondstempels, 
grootrondstempels bestelhuis veldpost etc In totaal 330 zegels en 9 bneven en kaarten 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15377 Nederlands Indië stempels. Prijs: € 600,00 
Stockbladen met een collectie puntvlakvulling stempels van Nederlands Indie Bevat veel beter materiaal zoals 
Blinjoe Menes, Muntok Pemangkat etc Totaal 385 zegels Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15384 Nieuw Zeeland 1862-1999. Prijs: € 425,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1862-1999 in 2 Davo albums Collectie be
vat zeer veel matenaal, waaronder veel nominaal en ook wat beter zoals (Yvert no's) 169-174,183-185, 
187, 191 200, 205, 256-257* luchtpost 1-3, 4 5, 6-8*, dienst 86-96 etc Bevat ook Ross Dependency, 
blokken (geen Health blokken) boekjes etc Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15434 Nieuw Zeeland 1864-1992. Prijs: € 400,00 
Eerst gebruikte en later postfrisse collectie Nieuw Zeeland 1864-1992 in 2 blanco albums Bevat ook 
blokken, waaronder ook wat Health blokken Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15519 Nieuwe Hebriden 1897-1970. Prijs: € 760,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nieuwe Hebnden 1897-1970 op albumbladen in map Collectie begint 
met de lokale zegels van the Australasian New Hebndes Company en is dubbel (ongebruikt en gebruikt) 
verzameld Bevat uitsluitend de Bntse uitgaven waaronder ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 6*, 14*, 
14 20-26* 20-26,49-57*, 64*, 70-72*, 77-79*, 91-99*, port 16-20 etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

15385 Noorwegen 1855-1999. Prijs: € 950,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noorwegen 1855-1999 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat veel beter 
materiaal zoals (Yvert nos) 1, 2-5 6-10, 11-15, 16-21, 22-31, 60-62, 101-107, 151-153, etc Ook wat 
blokken aanwezig (waarbij wat ongebruikt) Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15445 Noorwegen 1893-2000. Prijs: € 200,00 
Gebruikte collectie Noorwegen 1893-2000 in mooie kwaliteit op blanco bladen in map 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15409 Norfolk. Prijs: € 180,00 
Insteekboek met een postfrisse en ongebruikte collectie Norfolk 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15456 Oostenrijk 1850-2005. Prijs: € 2.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2005 in 3 Kabe albums Collectie is zeer 
goed gevuld met zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 175*, 176*' 177**, 418-424, 433-441', 
442-446*, 468-487, 512-517* (516 gebruikt), 518-523* (Rotary), 524-529*, 545-550*, 551-554, 557-
562*591-596* 617-622*, 623-626, Va-d** (Hitler opdrukken), etc Verder Oostenrijks Levant, Venetië 
Lombardijse, Bosnien-Herzegowina etc aanwezig Mooie collectie' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15515 Pakistan 1947-1990. Prijs: € 535,00 
Insteekboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Pakistan 1947-1990 Lot bevat ruim 500 
zegels met veel afwijkend materiaal zoals ongetand, kopstaande opdrukken, missende kleuren etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15513 Paraguay 1870-1995. Prijs: € 760,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Paraguay 1870-1995 in blanco album Collectie is zeer 
goed gevuld en bevat ook 76 bneven, waaronder luchtpostbneven en aangetekende bneven 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15432 Pausreizen. Prijs: € 220,00 
Vier albums met FDC s ter gelegenheid van de diverse pausreizen Ruim 300 enveloppen 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15392 Roemenië 1920-1960. Prijs: € 400,00 
Mooie postfnsse partij vnl complete series in diverse grote aantallen wo betere, op groot aantal zwarte 
steekkaarten, in doos Enorme cat w (waarschijnlijk 10 000+ euro) 
15429 Ruimtevaart. Prijs: € 235,00 
Houten kistje met pergamijnzakjes met postfns matenaal van het thema Ruimtevaart Tevens wat diver
se aanwezig 
15416 Rusland 1866-2005. Prijs: € 220,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1866-2005 in 4 insteekboeken Bevat veel materi
aal, waaronder ook blokken Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15483 Scandinavië 1851-1980. Prijs: € 7.250,00 
Prachtige zeer uitgebreide collecties Denemarken en Finland, beiden zo goed als compleet tol overcom
pleet, met vele extra's, zeer kwaliteitsbewust verzameld met o a Denemarken 1853 t/m 16sk 1863 rou
lette 16sk 1864/8 t/m 16sk, 1870 t/m 48sk, 1875 t/m lOOo, 5kr postkantoor in beide watermerken, goe
de postfaerges, prachtig deel reclame-zegels 1912 Faeroer voorloper, tevens Faeroer en Groenland incl 
Ijsberen, Finland incl mooi gerande 1856 lOk rood, slangentanden in meest mooie kwaliteit t/m 1 mark-
ka, 1891 sene t/m 7 roubel ongebruikt, 1901 t/m 10M(2) 1911 t/m 10M, verder wel compleet tevens 
schaduwverzameling, in 2 zelfgemaakte albums Prachtkoop met zeer hoge cat w 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15450 Slowakije 1939-1945. Prijs: € 320,00 
Op 2 zegels na (Michel 5 en 16) complete postfrisse en ongebruikte collectie Slowakije 1939-1945 op al
bumbladen in map met tevens veel gebruikte zegels (dubbel verzameld) Collectie bevat ook Michel no 
22* (gekeurd) Mooie collectie' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15387 Suriname stempels. Prijs: € 450,00 
Insteekboek met divers stempelmatenaal van Suriname Bevat puntstempels, kleinrond, scheepsstem-
pels etc In totaal 146 zegels en 1 bnefkaart Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15369 Treinstempels Nederland. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met 107 zegels en 47 bnefkaarten met treinstempels Mooie samenstelling met veel 
schaars matenaal Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15485 Tsjecho-Slowakije tentoonstellingscollectie 1918-1970 Prijs: € 11.500,00 
Ongelofelijk mooie tentoonstellings-verzameling opgezet in 16 albums met beschrijvingen, de mooiste 
collectie die we hebben kunnen aanbieden, zeer gespecialiseerd verzameld met proeven, typen/tandin-
gen, watermerken, vaneteiten, zegels op brief en vele andere bijzonderheden vele gekeurde zegels 
1919 opdrukken zeer uitgebreid met typen en variëteiten, met waarden t/m 10kr, luchtposten uitgebreid 
met proeven, opdrukken, Masaryk uitgaven in alle soorten en maten Hymneblokken met originele fol
ders + extra blok IK, deel van blok op echt gelopen bnef etc etc etc in 16 albums, in 3 verhuisdozen 
Unieke gelegenheid 
15393 USA 1861-1997. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1861-1997 in 5 Davo albums Goed gevulde collectie 
met zeer veel materiaal, waaronder veel modern postfns Hoge nominale waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15389 USA voorafstempelingen. Prijs: € 225,00 
Twee insteekboeken met ca 3500 zegels van USA met voorafstempeling Tevens catalogus van de bu
reau precancels van de precancel stamp society Compleet gefotografeerd op www.fllatelle.net 
15425 West Europa. Prijs: € 480,00 
Doos met 6 Davo albums met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van België Duitsland en 
Engeland 
15479 Zwitserland 1850-2000. Prijs: € 3.000,00 
Gebruikte, vrijwel complete collectie Zwitserland 1860-2000 in 3 Leuchtturm albums Collectie bevat zeer 
veel beter materiaal, zoals de pax-sene, alle blokken (blok 1 Naba 1934 met certificaat) etc Zeer mooie 
collectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15476 Zwitserland 1862-1990. Prijs. € 3.750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1862-1990 in 2 Leuchtturm albums 
Collectie IS zo goed als compleet en bevat dus zeer veel beter matenaal zoals blok 1 * (Naba 
1934), Pax serie postfns, luchtpost (inclusief no 1-2**), dienst, port etc Zeer mooie collectie, 
zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

üitreski 

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 nnet ons contact heeft opgenomen, verkopen is geen kunst, 

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen bel dan nu. 
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0) 

0) 
c 
0) 

Q. 
O 

O 
o 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardl.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 174 
zaterdag 2 juli 2011 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 2 juli van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 2 juli van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 175 wordt gehouden op 17 september 2011 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:info@pzhzeist.nl
mailto:info@leopardl.nl


Nationale postzegel beurs 

FILAFAIR... 2011 
is meer dan postzegels verzamelen! 

Gratis entree en parkeren. : Filafair... 

Goed bereikbaar met openbaarvervoer. 

Maaspoort Sports & Events 
Marathonloop 1 te 'sHertogenbosch 

2 & 3 september 2011 

^ 

i 
1 

www, filafair.nl / info@filafair.ni 

Pzh. 4 DE NEEF T^^^^^^^^^KÊ 
■ Speciale aanbiedingen / partijtjes. 
KAlle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit pnma kwaliteit 
■ FDC's of complete uitgiften zonder doubletten (•  incl stockboek) 

f 01, 
*F02. 

F04h. 

F06. 

*F07, 

F08. 

*F09. 

'FIO. 

F l l . 

Fl 3. 

F14, 
Fl 8a. 

Fl 8b. 
•Fl 9. 
*F22. 

F22a 
F22b 
F22c. 
F22d. 

*F34. 

Aruba 1986 t/m 1995 luxe posttrs compleet (c w €370) 
Nederiand combinaties uit boekjes 1/28 postfns, compleet 
mcl losse zegels NVPH (270 stuks, ca € 800 cat.wrd.) 
Nederland onbeschreven FDC's, 30 jaargangen 
compleet (1968/1997) mcl anrs vanaf 1977 (340st) 
NVPHnrs. E 88 t/m E375, ca 1000, cat wrd 
Oud Suriname 1961/1975 compleet postfns 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep Sunname, complete postfnsse verzameling 
210 uitgiften 1975 t/m 1991 cat wrd ca. 1520,

Indonesië blanco FDC's, 50 verschillende w.o veel 
modern en bijzondere fdc's Hoge cat.waarde 
Ned Antillen, compleet postfns 1953/1981 
(NVPH 244/702), cat waarde ruim 470,

Indonesie compleet postfns volgens Davo de jaren 
1970/1979 (Zonnebloem 672/976 ca. 1 400, c.w.) 
Nieuw Guinea compleet 1 / 8 1 , port en Untea 1 /19 
met nette plakkerrest in goede kwaliteit 
Verenigd Europa, mooi restant postfns, alleen Cept m 
complete uitgiften/blokken. (Michel'og i ca 300,) 
De 12 provincievelletjes m de originele mapjes 
Partij blokken en siervelletjes Europese landen postfns 
ca 75 verschillende, hoge cat waarde Michel 
Als voren, maar dan mooi gestempeld en ca 80 stuks 
Beriijn 19601990 compleet postfns op hoofdnrs Michel 
Pracht restverzamelmgen, postfns, complete uitgiften, 
geen doubletten, ruim 500, cat wrd (NVPH, Zbl of Michel) 
Nederiand 57, F22e, Bertijn + Bund 
Cur / Antillen 38, F22f. Bund 
Indonesië 33, F22g. DDR 
Rep Sunname 34, F22h. Beriijn 
Supercollecties complete uitgiften (senes en blokken) en 
zonder doubletten in luxe 64bladig stockboek: 

a. Indonesië, cat wrd Zonnebloem postfns ruim 2 000,

b Duitsland (BRD), postfns, cat.wrd Michel, ruim 2 000,

c Bund en Beriijn, mooi gestempeld en ruim 2 000, Michel 
d. Bund en Berlijn, luxe postfns en ruim 2 000, Michel 

■ Bestellingen bvk schriftelijk, fax of email Tel 0523614978 (vrijdag. 

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

74,

98,

75,

29,

115,

33,

49 

95,

35,

40 

49

29,

19,

75,

22,

26,

37,

27,

129,

119,

99,

98,

aterdag en ma 
"Franco boven 50, Bij vooruitbetaling op giro 4335822 franco en 4% korting Gratis pri 

Nederland (mcl piaatfouten) Ned Ant Aruba Suriname + Rep Indonesië D Reich Ber 

Pzh. N. OE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEf̂ SVAART 

1 
Complete postfnsse jaargangen 

Ned.Antillen 
1991 13,00 
1992 11,00 
1993 10,00 
1994 16,00 
1995 11,00 
1996 21,00 
1997 27,00 
1998 31,00 
1999 29,00 
2000 39,00 
2001 45,00 
2002 59,00 

" 2003 66,00 
" 2004 68,00 

2005 78,00 
* ' 2006 92,00 

2007 88,00 
2008 108,00 
2009 118,00 

* ' 2010 109,00 

Aruba 
9,00 
9,00 

10,00 
10,00 
11,00 
14,00 
21,00 
18,00 
22,00 
20,00 
18,00 
19,00 
19,00 
16,00 
33,00 
27,00 
22,00 
41,00 
37,00 
84,00 

■ 
Indonesië 

1) 

29,00 
24,00 
25,00 
49,00 
16,00 
44,00 
28,00 
39,00 
38,00 
33,00 
51,00 
40,00 
27,00 
49,00 
32,00 
57,00 
48,00 
30,00 

1) Indonesië excl Tblok (1997/2000) 
* ' Excl apart verkrijgbare pers postz 

vellen Ned Ant /Aruba 
Aanbiedingen complete jaargangen 
Ned Antillen 1982/1990 pfr 
Rep Sur 1992/1995 pfr 
Rep Sur 1996/1998 pfr 
BRD 1971/1990 postfns 
BRD losse senes/bkikken 

postfns 
111/112 20,00 
113/115 28,00 
116 17,00 
117/120 35,00 
121/122 35,00 
139/140 55,00 
141/142 24,00 

etc. Blok 2 8,00 
ndag van 13 0022 30 uur) 
slijsten op aanvraag 
jn BRD, VE en div buitenland 

69,00 
109,00 
139,00 
89,00 

luxe 
gest. 
9,00 

32,00 
8,50 

34,00 
19,00 
32,00 
22,00 
15,00 

Emall:ndeneef$kpnmailnl 

Fax : 0523610702 

ovengejrg 
Bedijn 

gest 
gest 

pfr 
pfr 
pfr 
pfr 
pfr 
pfr 
pfr 

Franse Zone 
B 

Am  Britse z 
(keur) 
(keur) 1/ 

■ 
(op hoofdnrs) 

BRD 
1961/70 
1971/75 
1976/80 
1981/85 
1986/90 
1991/93 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

postfns 
18,00 
19,00 
19,50 
28,00 
32,00 
43,00 
14,00 
14,00 
15,00 
17,00 
15,00 

Rep.Surlname pfr. 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

82,00 
113,00 
111,00 
109,00 
oa 

119,00 
149,00 
145,00 

op aanvraag 
(overige nrs 

75/79 
87/105 
71 
88/90 

106/109 
112/113 
115/120 
124/139 
140/158 
Baden 
oklA+lB 
one 
49 AII 
t/m IX/II 

op aanvraag) 
44,00 
45,00 
24,00 
7,00 
6,50 

15,00 
11,00 
17,50 
17,00 

postfns 
37,00 

postfns 
15,00 

220,00 
andere 
nrs. op 

aanvraag 
Curatao etc 
en Nederland 

N E D E R L A N D & 

Nederiand 
Complete jaarganger 

O.G. 

jaar postfns 
1950 549/67 
1951 568/77 
1952 578/00 
1953 601/16 
1954 641/54 
1955 655/70 
1956 671/87 
1957 688/06 
1958 707/19 
1959 720/35 
1960 736/51 
1961 752/63 
1962 764/83 
1963 784/10 

55,00 
15,00 
45,00 
16,00 
15,00 
16,00 
28,00 
10,00 
7,50 
7,50 
6,00 
3,50 
4,50 
3,00 

1964 811/35 1,00 
Jaargangen 1965/1976 
compleet postfns 
mcl blokken 
excl. blokken 

49,00 
24,50 

ovengejrg op aanvraag 

Nederiand luxe 
postfns gest. 

134/5 
136/8 130,00 
212/9 

13,50 
65,00 
18,00 

217 A 90,00 tC 
244/7 18,00 
346/9 
550/5 19,00 
556/0 28,00 
592/5 27,00 

38,00 
12,00 
19,00 
20,00 

Deutsche Reich luxe 
postfns 

Blok 7 17,50 
584/85 5,00 
634/42 19,00 
814 5,50 
815 2,25 
etc op aanvraag 

gest 
3,30 

(fdc's) ook in abonnement levertiaar 

" ^ 
Nederiand 
jaargangen Fdc's 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

■ 
11,00 
17,00 
25,00 
30,00 
29,00 
34,00 
39,00 
75,00 
77,00 
62,00 
72,00 
78,00 
86,00 

Fdc abonnement ■ 
zegelwaarde + 
€1,28 per env 
Piaatfouten etc. 
Nederiand 

Z43PM op rt93 
336 P randbl 
774 P in blok 

Nederiand 
4036 P luxe 
1444 PI op fdc 

Indonesië 
353 b! 
356 bf 
362 P (blok) 
363 P (op RIS) 
366 P randbl 
369 P 
370 P (blok) 
370 PI (blok) 
idem op RIS 

ostfns 
80,00 
32,50 
60,00 

est 
70,00 
65,00 

Mstfns 
24,00 
22,50 
9,50 

10,00 
11,00 
8,00 
8,50 

10,00 
10,00 

Irtan Barat postfns 1 
1 /42 + port compleet ■ 

op hoofdnrs 
17A 
18A 
23A 

t en fdc's 

17,50 
15,00 
15,00 
5,50 

lil 

http://filafair.nl
mailto:info@filafair.ni


i^WM E 
65 jaar unicef 

8'714341"067838' 

65 JAAR UNICEF 

Dit jaar bestaat UNICEF 
(United Nations Child
ren's Fund) 65 jaar. UNI
CEF zet zich in voor het 
welzijn van kinderen over 
de hele wereld door hulp 
te bieden bij het overwin
nen van armoede, ziekte, 
geweld en discriminatie. 
Het postzegelvel 65 
jaar UNICEF bevat tien 
verschillende postzegels 
met waardeaanduiding i. 
ledere postzegel verwijst 
naar een van de rechten 
van het kind. Wat dit 
specifieke recht inhoudt, 
is kort in de velrand 
beschreven. Volgens 
Unicef heeft ieder kind 
recht op bescherming 
tegen mishandeling, 
een naam, onderdak, 
familie, bescherming 
als vluchteling, onder

_ wijs, bescherming tegen 
o kinderarbeid, een eigen 
■̂  stem, zorg en op spel en 
z ontspanning. 
= UNICEF 65 jaar is niet 
^ de eerste postzegel van 
i de hand van ontwerper 
2 Reynoud Homan (1956). 
^ Zo ontwierp hij eerder de 

. . . postzegels Watersnood
4 1 0 ramp 50 jaar (2003), 

Astma Centrum Davos 
(1997), 200 jaar Australië 
(1988) en de Zomerpost
zegels (1987). 
Naast het postzegelvel 

verschijnt er ook een 
postzegelmapje, een 
prestigeboekje, een the
maboek en een eerste
dagenvelop (NVPH) 

SPIJKERMAN KONINKLIJK 

Afgelopen zondag i mei 
is onze redacteur Jacques 
Spijkerman in huiselijke 
kring na terugkeer van 
zijn vakantie in Turkije 
alsnog koninklijk onder
scheiden tot lid van de 
Orde van Oranje Nassau 
door burgemeester Pau
line Krikke van Arnhem. 
Omringd door zijn vrien
den van Po&Po, Novio
posta en de Nederlandse 
Academie voor Filatelie 
ontving Jacques de ver
sierselen. Burgemeester 
Krikke ging daarna in op 
de regels en gewoontes 
omtrent het dragen van de 
onderscheiding. Jacques 
is erg gelukkig met het 
lidmaatschap van de Orde 
van Oranje Nassau. Hij 
dankte zijn vrouw Truus 
die zijn hobby graag on
dersteunt en de personen 
die verantwoordelijk wa
ren voor deze voordracht. 
Jacques is al meer dan 
twintig jaar de vaste sa
mensteller van de rubriek 
Postwaardestukken in ons 
maandblad Filatelie. Zijn 
belangvoor het blad zit 'm 
vooral in het feit, dat hij 
een continue stroom van 
specialistische informatie 

FILAFAIR2011 

'Waterrijk 'sHertogen
bosch' is het thema van 
de de eerste nationale 
postzegelbeurs Filafair 
die 23 september wordt 
gehouden in IVlaaspoort 
Sports & Events te 
'sHertogenbosch. 
De organisator "Stichting 
Hertogpost" heeft TNT 
POST en ruim 30 gerenom
meerde postzegelstandhou
ders uit binnen en buiten
land bereid gevonden om 
op deze eerste postzegel
beurs te staan. Ook zullen 
bergen dubbeltjeszegels en 
tal van verenigingen act de 
presence geven. 
Filafair is gratis, evenals 
het parkeren op een eigen 
parkeerterrein. Er zullen 
speciale Persoonlijke 
Postzegels "Waterrijk 's
Hertogenbosch & Filafair... 
2011" komen, net als twee 
toepasselijke beursvelletjes 
van TNT Post met speciaal 
stempel. Belangrijk is wel 
te weten dat deze eerste 
Filafair geen ruilbeurs is 

Filafair... 
maar een postzegelbeurs. 
Voor meer informatie 
u)U)U).Jilqfair.nl. 

heeft weten te kanaliseren 
en deze via zijn rubriek 
aan vele tienduizenden 
verzamelaars ter beschik
king heeft gesteld. Niet 
iedereen verzamelt post
waardestukken gespeciali
seerd, uiteraard, maarniet 
zelden worden briefkaar
ten, antwoordcoupons en 
andere postaal materiaal 
dat niet onder de noemer 
'postzegel' valt als 'bij

vangst' bij een normale 
postzegelverzameling 
beschouwd, zodat velen er 
toch belangstelling voor 
hebben. Ook van belang 
is dat het werk dat Jacques 
voor Filatelie heeft gedaan 
 en nog doet  volkomen 
pro deo wordt verricht. 
Het zal hem heel veel vrije 
tijd hebben gekost (en 
dat zal nog steeds wel zo 
zijn). 

OPVALLEND POSTZEGELVEL IJSLAND 

Op 4 mei opende het 
Harpa Reykjavik Concert
gebouw en Congrescen
trum voor het eerst haar 
deuren voor het publiek. 
Het gebouw werd ontwor
pen door Henning Larsen 
Architects. De veelzijdige 
glasgevels aan de zuidzijde 
van het opvallende gebouw 
zijn het resultaat van een 
samenwerking met kunste
naar Olafiir Eliasson. Deze 
vorm doet denken aan de 
gekristalliseerde basaltko
lommen die vaak gevonden 
in het Ijslandse landschap. 

Olafur Eliasson ontwierp 
tevens het postzegelvel 
met vijf postzegels en een 
frankeerwaarde van ISK 
75, alsmede bijbehorend 
stempel voor IJsland Post. 
Meer info op uiujui.stomps.is 

VERENIGINGSBUDPRIJZEN 2011 
Ook in 2011 wordt weer 
gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, 
met de hoofdprijs van 
€250 voor de bladen van 
'algemene' postzegel
verenigingen. Volgend 
jaar komt deze prijs voor 
publicaties van gespecia
liseerde verenigingen in 
aanmerking. Verenigin
gen die aan de wedstrijd 
willen deelnemen, kunnen 
een formulier aanvragen 
bij secretaris Drs. S.W.D. 

Veenstra, Roelofsstraat 
31, 2506 VK Den Haag, 
telefoon 0703280342. 
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 
2010. 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. Formu
lieren die na 15 juli 2011 
worden teruggezonden 
en bij de secretaris bin
nenkomen kunnen helaas 
niet meer in behandeling 
worden genomen. Zoals 
gezegd: uw deelnamefor
mulier en de bijbehorende 
bladensets moeten dus ui
terlijk 15 juli 2011 ter post 
zijn bezorgd. De redactie 
wenst u alvast veel succes 
met uw inzending! 



DOE MEE AAN TEST NIEUWE SOSMAI 

TNT Post neemt dit voor
jaar een nieuwe generatie 
Sosma's in gebruik. 
Nieuw is, dat deze Sosma 
poststul<Icen weegt en 
door herlcenning van liet 
zegelbeeld en de fran
keerhaak de frankering 
herkent en controleert. 
De testfase biedt verzame
laar de mogelijkheid om 
mee te testen. Doordat 
de Sosma de zegels met 
bijbehorende frankering 
herkent en controleert 
wordt onderfrankering 

automatisch en in een 
vroeg stadium herkend. 
Bijzonder is tevens dat de 
stempel niet meer door 
een contactstempel wordt 
geplaatst, maar door een 
inktjet stempeling er op 
wordt gebracht. Leden 
van vereniging Po&Po 
hebben interesse deel te 
nemen aan een test in de 
beginfase van deze nieuwe 
machine. 
Wilt u als verzamelaar uw 
poststukken laten meelo
pen in de test, dan kunt 

60 JAAR TV OP ABONNEMENT 

Omdat dit jaar de televisie 
60 jaar bestaat, geeft 
TNT Post samen met het 
Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid een post
zegelserie uit. De postze
gels bevatten de tunes van 
bekende TVprogramma's 
die met de audiopen kun
nen worden beluisterd, 
als men hiermee over de 
postzegel gaat. Als eerste 
kwam onlangs het eerste 
postzegelvellet|e uit, ge
wijd aan de soap Medisch 
Centrum West. Deze liep 
van 1988 tot 1994 en trok 
wekelijks zo'n 3,5 miljoen 
kijkers. Medisch Centrum 

West, de Familie Knots, 
Studio Sport zijn allemaal 
terug te vinden in het 
archief van het Neder
lands Instituut voor Beeld 
en Geluid. Maar voor de 
complete serie moet men 
zich wel hierop abon
neren. Maandelijks krijgt 
men twee velletjes met 
bewaarbladen voor 
€ 15 (inclusief verzendkos
ten). Het velletje'Medisch 
Centrum West' plus gratis 
bewaarblad kost € 4,60. 
De overige delen  alleen 
in abonnement verkrijg
baar  kosten € 6,25 exclu
sief verzendkosten. 

OVERZICHT MUTATIES VERENIGINGSADRESSEN 

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

Heemskerk 
PV Heemskerk heeft een 
nieuwe secretaris: H. Win
terberg, Mozartstraat 84 
A, 1962 Ad Heemskerk, 
telefoon 0251234256, 
Kherman.winterbergiJ) 
ziggüjil. 

Rijswijk 
PVRijsu;ijk: adreswij

ziging secretaris. Sir 
Winston Churchilllaan 
370, F 438, 2285 SJ 
Rijswijk. 

's Hertogenbosch 
'sHertoflenbossche Filatelie
uerenyinfl (HFV): 
secretaris Wilco Bresser 
p/a Molenstraat 15 
4064 EE Varik 
Rsecrefarishfv(p)kpn

malLnl 
tel: 0620727006 

Mutaties van vereni
gingsadressen kunt u 
uitsluitend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, P.W. 
Alexanderlaan 41, 3273 
AS Westmaas, 
Kle.braakensiekOtelez. 
al. 

u deze in een voldoende 
gefrankeerde verzamel
envelop sturen naar TNT 
Post, ter attentie van Dhr. 
F. Sieben, Postbus 30250, 
2500 GG Den Haag. De 
testpost zelf dient ook 
gefrankeerd te zijn. Er mo
gen poststukken worden 
aangeboden die onderge
frankeerd zijn, maar deze 
zullen worden belast met 
een naheffing. 
De testpost volgt het tra
ject van de normale post
stroom. Deze post wordt, 
tijdens de testfase van 
de nieuwe Sosma, in het 
postproces gebracht en via 
de normale sorteerslagen 
vervolgens bij de geadres
seerden afgeleverd. TNT 
Post zal daarbij alles doen 
om te voorkomen dat de 
poststukken, die door 
de nieuwe machine zijn 
gestempeld, ook normaal 
gestempeld worden. TNT 
Post kan dit, gezien het 
testtraject, echter niet 
garanderen. De inzendter
mijn voor het aanbieden 
van testpost sluit op 20 
juni. Post die na deze da
tum binnenkomt wordt in 
de verzamelenvelop retour 
afzender gestuurd. 

ARGENTIJNSE 
BIBLIOTHEEKZEGEL 

Een postzegel van de 
nieuwe Argentijnse Natio
nale Bibliotheek, Buenos 
Aires. Antiquarische 
boeken sieren de centrale 
zaal, waaronder de eerste 
deel van de eerste Argen
tijnse krant "La Gaseta de 
Buenos Aires "(Buenos 
Aires Gazette) 18101821. 
Op de achtergrond kon
digen uittreksels uit de 
Gazette van 13 september 
1810 de oprichting van de 
Openbare Bibliotheek en 
de 2oojarige Herdenking 
van de Meirevolutie aan. 
De zegel met de frankeer
waarde $1.50 wordt in een 
oplage van 70.000 stuks 
gedrukt. Meer info: www. 
correoargentino.com.ar/ 
filatelia/filat.php 
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JAN ZOMERZEGELS 

De in 1969 opgerichte 
"Studiegroep Postmecha
nisatie UV Nederland" 
bestaat niet meer. Maar 
dat betekent niet, dat er 
op dat gebied niets meer 
is gebeurd. Integendeel, 
een jaar na de viering van 
het 30jarig Jubileum is 
de Studiegroep in 2000 
toegetreden tot de Ne
derlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststem
pelverzamelaar (Po & Po), 
en leeft daar sindsdien 
verder als "Groep Post
mechanisatie". Afgelopen 
februari is groepscoördi

nator Jan Zomer na bijna 
tien jaar opgevolgd door 
Jos Stroom. Ter gelegen
heid van deze overdracht 
heeft de Groep Persoon
lijke Jan Zomerpostzegels 
uitgebracht, waarop alle 
"sorteercodes" zijn af
gebeeld bij het adres van 
coördinator Jan Zomer. 
Iedereen kan voor een 
velletje of losse zegel in 
aanmerking komen. Hier
voor stuurt een email aan 
stroom(a)iviz.nl voor nadere 
informatie. 

POSTZEGELTARIEF 1 NAAR 50C ? 

PostNL, de naamsopvol
ger van TNT Post sinds 
eind mei  verwacht, dat 
de postzegeltarieven de 
komende paar jaar met 
1015% 23' stijgen. Zo zal 
posttarief I van € 0,46 
naar€ 0,50 oplopen. Of 
dit al komend jaar ge
beurt, wil de directie nog 
niet kwijt. 
Met deze maatregelen 

hoopt het postbedrijf de 
afname van het aantal 
poststukken deels op te 
vangen. PostNL verwacht 
in 2015 in Nederland nog 
driekwart van de post
markt in handen te heb
ben, tegen 83% afgelopen 
jaar. De overige 25% zou 
dan voor concurrenten als 
Sandd zijn weggelegd. 

http://correoargentino.com


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(3)xs4all.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

i 6 0 JAAR NEDERLANDSE TVGESCHIEDENIS 

Op 26 april verscheen 
een blok met tien zegels 
ter gelegenheid van de 
promotieactie voor een 
nieuw abonnement op 
vastkaderzegels! Dit keer 
gewijd aan het 6ojarig 
bestaan van de Neder
landse TVprogramma's. 
Als eerste in de reeks van 
33 of 37 is een blok ge
wijd aan de serie Medisch 
Centrum West (MCW) 
met Mare Klein Essink 
als 'dokter Jan'. 
Verder volgen de Familie 
Knots, Studio Sport, Keek 
op de Week, BNN, Tijd 
voor Max, Sterrenshow, 
Het Klokhuis en RTL 
Boulevard. 
Blijkens een Youtube film
pje zijn er behalve MCW 
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nog acht programma's 
gedrukt wat overeenkomt 
met een drukvel van acht 
voor MCW en een tweede 
drulcvel voor de acht 
bovengenoemden! 
De zegels zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Secu
rity Print, Haarlem in 
vijfkleuren offset (de 4 
CMYKkleuren plus fos
for) en voorzien van een 
kamtanding Y. 
Net als bij de Koolmees 
en de navolgers is een 
code aangebracht over het 
hele zegelbeeld waarmee 
met behulp van een spe
ciale pen een geluids
fragment uit de serie te 
horen is. 
Artikelnummer: 310646, 
productbarcode 71071. 
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:K JINKLUKE. 
iNEBERIANBc 

ORGANISATIE VOOR 
ECONOMISCHE SAMENWERKING 
EN ONTWIKKELING 
DE OESO ZET ZICH AL 50 JAAR 
WERELDWIJD IN VOOR SROTERE 
WELVAART EN WELZIJN VAN MENSEN 
DOOR NAUWE SAMENWERKING 
TUSSEN UNDEN WVWOECO 0R6 

• KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
a BILJARTBCND 
• DE KNSB BESTAAT IN 2011 100 JAAR 

EN IS DE NATIONALE SPORTBOND 
VOOR BIUARTSPORT DIE ALLE 
KEUSPORTEN (POOL, CARAMBOLE 
SNOOKER EN DRIEBANDEN) 
VERTEGENWOOROIQT WWWKNBBNL 

:1^9JAAR : 
:K JINKLUKE: 
iNEBERlANBl 

201 NEDERL&ND • 
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DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
DAMBOND (KNDB) IS EEN SPORT 
BOND MET 6000 LEDEN EN 
PROMOOT HET DAMSPEL IN DE 
RUIMSTE ZIN WW/W KNDB NL 

™TDEK 
60 JAAR TELEVISIE MEDISCH CENTRUM WEST 
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HALLMARKZEGELS 

Eind april/begin mei 
werden tien nieuwe 
Hallmarkzegels op de 
markt gebracht. Hiermee 
is het repertoire weer 
gelijk aan dat van vorig 
jaar met de 44c! 
Bij toeval zijn enkele kaar
ten gevonden, waarbij de 
fosforbalk gedeeltelijk 
grijs is geworden! De 
kiosken hebben kennelijk 
de rekken met wenskaar
ten (te) lang in de zon 
laten staan! Defosfor
balken zelf reageren niet 
meer zo goed onder UV! 

!z^^ •<tÊM 
:j ■ ■ ■ :ttB^ 
UJ^VJ 
a MM 

I I I J L ^ ^ ^ 
:Z^» 

A : 

IHH 
^̂ ^̂ Ĥ : 
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SLOTLOEVESTEIN 
MÉÉR DAN EEN MUSEUM SLOT 
LOEVESTEIN IS EEN VAN DE 
BEKENDSTE KASTELEN VAN 
NEDERLAND VOORAL DOOR DE 
SPECTACULA RE ONTSNAPPING N 
EEN BOEKENKIST VAN HUGO DE 
GROOT WWW SLOTLOEVESTEIN NL 

NEDERLAND 
u: 

Cle^'ooTscHAP 
reDERi.AMDSE 
COn/IPONISTEM 

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

I O O J A Ä R 
GENOOTSCHAP 
ME3EAI.AN3SE 
COMPONISTEN 
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JUBILEUMZEGELS 

Op 2 mei verscheen een 
blok met tweemaal vijf 
zegels d.w.z. vijf verschil
lende zegels in paren met 
een tussentab. 
De gelegenheden: 
50 jaar OECD 

IOC jaar Kon. Ned. 
Biljartbond 

■ 100 jaar Kon. Ned. 
Dambond 

 650 jaar Slot Loevestein 
■ 100 jaar Genootschap 
van Nederlandse Com
ponisten 

De zegels zijn gedrukt 
in vijfldeuren offset (de 
4 CMYKkleuren plus 
fosfor) en voorzien van 
een kamtanding Y. 
Artikelnummer: 310561, 
productbarcode 68156. 

A\AAK VAN JE KAART EEN CADEAÜÏJE! 

^ OJf: L

ü? O ® © ! post 

xym 201J0 

18 APRIl . 0 1 
■ip:»9>s9^i^^Cs^'st!^ 

WEKEN VAN DE KAART 

Op 18 april verscheen 
een blok met drie zegels 
ter gelegenheid van de 
promotieactie voor het 
gebruik van wenskaar

ten. Bij aankoop van drie 
kaarten ter waarde van 
minimaal € 5 kreeg men 
het blokje van drie zegels 
gratis erbij. 
De zegels zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Secu

rity Print, Haarlem in 
vijfldeuren offset (de 4 
CMYKkleuren plus fos
for) en voorzien van een 
kamtanding Y. 
Artikelnummer: 310463, 
productbarcode 68132. 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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THIS IS BELGIUM  HUMOR MET MACHT 

Op 27 juni verschijnt een 
blok met tien zegels van (i) 
(= € 0.61) met afbeeldingen 
van verschillende cartoons: 
Marec  Mare De Cloedt 
(Brugge 27.01.1956) 
Gal  Gerard Alsteens (Ou
dergem 03.08.1940) 
Dubus  Frederic DuBus 
(Brussel 11.11.1963) 
Zaza  Klaas Storme 
(01 05.1967) 
Kroll  Pierre Krol! (Gwaka, 
Congo, 1958) 
Kamagurka  Luc Zeebroek 
(Nieuwpoort 05.05.1956) 
Vadot  Nicolas Va
dot (Carshalton, UK 
17 06.1971) 
Cecile Bertrand (Luik 
01.01.1953) 
Zak  Jacques Moeraert 
(Gent 04 05.1948) 
Clou  huistekenaar van het 
dagblad La Libre Belgique 
sinds 1996. 
Het blokontwerp is van 
Herman Houbrechts. 
De blokken zijn gedrukt in 
vierkleuren rasterdiepdruk 
op een Goebelrotatiepers 
in de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is wisse
lend wat wijst op scheer
perforaat. Alleen bij het 
eerste zegels links is een 
perforatie doorlopend naar 
de bovenkant aanwezig ter 

vergemakkelijking van het 
losscheuren. Het blok kost 
€ 6.10 en wordt slechts als 
geheel verkocht. 

HENRI TOULOUSELAUTREC 

Op 26 juni verschijnt 
een hangblolqe met tien 
verschillende zelfkle
vende zegels van (i) (= 
€ 0.61) met werken van 
ToulouseLautrec. Het 
hangblok kost 

€ 6.10 en wordt en bloc 
verkocht. De boekjes 
zijn gedrukt in vierkleu
ren rasterdiepdruk op 
een Goebelrotatiepers 
in de Zegelwerkplaats m 
Mechelen. 

TEAMSPORTEN 

Op 27 juni verschijnt een 
blok met vijf zegels van 
(i wereld) (= € i.io) met 
afbeeldingen van vijf ver
schillende teamsporten: 
hockey, voetbal, basket
bal, volleybal en handbal. 
Het ontwerp is van Frede
ric Thiry. De blokken zijn 

gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk op een 
Goebelrotatiepers in 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3  27.66x40.20mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 16/23 tanden hor./ 

vert. Aan bovenkant met 
een gat doorlopend, links 
en rechts en in de onder
rand geheel doorlopend. 
Productbarcode op de 
rechterrand van het blok, 
dat €5.50 kost. [2] 

PLOEG 
SPORT 
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SLECHT VOORTEKEN? 
Heb je nog naar het 
huwelijk van de Engelse 
prins William en Kate Mld
dleton gekeken? Dan was 
je niet alleen. Over de hele 
wereld zaten miljoenen 

BABYLONISCHE 
SPRAAKVERWARRING 
Heb je wel eens gehoord 
van een Babylonische 
spraakverwarring? Dat is 
als mensen maar door 
elkaar blijven praten 
zonder naar elkaar te 
luisteren. In het oude 
Babel wilde men onder 
leidingvan Nimrod de 
allerhoogste toren ter 
wereld bouwen: de Toren 
van Babel. De toren 
moest helemaal tot de 
hemel reiken. Volgens 
de Bijbel vond God dat 
Nimrod en zijn volk veel 
te machtig werden. Om 
dat te voorkomen zorgde 
God ervoor dat men 
opeens allemaal verschil

lende talen sprak. Het 
gevolg was dat de toren 
nooit werd afgebouwd, 
want men kon niet meer 
communiceren. Oos
tenrijk gaf onlangs een 
postzegel uit waarop je 
de nooit voltooide toren 
mooi kunt zien. Het staat 
op een schilderij van jan 
Breughel de Oude. 

STERREICHK'.'.'..:;:'.' 
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mensen voor de televi
sie om alles te kunnen 
volgen. De trouwerij van 
deze toekomstige koning 
en koningin van Engeland 
kreeg ook veel filatelisti
sche aandacht. Natuurlijk 
verschenen er postzegels 
in Engeland zelf Verder 
zijn er heel veel landen 
die een band hebben met 
Engeland. Of waarvan 
de Engelse koningin 
ook hun staatshoofd is, 
zoals Canada, Austra
lië en NieuwZeeland. 
Allemaal landen die het 
huwelijk met postzegels 
herdachten. Ook in Niue, 
dat bij NieuwZeeland 
hoort, gaf men zegels uit. 
Alleen op die zegels kwam 

kritiek. Wat was namelijk 
het geval? Het paar werd 
afgebeeld op twee afzon
derlijke zegels, maar die 
twee zegels zitten wel aan 
elkaar. Zwartkijkers zagen 
dit als een slecht voorte

ken. Als je de twee zegels 
van elkaar scheurt dan....is 
het paar gescheiden! Dat 
gebeurde met de ouders 
van prins William en met 
zijn moeder liep het niet 
goed af 

500 jaar 
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PURMEREND MARKTSTAD 
De Dag van de Jeugdfila
telie 2012 wordt gehou
den in Purmerend. De 
veemarkt in die stad trok 
vroeger heel wat men ' 
sen die eens een kijkje 
kwamen nemen. Sinds de 

JEUGDLID VINDT 
INTERESSANT POSTSTUK 

Mark Hoogendoorn, 
een jeugdlid van de 
postzegelclub van 

Boskoop, heeft onlangs 
een wel heel bijzonder 
poststuk gekregen. 
De afbeelding op de 
postzegel, waarmee de 
briefis gefrankeerd, is 
helemaal verschoven. 
Daardoor zijn eigenlijk 
twee halve zegels te 
zien. Mark is erg blij 
met zijn bijzondere 
briefen vraagt zich af of 
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anderen ook wel eens 
zoiets hebben gezien. 

mond en klauwzeerziekte 
van een paar jaar geleden 
is die markt er niet meer. 
Maar Purmerend mag 
zich nog graag marktstad 
noemen. Elke dinsdag is 
er een drukbezochte wa
renmarkt met voor elk wat 
wils. Op de laatste don
derdag van de maanden 

I PurmsrBnd : 
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mei tot en met september 
is er de Matsmarkt voor 
de verzamelaars van 
van alles en nog wat. De 
afgelopen jaren werd er in 
augustus een grote inter
nationale markt gehouden 
met standhouders uit heel 
Europa, die allemaal hun 
specialiteiten meenamen. 

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: 0183  40 39 52 

FILAMARATHON 2012: VAKANTIE 

Het thema van de Dag 
van de Jeugdfilatelie 
en de Filamarathon is 
vakantie. Vorige maand 
stonden we stil bij vraag 
1. Wat vind je leuk om te 
doen tijdens de vakantie? 
Voor de tweede opdracht 
moet je een of twee bla
den maken die antwoord 

Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn i 
toegestaan, maaralleen 
bronvermelding. 

geven op de vraag: Wat 
neem je allemaal mee 
om goed voorbereid op 
vakantie te gaan? 
Laat je fantasie zijn gang 
gaan. Stop je alles in een 
l<offer of ben jij meer het 
rugzaktype? 
Neem je heel veel kleding 
mee of juist zo weinig 

mogelijk. Moeten er spel
letjes mee of liever een 
mooi boek? 
En dan nog de vraag 
ga je met de caravan 
of gewoon een tentje? 
Genoeg mogelijkheden 
om er mooie bladen van 
te maken. 
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J^i jk uit; £eiï 
bij xoemt om 
je hoofd/ 77"' 
wat doe je dan? 
^e loopt weg, 
want je bent bang dat hij steekt. 
^JyetQens voor nodig, ^^at beestje 
kijkt wel link uit voordat hij xijn 
angeltje in jouw velletje steekt: 
veel te gevaarlijk. 

melen. Met haar lange 
tong haalt ze nectar 
uit de bloem. Nectar 
is suiker dat de bloem 
zelf maakt. Weet je dat 
je zelf ook die nectar uit 
een bloem kan halen.' 
Probeer het maar, het 
is heerlijk zoet. De bij 
bewaart de nectar in 
haar maag, de honing

maag. Als die buik vol 
zit, vliegt ze terug naar 
de korf. 

Let even op: een bij is 
geen wesp. 
Ook al lijkt deze bij wel 
op een wesp, hij is het 
met. Dit soort heet: 
zweetbij. Ik heb ze hier 
nog niet gezien, maar jij 
misschien wel? 

Hoe zat het nou ook al 
weer met de bij? 
We gaan het verhaal 
van de bij even herha

len. Dan weetje meteen 
weer waarom het zo'n 
bijzonder dier is. We 
weten het allemaal: de 
bij komt langsgezoemd 
en speert zó de bloem 
in. BZZZZ hoor je al

leen maar. 

Nectar 
Het zijn de werksters 
die de nectar verza

In de korf 
Nu wordt de honing 
uit de maag van de bij 
in een van de honing

raten gestopt. Als de 
cel vol zit, gaat er een 
waslaagje overheen: 
deurtje dicht. Dat is de 
voorraadkast voor de 

winter. De imker die 
bijen houdt, haalt de 
honing op een gege

ven moment uit de 
honingraten om het in 
een potje te doen en te 
verkopen. Hebben de 
bijen dan in de winter 
niks te eten? Natuurlijk 
wel. De imker geeft zijn 
bijen suikerwater. Daar 
zijn ze kennelijk ook 
tevreden mee. 

Maar er is nog wat 
Als de bij op de bloem 
zit, raakt hij met zijn 
pootjes het stuifmeel 
van die bloem aan. 
Dat blijft aan zijn lijfje 
hangen. Komt hij op 
een andere bloem, dan 
kan dat stuifmeel er 
weer afvallen. En laat 
dat nou precies de 
bedoeling zijn! Op die 
manier krijgen bloemen 
eikaars stuifmeel en 
worden ze bevrucht. 
Want zonder stuifmeel, 
geen bloemen en geen 
vruchten. Daarom is het 
ook een ramp als er in 
een gebied geen bijen 
voorkomen. Dan kan je 
de bevruchting rustig 
vergeten. Geen appels 
aan de bomen, geen 
peertjes op je bord. 

VI^T NAM \ BOu CHINH 

■  .      .      . 

Een lekkere dikke 
Ja, dat zal een kool

meesje dat deze dikke 
bij vangt, zeker zeggen! 
Dit is geen honingbij, 
maar een hommel. 
Ze zijn familie van de 

honingbijen, en ze kun

nen meer dan een keer 
steken. 
leder jaar komt er zo 
ongeveer in mei, als het 
warmer weer wordt, bij 
ons een enorm dikke 
hommel uit het plafond 
zetten. Die had zich 
voor de winter verstopt 
in een warm holletje en 
hij heeft zo de winter 
overleefd. Niet dat hij 
veel kan, hoor, want hij 
is zo suf als wat. 
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OMANA|NJ : 

Wie wonen er in de 
korf? 
We hebben de werk

sters , de darren en de 
koningin, je begrijpt 
wel, dat de laatste een 
luizenleven heeft. Ze 
hoeft de hele dag alleen 
maar eitjes te leggen 
die door de werksters 
weggebracht worden in 
de raten. Zij geven de 
koningin eten, ver

zorgen haar en doen 
alles wat er gedaan 
moet worden. De dar

ren hebben ook geen 
drukke baan. Zij hebben 
één keer de koningin 
bevrucht en als dat 

*rm^mimnv^nmnr^^^^ 
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gebeurd is worden ze 
vriendelijk verzocht weg 
te gaan. Om nooit meer 
terug te komen in de 
korf Ook een manier 
om er van af te komen. 

De imker 
Dit IS iemand die bijen 
teelt en daarvoor een 
aantal bijenkorven 
heeft. Hij doet het om 
de honing van de bijen 
te krijgen om te ver

kopen. Het IS wel een 
beetje een gevaarlijk 
werkje, want de bijen 
zijn er natuurlijk niet zo 
blij mee als er iemand 
hun honing weg komt 
halen. Daarom draagt 
een imker een bescher

mend pak, en met rook 
uit een speciale pijp 
worden de bijen rustig 
gehouden. Zo kan hij 
dan bij de korven om er 
een paar raten uit te ha

len. Een imker word je 
niet zomaar; daarvoor 
moet je wel een cursus 
gevolgd hebben. 

i i i i i n n i m m i i i n n a i i 

Veel te leren 
Denk nou niet dat je 
over de bij snel klaar 
bent, ik heb voor dit 
verhaal ook heel veel 
moeten opzoeken en 
lezen. Maar dat is de 
filatelie: leren over post

zegels. Ga j i j het ook 
eens proberen? Succes 
er mee! 
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THEMATISCH PANORAMA JUNIOR 
Op 6 april 1974 won ABBA het Eurovisie Songfestival. Daarna ging 

het snel. ABBA werd een wereldberoemde band en scoorde vele 
nummer 1-hits. Ze verkochten meer dan 375 miljoen platen, en 

verkopen nog steeds elk jaar tussen de twee en drie miljoen platen. 
Dertig jaar na het winnen van het Eurovisie Songfestival is dat toch 

niet slecht. In 1999 ging de musical Mamma Mia! in première in 
Londen. De musical werd een groot succes en werd in vele landen 

opgevoerd. In 2008 ging de gelijknamige film in première. Ook deze 
film werd een groot succes. 

ZWEEDSE BAND AL 30 lAAR EEN HIT 
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Elf jaar ABBA 
In 1972 brengen Björn UI-
veaus, Agnetha Fältskog, 
Anni-Frid (Frida) Lyng-
stad en Benny Andersson 
samen een single uit, 
"People Need Love". Dit 
IS het begin van ruim 
tien jaar ABBA. In 1974 
Vî innen ze het Eurovisie 
Songfestival. In de negen 
jaar die volgden heeft 
ABBA acht Engelstalige 
albums en één Spaans
talig album uitgebracht. 
ABBA behaalt haar groot
ste hits tussen 1974 en 
1981. De laatste singles 
zijn een minder groot 
succes, maar "Under 
Attack", de allerlaatste 
single, haalt wel de top 
vijf in Nederland en 
België. Na het uitbrengen 
van het laatste album, 
"The Visitors", besluiten 
de ABBA-leden aan eigen 
projecten te werken. 
Niemand heeft het eind 
van ABBA uitgesproken 
maar het zit er wel aan 
te komen. Agnetha en 
Frida werken allebei aan 
een soloalbum en Björn 
en Benny werken aan 

de musical Chess. Een 
nieuw ABBA-album komt 
er niet. In de beginjaren 
waren de nummers 
meestal vrolijk. Na zijn 
scheiding van Agnetha 
ging Björn persoonlij
kere nummers schrijven, 
zoals "The Winner Takes 
It All". Ook haalde hij 
inspiratie uit het huwelijk 
van Frida en Benny, dat 
in 1981 op de klippen 
liep. 

Here I go again 
judy Cramer, de producer 
van Mamma Mia!, liep al 

jaren rond met het idee 
voor een musical rond 
ABBA, maar het mocht 
absoluut niet het verhaal 
van de band worden, 
vertelt via de nummers. 
Ze vond de scriptschrij
ver Catherine Johnson. 
Die kwam al in het eerste 
gesprek met het idee van 
een meisje dat wil gaan 
trouwen en drie moge
lijke vaders heeft. Ze 
nodigt hen stiekem uit 
voor haar bruiloft. John
son mocht zelf kiezen 
welke ABBA-nummers 
ze wilde gebruiken, en ze 

koos uiteindelijk vooral 
voor bekende nummers. 
Donna, een alleen
staande moeder, heeft 
een hotel op een klein 
Grieks eiland. Haarenige 
dochter Sophie gaat trou
wen en Donna's vrienden 
Tanja en Rosie met wie 
ze een band vormde 
komen naar het eiland. 
Sophie wil dat haar vader 
haar weggeeft, maar ze 
weet niet wie het is en 
heeft alle drie potentiële 
vaders uitgenodigd... Pre
cies 25 jaar nadat ABBA 
het songfestival won, 6 
april 1999, ging Mamma 
Mia! in première. Twaalf 
jaar later draait de musi
cal in Londen nog steeds 
en is hij opgevoerd in 
tientallen andere landen. 
In Nederland speel
den Simone Kleinsma 
(2003-2005) en Lone 
van Roosendaal (2009-
2010) de rol van Donna. 
Celine Purcell (2003-
2005) en Elise Berends 
(2009-2010) speelden 
de rol van Sophie. Lone 
van Roosendal heeft de 
rol van Donna in België, 

Nederland en Duitsland 
gespeeld. 

James Bond 
Al vrij snel kwam men 
met het idee om van 
de musical een film te 
maken. De eerste versie 
van het script was afin 
februari 2005, en nog 
vele volgden. Het verhaal 
moest iets worden veran
derd en ingekort. Meryl 
Streep werd gevraagd om 
de rol van Donna te spe
len en Amanda Seyfried 
werd gecast als Sophie. 
Ex-james Bond Pierce 
Brosnan werd Sam, één 
van de drie vaders. De 
twee andere vaders wer
den gespeeld door Stellen 
Skarsgard en Colin Firth. 
Mamma Mia! werd de 
meest succesvolle Britse 
film ooit gemaakt ook al 
waren de recensies niet 
geweldig. In Zweden werd 
het de best verkochte film 
aller tijden. Dertig jaar 
na het winnen van het 
Songfestival is ABBA nog 
steeds een hit. 

Amy Ctoeneveld 



IWDSTSCRIPTUM-
ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

BRIEFi<AART 

V 
A'^"ST ' - - : ;n , 
Cl 13 * X * 29 3 
PEH Lü(;HTPubT 
OVERegBRACHT 

Dit zi)n de antwoor
den van de puzzel 
van maart 2011 
1 Adrievander 
Veer 2 Teylers Mu 
seum m Haarlem, 
3 Sven Nordquist 
4 schuren, torens 
en oude gebouwen, 
5 55 cm, 6 i6 landen 

Na loting heeft Lotte Dijkman uit Deventer een 
prijsje gewonnen 

Hartelijk gefeliciteerd' 

PUZZEL JUNI 2011 

Hier Zijn de vragen van deze maand 
1 Wat i sde lUCN' 
2 Waaraan kun je luchtpost herkennen' 
3 Wat IS nectar' 
4 Wat doet een imker' 
5 In welk jaar won ABBA het Eurovisie 

songfestival' 
6 Wie kreeg er een bijzonder poststuk' 

Stuur je antwoorden voor i september 2on naar 
de redactie van De Posthoorn, De Goedemeent i, 
1447 PT Purmerend 
Vergeet met je naam, adres en 
PUZZEL JUNI 2011 te vermelden 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels' 

Meer dan 1400 jongens 

en mersjes gingen je voor 
De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

Een boek dat iedereen 
m 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 aerofilatelie? 
Aerofilatelie is een 
moeilijk woord voor 
luchtpostfilatelie Je bent 
een luchtpostverzame 
laar als je poststukken 

verzamelt die door de 
lucht zijn vervoerd Aan 
deze poststukken moet 
je wel kunnen zien dat 
ze met een vliegtuig 
of een luchtballon zijn 
meegenomen Je herkent 
het aan bijvoorbeeld aan 
komststempels, lucht 
poststrookjes speciale 
tarieven of vluchtstem-
pels In hoofdstuk4 van 
het ABC deel 2 lees je er 
alles over Misschien is 
het wel iets voor jou' 

PC TIP VAN MARTH 
Zoek MSN vrienden/ vriendinnen die de
zelfde interesse hebben Een webcam maakt 
een discussie over een bepaalde zegel wel 
erg eenvoudig Dit overleg kan uiteraard 
wereldwijd' 

Marth van Herk 

WIST JE DAT... 
er ook rivierdolfijnen 

z i jn ' Je kent natuurlijk 
wel die leuke springende 
dolfijnen En dan hebben 
we het over zeedolfijnen 
Maar rivierdolfijnen zijn 
met van die springers Ze 
leven m de grote rivieren 
op aarde zoals de Ama 
zone (Zuid Amerika), de 
Indus Pakistan), de Can 

ges (India) dejangtseki-
ang (China) en zo meer 
Deze dolfijnen zien er 
een beetje anders uit Ze 
hebben een lange smalle 
bek waarmee ze goed 
visjes kunnen vangen m 
ondiep water 
De Internationale Orga 
msatie voor het Behoud 
van de Natuur (lUCN) 
heeft echter alarm gesla
gen voor de rivierdolfij 
nen Sommige families 
worden met uitsterven 
bedreigd 
De grootste bedrei 
gingen komen van de 
mensen 
De dieren worden 

gevangen m visnetten 
als bijvangst De rivieren 
worden heel erg vervuild, 
waardoor de dieren ziek 
worden En door het 
aanleggen van dammen 
en dijken wordt hun 
leefgebied afgesloten 

Toon Oomens 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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IMA
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

RENAISSANCEKUNST OP POSTZEGELS 

Afgelopen hal^aar heeft 
de Renaissancekunst 
in grote belangstelling 
gestaan door een aantal 
grote tentoonstellingen 
in Nederland, Engeland, 
België en Frankrijk over 
schilders als Lucas van 
Leyden, Lucas Granach 
en Jan Gossaert. Op 
postzegel was dit helaas 
niet te merken. Wel 
verscheen er in november 
2010 in een tweelinguit
gifte van de Franse en de 
Belgische Post een velletje 
gewijd aan Rogier van der 
Weyden. Hoewel Waal is 
hij een van de grote der 
Vlaamse primitieven, de 
15e eeuwse stroming van 
schilders uit de Zuide
lijke Nederlanden die de 
overgangsstijl belichamen 
tussen de laatgotische 
internationale stijl naar 
de Renaissance. In het 
Franse en Belgische vel
letje zijn de schilderijen 
van de IVladonna met Kind 
van [i] en het portret van 
Laurent Froimont van [2] 
weergegeven. Ze vor
men oorspronkelijk een 
tweeluik en zijn in de loop 
der eeuwen gescheiden 
geraakt en hangen nu in 
het Museum van Caen, 
resp. in Brussel. 
In 20og heeft de Belgische 
post ook al een zegel 
uitgegeven van Rogier 
van de wenende Maria 
Magdalena van afb. [3] uit 
het altaarstuk van Christus 
aan het kruis. De maxi
mumkaart toont dit be
weningtafereel uitgebrei
der met een flauwgevallen 
Maria. Nog emotioneler is 
dit weergegeven op de in 
1964 uitgegeven postzegel 
uit het blok met Rogiers 
beroemdste schilderij, de 
kruisafneming van afb. 
[4]. Het blok kwam uit 

_ t.g.v. de 500e verjaardag 
ö van het overlijden van de 
~ schilder. De armen van de 
z dode Christus en Maria 
^ zijn in dezelfde houding 
ïï geschilderd in de vorm 
i van een boog. Hierbij 
2 wordt gerefereerd aan de 
^ opdrachtgevers: het Grote 

Gilde van de Voetboog van 
Leuven. Het schilderij was 
zo goed, dat de landvoog
des Maria van Hongarije 
(de zus van Karel V) het 
later wilde hebben en de 
gildebroeders moesten het 

maar met een kopie doen. 
Philips II zag het schilderij 
bij zijn tante hangen en 
nam het later mee naar 
Spanje en daar hangt het 
nu als een van de topstuk
ken in het Prado. 

T.g.v. de 500e sterfdag van 
de Italiaanse renaissan
ceschilder Botticelli ver
scheen ook in november 
vorig jaar in Frankrijk het 
velletje van een van zijn 
beroemdste schilderijen 
"De lente." Hierop staat 
Venus centraal, omringd 
door mythologische 
figuren. De schilderstijl 
van Botticelli kenmerkt 
zich door sierlijke, lang
gerekte figuren, gekleed 
in opbollende, wappe
rende stoffen, zoals de 
maximumkaart van afb. 
[5] toont. Het velletje 
leent zich uitstekend om 
het schilderij in detail 
te ontleden met de twee 
postzegels van twee 
scènes uit het schilderij. 
Opmerkelijk is dat de 
Franse post niet voor een 
postzegel van de centrale 
figuur Venus koos, maar 
voor de twee acties naast 
haar. Dat is de klassieke 
scène van de drie gratiën 
van [6], die een bevallige 
reidans uitvoeren om de 
intocht van de lente te vie
ren. Botticelli past hierin 
met succes de techniek toe 
van het aanbrengen van 
dunne lagen verf die hij 
van de Vlaamse schilders 
heeft geleerd. De tweede 
postzegel is de scène 
rechts van afb. [7], waarbij 
de Nimf Chloris belaagd 
wordt door Zefyr, de god 
van de wind en zij angstig 
naar hem om kijkt. Kaart 
[8] toont haar in detail 
met de bloemen die uit 
haar mond stromen. Het 
speciale gelegenheids
stempel completeert het 
geheel. Kaart [9] toont 
Flora, de godin van de 
bloemen, terwijl ze met 
bloemenkransen getooid, 
rijkelijk bloemen uitstrooit 
in de sinaasappelboom
gaard waar de scène zich 
afspeelt. Het schilderij is 
mede zo beroemd door 
de wel 500 verschillende 
soorten bloemen die er 
zeer gedetailleerd opzijn 
afgebeeld. 

'IJfk^^WM 

^ a i 
■PI»*' 

H^H 
r^9|Hj^H 

' ,*. ' 'S|P 

8Ldî 4 
npHiP.//, » 
H^^wbL'̂ ''ftS 
^Ifflp^^ 
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^.V^^SMHI^ 
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KlgQK^ißfiEbAP 
100 JAAR MICROBIOLOGIE 

Het postzegelvel loo jaar 
Nederlandse Vereniging 
voor Microbiologie telt 
tien verschillende postze
gels met de waardeaan
duiding I Nederland. Op 
elke postzegel is een sterk 
vergroot microorganisme 
afgebeeld binnen een rond 
kader, zoals door een mi
croscoop wordt gezien. De 
tien afgebeelde microor
ganismen zijn gist (wijn), 
schimmel (penicilline), 
melkzuurbacterie (kaas), 
archebacterie (biogas), 
bacterie (groenbemes
ting), alg (biodiesel), bac
terie (afvalwaterzuivering), 
schimmel (compost), 
bacterievirus (desinfectie) 
en bacterie (zelfhelend 
beton). Opdevelrand 
naast elke postzegel wordt 
de wetenschappelijke 
naam en de werking van 
het bewuste microorga
nisme weergegeven. Het 
velletje werd ontworpen 
door Daniël Maarleveld uit 
Amsterdam. 

" e n e maakt 

NEDERLAND 2 0 1 1 l NEDERLAND 2 0 1 1 
100 J»«« NICROtlOLOGIt • 100 M i MICROBIOLOGl 

NEDERLAND 2 0 1 1 J NEDERLAND 2 0 1 1 
100 JAAR NICROBIOLOCIE • 100 JAAR MICROBIOLOGl 

Bac i l lus vu l t betonscheuren • Asperg i l lus niqer \ 
tnet kalk • p lantaard ig afva l 

Rhiiobium voorz ie t plantet 

NEDERLAND 2 0 1 1 
100 JAAR MICfiOBIOLOGIE 

NEDERLAND 2 0 1 1 
100 JAAR MICROBIOLOGIE 

Jit Tetraselmis 
wordt olie gewonnen 

Lactococcus lactis maakt 
kaas van melk 

UITGIFTEPROGRAMMA 
EERSTE HALFJAAR 2 0 1 1 

27 juni I 
• 100 jaar Nederlandse 

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

• Saccharomyces cerevisiae • 
• vormt alcohol door gisting • 

V V* 

NEDERLAND 2 0 1 1 
100 JAAR MICROBIOLOGIE 

J NEDERLAND 2 0 1 1 J J } 
• 100 JAAI MICROBIOLOGIE • 

• PeniciUium vormt het 
• antibioticum penicillir 

■u <ifAm''*:im9^lftmt&IBm»mi9im.'igM»'v>M»'ve*^Êt^»if'a9^af9gm^fm»9eaf^m»Ju Bgjtwjgt iw^uegMii^ ■Mkc 
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MOOI NEDERLAND ENSCHEDE 
EN VERZAMELVEL 

Het velletje Mooi Nederland Enschede 
bestaat uit foto's van stadsgezichten. 
Elk vel bevat vijf identieke postzegels 
met de waardeaanduiding i. Het beeld 
op iedere postzegel is opgebouwd uit 
drie steeds groter wordende cirkels, met 
daarin respectievelijk een landkaart, het 
gezondheidscentrum De Eekenhof in 
de wijk Roombeek en een foto van de 
locatie waar in 2000 de vuurwerkramp 
plaatsvond. Over elke zegel is een 
lijntekening van het Nationaal Muziek
kwartier, het muziek en theatercentrum 
uit 2008, aangebracht. 
Het verzamelvel Mooi Nederland 2011 
bestaat uit de vijf verschillende post
zegels van de vijf steden uit deze serie: 
Almere, Eindhoven, Apeldoorn, Breda 
en Enschede. Daarnaast verschijnen er 
een postzegelmapje, een prestigeboekje 
en een eerstedagenvelop*. 
De serie Mooi Nederland 2011 is van 
de hand van grafisch vormgever Huug 
Schipper van Studio Tint in Den Haag. 
Uitgiftedatum is 23 mei Oplage: 85.000 
velletjes (Enschede) en 490.000 vel
letjes (verzamelvel). Drukkerij is Joh. 
Enschedé Security Print, Haarlem. 

De postzegels zijn, zolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar bij de Collect Club 
in Groningen, via de Onlinewinkel op 
www.collectclub «/en bij de reguliere 
verkooppunten, zoals Bruna, alleen in 
de betreffende plaats. De geldigheid 
van de postzegels voor de frankering is 
onbepaald. 
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KONINKLIJKE NEDERXANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Rondsbureau: 
Zeelantlaanii. 3526AK Utrecht 
Telefoon: 0302894290 
Fax:0302800128 
Internet: www knhf.nï 
Email: bDndsbureau(3)knbf.nl 

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

Voorzitter: 
V.TJ.M.Coenen 
Telefoon: 0168472029 
Email: coene959@planet.n! 

Secretaris: 
A.G. van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon: 0306375200 

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon: 0598626447 
Email: mraardEn56@gma1l.com 

Verenigingszaken: 
VicevoorzitterB. Mol 
Telefoon: 0345613002 
Email: benmol@12mo11e.ni 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon: 0334806816 
Email: walraven.exquis(3)casemü.ni 

Algemene Zaken: 
P.L.M. Teurlings 
Telefoon: 0736567680 
Email: pteurlinflS(a)fiome.nl 

J. Greitemann 
Telefoon: 0302894290 
Email; jflreitemann(3>knb/.nl 

Filatelistische Vonning 
en Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon: 0187611542 
Email: sban5ma(p>xs4all.nl 

Communicatie: 
J.R. Luinge 
Telefoon: 0162517101 
Email: jrluin5e(5)euronet.n! 

Coördinator Juryzaken: 
A. Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon: 0455416245 
Email: albert haan{3)home.ni 

Webmaster KNBFsite 
(www.knbf.nl): 
J. Boon 
Email: ujebmaster{3)lcnb/.ni 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters 
Telefoon: 0715761726 
Materiaalcommissaris: 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Email: e kniese@planet.nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris: 
Mevr. P.M. van der Meer 
Telefoon: 0302205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon: 0355412526 
Email: bibliotfieek@knbf.nl 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P. Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: 
F.C.W. van Beckum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon: 0793611910 
Email: bondslceunnäsdienst^planet.nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
VOOR FIUTELISTISCHE LITERATUUR 

De Duitse Bond van Post
zegelverzamelaars (Bund 
Deutscher Philatelisten 
e.V.) organiseert van 2 tot 
en met 4 november 2012 
een gespecialiseerde inter
nationale tentoonstelling 
voor de klasse literatuur. 
De tentoonstelling draagt 
de naam IPHLA 2012 en 
is gelijkgesteld met een 
categorie i tentoonstel
ling. IPHLA 2012 heeft 
het patronaat verkregen 
van de FEPA en de AIJP. 
De tentoonstelling vindt 
plaats in het Stadhuis 
(Rathaus) van Mainz met 

^ v ^ v ^ p ^ ^ m p v ^ w ^ ^ p v w ^ ^ r 

s e n i e l HAEipCAft 
I v v x v z 1 1 n 
1 BBXy z ± ± LI 

n ü i i fe tl n 
t 11 It a t 

Il ^ mtB bfr 

1 H A N N E S 9 
j U T E K B E R e u B u 
U M l D O O  l i i e S 

;i c t » KB 
i j f f f v v i r t l i a f 
F i I l t I I t È t l r r 

D E U T S C H L A N D » 

medewerking van het Gu
tenberg Museum. Johan
nes Gutenberg, geboren 
in Mainz, wordt door 
velen als de ' grootste 
uitvinder van het millen
nium' genoemd. Hij was 
echter niet de uitvinder 
van de boekdrukkunst 
maar van het toepas
sen van losse letters ten 
behoeve van het samen
stellen van drukvormen. 
Niet vanwege Gutenberg 
wordt deze tentoonstel
ling georganiseerd, maar 
omdat in 1862 de eerste 
gedrukte filatelistische 
publicaties in Europa ver
schenen. Daarom wordt 

in 2012 het 150jarige jubi
leum gevierd samen met 
filatelistische auteurs en 
journalisten. 
Deelname aan deze 
tentoonstelling is moge
lijk met publicaties die 
betrekking hebben op alle 
facetten van de filatelie. 
De inzending moet in een 
van de Europese talen zijn 
geschreven en moet zijn 
gepubliceerd. Manus
cripten worden niet in 
beschouwing genomen. 
Inzendingen in de vorm 
van CDROM en DVD zijn 
mogelijk. Ook filatelis
tische websites kunnen 
worden aangemeld. 
Inzendingen zijn mogelijk 
door zowel auteurs als uit
gevers. Eerdere bekronin
gen van de inzendingen 
zijn niet noodzakelijk. Het 
organisatiecomité beslist 
over het al dan niet accep
teren van de inzendingen. 
De kosten van deelname 
bedragen 30 euro per 
inzending. Een commis
saris voor deze tentoon
stelling is door de KNBF 
niet benoemd. Inzenders 
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kunnen zich rechtstreeks 
aanmelden bij de organi
satie via de website: www. 
iphla.de. De website geeft 
informatie over de voor
waarden voor deelname. 
Het speciale reglement en 
een deelnameformulier 
kunnen worden gedown
load. De inzendtermijn 
sluit op 31 januari 2012. 

VAKANTIE! 

Het Bondsbureau van 
de KNBF is in verband 
met de zomervakantie 
gesloten van 18 juli tot 
10 augustus. Het Bonds
bestuur en de medewer
kers van het Bondsbu
reau wensen u een heel 
goede vakantie toe. 

COMMISSARIS ALGEMENE ZAKEN JACQUES GREITEMANN 

Het is alweer heel wat ja
ren geleden, dat ik begon 
met het verzamelen van 
postzegels. Tijdens de 
lagere schooljaren ruilde 
ik postzegels met mijn 
klasgenootjes. Mijn vader, 
die ook postzegels verza
melt, bracht regelmatig 
rondzendboekjes van de 
postzegelvereniging mee. 
Daarnaast trakteerde 
hij me tweemaandelijks 
op een grote plastic 
zak vol kantoorpost. Ik 
was dagen bezig om de 
postzegels uit te zoeken, 
af te weken en te sorteren. 
Dit was ook tijdens de 
periode, waarin Esso een 
grote postzegelactie had. 
Ik ging met mijn vader 
mee om te tanken,twintig 
Kter benzine leverde wel 
twee dierenpostzegels op! 
Het waren de hoogtij
dagen van de filatelie. 
Een paar 'koetjes'zegels 
steeg elke dag in waarde 
en Amphilex 1977 waar 
mensen in lange rijen 
stonden te wachten om de 
kleinoden aan te schaffen. 
Het volgende beeld staat 
nog scherp op mijn net
vlies gebrand: Een man 

die voor het loket met een 
dikke stapel bankbiljet
ten in zijn handen (wel 
twintig centimeter hoog) 
de speciale Amphilex uit
gifte in grote getale ging 
aanschaffen. Het kon 
allemaal niet op 
Zo moet het ook geweest 
zijn tijdens de tulpen
manie in de zeventiende 
eeuw. Een tulpenbol kon 
toen wel het equivalent 
kosten van een grachten
pand in Amsterdam. Die 
tijden zijn voorbij, die van 
de postzegel hoogtijdagen 
ook. Mensen die dachten 
snel veel geld te kunnen 
verdienen zijn bedrogen 
uitgekomen. 

Wat ik leuk vind aan het 
verzamelen van postze
gels is het speuren naar 
ontbrekende zegels, het 
ontdekken van nieuwe as
pecten en het vergaren van 
kennis. De kantoorpost 
van mijn vader heeft onder 
andere de verandering 
van het bewind in Iran in 
1977 perfect weergegeven. 
Postzegels met afbeeldin
gen van de sjah verander
den in verminkte zegels 
waarbij de afbeelding 
van de voormalig heerser 
bijvoorbeeld werd afge
knipt of zwartgemaakt. 
Later in de tijd verschenen 
postzegels met afbeeldin
gen van religieuze leiders. 
Postzegels geven bijna 

alles wat er in de wereld 
gebeurt in het klein weer. 
Naast het vergaren van 
de postzegels heb ik vele 
medeverzamelaars ont
moet, waarbij we elkaar 
stimuleerden en inspireer
den om onze verzameling 
verder uit te bouwen. De 
nodige contacten zijn 
zelfs uitgemond in ware 
vriendschappen, een ver
rijking van het leven. 
Net als mensen nog steeds 
van tulpen houden is het 
aan ons allen om de liefde 
voor de filatelie levend 
te houden. Niet om rijk 
te worden, maar om een 
hobby te beoefenen die 
ons leven meer kleur 
geeft. Vele mensen heb
ben vroeger postzegels 
verzameld, hun album ligt 
veelal nog op zolder. Het 
moet toch mogelijk zijn 
bij deze voormalig verza
melaars het 'filatelievirus' 
te reactiveren? Ik ben 
ervan overtuigd dat door 
onze krachten te bundelen 
we andere hobby's suc
cesvol het hoofd kunnen 
bieden. De filatelie is te 
mooi om verloren te laten 
gaan. 
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VAN OER WILLIGEN-MEDAILLE VOOR 
DE HEER HUBER VAN WERKHOVEN 

Het Costerus Kapittel 
heeft de heer Huber van 
Werkhoven uit Rosmalen 
voorgedragen voor de Van 
der WilHgen-medaille 
wegens zijn verdiensten 
aan de filatelie in de 
vorm van wetenschap
pelijke publicaties. In het 
bijzonder voor zijn boek 
'Postverkeer in barre 
tijden', waarin het post
verkeer met betrekking 
tot 's-Hertogenbosch in 
de Tweede Wereldoorlog 
wordt beschreven. Verder 

is de heer Van Werkhoven 
redacteur van Hertogpost, 
het verenigingsblad van 
de ' s-Hertogenbosche 
Filatelisten Vereniging. In 
Hertogpost verschenen 
tal van publicaties van zijn 
hand. De voorzitter van 
de KNBF, de heer Victor 
Coenen, heefl: de Van der 
Willigen-medaille tijdens 
het Bondsdiner na afloop 
van de Algemene Vergade
ring op i6 april te Leusden 
aan de heer Van Werkho
ven overhandigd. 

GRIEKENLAND OP POSTEX 2011 

De eerste Griekse post
zegels verschenen op i 
oktober 1861. De serie van 
zeven zegels was gedrukt 
in Parijs door de fa. Ernest 
Meyer. Graveur was Albert 
Barre. De waarden liepen 
van I Lepten tot en met 
80 Lepta. De zegels, door 
verzamelaars veelal de 
grote Hermeskoppen 
genoemd, waren onge-
tand en vanaf de waarde 
van 5 Lepta tot 1880 aan 
de achterzijde voorzien 
van een controlecijfer. Ze 
zijn in vele verschillende 
oplagen - meer dan de 
catalogi onderscheiden! -
tot 1886 gedrukt. In allerlei 
kwaliteiten, met vele druk-, 
papier- en kleurvarianten. 
Het begrip filatelie (uit 
het Grieks: houden van 
zegels) was bij de Griekse 
postbeambten destijds een 
nog onbekend begrip: de 
zegels werden vaak slordig 
uit de vellen geknipt. De 
beeldenaar, Hermes, was 
de Griekse god die gold 
als beschermheer van 
handel en verkeer. Dus ook 
van het postverkeer! De 
eerste serie werd in Parijs 
gedrukt, de latere oplagen 
stammen alle uit Athene. 

Een uitzondering gold 
voor de nieuwe waarden 
van 30 en 60 Lepta, die 
na de aansluiting bij de 
Wereld Post Unie in 1875 
nodig waren: ook die wer
den eerst in Parijs gedrukt, 
en vervolgens gingen ook 
deze drukplaten weer naar 

Athene. Het is een van de 
mooiste, maar ook moei
lijkste series van Grieken
land uit de klassieke filate
lie. De zegels waren geldig 
voor de frankering tot en 
met 1891. Overgebleven 
restbestanden werden pas 
in 1900 van de postkanto
ren, waar ze al die tijd ge
woon waren blijven liggen, 
teruggeroepen en over
drukt om in de groeiende 
behoefte aan postzegels 
te voorzien, in afwachting 
van het gereedkomen van 
de opvolger voor de kleine 
Hermeskoppen, die op 
dat moment ook al 15 jaar 
dienst hadden gedaan: de 
Vliegende Hermes, ook 
wel de Hermes van Gio
vanni di Bolgna genaamd. 
Een Griekenlandverzame
laar kan alleen al met deze 
serie zijn leven lang bezig 
zijn. 
De Griekse postzegel be
staat dus 150 jaar. Nog niet 
zo oud is de Postzegelver
eniging 'Griekenland' die 
in ig66 in Nederland werd 
opgericht. Het 45-jarige 
bestaan wordt o.a. gevierd 
met ruim honderd kaders, 
gevuld met verzamelingen 
van leden van de Postze
gelvereniging 'Grieken
land' . Daarbij zijn zeker 
ook verzamelingen te zien, 
waarbij Hermes en ook 
de Hermeskoppen een 
belangrijke rol spelen. Nog 
meer zien? Kijk dan op de 
website van de vereniging: 
wwiD.pv-̂ riekenland.nl. 

DE KNBF ONTVANGT ONDERSCHEIDING UIT LIECHTENSTEIN 

Totaal onverwacht heeft 
de KNBF op 16 april 
tijdens de Algemene 
Vergadering een Liech
tensteinse onderschei
ding gekregen. Aan het 
eind van de vergadering 
vroeg de heer J. Land
man, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegel Verzame
laars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL), 
het woord. Hij deelde 

mee, dat de KNBF in 
2010 van grote waarde is 
geweest voor de NVPVL. 
De bond heeft de NVPVL 
met raad en daad ter
zijde gestaan bij grote 
problemen die zich eind 
2009 bij de vereniging 
hebben voorgedaan. Hij 
memoreerde vooral de 
prettige contacten met 
vicevoorzitter Ben Mol. 
De heer Landman reikte 
de heren Coenen en Mol 

als blijk van waardering 
het "Silbergobelet" 
uit. Het Silbergobelet 
is een onderscheiding, 
die door de Vorstelijke 
Regering van het Vor
stendom Liechtenstein 
ter beschikking wordt 
gesteld. De prachtige 
zilveren beker krijgt een 
plekje in de vitrine in het 
bondsbureau. 

BONDSHERINNERINGSMEDAILLE IN GOUD VOOR MARIJKE VAN DER MEER 

Tijdens de Algemene 
Vergadering op 16 april te 
Leusden ontving Marijke 
van der Meer, bibliothe
caris van de Bondsbiblio

theek te Baarn uit handen 
van bestuurslid Ben Mol 
tot haar grote verrassing 
de Bondsherinnerings-
medaille in goud. De 
Bondsherinneringsme-
daille wordt verleend aan 
degenen, die zich jegens 
de filatelie of de Bond 
bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt. In 
zijn toespraak ging Ben 
Mol in op de jarenlange 
samenwerking met Ma
rijke en in het bijzonder 
de wijze, waarop zij 
de Bondsbibliotheek 
heeft uitgebouwd en 
gepromoot als een van 

de grootste filatelistische 
bibliotheken ter wereld. 
Door haar inspannin
gen groeide het aantal 
bezoekers gestaag. Met 
haar team medewerkers 
kon zij vele verzamelaars 
van dienst zijn in hun 
speurwerk naar filatelis
tische gegevens in de vele 
boelcwerken en bladen. 
Een van de secretaressen 
van de KNBF, Sonja van 
Zoeren, overhandigde 
namens het bestuur een 
ruiker bloemen als herin
nering aan deze voor 
Marijke zeer bijzondere 
dag. 

LID VAN WAARDERING HENK BUITENKAMP 

Op de ledenvergadering 
van de Filatelistenver
eniging "Veendam e.o.", 
die werd gehouden op 10 
maart, kreeg de heer Drs. 
Henk Buitenkamp uit 
handen van Siemon Tuin, 
bestuurslid van de KNBF, 
de gouden bondsspeld 
uitgereikt, behorende 
bij de gradatie "Lid van 
waardering". In het vorige 
nummer van Filatelie kon 
helaas geen foto van deze 
heugelijke gebeurtenis 
worden geplaatst. 
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NEDERLAND: OPROEP 

De catalogus 'Particuliere 
en particulier bedrukte 
postwaardestukken van 
Nederland en O.R.' van 
A.W. ten Geuzendam 
uit 1981 was een pio-
nierswerk.i Sinds het 
verschijnen van deze 
'kleine Geuzendam' is 
er op dit gebied heel wat 
onderzoek gedaan en zijn 
er vele aanvullingen en 
verbeteringen beschik
baar gekomen. 

De echte particuliere 
postwaardestukken en 
de spoorwegbriefkaarten 
hebben inmiddels hun 
plaats gekregen in de 
eigenlijke Geuzendam-
catalogus, maar van 
de particulier bedrukte 
postwaardestukken is 
geen recent overzicht 
beschikbaar. Met 'parti
culier bedrukte postwaar
destukken' bedoelt men: 
normale postwaarde
stukken die na levering 

op particulier initiatief 
werden bedrukt om voor 
bijzondere doeleinden te 
dienen. 

Ten Geuzendam onder
scheidde drie soorten: 
postwaardestukken 
bedrukt met prentjes en/ 
of teksten van toeristische 
aard of betrekking heb
bend op manifestaties van 
tijdelijke aard 
postwaardestukken be
drukt met prentjes en/of 
teksten van filatelistische 
evenementen (bv. Dag van 
de Postzegel) 2 
postwaardestukken 
bedrukt met prentjes en/ 
of advertenties, verkocht 
tegen een lagere of hogere 
prijs dan de nominale. 

Er wordt momenteel ge
lukkig hard gewerkt aan 
een nieuw overzicht van 
de particulier bedrukte 
postwaardestukken. 
Daarbij wordt naast de 
genoemde rubrieken een 
nieuwe toegevoegd: Ge

meentelijke Dienstbrief-
kaarten, onderverdeeld in 
a. Duinwaterleiding 

van 's-Gravenhage 
b. Gemeentelijke 

Telephoondienst van 
's-Gravenhage 

Daarbij is uw hulp 
onmisbaar. Vandaar deze 
oproep; kent u particulier 
bedrukte postwaarde
stukken (briefkaarten, 
enveloppen, (lucht-)post-
bladen) die niet beschre
ven staan in de 'kleine 
Geuzendam', meldt 
ze dan - liefst met een 
afbeelding - aan bij mij of 
bij harrytripcffitclfort.n! 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Op 2 juh 2011 wordt een 
voorgefrankeerde prent-
briefkaart uitgebracht ter 
gelegenheid van de 75e 
sterfdag van tangozanger 
Carlos Gardel (1890-
1935). Gardel was een van 
de eerste zangers in deze 

muziekstijl, die tot dan 
toe enkel instrumentaal 
was geweest. Na succes 
in Argentinië, de rest 
van Zuid-Amerika en 
Spanje, werd Gardel ook 
succesvol in de Verenigde 
Staten. Hij kwam om het 
leven bij een vliegtuigon
geluk in Colombia. 
Op de beeldzijde van 
de briefkaart staat een 
portret van Carlos Gardel 
door Hermenegildo Sta-
bat; voor het zegelbeeld 
($ 1,50) is een fragment 
uit dat portret gebruikt. 3 

Canada 
Het koninklijk huwelijk 
in Groot-Brittannië werd 
dit voorjaar ook in Canada 
meebeleefd. Canadese 
Posterijen gaven voor 
de gelegenheid twee 
postwaardestukken uit: 
een envelop en een voor
gefrankeerde prentbrief-
kaart, beide voor binnen
lands gebruik en voorzien 
van hetzelfde zegelbeeld, 
een verkleinde weergave 

van de foto op de kaart. 
De envelop kost $ 0,69 en 
de briefkaart $ 0,99. 4 

Na de briefkaart 'Ram' 
uit maart 2011 zijn nu ook 
kaarten uitgebracht voor 
de sterrenbeelden Stier, 
Tweelingen en 'Kreeft'. 
Links naast het zegel
beeld is bij deze kaarten 
een nieuwe kopieerbevei
liging aangebracht. De 
kaarten kosten $ 1,89 per 
stuk. 5 

Finland 
Op I april 2011 zijn drie 
postwaardestukken 
uitgebracht met natuur
motieven. Allereerst een 
briefkaart met zegelbeeld 
'Haas'; op de voorzijde 
staat een foto van de haas 
in zomervacht en op de 
gelinieerde achterzijde 
een foto van de haas in 
wintervacht. Vervol
gens een briefkaart met 
zegelbeeld 'Stoomschip 
Suomi op het Päijänne-
meer' en afbeeldingen 
van een observatiepunt 
op de Oravivuori-heuvel 
en ten slotte een postblad 
met als onderwerp de 
Steenarend. 6,7, 8 
Alle drie de postwaarde
stukken kosten € 1,40 per 
stuk en kunnen verzon-

A.W.tcnCeazendam 
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den worden naar alle 
bestemmingen ter wereld. 

Frankrijk 
Een van de opvallendste 
bruggen in Frankrijk is 
de brug over de Dróme 
bij Crest. Deze brug, 
geschikt voor voortuigen 
tot 3,5 ton, voetgangers 
en fietsers, is gi meter 
lang en grotendeels 
geconstrueerd uit hout. 
Op g april 2011 werd een 
postzegel uitgebracht 
ter gelegenheid van het 
lo-jarige bestaan van 
de brug, maar ook een 
'Prêt-a-Poster'-envelop 
met locale bijdruk. De 
envelop, met zegelbeeld 
zonder waardeaanduiding 
'Marianne et 1'Europe' in 
rood, is op de linkerzijde 
bedrukt met een foto 
van de onderzijde van 
de brug. De envelop kon 
voorzien worden van een 
eerstedagstempel. 9 

Naar aanleiding van mijn 
melding van de Franse 
'Postreponse'-enveloppen 
(voorgefrankeerde 
antwoordenveloppen) 
ontving ik van lezer J. 
Pelser uit Frankrijk een 
stapeltje van dergelijke 
stukken, waarvoor mijn 
hartelijke dank! 

Er was een kaart bij met 
zegelbeeld 'Marianne de 
Lamouche' in rood, van 
sieradenfirma Maty 10, 
en vier enveloppen met 
zegelbeeld 'Marianne et 
l'Europe' in rood. Alle 
enveloppen hebben een 
zelfklevende klep. 11,12 

De 'Postreponse'-post-
waardestukken die ik tot 
nu toe gezien heb, hebben 
een aantal kenmerken 
gemeen: 
rood zegelbeeld Marianne 
zonder waardeaandui
ding; naast het zegel
beeld de tekst 'M 20 g / 
Vahdité / permanente' 
onder de naam van de 
geadresseerde instelling 
de tekst 'Autorisation' 
met een volgnummer 
een adres bestaande uit 
een 5-cijferige postcode, 
een plaatsnaam en de 
aanduiding 'CEDEX' 
(Courrier d'Entreprise ä 
Distribution EXception-
nelle, de voorrangsdienst 
voor grote klanten van de 
Post). 
Op voor- of achterzijde in 
het Frans de tekst 'Ant-
woordenvelop uitslui
tend te gebruiken voor 
verzending naar het ge
drukte adres op de andere 
zijde (of: rechterzijde), in 

Frankrijk of de Depar
tementen Overzee. Port 
betaald door de geadres
seerde, (nummer).' 

Groot-Brittannië 
De reeks van postwaar-
destukken in het type 
Machin wordt nog steeds 
uitgebreid; voer voor spe
ciaalverzamelaars! Deze 
maand toon ik u een wat 
oudere vensterenvelop 
(11 X 22 mm) met blauwe 
bedrukking. Op de 
voorzijde staat een 'First 
Class'-aanduiding met 
het Koninginnekopje om
rand door de tekst 'Royal 
Mail Postage Paid' in 
hoofdletters. Op de klep 
van de envelop kan de 
afzender zijn naam, adres 
en postcode invullen. Ook 
staat erop vermeld dat de 
envelop bestemd is voor 
binnenlandse zendingen 
t/m 200 gram met een 
maximale dikte van 5 
mm. 13 

Luxemburg 
Twee briefkaarten met als 
onderwerp het Postmu-
seum (uitgiftedatum 
onbekend) zijn voorzien 
van tekeningen van post
auto's, respectievelijk een 
Kever en een Volkswagen
busje. Beide kaarten heb

ben de waardeaanduiding 
'A'. 14,15 

Vaticaan 
Op een envelop van de 
Filateüstische Dienst van 
het Vaticaan uit april 2011 
trof ik iets aan dat op een 
zegelbeeld leek: een por
tret van de Paus met op 
de achtergrond de koepel 
van de Sint-Pieter, voor
zien van de landsnaam 
en waardeaanduiding 
'2'. Omdat het 'stempel' 
meegedrukt was, ging ik 
ervan uit dat het om een 
pseudo-postwaardestuk 
ging, zoals we die ook 
kennen van filatelistische 
diensten uit bijvoorbeeld 
Duitsland en Spanje. Maar 
in onderaan de brief uit 
deze envelop stond deze 
tekst: 'Vanaf juni 2011 is 
de envelop die gebruikt 
werd voor deze zending 
(een postwaardestuk) te 
koop. Meer informatie 
vindt u in een volgend 
bulletin.' We houden het 
in de gaten. 16 

Verenigde Naties (Wenen) 
Naar aanleiding van de 
Oostenrijkse tariefwijzi
gingen die op I mei 2011 
ingingen, zijn drie nieuwe 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten uitgebracht 

met afbeeldingen van het 
VN-gebouw in Wenen. De 
zegelbeelden zijn iden
tiek aan de afbeelding 
op elke kaart en hebben 
een nominale waarde 
van respectievelijk € 0,62 
(Oostenrijk), 
€ 0,70 (Europa) en € 1,70 
(Wereld). 17,18,19 Er 
is een eerstedagstempel 
beschikbaar. 20 

Twee bestaande voorge
frankeerde enveloppen uit 
2009 worden opgewaar
deerd met een bijdruk: 
€ 0,65 + € 0,05 en € 1,40 
+ €0,30. 

Zwitserland 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling LUGANO 
2011 werd op 5 mei 2011 
een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart uitge
geven. Rechts naast het 
zegelbeeld 100 (r) 'Monte 
San Giorgio / Unesco' 
staat een matrixcode af
gedrukt, op de linkerkant 
van de adreszijde staat het 
embleem van de tentoon
stelling. De beeldzijde 
van de kaart is onüeend 
aan een handgekleurde 
prentbriefkaart 'Souvenir 
de Lugano' uit 1896. 21 
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Nederland 
Pustigehoekjes hoogwaardig? 
Lezer Henic Visser uit 
Den Helder vindt, dat 
prestigeboelcjes in alle 
opzichten van hoogwaar
dige Icwaliteit dienen te 
zijn. Maar boekje 32 - het 
decemberzegelboekje 
van vorig jaar - heeft hem 
daarin wel teleurgesteld. 
Zonder een muggenzifter 
te zijn, vond hij in de tek
sten een aantal storende 
taalfouten. Het minst 
storend was daarbij de 
Indonesische kerstwens 
"Selamathati Natal..." 
waar het hari moet zijn. 
Maar slordiger zijn "de 
maken van kaarten" (het), 
"sommige kaarten...., an
der moesten..." (andere), 
"...op terug te grijpen..." 
(om) en "...zoveel....als" 
(zowel). En een bijschrift 
als "Diverse Prangkaarten 
en de postzegel die een 
Amerikaanse postzegel 
aan de hand van een van 
zijn ontwerpen" kan 
natuurlijk ook niet. Tja, 
niet fraai. Toch moet 
gezegd worden dat de tek
sten in de boelqes altijd 
erg leesbaar zijn. Je leest 
ze met plezier, want de 
informatie is gewoonlijk 
verrassend origineel. Het 
betreft dus vermoedelijk 
een incident. Ik heb er 
het laatste boekje (Amstel 
Gold Race) nog eens op 
nagekeken en zie tot mijn 
tevredenheid dat zelfs 
het door niemand meer 
gebruikte "ten huldigen 
dage" foutloos gespeld 
wordt. 

Abchazië, Zuld-Ossetië en 
Pridnistrië 
Dubieus 
Al een aantal jaren geven 
drie gebieden uit de 
vroegere Sovjet-Unie 
eigen postzegels uit. 
Vanaf het begin streven ze 

_ - vaak met geweld - naar 
Z onafhankelijkheid van de 
2̂  republiek, waarbij ze in 
=: 1992 werden ingedeeld. 
^ Maar weinig landen 
^ erkennen ze. 
^ De Europazegels van 
2 Abchazië (autonome 
^ republiek in Georgië, 

. ^ . maar erkend door o.m. 
^ 2 4 Rusland), Zuid-Ossetië 

(idem) en Transnistrië 
(oftewel Prodnestrovische 
Moldavische Republiek) 
verschijnen steeds ook 
in boekjes. Het behoeft 

geen betoog, dat de 
postdiensten van deze 
gebieden niet bij de UPU 
aangesloten zijn. 
Uitgiftedata waren 5 
januari, 10 januari en 14 
januari. 
Alle boekjes hebben 
tweemaal tien zegels 
met afbeeldingen van 
bosgebied met bruine 
beer (Abchazië), heuvels 
met bossen, roofvogel, 
berggeit (Zuid-Ossetië) 
en bos- en moerasgebied 
met roofvogel (Transni
strië). 

Puur commercieel.' 

Azerbaijan 
Europa 
Ofschoon dit land geen 
lid is van PostEurop, doet 
het toch jaarlijks mee 
met de Europa-uitgifte. 
De twee zegels kwamen 
uit op 8 april en hebben 
zelfs het nieuwe officiële 
Europa logo: hellende 
tekst EUROPA voorafge
gaan door een gestileerde 
brievenbus. Er zijn dit 
jaar zelfs landen, wel lid, 
die nog het oude logo 
gebruikten. Zie verder. 
De zegels zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar: twee 
tête-bêche velletjes met 
viermaal 20 en viermaal 
6og. 

Canada 
Jaar van de bossen 
Ook Canada schenkt 
postaal aandacht aan het 
door de Verenigde Naties 
uitgeroepen Internatio
nale Jaar van de Bossen. 
De post gaf op 21 april 
twee postzegels uit die 
de verscheidenheid en 
intrinsieke waarde van de 
bossen uitbeelden,. 
Eén van de zegels is ook 
per acht in een boelcje 
verkrijgbaar. De zegels 
hebben de aanduiding P 
voor het binnenlandse 
brieftarief (momenteel 
59c)-

Tekens van de dierenriem 
Na het sterrenbeeld ram 
in februari gaf de post van 
Canada vervolgens nog 
drie boekjes uit met ster-

Canada: hctjaar uan de bossen 

renbeeldzegels: stier (21 
april), tweeling (20 mei) 
en schorpioen (22 juni). 
Elk boekje bevat tien 
P-zegels. Prijs per boelqe 
dus $5.90. 

Koninklijk huujelijk 
Het eerste officiële 
overzeese bezoek van het 
nieuwbakken paar prins 
William en hertogin Kate 
vindtvanaf 30 juni plaats 
in Canada. Het is dus 
geen wonder, dat er op 29 
april - de huwelijksdatum 
- daar op geanticipeerd 
werd met de uitgifte van 
twee postzegelboekjes: 
het ene met tien P-zegels 
(= 59c) en het andere met 
tienmaal $ 1.75. 

Eeuwfeest 'Canadese Parken' 
In 1911 werd in Canada 
een dienst voor de natio
nale parken opgericht met 
de naam Dominion Parks 
Branch. Momenteel is 
Parks Canada verantwoor
delijk voor een netwerk 
van 42 nationale parken, 
167 historische plaatsen 
en 4 watergebieden. 
Dit eeuwfeest was een 
postzegel waard. Deze 

Reuen honderdjaar̂ eleden 

werd in een waarde van 
59c uitgegeven op 19 mei 
en is ook verkrijgbaar in 
boekjes van tien stuks. De 
afbeelding op de zegel is 
gebaseerd op een reispos
ter van begin vorige eeuw: 
wandelen in de parken, 
kamperen en de natuur 
ontdekken waren geliefde 
vakantiebestedingen. 

Art De'co 
Ontstaan in Frankrijk 
tussen de twee wereldoor
logen was Art Deco een 
creatieve stijlbeweging op 
het gebied van de toege
paste kunst. De bewe
ging had in Canada, met 
name bij de architectuur, 
belangrijke navolging. 
Op vijf van de op 9 juni 
te verschijnen postzegels 
staan er voorbeelden 
van: de Burrard Bridge in 
Vancouver, de R.C. Harris 
Water Treatment Plant 
in Toronto, het Cormier 
House in Montreal, het 
Hooggerechtshof in 
Ottawa en het Dominion 
Building te Regina. 
Tien zegels (tweemaal 
vijf) zijn verkrijgbaar in 
een postzegelboekje. De 
prijs ervan bedraagt 
$5.9o(ioxP). 

Cyprus 
Europa 
Cyprus volgt jaarlijks 
trouw het door PostEu
rop voorgestelde thema 
voor de Europazegels. Dit 
jaar staan die dus in het 
teken van de bossen. Op 
4 mei verscheen de serie 
van twee postzegels (€ 
0.51 en € 0.68), begeleid 
door een postzegelboekje 
dat een velletje met vier
maal deze serie bevat. De 
oplage bedraagt 17.000 
boekjes. 

Denemarken 
Arabische reis uan Carsten 
Niebuhr 
De Deense koning zond in 
1761 een marineschip met 
zes wetenschappers naar 
Jemen om de Arabische 
wereld te onderzoeken. 
Bijna zeven jaar later 
l<wam alleen Carsten 
Niebuhr, cartograaf en 
astronoom, terug met 
niettemin een schat aan 
gegevens. 
Op 4 mei gaf de Deense 
post twee postzegels uit 
bij de 250e verjaardag van 
deze expeditie. De waarde 
van 8.00 kronen met een 
portret van - vermoedelijk 
- Carsten Niebuhr is is 
ook per twaalf in een post
zegelboekje verkrijgbaar. 

Bossen 
Ook op 4 mei verschenen 

de Deense Europazegels 
Ze laten fragmenten van 
beuken zien, de belang
rijkste boom in de bossen 
van Denemarken. De 
beuk is ook zo'n beetje de 
nationale Deense boom. 
De laagste waarde, de 8 
kronen, is ook verkrijg
baar in een twaalf zegels 
tellend postzegelboekje. 

Beuken in een bos bij het Deense 
Farum 

Duitsland 
Voetbalboekje 
Zonder dat er in het jaar
programma gewag van was 
gemaakt, geeft de Duitse 
post op 9 juni een boekje 
uit met postzegels ter 
gelegenheid van het WK 
voetbal voor vrouwen. De 
inhoud bestaat uit gegom
de zegels van 45+20C en 
55+25C, vier van elk. Naar 
verluidt heeft men voor 
een boekje gekozen om de 
terugloop in de verkoop 
van sporttoeslagzegels een 
halt toe te roepen. 

Finland 
Moomins 
De stripfiguren van de 
familie Moomins vormen 
een geliefd thema voor 

Omslog van het Finse Moomins-
bockje, geproduceerd door Joh. 

Enschede', 



Finse postzegels. Op 6 
mei verscheen voor de 
negende keer een serie 
met deze populaire figu
ren. Ook nu is er weer een 
boekje bij. De zegels zijn 
zelfklevend en hebben elk 
een eigen vorm. Deze is 
afgeleid van de kijkgaatjes 
in het boek 'Het boek van 
Moomin, Mymble and 
Little My'. 
Het gaat om zes twee
deklas zegels (= 6oc). 
Oplage; 500.000 boekjes. 

Frankrijk 
Persoonlijke zegels 
Ook de Franse post 
verkoopt graag postzegels 
met een persoonlijk tintje. 
In dit geval wordt daar
voor een aanhangsel (pub) 
gebruikt. Sinds 15 april 
is een nieuwe druk van 
een boekje met 20 zegels 
voor binnenlandse brieven 
(tarief 58c) verkrijgbaar 
uit DAB-automaten (Dis
tributeur Automatique de 
Billets). Op de kaft staat 
reclame voor de persoon
lijke zegel. 

TAAF 
Bij de Franse post kun je 
je ook abonneren op de 
zegels van het over
zeese Terres Australes et 
Antarctiques Frangaises. 
Een op 15 mei versche
nen boekje met twaalf 
Marianne-zegels vestigt er 
de aandacht op. 

Feesten en tradities 
Met twee boekjes 'La 
France comme j'aime' 
laat de post ons meedoen 
met feesten en tradities in 
diverse streken. Het gaat 
daarbij om uiteenlopende 
historische of folklo
ristische evenementen 
in steden of in dorpen. 
Enkele voorbeelden; een 
pompoenenjaarmarkt, een 
haringfeest, feest van de 
bergweide, de zegening 
van de zee.... En het Sin
terklaasfeest in Lotharin
gen om niet te vergeten! 
De beide boekjes hebben 
betrekking op West- en 
Oost-Frankrijk en bevat
ten elk twaalf zegels voor 
binnenlandse brieven (= 
58c). Verschijningsdatum 
was 30 mei. 

Groot-Brittannië 
Morris & Co 
William Morris (1834-
1896) kreeg vooral 
bekendheid als ontwer
per van behang, textiel, 
tegels, glas-in-lood en 
interieurs. In 1861 startte 
hij Morris & Co, een 
werkgemeenschap voor 
het ambachtelijk ontwer
pen naar het voorbeeld 
van de middeleeuwse 
gilden. 
De 150e verjaardag van 
Morris & Co is voor de 
Britse post aanleiding tot 
het uitgeven van een serie 
postzegels met afbeeldin
gen van ontwerpen. De 
zes zegels willen vooral 
de grote verscheidenheid 
van de artistieke resulta
ten weergeven. 
Tegelijk met de zegels 
verscheen op 5 mei ook 
een prestigeboekje. De 
prijs ervan is £ 9,99 en de 
inhoud bestaat uit vier 
velletjes: één metMachin-
zegels, twee met zegels 
uit de serie Morris & Co 
en één met de kerstzegels 
van 2009 (glas in lood). 

Moms &. Co 

Ierland 
Jaar van de Kunstnijverheid 
in Ierland 
Vijf belangrijke kunst
nijverheid disciplines 
staan afgebeeld op een 
serie postzegels van 12 
mei: keramiek, glassier-
kunst, sieraden maken 
van schelpen, stenen 
e.d., textiel ontwerpen 
en houtsnijkunst. De vijf 
zegels zijn uitsluitend -
in strips - verkrijgbaar 
in een postzegelboekje 
(vijfmaal 55c) en in een 
prestigeboekje van € 9.00. 

Nationale Parken 
Een zestal nationale parken 
met een rijkdom aan flora 
en fauna staat op zes op 6 
juni te verschijnen postze
gels. Het betreft drie zegels 
van 55c en drie van 82c. 
Ze zijn los verkrijgbaar, in 

Velletje uit één van beide Franse/eestboekjes. 

strips, in velletjes, maar 
ook in een prestigeboekje. 
Over de inhoud ervan is 
nog geen informatie be
schikbaar. Wel de prijs. Die 
is €13.00 per boekje. 

Stukje nationaal park met 
prestiseboefcje 

Jersey 
Scheepsujrakken 
In de gevaarlijke wateren 
rond de Kanaaleilanden 
zijn al heel wat schepen 
ten onder gegaan. Op een 
serie postzegels geeft de 
Jersey Post afbeeldingen 
van scheepswrakken. De 
serie verschijnt op 12 juh 
en wordt vergezeld van 
een prestigeboekje. In 
dit boekje bevinden zich 
drie series (zegels van 
37, 49- 59> 64, 79 en 86p) 
alsmede het miniatuurvel
letje van £ 3.00, hetgeen 
tot een verkoopprijs van 
£ 14.22 leidt. De teksten 
in het boekje vertellen de 
verhalen van de schepen 
en het noodlot dat hun 
overkwam. 

JERSEY SHIPWRECKS 

Voorzijde uan het prestigeboekje 
van}erse^ 

Korea Noord 
Tuinbouiütentoonstellin^ 
Op dit moment vindt in 
het Chinese Xi'an, ooit de 
grootste stad ter we
reld, een internationale 
tuinbouwtentoonstelling 
plaats. Ook Nederland 
is er met een prominent 
paviljoen aanwezig. 
De Noord-Koreaanse post 
gaf op 28 april een boekje 
uit ter gelegenheid van 
deze expositie. Het bevat 
vier bloemenzegels, waar
onder de curieuze Kimjon-
gilia, een soort begonia 
genoemd naar Kim Jong 
il, en Kimilsungia, een 
orchidee genoemd naar 
diens vader Kim Il-sung. 
Verder nog een magnolia 
en een boompioen. Nomi
nale waarde is 112 won. 

Noord-Korea: hoe uerheerlijkjc 
je leiders 

Noorwegen 
Toeristenzeaelsaoii 
De Noorse toeristenze
gels van dit jaar laten 
moderne architectuur in 
een klassiek landschap 
zien. Het gaat om drie 
postzegelboekjes met elk 
tien zegels. Op de laagste 
waarde (Innland A = g.oo 
kr) staat de Wereldzaad-
bank te Spitsbergen, ver
volgens (Europa A -1-12.00 
kr) het bezoekerscentrum 
bij de befaamde staafl<erk 
van Borgund en als derde 
(Verden A = 14.00 kr) de 
berglodge bij één van 

Srpska Republiek 
Europa 
Het Servische deel van 
Bosnië kent al postzegel
boekjes sinds 1999. Het 
zijn bijna alle boekjes met 
Europazegels. Zo ook de 
zegels in het boekje van 
6 april. Het gaat om een 
zegelvelletje van driemaal 
i.oom en driemaal 2.00m. 
Afgebeeld op de beide 
zegels zijn dieren (hert, 
haas, beer, vos) in het 
bos. Goed kijken levert 
ook nog een specht en 
een uil op. Er zijn 25.000 
boekjes vervaardigd. 
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De mhoud van hetEuropazê clboekje uan Srpska. 

Noorwegens populairste 
toeristische attracties, de 
Preikestolen, (rots gelij
kend op een preekstoel) 
bij de Lysefjord. 
De zegels zijn uitsluitend 
in boekjes verkrijg
baar. Vandaar de niet 
geringe oplagen: 9.00 
kr: 2.031.000,12.00 kr: 
506.000 eni4.oo kr: 
231.000 boekjes. 

De Noorse toeristcnboekjes. 

Singapore 
Waterlelie 
Een op 13 april in Singa
pore verschenen nieuwe 
permanente serie 'Het 
leven in vijvers' levert 
ook een postzegelboekje 
op. Het boekje bevat tien 
postzegels 'ist local' met 
een afbeelding van een 
waterlelie. De prijs van 
het boekje is $ 2.55. 

Ofschoon Srpska Repu
bliek lid is van PostEurop, 
hanteert men op de zegels 
het oude Europa logo. 
Bij het nieuwe wordt het 
woord Europa voorafge
gaan door een gestileerde 
brievenbus. 

Zweden 
Waterlelies 
De zomergroeten uit Zwe
den worden sinds 12 mei 
verstuurd met postzegels 
waarop kleurige water
lelies staan afgebeeld. 
Ze zijn in boekjes met 
vier zegels van 12.kronen 
verkrijgbaar. 

Rode, gele en witte uiaterielies 

Usj« 
De waterlelies waren 
voor groeten naar het 
buitenland. Voor kaarten 
en brieven naar bestem
mingen binnen Zweden 
heeft de post ijsjes in de 
aanbieding. Vier soorten 
van deze zomerlekkernij 
sieren de postzegels in 
een boekje van tien stuks. 
Daarnaast is er nog een 
bananasplit motief op 
een rolzegel. 
De zegels hebben de 
vermelding brev (= 6 
kronen). 



AANTREKKELIJKHEID 
FRANSE LANDSCHAPSZEGELS 

Timbres Touristiques d'Usage Courant 
E D W I N V O E R M A N , R O T T E R D A M 

De Franse 'groot formaat' zegels 
oefenden op ons als kinderen 
destijds een grote aantrek
kingskracht uit. Het waren net 
kleine bankblljetjes! Voor mijn 
verjaardag kreeg ik wel eens een 
pakje met 50 o f i oo verschillende 
van deze groot formaat zegels, 
mooi verpakt in cellofaan, zodat 
ze goed zichtbaar waren. Ook al 
heeft mijn filatellstlsche belang
stelling zich op een breed en ge
varieerd terrein ontwikkeld, deze 
Franse zegels zijn nooit helemaal 
uit mijn aandachtsveld verdwe
nen en In onderstaand artikel zal 
ik proberen te rechtvaardigen, 
dat ze een alleszins volwassen 
en Interessant verzamelgebled 
vormen. 

Geschiedenis 
Tot 1928 kende Frankrijk geen 
plaatdrukzegels. Boekdruk (= 
hoogdruk) was de gangbare 
drukvorm. Vanaf dat jaar werden 
vrijwel alle grootformaatzegels 
In plaatdruk (= diepdruk) uitge
voerd, waardoor het kunstzinnig 
vermogen van de graveur extra 
werd benadrukt. Het merendeel 
van deze zegels werd en wordt 

Mijn belangstelling voor postzegels werd, net als bij zo 

velen, al vroeg gewekt. Ik bewaar nog altijd levendige 

herinneringen aan de periode eind jaren vijftig en aan de 

insteekboekjes en sigarenblikjes, waarin wij onze schat

ten koesterden en op school middels ruil probeerden onze 

collectie uit te breiden. Een aantal zegels uit die tijd staan 

mij ook nu nog zeer levendig voor de geest. Bij veel van 

mijn generatiegenoten zal het niet anders zijn. 

i 29.6.67 

t. Hotel de Vitle de Samt-Quentm door 
Georges Bétemps 7967 (Yn 1499^ 'Com 
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nog steeds uitgegeven met een 
speciaal doel of naar aanleiding 
van een bijzondere gebeurtenis. 
Voor algemeen dagelijks gebruik 
werden in de periode 1929-1931 
als eerste de hoge nominale 
waarden van de emissie Merson 
vervangen door middel van In 
plaatdruk vervaardigde zegels. 
De afbeeldingen van de 'Mont 
Saint-Michel' (5 francs), de ha
ven van 'La Rochelle' (10 francs) 
en de Inmiddels beroemde 20 
francs 'Pont du Gard' van de 
hand van graveur Henry Cheffer 

MISSION DE ^ 
ORGANE BE 

46 , Rue du General Dele 

als hoogtepunt (zie voorpagina), 
kregen met recht als eerste net 
predicaat 'Série Touristlque'. De 
hoge nominale waarden van 
deze zegels brachten ze nog 
niet binnen het bereik van elke 
verzamelaar, ook al behoorden 
ze tot de zegels voor alge
meen gebruik, 'usage courant', 
genaamd. Dat zou pas later 
komen. Cheffer blonk overigens 
pas echt uit In het graveren van 
portretten. Getuige onder andere 
het fraaie portret van koningin 
Wilhelmina voor de jubileu

memissies 1923 In onze koloniën 
van zijn hand, maar zijn andere 
onderwerpen zijn ook altijd van 
hoog niveau. De in 1936 versche
nen luchtpostserie van de hand 
van Achille Ouvré met het fraaie 
gezicht op Parijs mag wat mij 
betreft ook tot de familie van de 
landschapsgezichten worden 
gerekend. In 1938 verscheen er 
weereen 'SérieTouristlque' met 
hoofdzakelijk hoge waarden en 
In 1941 nog één. In 1942,1943 
en 1944 volgden aanvullingen en 
vervangingen van de voorafgaan
de hoge waarden in dezelfde 
landschapsstijl. 

Pas met de emissie 1946 werden 
de nominale waarden van de 
toeristenzegels verlaagd tot het 
niveau, dat correspondeerde met 
de gangbare posttarleven voor 
eenvoudig verkeer. Dit is aan 
de oplagen van deze zegels ook 
duidelijk te zien, want die gingen 
direct richting 100 miljoen stuks 
of meer. (De noge waarden wa
ren een jaar eerder vormgegeven 
door de staande gegraveerde ze
gels van 'Marianne' door Pierre 
Candon). Door de neerwaartse 
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aanpassing van de nominale 
waarden van deze zegels aan de 
gangbare posttarieven zijn de 
Fransen er op meesterlijke wijze 
in geslaagd de aantrekkelijkheid 
van hun land gedurende vele 
jaren aan een wereldwijd publiek 
onder de aandacht te brengen! 
De hoge oplagen zorgden er 
vanaf die tijd ook voor, dat mijn 
generatie op het schoolplein met 
deze fraaie zegels werd gecon
fronteerd. Sedertdien werden 
er vrijwel jaarlijks kleinere of 
grotere series van deze zegels 
uitgegeven. Voor de volledigheid 
merk ik op, dat eind jaren 50 ook 
het landschap van de overzeese 
provincie Guadeloupe in deze 
series werd opgenomen en in 
i960 volgden afbeeldingen van 
de kolonie Algerije. Dat neeft 
maar enkele jaren geduurd, 
want in 1962 was Algerije al 
onafhankelijk. In 1997 verschijnt 
de laatste serie landschapsze
gels die als 'Série Touristique' in 
de catalogus staat vermeld. Er 
verschijnen nog wel losse zegels 
die wat stijl en onderwerp betreft 
tot deze familie kunnen worden 
gerekend, maar de uitgifte van 
kortere of langere series op dit 
terrein is dan voorbij. 

Een deel van deze zegels is al 
ruim voor 1997 in een andere 
druktechniek verschenen dan 
plaatdruk. Vanaf het einde van de 
jaren 80 nemen technieken zoals 
heliogravure en offset een steeds 
belangrijker plaats binnen het 
Franse emissieprogramma in en 
vanaf het midden van de jaren 
90 gaat deze omschakeling zó 
hard, dat momenteel nog slechts 
de kleine minderheid van nieuwe 
Franse postzegels van plaatdruk 
afkomstig is. Daar komt nog 
bij, dat uit kostenoverwegingen 
deze gravures veelal het werk zijn 
van de computer. Daarbij wordt 
de interventie van de graveur 
uitgeschakeld. Deze techniek 
heet 'Gravure Ordinateur As
sistance' afgekort tot GAO. De 
achtergrond van het gebruik van 
de computer door de postzegel
fabriek in Périgueux is  naast het 
willen toepassen van moderne 
technieken  ordinaire kostenbe
sparing, zoals is te verwachten in 
ons moderne tijdsgewricht. Op 
zich begrijpelijk, maar het eind
product verkregen middels GAO 
naait het in de verste verte niet 
bij een met de hand gestoken 
zegel, omdat de computer een
voudigweg niet in staat is de fijne 
nuance van de menselijke hand 
na te bootsen. De GAO zegels 
missen daarmee het kunstzin
nig reliëf, wat de met de hand 
gestoken zegels nu juist zo aan
trekkelijk maakt. Het zal duidelijk 
zijn, dat door deze ontwikkeling 
het vak van graveur sterk onder 
druk is komen te staan. Dit heeft 
in Frankrijk enkele jaren terug tot 
een zodanige commotie geleid, 
dat zelfs de President van de 

republiek Sarkozy (een verwoed 
filatelist!) zich persoonlijk met 
het onderwerp heeft bemoeid en 
de wens heeft uitgesproken dat 
tenminste 30% van alle nieuwe 
Franse uitgiften in plaatdruk 
wordt vervaardigd. Om enig 
tegenwicht te bieden aan het ver
der afglijden van de kwaliteit van 
de Franse gegraveerde zegels is 
er in 2005 zelfs een belangen
groep opgericht die luistert naar 
de naam 'I7\rt du timbre grave'. 
Aan het hoofd staat de beKende 
Franse graveur Pierre Albuisson. 
Momenteel houden Monaco 
en enkele Franse koloniën, 
waaronder de Terres Australes et 
Antarctiques Frangaises (TAAF) 
het ouderwetse handwerk van 
de gegraveerde zegels in ere en 
geven nog altijd pareltjes van 
graveerkunst uit. Daar kan het 
moederland nog wat van leren! 

Aantrekkelijkheid 
De 'timbres touristiques d'usage 
courant' combineren twee 
belangrijke eigenschappen: 
ze zijn met de grootste zorg 
gemaakt door enkele generaties 
topkunstenaars en ze zijn zeer 
ruim voorhanden door hun hoge 
oplagen. Het waren immers 'tim
bres d'usage courant', gewone 
gebruikszegels en Frankrijk is nu 
eenmaal een groot land. In feite 
zijn de Engelse koloniale gegra
veerde landschapszegels van 
George V, George VI en Elizabeth 
II vergelijkbaar, zij het dat de stijl, 
waarin deze Engelse zegels zijn 
uitgevoerd veel meer uniform 
is dan die van de Franse zegels. 
Waar wij het in Nederland in de 
vijftiger en zestiger jaren moes
ten doen met onze eenvoudige 
'Julianaatjes', plakten de Fransen 
hoogwaardige 'bankbiljetjes' op 
hun post! Als extra aantrekkelijk 

8 Kaanvoorde 
'réexpédition des 

corresponaances' (post 
doorsturen) gefrankeerd 

met o a twee zegels 
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m o m e n t du dép4 t d« l ' o rd r« . 
Un ordra na p«ut conc*rr)*r qua la réaxpédiiion du courner parventnt i 

un« t«u l* adrwt* . *ur une l au l * tu t r« adratsc at i>andant une laulc panoda. 
A CM condilponi, un mtma ordra paut i 'appliquar au cournar da plutiaurt 

panonnai habttant aniambla (mambrai d'una mtma (amilla, domeatiqua) 
L « ord rM pauvant Atro dépoaés au luichet. adrenéi M U I anvaloppa au 

itecavaur du bureau dntarvant la domicila du damandaur ou ramit au pr f poaé. 
Dant CM dauK darnian cai lU doivant t t r a '*iif't Hn t imbrMQS|4^^\ ina 
valaur éfala 

element mag gelden dat deze 
zegels niet alleen zijn gebruikt 
op gangbare post, maar ook op 
allerlei postale formulieren. Voor 
vrijwel alle diensten die via het 
loket verliepen moest worden 
betaald en werden postzegels ter 
kwijting van het te betalen recht 
geplakt. De Fransen kenden een 
ruimhartig gebruik van te zegelen 
formulieren en het is dit brede 
(semi)postale gebruik, dat deze 
postzegels een extra dimensie 
van verzamelwaardigheid geeft. 
Het zijn niet alleen mooie plaat
jes, maar ze werden voor vrijwel 
alle (semi)postale dienstverle
ning ook écht gebruikt. Naast 
het gebruik op de gangbare post 
zoals brieven, ansichtkaarten, 
etc, komen we ze dan ook 
tegen op saldoaanvragen van de 

girodienst ('demandes d'avoir'), 
rembourskaarten, enveloppen 
voor 'valeurs è recouvrer', ver
huiskaarten (post doorsturen), 
berichten van ontvangst ('avis de 
reception'), abonnementskaarten 
op nieuwe postzegeluitgifi:en, 
identiteitskaarten, etc. zoals 
enkele afbeeldingen bij dit artikel 
laten zien. 
Naast het postale gebruik bieden 
deze zegels, alweer door hun gro
te oplage, ook een grote variatie 
aan kleurverschillen, drukfouten 
en afstempelingen. Voeg daarbij 
de 'épreuves' en de 'coins dates' 
en u kunt met deze zegels echt 
alle kanten op als verzamelaar. 

Franse graveurs 
Frankrijk is gezegend geweest 
met enkele generaties topgra

u' •■■m. 

ORANDE INST| 
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6 Viaduc de Chaumont door Pierre MuniengGo (Yv 1240) op 
aangetekende bneßioart naar Parijs 

9 Ai/is de reception' (bericht van ontvang) gefrankeerd met 00 een 2 
Cathédrak de Rouen door René Cottet 1957 (Yv 1129

BETOURN^R 

.^f^^^, TRIBUNAL d e P O U C E 

de _ J^/uu^— _ „ 

7 'Demande 
d'Avoir' 
(Saldo

opuraging) 
gefrankeerd 

met een zegel 
Arcachon 
doorjules 

Piel 7961 (Yv 
7312) en een 

zegel Cognac 
door Claude 

Durrens ig6i 
(Yv m)-

. 0 M CJ5("^*^Ä r»'»i""'ii 
CENTRE 
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70 Formulier van de girodienst gefrankeerd met twee zegels 
Palais de l'Elysée door Pierre Munier 1959 (Yv ng2) 
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1T Brief naar ParijS gefrankeerd met een zegel Pont Votentré door 
Charles Mazelin igsS ("^^ ''^39) ^'^ ^^^ zegel Guadeloupe Riviere de 

Sens door Raoul Serres 1957 (Yv 1125). 

RECOMMAHDEE 

Monsieur le Jreffier 
du Tribunal de Üommerce de 

( Hte Garonne) 

12. Aangetekende brief naar Toulouse gefrankeerd met 0 a vierz 
Tunnel du Mont Blanc van René Cottet 7965 (Y\/ 1454) 

13 Aangetekende envelop 'Valeurz ó Recouvrer' gefrankeerd met 0 a een 
zegel Guadeloupe Rivière de Sens door Raoul Serres 7959 (Yv 11^4) 

IMPERLIl 

TOUT pour 
rEntr*lf«r< 
fa To(/«((« ~, 
}» Ménag« 

Voll* rSmpIrm ét 

L'IMPÉUAI, u m , 
GEORGES «1 C" - 36, rua Fnneolt-Gercin - LYON ( R M I M ) 

15. Binnenlandse factuur gefrankeerd met een ze^ 
Chef, Henry Cheffer 7954 (Yv 979J 

/ Quimper door 

veurs. De Franse PTT had het 
voor het uitzoeken. Het w/erk was 
allemaal even goed en aanspre
kend. Deze artiesten werkten 
met elkaar deels in het 'Atelier du 
Timbre' en hebben ook de gene
raties na hen opgeleid. Meestal 
begonnen de graveurs met het 
maken van postzegels voor de 
Franse koloniën. Indien hun 
werk in de smaak viel, kregen 
ze op den duur ook opdrachten 
voor het moederland. Zonder 
uitputtend te willen zijn kom ik 
tot een kleine twintig graveurs die 
ik gemakshalve tot de 'aartsva
ders' reken van de grote traditie, 
waarin Frankrijk jarenlang gegra
veerde zegels heeft uitgegeven. 
Zij zijn allen geboren voongis 
en inmiddels overleden. ChefFer, 
Ouvré, Piel, Mazelin, Gandon, 
Decaris en Pheulpin zijn onder 
hen wellicht de meest bekenden. 
De generatie na hen (geboren 
tussen 1915 en 1940) mocht 
er ook zijn met ruim tien grote 
namen. Van hen leven er nog 
enkelen die ook nog actief zijn, 
waaronder Pierre Bequet en René 
Quillivic. De inmiddels overle
den graveurs Combet, Durrens, 
Betemps en Haley behoren tot 
de vroeg geborenen van deze 
generatie (allen rond 1920) en 
kunnen wat stijl betreft eerder tot 
de generatie voor hen worden ge
rekend die op overdadige wijze 
was gezegend met talent. En 
hoe IS de situatie nu? Er zijn nog 
altijd voldoende goede graveurs 
in Frankrijk om de traditie voort 
te zetten. Denk aan namen als 
Andréotto, Albuisson, Luquet, 
Beaujard en Briat, maar dan 
moet je ze wel opdrachten geven! 

Wijze van verzamelen 
De enorme oplagen per uitge
geven zegel maken de Franse 
landschapszegels bij uitstek 
geschikt om op 'klassieke' wijze 
te verzamelen. Dat wil zeggen 
volgens al hun verschijnings
vormen en met al hun variaties. 
Daarvan zijn er voldoende. Zon
der te streven naar volledigheid, 
kunnen de volgende vormen en 
aspecten worden onderscheiden: 
ongebruikt, gebruikt, gebruikt op 
brief volgens het doel van de uit
gifte, 'épreuve de luxe', blokken, 
^ord de feuille', 'coins dates', 
kleurvariaties, afstempelingen 
(ook van de koloniën waar deze 
zegels eveneens geldig waren!), 
velrandbijzonderheden en ten
slotte de meer dure variaties die 
overal in de handel te koop zijn. 
Die zou ik willen samenvatten 
als 'drukuitschot' dat tegen de 
voorschiften in mee naar huis is 
genomen door het personeel van 
de fabriek in Périgueux en feitelijk 
geen bijzondere intrinsieke 
waarde vertegenwoordigt, maar 
toch heel duur is. Een aparte 
categorie wordt gevormd door 
de zegels op brief volgens de gel
dende tarieven per postvernch-
ting (aangetekend, rembours, 
expresse, etc). 

Het opzetten van een dergelijke 
verzameling kan uiteraard op 
jaar van uitgifte, wat het meeste 
voorkomt, maar het kan ook an
ders! Al in 1977 pleitte P.N. van 
Aken^ voor een andere opzet van 
een Frankrijk verzameling dan 
op basis van uitgiftedatum. Hij 
kwam tot een indeling in zegels 
voor algemeen gebruik (de 'se-

meuses' en 'mariannes') en een 
meer thematische insteek als 
'Frankrijk Nationaal' (geschiede
nis, wetenschap, etc.) en 'Frank
rijk internationaal' (conferenties, 
Europa, etc). Gezien de bijzon
dere invloed van de eminente 
Franse graveurs op de land
schapszegels, pleit ik voor nog 
een andere opzet en wel volgens 
die van graveur! Langere series 
postzegels werden meestal door 
verschillende kunstenaars gegra
veerd, omdat één enkele artiest 
onmogelijk binnen een beperkt 
tijdsbestek de vervaardiging van 
een hele serie voor zijn rekening 
kon nemen. Het zal weinig 
verzamelaars opvallen, dat de 
stijl van uitvoering binnen één 
serie zegels per zegel behoorlijk 
kan verschillen, omdat hij de 

neiging heeft de serie zelf als een 
eenheid te zien. Niets is minder 
waar! Indien u uw collectie opzet 
naar graveur zult u niet alleen vrij 
snel al op afstand 'de hand van 
de meester' en zijn persoonlijke 
signatuur leren kennen, maar u 
zult ook de ontwikkeling van zijn 
vaardigheden door de jaren heen 
en mogelijk de veranderende 
opvatting van zijn vak bewuster 
leren zien. Heel boeiend! De 
subtiele finesse in graveerstijl 
van bijvoorbeeld Charles Maze
lin versus de enigszins hoekige, 
maar o zo expressief vormge
geven beelden van de hand van 
Albert Decaris, zijn boeiend om 
te vergelijken en geven uw col
lectie een extra dimensie. 

Waar te vinden? 
Stel nu eens, dat dit artikel u aan
spreekt en u de gedachte opvat 
om er wat mee te doen, waar 
vindt u dan al dat moois? Dat is 
makkelijker dan u misschien zou 
denken.^ De bekende postzegel
veilingen bieden regelmatig net 
wat duurdere materiaal aan zoals 
'épreuves de luxe' (proefdruk
ken) en ongebruikt materiaal, 
soms in aantallen. Het meren
deel van de zegels op brief kunt 
u op vrijwel elke filateliebeurs 
vinden en dat geldt idem dito 
voor losse gebruikte zegels. Zelfs 
in de bekende 'stuiverhoeken' 
kunt u volop bruikbaar materiaal 
tegenkomen. Tenslotte mag het 
internet niet onvermeld blijven. 
Voor Frans materiaal is vooral 
Delcampe (www.delcampe.nl) 
een zeer goede bron, waar u re
gelmatig nee! bruikbare stukken 
voor alleszins vriendelijke prijzen 
kunt tegenkomen. Ik zou zeggen: 
'Veel plezier et 'bonne chasseï' 

' Dit is een vrije vertaling van Inet 
begrip 'timbres touristiques'. 
De zegels tonen niet alleen 
landschappen, maar ook 
stadsgezichten en specifiei<e 
gebouwen. 

^Jubileumbulletin 'Marianne' 
van de Contactgroep Frankrij\< 
Verzannelaars pagina 704-709. 

Kaartje met negen voorbeelden van bovengemiddeld geslaagde onderwerpen en gravures 

^ Linker rijtje van 
boven naar beneden: 
7 Cathédrale de Rouen 
door René Cottet 7957 
(Yv 112C))* 
2. Mosquée de 
Hemeen Algéne door 

Jean Pheulpin 7960 
(Yv 1238) 
3 Auray Morbihan 
door Claude Haley 
'979 (Yv 2046) 
Middelste rijtje van 
boven naar beneden: 
7. Guadeloupe Rivière 
de Sens door Raoul Serres 7959 (Yv 7794J 
2 Chateau de Blois door Raoul Serres ic)6o Yv 7255J 
3 Eglise de Brou doorCeorges Bétemps 79S9 (Yv ii&2) 
Reenterrijtje van boven naar beneden: 
7 Chateau dejoux Doubs door Claude Durrens 7965 (Yv 1441)' 
2 ChälonS'Sur-Marne door jean Pheulpin 7969 (Yv 1602) 
3 Saint-Chapelle de Riom door Georges Bétemps 7977 (Yv 1685) 

" = Onderscheiden met de grand Prix de l'Art Philatéliquefmnfais 

http://www.delcampe.nl
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EUROKNALLERS iTn EUROKNALLERS 

Zomerzegels 1962, nrs. 766/770, 
luxe postfris, en vele andere series 
voor slechts 1 euro per serie 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 

X 1941 zomer 392/96 

..X 1941 kind 397/01 

... X 1944 winterhulp 423/27 

...X 1945 l<ind 444/48 

...X 1946 hulp 449/53 

...X 1946 prinsessen 454/59 

...X 1946 kind 469/73 

...X 1947 zomer 490/94 

...X 1948 regering 504/05 

...X 1950 opruiming 549 

...X 1952 staatsmijnen 582 

...X 1954 bonifatius 646 

...X 1954 luchtvaart 647/48 

...X 1959 europa 727/28 

...X 1959 kim 729/30 

...X 1960 vluchtelingen 736/37 

...X 1960 europa 745/46 

...X 1961 kind 759/63 

..X 1962 zomer 766/70 

...X 1962 europa 777/78 

...X 1963 rode kruis 795/99 

...X 1964 zomer 812/15 

...X 1965 kind 849/53 

...X 1966 zomer 859/63 

...X 1966 kind 870/74 

...X 1967 zomer 877/81 

...X 1967 europa 884/85 

...X 1967 rode kruis 889/93 

...X 1967 kind 894/98 

...X 1968 zomer 901/05 

...X 1968 luchtvaart 909/11 

...X 1968 kind 917 

...X 1969 zomer 920/24 

...X 1969 kankerbestrijding 927/29 

...X 1970 zomer 965/69 

...X 1970 europa 971/72 

...X 1970 gelegenheid 973/74 

...X 1970 hartstichting 975/77 

...X 1971 europa 990/91 

,..x 1972 zomer 1003/06 

...X 1972 vlag 1010/11 

...X 1972 olympische spelen 1012/14 

...X 1972 kind 1020/23 

...X 1973 zomer 1026/29 

...X 1973 gelegenheid 1032/35 

...X 1973 kind 1038/41 

. X 1974 milieu strookje 1043/45a 

...X 1974 zomer 1046/49 

...X 1974 gelegenheid 1052/54 

...X 1974 kind 1059/62 

...X 1928 koppen en van der hoop LP4/5 

... X al deze 51 series luxe postfris 50, 

THEO PETERS 
ieuwezi|u5 Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 
020-6222530 • F 020-fi?22d';j . F infnölthpnnulpr.: rnm 

Vliegende duif 1941, nrs. 379/391, 
luxe postfris, en vele andere series 
2,50 euro per serie 

jaar omschrijving nummer prijs 
1941 vliegende duif 379/91 2,50 
1942 legioen 402/03 2,50 
1946 cijfer 460/68 2,50 
1949 wereldpost 542/43 2,50 
1950 leidse universiteit 561/62 2,50 
1952 jubileum 588/91 2,50 
1956 olympische spelen 676/80 2,50 
1961 zomer 752/56 2,50 
1962 gouda 774/76 2,50 
1963 zomer 786/90 2,50 
1967 amphilex 886/88 2,50 
1969 kind 937 2,50 
1971 kind 1001 2,50 
1972 kind 1024 2,50 
1973 kind 1042 2,50 
1974 koeien paar 1052 2,50 
1974 kind 1063 2,50 
1976 amphilex 1098/02 2,50 
al deze 18 series luxe postfris 42,50 

EUROKNALLERS l y i l 

aantal 
. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

Kinderzegels 1955, nrs. 666/670, 
luxe postfris, en vele andere series 
5 euro per serie 

aantal 
. .X 

. .X 

..X 

..X 

. .X 

. .X 

..X 

..X 

. .X 

. .X 

..X 

jaar omschrijving 
1941 vliegende duif 
1944 bevrijding 
1949 zomer 
1949 niwin 
1949 kind 
1952 kind 
1953 rode kruis 
1967 Juliana en profil fosfor 
1955 kankerbestrijding 
1955 kind 
1956 kind 
1957 zomer 
1957 kind 
1959 zomer 
1960 zomer 
1960 kind 
1970 kind 
al deze 17 series luxe postfris 

nummer prijs 
379a/d 5,-
428/42 
513/17 
538/41 
544/48 
596/00 
607/11 
618b/634b 
661/65 
666/70 
683/87 
688/92 
702/06 
722/26 
738/42 
747/51 
983 

Zomerzegels 1950, nrs. 550/555, 
luxe postfris, en vele andere series 
10 euro per serie 

aantal 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

jaar 

1936 

1937 

1938 

1939 

1939 

1950 

1950 

1952 

1952 

1953 

1953 

1954 

1955 

1956 

1958 

omschrijving 

universiteit 

jamboree 

regering 

willibrordus 

spoorwegen 

zomer 

kind 

riebeeck 

zomer 

zomer 

kind 

Juliana en profil 

zomer 

zomer 

zomer 

al deze 15 series luxe postfris 

nummer 

287/88 

293/95 

310/12 

323/24 

325/26 

550/55 

563/67 

578/81 

583/87 

602/06 

612/16 

637/40 

655/59 

671/75 

707/11 

prijs 

10, 
10, 
10, 
10, 
10 
10 
10 
10 
10, 
10, 
10, 
10, 
10 
10 
10 

145 

MEGA 
OPRUIMING 

Max. 5 
PER SOORT 

PER KLANTi 

ALLES 
POSTFRIS 

MEGA OPRUIMING 

MAX. 5 PER SOORT PER KUNT 

ALLES POSTFRIS 

Winkel geopend: 
ma/za 10.00-17.00 uur 

of 24 uur per dag 
WWW.THEOPETERS.COM 

http://WWW.THEOPETERS.COM


THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & FILATELIE B V 

VIMII IJI I I I I ISICI I IWIIS ix lva voofd^lig! 
NEDERLAND 

Nederland 1893-1896 
Wilhelmina 

hangend haar 
nr. 48 

mooi gestennpeld 
catw. 575,- onze prijs 295,-

VK21 
NEDERLAND 

Nederland 1920 
10 guldens oranje met opdruk 

nrs. 104/105 
mooi gestempeld 

catw. 275,- onze prijs 135,-

VK23 
NEDERLAND 

Nederland 1925 
Kinderzegels 
1« kinderserie 
nrs. R 71-73 
luxe postfris 

catw. 325,- onze prijs 215,-

VK25 
NEDERLAND 

BH 
bij Bi p 

ppn Brn 
L| IQIDIÜI 

Nederland 1949 
Juliana En Face 

waanzinnig voordeel ! ! ! 
nrs. 518-537 
luxe postfris 

catw. 1660,- onze prijs 679,-

VK27 
NEDERLAND 

Rl 
Nederland 1960-1964 

Compleet geheel van 94 zegels 
extra voordel ig! 

nrs. 736/835 
luxe postfris 

catw. 128,50 onze prijs 32,-

VK29 

NEDERLAND 

Nederland 1898 
Wilhelmina 

Kroningsgulden 
nr. 49 

mooi gestempeld 
catw. 150,- onze prijs 49,-

VK22 
NEDERLAND 

W iW w 
Nederland 1921-1922 

Cijferzegels nooi t eerder in 
de aanbieding geweest 

nrs. 107/109 
luxe postfris 

catw. 300,- onze prijs 220,-

VK24 
NEDERLAND n 

catw. 

Nederland 1940-1947 
Konijnenburgserie 

zeer voordel ig! 
nrs. 346/349 

mooi gestempeld 
111,25 onze prijs 39,50 

VK26 
NEDERLAND 

Nederland 1950 
1e Dag envelop E.2 

ontbreekt in veel collecties, 
nu voordel ig ! 

nr. E.2 netjes geadresseerd 
catw. 750,- onze prijs 340,-

VK28 
NEDERLAND 

Nederland 1951 
Luchtpostmeeuwtjes 

waanzinnig voordeel ! ! ! 
nrs. LP12/13 
luxe postfris 

catw. 700,- onze prijs 298,-

VK30 
Leveringsvoorwaarden: 
Levering zolang de voorraad strekt. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
Orders vanaf € 100,- (binnen Nederland) franco, daaronder € 2,75 kosten. 

BESTEIFORMUUER 
Dit formulier graag in een envelop (postzegel niet nodig) naar: 

Tlieo Peters Numismatiel(, Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

Naam: Relatie nr: m/v 

Straat + huisnummer: 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

Handtekening: 

Woonplaats: 

BESTELBONUS Kruis de gewenste 
bestelbonus aan! 

1 per klant 

Bestellingen van 
€ 25,-tot €100, -

Zomerzegels 
1971 

• serie van 5 zegels 
• prachtige bijbelse 

beelden 
• luxe postfris 

GRATIS' 

Bestellingen van 
€ 100,- tot € 250,-

Stamp 
insteel(boel( 
• het nieuwe insteekalbum 
• eigentijdse opdruk 
• lebiz. 
• origineel Leuchtturm 

GRATIS! 

Bestellingen 
vanaf € 250,-

Kinderzegels 
1929 

• serie van 4 zegels 
• met de bekende 

dolfijntjes 
• luxe gestempeld 

GRATIS! 

Stuurt u mij a.u.b. de volgende artikelen: 
..XVK21 
..xVK22 
..XVK23 
.. x VK 24 
.. XVK25 
..xVK26 
.. X VK 27 
.. X VK 28 
..XVK29 
.. X VK 30 

295,-
49,-

135,-
220,-
215,-

39,50 
679,-
340,-

32,-
298,-

En verder: 

Verzeker uw zending voor slechts € 1,50 
tegen verlies en diefstal. 

Subtotaal € 

D Ja, ik verzeker mijn zending tegen verlies en diefstal € 1,50 

D Verzendkosten zegels, munten, etc. onder € 100,- (binnen Nederland) € 2,75 

D Verzendkosten albums, catalogi, supplementen (binnen Nederland) € 7,-

D Verzendkosten buitenland worden door ons berekend € 

Totaal € 

Bestel vandaag nog 
Telefoon 020-6222530 
Fax 020-6222454 
E-mail info@theopeters.coni 
Post bestelkaart 

zie ook onze w e b s i t e 

w w w . t h e o p e t e r s . c o m 

mailto:info@theopeters.coni
http://www.theopeters.com


i m REKHSMARKIUDPERR 
Post uit Danzig tussen i januari 1875 en noven\ber 1323 

T O N H U L K E N B E R G , B U N S C H O T E N , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Maar ook op het gebied van de 
Duitse post kwamen er ingrij
pende veranderingen zoals de 
invoering van de postkantoor-
nummers en de onderlinge 
herkenbaarheid van de gebruikte 
poststempels. 
De Eerste Wereldoorlog breekt 
in 1914 uit en eindigt met een 
Duitse nederlaag in 1918 en het 
daarop volgende Verdrag van 
Versailles. Bij het in werking 
treden van de bepalingen 100 
t /m 108 van dit verdrag op 10 
januari 1920 moest Duitsland 
onder andere de stad Danzig 
en omringend land afstaan. Het 
verdrag bepaalde dat Danzig en 
omgeving als een soevereine 
staat, de Freie Stadt Danzig, 
verder zou gaan. 
Het Verdrag van Versailles en de 
daarop volgende herstelbetalin
gen aan de Geallieerden waren 
ook de directe oorzaak van een 
steeds verder oplopende inflatie. 

De in de titel genoemde periode kenmerkt zich door 

politieke, monetaire en postale veranderingen. Het jaar 

1875 was in verschillende opzichten opmerkelijk. De 

Thaler en de Groschen werden afgeschaft en een nieuwe 

munt, de Reichsmark = 100 Pfennig, kwam ervoor in de 

plaats. Voor het internotionale postverkeer trad op 1 juli 

van dat jaar de algemene postwet van de ['Union Postale 

Universelle (ÜPU) in werking. 

Doordat de Freie Stadt Danzig 
de Reichsmark als officiële munt 
aanhield, was de inflatie ook daar 
voelbaar. 

Danzig en omgeving in het 
Duitse Rijlc tussen 1.1.1875-
10.1.1920 

Reichsmark 
Op 1 januari schafte de Duitse 
overheid de Thaler (30 Silbergro
schen) af en voerde de Reichs
mark ( loo Pfennig) in. Een deel 
van de oude Groschenzegels 

waren op die dag ongeldig 
geworden; andere veel gebruikte 
waarden zoals de i, 2,2)4 en de 5 
Groschen konden tot 31 decem
ber 1875 worden opgebruikt. Dit 
betekent dus dat men tot eind 
1875 de oude Groschenzegels 
alleen of in mengfrankenng met 
de nieuwe Pfennig-waarden 
mocht gebruiken. Hierbij stond 
T Groschen gelijk aan i o Pfennig 
(aft).i). 

Postkantoren in Danzig 
Op T juli 1875 werd een be
langrijke verordening van de 
Duitse post van kracht. Deze 
verordening bepaalde dat indien 
er verschillende postkantoren 
in een plaats aanwezig zijn, die 
kantoren een nummer moesten 
hebben, waarbij het hoofdpost
kantoor altijd nummer 1 kreeg. 
In 1875 waren er in Danzig drie 

"7 
Aflj.1 Aangetekende bnefvan 29 6 1875 Men^ankenng tussen i Groschen omslag en zegel met 
"Crosser Brustschild" van 2 Groschen Afgestempeld met "Hufeisenstempel" Danzig N 1 Vanof 
171S75 was het te betalen port in Pfennigen Het gehele jaar 7S75 waren de groschenzegels nog 

op te gebruiken, waarbij 1 Groschen = 70 Pfennig Port Bnefio + aantekenen 20 = 30 Pfennig = 3 
Groschen 
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Afl).2 Aangetekende bnefuit Danzig 4 naar Berlijn Dit kantoor opende zijn deuren op no 7976 
Port Bri^zwaarder aan 75 gram 20 + aantekenen 20 = 40 Pfennig 

Jnliegend . . 5<^/7 iAïémk 

yjê^/^ A-^f-^ 

f ^' - I 

Afa.^ Bnefuit Danzig 3 naar Riga in Letland Port naar het buitenland brief zwaarder dan 75 gram 
40 Pfennig Let op het stempet" 8-12N ''' was de eerste nachtlichting 

Afb. 4 Waardebnefwaann 7500 Mark uit Danzig naar BeHijn Het stempel van het hoofdkantoor 
Danzig 7 heeü de herkenningsletter c De brief weegt 28 gram En de verzekering voor de 1500 mark 
bedraagt 5 pfennig voor elke 300 Mark Port bnefover 75 gram en vervoerd over 70 Pruisische Mijlen 

40 + verzekering 5x5 = 65 Pfennig 
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^ fi 
/ \ ^ . 5 ßne/uit Donzig noor Czechotzin De zegels zijn afgestempeld met het eesU typeraderstempel 

dat in het hoofdpostkantoor van Danzig in gebniik is genomen Port brief tot 15 gram 10 Pfennig 
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A/6.7 Veldpostbnefvan c infantnedivisie Danzig van 16 71976 mor Bartenstein in Opr Port 
portvnj. 

postkantoren. Het hoofdpost
kantoor, een kantoor bij het 
station Danzig Bahnhöfen een 
Postexpedition. Deze kantoren 
werden nu herbenoemd als 
Danzig 1, Danzig 2 en Danzig 3. 
Opvallend was dat de postdi
rectie besloot om het oudste 
van de twee bijkantoren Danzig 
Bahnhof in Danzig 3 en het laatst 
geopende bijkantoor als Danzig 
2 te herbenoemen. 
De verordening bepaalde ook dat 
de nieuwe naam in de stempels 
tot uiting moest komen waarbij 
men niet onnodig nieuwe stem
pels mocht bestellen. De Danzi
ger postdirectie kwam toen met 
een eenvoudige oplossing. In het 
hoofdkantoor waren sinds 1873 
een drietal zogenaamde hoef
ijzerstempels in gebruik. Deze 
stempels verschilden onderling 
door de aanduiding N. 1, N.2 
of N. 3 achterde naam Danzig. 
Het stempel N. 1 bleef op het 
hoofdkantoor, het stempel N. 2 
ging naar het nieuwbenoemde 
Danzig 2 ter vervanging van 
het stempel DANZIC/STADT
POSTEXPED/DATUM en het 
stempel met N. 3 naar Danzig 3 
ter vervanging van het stempel 
DANZIG BAHNH./DATUM. 
Pas vijfjaar later, in januari i88o, 
ontvingen de beide kantoren een 
nieuw eigen normstempel. 
Op 1 oktober 1876 werd een 
vierde bijkantoor geopend. Dit 
kantoor kreeg wel onmiddellijk 
een nieuw normstempel (afb. 2). 
Op ^ november 1890 kwam er 
bij het nieuw geopende centraal 
station van Danzig een nieuw 
bijkantoor, Danzig 5, algemeen 

bekend als Danzig Bahnhof Dit 
kantoor verving het kantoor bij 
het oude station. Het kantoor 
Danzig 3 bleef nog als wijkkan

toor geopend tot 15 september 
1923. 

Stempelontwikkeling 
in Duitsland 
De verordening van 1875 speelt 
ook een rol in de stempelontwik
keling in Duitsland. Zo bepaalde 
deze verordening dat indien in 
een postkantoor twee of meer 
stempels in gebruik zijn, deze 
stempels zien van elkaar moes
ten onderscheiden door een 
zogenoemde Kennbuchstabe, 
een onderscheidingsletter dus. 
Kantoren die maar één stempel 
gebruikten, hadden meestal 
alleen een sterretje waar anders 
de Kennbuchstabe stond (afb. 3). 
Het hoofdkantoor Danzig ^ had 
vele stempels in gebruik en daar 
ziet men dus deze onderschei
dingsletters vaak (afb. 4). Al deze 
stempels van het type uit afb. 
4 behoren tot de zogenoemde 
Stecktypen, dat wil zeggen dat 
men de datum en het uur door 
middel van blokjes met de 
correcte cijfers in het stempel 
moest steken. De datum maar 
één maal per dag; het tijdsblok, 
bij openingsuren van 7 uur 's 
ochtends tot 8 uur 's avonds, 13 
maal per dag. Daar ging veel tijd 
in zitten. De hoefijzerstempels 
hadden het voordeel dat het 
tijdsblok met een ring achter 
het stempel doorgedraaid kon 
worden naar het volgende uur. 
Wanneer men de stempels uit 
die tijd wat beter bekijkt, valt 
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' S f c Afi.6 Aangetekende briefvam8wigi6 naar Danzig'Langfuhr Stempel zonder tralies Danzig 5 
* ; Port Bnefloopt binnen de stad dus locaal port Vanaf 18 igi6 is een brief 7/2 +aantekenen 20 = 

27/1 Pfennig 
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Ajb.8 Gecensureerde brief naar Chicago van 15 6 1975. Midden boven het censuurstempel van het 17. 
Armeekorps Links daaronder het stempeltje Cepmft und geschlossen Port vanaf 17 igo6 voor een 

hnefnaar het buitenland 20 pfennig 

al snel op dat er vaak verschil
lende lettertypen in één stempel 
worden gebruikt. Dit is als volgt 
te verklaren. Van de oudste 
stempels is meestal het vaste 
stempeldeel (de plaatsnaam) In 
antiquaschrift uitgevoerd. Dit is 
een schreefletter waarbij in de 
hoekjes vaak inktresten, papier
vezels en stempelkussenmate
riaal bleef hangen. Dit veroor
zaakte vieze afstempelingen en 
dus moesten de stempels vaak 
en grondig worden gereinigd. 
Latere stempels zijn in grotesk 
uitgevoerd, een schreefloze letter 
die minder vervuilde. Maar dat 
was niet de reden waarom men 
groteskschrift invoerde. Voor dit 
lettertype was de productie veel 
goedkoper, leder nieuw stempel 
werd geleverd met een complete 
set letters en cijfers voor datum 
en tijd. Op de kantoren waren 
letterbakken, waar men deze 
typen dan bewaarde. Dus alle 
zelfde uurblokken bij elkaar, alle 
zelfde maanden bij elkaar, enz. 
Zo mengden de typen antiqua en 
grotesk zich. De beambte die een 
steektype zocht, pakte wat hij no
dig had uit de juiste bak en stak 
het in zijn stempel. Het resultaat 
is dat men een mengeling van 
deze lettertypen in de stempels 
terugvindt. Glimm meent echter 
dat in de geordende tijden van 
het Keizerrijk zo'n greep in de let

terbak niet tot de mogelijkheden 
behoorde. Volgens Marbach zou 
het lange gebruik van antiqua
steektypen terug te voeren zijn 
op de minder duidelijke afdruk 
van de fijne groteskcijfers en 
zouden de beambten liever een 
antiquacijfer gebruiken. 
Deze ongemakken werden 
opgeheven door een Zwitserse 
vinding, hettypenraderstempel, 
door Stempelkenners ook wel 
Schweizerstempel genoemd. 
Nadat dit stempeltype uitgebreid 
getest was in het Hofpostamt 
in Berlijn, besloot men tot een 
proef in alle delen van Duitsland. 
Ook Danzig was in deze proef 
betrokken. Het ontving zijn 
eerste typenraderstempel Danzig 
* 1 k (afb. 5) in september 1888. 
De vroegst bekende afslag is van 
6 september. Het grote voordeel 
van dit type stempel school in 
het feit dat alle venwisselbare 
delen op radertjes zaten die men 
naar behoefte kon instellen en 
vastzetten. Het tijdrovende wis
selen kwam hiermee te vervallen. 
Natuurlijk viel de proef overal 
positief uit en werd het stempel 
op den duur overal ingevoerd. 
Een nadeel van dit stempel was 
dat in de bogen tralies waren 
aangebracht waarin zich veel 
vuil ophoopte zodat het steeds 
nodig was ze grondig schoon te 
maken. Dit euvel werd pas jaren 
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IDnnhandlung 
Zmetggedtdn': raorabarg t. rom. 
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ftmnif {lucnbiug ii m 

 N r . 
Handelse.'iuiwisstella 

.nanziß ?6. 8.16. 
'i 4 S. 267/16. 

^H Zügel, zum rtuüEel ir ̂  
■ Wein, Spirituosen, Fmchüäften l 
■ 108/16 Oapzig 2& a 1& 
lIVIliVliniMWHinilMiliMB 
/yb.g Brief met z g eigencensuur Midden boven het violette stempel van de Handelserlaubnisstelle 
Linksonder nog een plakker die aangeeft dat de handelaar i$ toegelaten tot de drankenhandel Port 

sinas 110 igi8 interlocaal 15 Pfennig 

Poftforte 

?^ A /,' 

Afb.n Een remboursmeeloperbnefvan 6 71920 naar Lauenburg in Pommeren De bnefis volledig 
gefrankeerd met oude Duitse postwaarden (mogelijk totigj ig20) Port sinds 6 5 Ï920 brief 40 + 

Rembours 50 = 90 Pfennig 

Aß. 13 Bnefnaar Berlijn van S 7i 1927 De brief is gefrankeerd met een zegel uit de eerste serie 
bijzondere zegels met toeslag van de Freie Staat Donzig Port sinds 157921 vooreen bnefnaar 

Duitsland 60 Pfennig 

_ later opgeheven toen men dit 
^ type stempel zonder de tralies 
^ ging produceren (afb. 6). 

Veldpost en censuur 
Na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog op i augustus 
1914 trok het leger te velde en 
daarmee kwam ook de veldpost 
op gang. Veldpost is voor de 
betrokken manschappen en 
officieren portvrij. Om voor 
portvrijdom in aanmerking te 
komen was een bewijs van te 

velde staan of in militaire dienst 
zijn in principe onontbeerlijk. Dit 
bewijs werd meestal geleverd 
door het briefstempel van het 
onderdeel waarbij men diende, 
verder kwam er een dagteken
stempel op te staan. Toch is er 
veel veldpost te vinden, waarbij 
uitsluitend het briefstempel op 
het poststuk aanwezig is. Er zijn 
eveneens stukken te vinden die 
geen briefstempel hebben maar 
uitsluitend het dagtekenstempel. 
Bij de te velde staande troepen 

Aflj.io Voorloper briefkaart van 2 3 1920 als antwoordkaart terug naar Stettin Port sinds 1 lo 1979 
als kaart naar Duitsland 15 Pfennig 

ojMid̂ K,. Drucksache | | f y ~ 
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Aft>.i2 Aomelekend drukwerk naar Zweden Gefrankeerd met een twmttgerblok Port sinds 
6 5 7920 drukwerk naar het buitenland 20 ffenntg per 50 gram + aantekenen 80 = loo Pfennig 
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Aß).i4 Ongefrankeerde brief naar DanzigLangfuhr Strafport 2 maal het ontbrekende bedrag van 
70x106 = 20x706 Mark Daar geen portzegels voor deze bedragen beschikbaar waren, werd het 

Strafport met gewone frankeerzegels geplakt 

komt het voor dat briefstempel 
en dagtekenstempel in een 
stempel verenigd zijn. De stad 
Danzig had een eigen divisie met 
veldpoststempel (afb. 7). 
Binnenlandse censuur werd niet 
toegepast. Wel werd post uit en 
naar het buitenland daaraan on
derworpen. Met name de in be
slag genomen post uit Rusland 
werd in Danzig nagekeken en 
lang vastgehouden. De censuur 
m Danzig was in het begin vooral 
een militaire aangelegenheid. 
Het in Danzig gelegerde XVII. Ar
meekorps voerde deze taak uit. 
Alle gecensureerde post kreeg 
een rond violet stempel met de 
tekst Überwachungsstelle (Prüf 
stelle) des XVII. Armeekorps 
Danzig (afb. 8). In februari 1916 

werd uit dit stempel het woord 
"(Prüfstelle)" venvijderd. Vanaf 
juli 1916 was er ook een civiele 
censuur ontstaan. Deze afdeling 
zat in het kantoor Danzig 5 en 
gebruikte een violet stempel 
Ueberwachungsstelle/ Danzig, 
Postamt 5/ geprüft und zu 
befördern. Van dit kantoor is ook 
het stempel Freigegeben Danzig 
5 Auslandstelle in violet. Verder 
komen er stempels voor met 
teksten als Geprüft en Geprüft 
und geschlossen, allen in violet. 
Het ging hier meestal om post 
naar het buitenland. 
Vanaf halverwege 1916 is ervoor 
een aantal handelsondernemin
gen zoals de wijn, drank en 
vruchtensappenbranche een 
handelstoestemming nodig. 



Deze toestemming moet op het 
poststuk vermeld zijn (afb. 9). 

Tarieven 
Vanaf 1.1.1875 tot s" î ^et 
31.7.1916 bleven de binnenlandse 
tarieven voor kaarten en brieven 
stabiel. Pen .4.1900 werd wel het 
toen normale briefgewicht van 
15 gram tot 20 gram verhoogd 
maar dit leidde niet tot een 
tariefswijziging. De 15 gram 
stamde nog uit de tijd dat men 
het gewicht in Lot uitdrukte. Een 
Lot was iets meer dan 15 gram. 
Als gevolg van de kosten van de 
oorlog verhoogde de Post op 
1 augustus 1916 de interlokale 
tarieven met 2/4 Pfennig voor 
kaarten en met 5 Pfennig voor 
brieven. Op 1 oktober 1918 kwam 
het opnieuw tot een tariefsver
hoging: voor kaarten moest nu 
10 Pfennig betaald worden. Op 
1 oktoberi9i9 volgde nogmaals 
een verhoging van het briefkaart
tarief tot 15 en voor brieven tot 
20 Pfennig. 
Op 1 juli 1875 trad het algemene 
postverdrag van de UPU in 
werking. Dit betekende dat voor 
de aangesloten landen een lager 
eenheidstarief gold. Natuurlijk 
was er een aantal uitzonderin
gen. Deze allemaal te benoemen 
is in het kader van deze publi
catie onbegonnen werk. Wel 
noemenswaard is dat het tarief 
naar Oostenrijk en Hongarije 
tot 30 september 1919 gelijk was 
aan het Duitse interlokale tarief 

De Freie Stadt Danzig van 
10.1.1920-1.11.1^23 

Met het in werking treden van 
het Verdrag van Versailles werd 
Danzig en omgeving van het 
Duitse Rijk afgescheiden en 
ging het voortaan door als een 
soevereine ministaat met de 
naam Freie Stadt Danzig (FSD). 
Helemaal soeverein was ait 
staatje niet. Buitenlandse zaken 
en vertegenwoordiging bij grote 
internationale instellingen wer
den door Polen waargenomen. 
De spoorwegverbindingen door 
het nieuwe staatje kwamen in 
Poolse handen. Ook in de haven 
van Danzig hadden de Polen een 
dikke vinger in de pap en een 
leger mocht de nieuwe staat er 
niet op na houden. De veilig
heid van de FSD werd door de 
Volkenbond in Cenève gegaran
deerd. Hiertoe benoemde de 
Volkenbond een Hohe Kommis
sar die problemen met Duitsland 
en Polen moest oplossen. Deze 
beide landen hadden elk ook een 
zogenaamde Hoge Commis
saris in Danzig gestationeerd. 
De Freie Stadt Danzig trad op 
1 oktober 1921 tot de UPU toe. 
Ook zocht het aansluiting bij 
het bestaande luchtpostver
keer tussen Duitsland, Dene
marken, Zweden, Nederland 
en GrootBrittannië. Hiertoe 
moesten brieven eerst met de 
trein naar Berlijn en vandaar op 
de bovengenoemde vluchten. 

)offfart« PP 

Afl}.i5 Bnefkaart naar DanzigLangflihr met het z g "kleines Staatswappen /m Achteck" Het port 
bedroeg sinds i nc}22 voor een locale kaart ̂ o Pfennig 

Luchtpost vanuit de FSD naar 
bestemmingen in Duitsland 
waren niet mogelijk. Pas op 20 
oktober 1920 was het mogelijk 
om luchtpost per vliegtuig uit 
Danzig naar Berlijn te vervoeren. 
Maar deze mogelijkheid stopte 
door de vroeg invallende winter 
al op 30 oktober. 

Postwaarden in de FSD 
In de eerste dagen van de 
zelfstandigheicTwaren er geen 
nieuwe postwaarden beschik
baar en gebruikte men de Duitse 
postwaarden. De eerste eigen 
postwaarden, zegels en brief 
kaarten verschenen pas op 14 
juni en dat waren dan nog Duitse 
Germaniawaarden met opdruk 
Danzig in Frakturschrift, besteld 
bij de Rijksdrukkerij in Berlijn. 
Alle postwaarden die in het 
gebied van de FSD tussen 10.1 
en 14.6 1920 zijn afgestempeld, 
noemt men voorlopers (afb. 
lo). Met het verschijnen van 
deze opdrukwaarden werden de 
oude Duitse postwaarden nog 
niet direct ongeldig verklaard. 
Deze oude waarden bleven nog 
tot 19 juli geldig. Postwaarden 
die in de FSD zijn afgestempeld 
tussen 14 juni en 19 juli, noemt 
men meelopers (afb. n) . De rest 
van het jaar zagen veel Germa
niazegels met allerlei opdrukken 

het licht. Deels waren het de 
Germania's met opdruk Danzig 
die een nieuwe waardeopdruk 
kregen (afb. 12) en deels oude 
Germaniazegels die door het 
publiek waren ingewisseld of nog 
op voorraad waren. 
Pas op 31 januari 1921 kwam de 
zogenaamde Koggeserie aan de 
loketten. Deze zegels waren de 
eerste door de FSD zelfontwor
pen en geproduceerde postze
gels. Het was de bedoeling om 
deze zegels op de dag van de 
proclamatie van de Freie Stadt 
Danzig op 15 november 1920 uit 
te geven. Doordat de grootste 
drukkerij in de stad, de firma 
Sauer, geen ervaring had met 
postzegelproductie, ontstond 
er een vertraging in de uitgifte. 
De zegels verschenen pas op 
31 januari 1921 aan de loketten. 
Daarna verschijnen met grote 
regelmaat steeds nieuwe uitgif 
ten. Op 16 november komen er 
zegels uit ter gelegenheid van de 
TuberkuloseWoche (afb. 13). Het 
zijn de eerste bijzondere zegels 
van de FSD. Een tweede bijzon
dere uitgifte vindt plaats op 12 
maart 1923, nu ten behoeve van 
de Kleinrentnerhilfe. Daarna 
laat de inflatie zich voelen en 
verschijnen de postzegels in 
steeds sneller tempo met steeds 
hogere nominale bedragen tot in 

CHfx, 

Afi}.i6 Briefkaart naar Basel, Zwitserland De kaart is uitgegeven in september ig22en behoorde tot 
de 2 laatste kaarten uit de inßatiepenode Door de snelle toename uan de inßatie was het niet meer 
mogelijk tijdig kaarten met een nieuwe jirankeerwaarde bij te drukken. Port sinds 110 ig22 kostte 

een kaart naar het buitenland 12 Mark. 
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Aflj.iy Een "Zustellungsurkunde" uit Stangenwalde in het gebied van de Freie Stadt Danzig. In het 

stempels staat nog steeds dat het dorp m Westpmisen ligt Westpruisen bestaat niet meer Het is 
opgegaan m de nieuwe "Freistaat" en Polen Het nieuwe stempel met Stangenwalde/ (Freie Stadt 

Danzig) komt pas op ij 2.ig22 in gebruik 

5 

1435 
Aßj.18 Brief utt Bolkau naor Dolknchen, Duitsland De zegels zijn afgestempeld met het nieuwe 
stempel voorde dorpskantoren in de Freie Stadt Danzig Port sinds 117922 vooreen bnefnaar 

Duitsland 200 Pfennig 
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Afl>.ig Briefkaart uit Bolkau naar Duitsland Het waardezegel is vernietigd met het Dienstzegel 
mn het postkantoor m Bolkau Dit gebeurde omdat het stempel van het kantoor was ingetrokken 
en het nieuwe nog niet was gearriveerd Het gebruik van een dienstzegel als vertrekstempe! is zeer 

zeldzaam Port sinas 1.51921 bedroeg het kaorttariefnaar Duitsland 40 Pfennig. 

V e r t r e t u n g e n 
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South Africa 

Ajb.ii Dmkwerkkaart van 25101923 naar Kaapstad, Zuid-Afrika Port sinds 2510 7925, de laatste 
portverhogmg in de inßatietijd, kostte drukwerk naar net buitenland 600 io6 Mark 

de honderden miljoenen. Deze 
zegels konden alleen nog maar 
via opdrukken op onbruikbaar 
geworden zegels gerealiseerd 
worden. 
De FSD gaf, net als Duitsland, 
dienstzegels uit. Ze gebruikte 
hiervoor de bestaande uitgiften 
met opdruk D M. In tegenstelling 
tot Duitsland kwamen er hier wel 
portzegels. De eerste verschenen 
vanaf 1 oktober 1921, de laatste 
in oktober 1923. Ook hier kon de 
productie van nieuwe waarden 
de inflatie niet bijhouden. Het 
kwam dan ook veel voor dat men 
in plaats van portzegels gewone 
zegels verplakte (afb. 14). 
Met de briefkaarten was het 
sneller gedaan. Na de Cerma-
niawaarden verschenen nog 
opdrukken op Duitse Rijk-kaar-
ten die het publiek teruggegeven 
had. Daarna kwamen gelijktijdig 
met beeldgelijke postzegels, 

~ kaarten met het zogenaamde 
° Kleines Staatswappen im Acht-
_ eek (afb.15) aan de loketten. Ook 
^ hier kan de inflatie het bijdrukken 
^ in hogere waarden nauwelijks 
^ bijhouden. In september 1921 
" verschijnen de laatste twee 
=: kaarten met opdrukken van 1.50 
" ^ en 3 Mark (afb. i6) op nutteloos 

geworden kaarten uit juni 1921. 
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Stempelontwikkeling in de Freie 
Stadt Danzig 
De grenzen van de nieuwe staat 
waren wat willekeurig getrokken. 
De grens in het oosten en een 

stukje van de zuidgrens volgden 
een natuurlijk verloop langs de 
rivieren de Nogat en de Weich
sel. De westkant en het grootste 
deel van de zuidgrens liepen 
willekeurig door verschillende 
Landkreisen. Deze Landkreisen 
waren of afgestaan aan Polen en 
lagen nu in de Poolse Corridor óf 
waren afgestaan aan Oost-Prui
sen. De vele dorpjes, met vaak 
niet meer dan een paar honderd 
inwoners maar wel meteen 
postkantoortje, hadden stempels 
in gebruik met aanduidingen 
als Westpr., Kreis Eibing, Kreis 
Marienburg Westpr. en dergelijke 
(afb. 17). Deze inschriften waren 
niet meer in overeenstemming 
met de politieke en geografiscne 
werkelijkheid. De Landespostdi-
rektion Danzig besloot dan ook 
om voor de dorpen een nieuw 
uniform stempeltype te bestel
len met bovenin de dorpsnaam 
en onderin de tekst (Freie Stadt 
Danzig) (afb. i8). Het eerste 
stempel kreeg Kalthof in oktober 
1920 en als laatste kreeg Boden-
winkel eind 1926 zijn nieuwe 
stempel. Totdat deze nieuwe 
stempels arriveerden moest een 
aantal kantoren zich behelpen 
met noodstempels (afb. 19). 
De stad Danzig en zijn voorste
den behielden nun stempels om
dat daarin slechts de stadsnaam 
Danzig stond, al dan niet in com
binatie met een voorstadsnaam 
met een herkenningsletter. 
Door het tekort aan gestempelde 

Aflj.20 Kaart naar Stuhm, Duitsland De kaart is afgestempeld op de laatste dag van de inflatie 
Sinds 25101923 bedroeg bet port naar Duitsland voor een kaart 400x106 Mark Waarschijnlijk was 
dit bedrag met meer in postzegels aanwezig en kwam bet stempel "Cebubr bezahlt" op de kaart 

Wel schreef de loketbeambte 400 rechts hoven op de kaart zodat het bedrag te verifiëren was 

hogere postwaarden, die vooral 
op pakketkaarten voorkwamen, 
kreeg de post steeds vaker 
te maken met de diefstal van 
deze kaarten. Om hier paal en 
perk aan te stellen besloot de 
Landespostdirektion Danzig de 
zegels voor handel en verzame
laar onaantrekkelijk te maken. Zo 
verscheen op 18 oktober 1920 de 
verordening dat zegels vanaf 1 
Mark voortaan met de ponstang 
of met stervormige inktstrepen 
vernietigd moesten worden. Het 
tijdsbesïag hiervoor was dusda
nig hoog dat men, naar voorbeel
den uit de plebiscietgebieden, 
op kurkstempels overging. Deze 
maatregel is voor binnenlands 
gebruik op 14 september 1921 
weer ingetrokken. Op 19 mei 
1930 trok de postdirectie de 
maatregel in zijn geheel in. 

Tarieven 
Op 10 januari bleef het Duitse 
tarief van 1.10.1919 gewoon 
van kracht maar ook de daarop 
volgende tariefswijzigingen in 
Duitsland nam de FSD gewoon 
over, kleine uitzonderingen daar
gelaten. Zo waren de luchtpost
tarieven hier hoger dan in Duits
land. Andere verschillen waren er 
ook: zo liepen de lokale tarieven 
in Duitsland sneller op dan in de 
FSD maar de Duitse interlokale 
tarieven waren gelijk aan de FSD-
tarieven naar Duitsland. Dit bleef 
zo tot 15 oktober 1923. Daarna 
stijgen de tarieven in de FSD 
sneller dan in Duitsland. Bij de 
laatste tariefswijziging in de FSD 
op 25 oktober 1923 kostte een 
kaart naar Duitsland 400 miljoen 
(afb. 20), een brief 1000 miljoen 
en drukwerk naar het buitenland 
600 miljoen Mark (afb. 21). In 
Duitsland kostte op 20 oktober 
een kaart in het interlokale tarief 
4 en op 1 november 40 miljoen 
Mark. De interlokale brieftarieven 
op die data waren toen slechts 
40 en loo miljoen Mark. Terwijl 
Duitsland op 5 november de 
tarieven al in miljarden Mark 
berekent, was de inflatie in de 
FSD op 1 november ten einde. 
De regering van de Freie Stadt 
Danzig had onderhandeld met 
de nationale Britse bank en op 
1 november introduceerde de 

Senaat een nieuw betaalmiddel: 
de Danziger Gulden. Hierdoor 
eindigde de inflatie in de FSD een 
maand eerder dan in Duitsland. 

Literatuur 
Anderson, l-H.J.: Zur Geschichte 
der Tagesstempel der Deutschen 
Reichspost. Neue Schnftenreihe der 
Poststempelgilde Heft 135 (1999) 
Deiniger, W.: Postgeschichte der 
Freien Stadt Danzig aus den Jahren 
1920-1945. Karlsruhe 1998 
Düsterwald, H-J.: Handbuch Luft
post Freie Stadt Danzig. Eigenverlag, 
zonder jaar 
Glimm, P.: Die Einkreisstempel von 
Danzig nach Ausgabe der ersten 
deutschen Marken 1872. Philatelie 
und Postgeschichte; Nr. 3 {1967) 
Haffner, S., Bateson, G.: Der Vertrag 
von Versailles. Ullstein Geschichte 
Nr. 33090 (1988) Frankfurt/Berlin 
Henn, Th.: Postgebühren der Freien 
Stadt Danzig 1919-1939, Teil 1. Do
nauwörth 2006 
Henn, Th.: Flugpostgebühren der 
Freien Stadt Danzig, Teil 2. Do
nauwörth 2007 
Hulkenberg, A,: Het einde van de 
Freie Stadt Danzig, Filatelie; 2000/01 
Hulkenberg, A,: Van de uitvinding 
van de pakketkaart tot de Danzi
ger kurkstempels: de strijd om de 
opgeplakte zegels. Notities nr. 38-39 
(2009) 
Hulkenberg, A.: De één- en tweecir-
kelstempels met jaartal van Danzig 
tussen 1863 en 1884. Deutsche Post; 
Nr. 2 (2011) 
Kniep, K.: Die Einkreisstempel 
Danzigs 1867-1875. Arge Danzig 
Literaturblatt Nr. 60 (1975), Nr. 61 
(1976) 
Marbach, K.: Die preussischen 
Aufgabe- und Nummernstempel. 
Nachdruck Arge Norddeutscher 
Postbezirk, zonder jaar 
Michel: Deutschland-Spezial Band 
1 2009, Schwaneberger Verlag 
München 
Oechsner, H.P.: Deutsches Reich, 
die Tanfe fur Bnef und Paketpost 
vom 1.7.1906 bis 31.12.1923. Infla 
Berlin Nr. 12, Nürnberg 1976 
Otto, G.: Die Luftpostgebuhren 
während der Inflationszeit 1919-1923. 
Infla-Bücherei Berlin Nr. 34 (1995) 
Wolff, K.: Danzig Katalog Aufgabe-
und Entwertungsstempel 1817 bis 
1945.4. Auflage Berlin 2011 



Apeldoorn 
Stationsstraat 160 
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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. 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

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

Cl goudwisselkantoor 
www.goudwlsselkantoor.nl 

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

http://www.goudwlsselkantoor.nl
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Het hulpprogramma zou 
opereren onderde naam United 
Nation's International Children's 
Emergency Fund (UNICEF); in 
1953 werd dit gewijzigd in United 
Nations Children's Fund, maar 
de afkorting UNICEF bleef (1, 
2,3,4). De belangrijkste eerste 
financiële bijdragen kwamen van 
de Verenigde Staten en Canada. 
Met het geld kregen in dertien 
Europese landen, waaronder 
Nederland, kinderen en zwangere 
vrouwen aanvullende voeding 
en medische hulp. In 1948 werd 
de hulp uitgebreid naar landen 
in Azië en Palestina (5,6). In dat
zelfde jaar startte een campagne 
om tuberculose te bestrijden. In 
samenwerking met de Scandi
navische Rode Kruisorganisaties 
werd een programma opgezet 
om wereldwijd kinderen te testen 
op tbc en ze in te enten. Het was 
zeer succesvol: in 1955 waren er 
155 miljoen kinderen getest en 60 
miljoen ingeënt tegen een ziekte 
die toen nog op grote schaal 
levens venwoestte. Tegen die tijd 
was UNICEF inmiddels actiefin 
92 landen en had het ook zijn 
eerste ambassadeur: de popu
laire acteur Danny Kaye, die vol 

VOOR HET KIND 
J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar vlak na de 

Tweede Wereldoorlog lag Europa er verarmd en haveloos 

bij. Er was een dringend tekort aan de eerste levensbe

hoeften en in sommige landen dreigde zelfs hongersnood. 

Er waren grote zorgen om de kinderen, die in zulke 

omstandigheden vaak de meest weerlozen zijn. De Alge

mene Vergadering van de net opgerichte Verenigde Naties 

nam in 1946 het besluit om een groots hulpprogramma op 

te zetten om de ergste nood te lenigen op het gebied van 

voedselvoorziening en gezondheidszorg voor kinderen. 

enthousiasme reclame maakte 
voor het werk van de organisatie, 
wat hij tot zijn dood in 1987 zou 
blijven doen (7). 

Noodhulp 
Voor al het goede werk kreeg 
UNICEF in 1965 de Nobelprijs 
voor de Vrede (8,9). Steeds meer 
was het accent komen te liggen 
op langdurige verbetering van de 
positie van het kind. Toch bewees 

UNICEF, dat het nog steeds 
noodhulp kon bieden, zoals bij de 
aardbevingen in Marokko (i960) 
en Joegoslavië (1963), de burger
oorlogen in Kongo (1960-1963) 
en Biafra/Nigeria (1967-1970) en 
de hongersnood in India (1966). 
In het geval van burgeroorlogen 
kon en kan een onafhankelijke 
organisatie als UNICEF van bete
kenis zijn en door beide partijen 
geaccepteerd worden. 

Rechten van het Kind 
Een van de hoogtepunten in de 
geschiedenis van de organisatie 
was de ondertekening van het 
Verdrag voorde Rechten van 
het Kind (io). UNICEF had een 
belangrijke rol gespeeld bij de 
totstandkoming van dat verdrag. 
In deze landen die het Verdrag 
ook hebben geratificeerd is de 
nationale wetgeving waar nodig 
aangepast aan de uitgangspunten 
van dat verdrag. De 54 artikelen 
die het Verdrag van de Rechten 
van het Kind telt kunnen worden 
ondergebracht in de categorieën 
verzorging, bescherming, infor
matie en meningsuiting. Voor
beelden van deze rechten zijn het 
recht op onderwijs (n), gezond
heidszorg (12,13), een eigen 
mening, een eigen godsdienst, en 
een veilige plek om te wonen en 
te spelen. Verder dienen kinderen 
beschermd te worden tegen 
mishandeling, kinderarbeid, de 
gevolgen van oorlog en seksuele 
uitbuiting. Ter gelegenheid van 
het twintigjarig bestaan van het 
Verdrag riepen de Verenigde 
Naties 1979 uit tot het Internatio
nale jaar van het Kind (14). Het 
initiatief werd aanvankelijk lauw 
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ontvangen en het leek erop dat 
weinig landen aandacht aan dit 
speciale jaar zouden besteden. 
Toch bleek het een succes en er 
kwamen uiteindelijk projecten in 
148 landen. In verschillende lan
den werd in het kader van het Jaar 
van het Kind speciaal onderzoek 
gedaan naar diverse aan kinderen 
gerelateerde problemen. In China, 
Haïti en Japan richtten de onder
zoekers zich op (onder)voeding, 
in Malawi keek men naar polio, 
in Bhutan werd het vaccinatiepro
gramma onderde loep genomen, 
in GrootBrittannië onderzocht 
men het probleem van de "sleu
telkinderen" (dat zijn kinderen 
die het grootste deel van de tijd 
zonder ouder(s) thuis zijn) en in 
Finland keek men naar kinderen 
van vluchtelingen. Naar aanlei
ding van al deze onderzoeken 
werden programma's opgesteld 
om de situatie van kinderen te 
verbeteren. Het leidde ook tot 
aanscherping van het Verdrag 
van de Rechten van het Kind, dat 
Uitmondde in de Conventie van 
de Rechten van het Kind in 1987. 

Millenniumdoelen 
De lidstaten van de Verenigde 

znMBm 3"! 

Naties hebben in het jaar 2000 
acht doelen vastgesteld die 
wereldwijd het levenspeil van de 
bevolking moeten verbeteren. 
Deze millenniumdoelen moeten 
in 2015 worden bereikt. Het gaat 
om de bestrijding van extreme 
armoede, ongelifkheid, ziekte en 
honger. UNICEF zet zich in om 
deze doelen te behalen; het zijn 
namelijk vooral kinderen die het 
meeste lijden onder deze proble
men. Wat zijn nu deze doelen? 
Doel 1. Uitbannen extreme ar
moede en honger 
In 2015 moet het aantal men
sen, dat rond moet komen van 
minder dan $ 1,25 per dag zijn 
gehalveerd. Ook het aantal men
sen, dat honger lijdt moet in dat 
jaar met de helft zijn terugge
bracht. Door geldgebrek krijgen 
meer dan i miljard kinderen 
in ontwikkelingslanden geen 
goede voeding (15) of medische 
zorg. Als gevolg hiervan zijn hun 
levenskansen kleiner dan die van 
hun leeftijdgenoten in de geïndu
strialiseerde wereld. 
Doel 2. Basisonderwijs voor alle 
kinderen 

In 2015 moeten alle kinderen 
dus zowel jongens als meisjes 

I' AIDS haf inora ; 
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 basisonderwijs kunnen volgen. 
De bestrijding van armoede en 
de mogelijkheid om naar school 
te gaan zijn nauw met elkaar 
verbonden. UNICEF zet zich in 
voor onderwijs voor alle kinderen, 
maar besteedt extra aandacht aan 
onderwijs voor meisjes. Gebleken 
is, dat een hele gemeenschap er
van profiteert, als zij naar school 
gaan. Meisjes trouwen dan later, 
krijgen minder kinderen en later 
stimuleren ze hun kinderen om 
ook naar school te gaan. Ook 
draagt goed onderwijs ertoe bij, 
dat oe meisjes zichzelf beter kun
nen beschermen tegen aids. 
Doel 3. Zelfde redeten voor mannen 
en vrouwen 
Als doel 2 een succes is, komt 
doel 3 ook een stap dichterbij. 
Door naar school te gaan kunnen 
vrouwen zich ontwikkelen en op 
gelijke voet omgaan met man
nen. Het grootste deel van de 799 
miljoen analfabeten bestaat nog 
steeds uit vrouwen. Overigens 
leidt succes bij doel 3 ook tot 
nog meer succes bij doel 2. Als 
jongens en meisjes gelijk zijn aan 
elkaar, is het vanzelfsprekend dat 
beide groepen naar school gaan. 
Doel 4. Kindersterfte moet zijn 
gedaald. 
In 2015 moet de kindersterfte met 
tweederde zijn teruggebracht. 
In 1990 stierven 90 op de 1.000 
kinderen jonger dan vijfjaar, in 
2015 moet dit zijn gedaald tot 31 
op de T.ooo kinderen. Het trieste 
is, dat veel van de doodsoorzaken 
te voorkomen zijn, zoals diaree, 
longontsteking en malaria. Verder 
sterven veel kinderen door vies 
drinkwater en slechte sanitaire 
voorzieningen. Door middel van 
vaccinaties, het slaan van putten 
(i6) en klamboes kan veel kinder
sterfte voorkomen worden. 
Doel 5. Betere gezondheid van 
moeders. 
In 2015 moet de moedersterfte 
met driekwart zijn teruggebracht. 
Door gebrek aan goede medi
sche zorg sterven er jaarlijks 
zo'n 529.000 vrouwen tijdens 
de zwangerschap of bevalling. 
UNICEF probeert daarnaast te 
voorkomen, dat kinderen door 
hun moeder besmet worden met 
HIV en ziek ter wereld komen. 
Door de moeders aidsremmers 
te verstrekken wordt de kans 

vergroot, dat ze hun kinderen zelf 
kunnen verzorgen. 
Doel 6. Stoppen van ziektes als hiv/ 
aids en malaria. 
In 2015 moet de verspreiding 
van HIV en aids gestopt zijn en 
mensen met HIV moeten een 
behandeling kunnen krijgen 
(17). Het aantal mensen, dat 
medicijnen krijgt, is de afgelopen 
jaren vertienvoudigd. Toch zijn er 
nog miljoenen mensen die geen 
levensverlengende behandelin
gen en zorg krijgen. Een andere 
ziekte die UNICEF probeert te 
bestrijden, is malaria. Met de ver
spreiding van klamboes die met 
insecticiden zijn geïmpregneerd 
kan de bescherming tegen de 
malariamug worden vergroot. 
Doel 7. Een duurzaam milieu voor 
meer mensen. 
In 2015 moet het aantal men
sen, dat geen toegang heeft tot 
schoon drinkwateren sanitaire 
voorzieningen gehalveerd zijn. 
Naast goede watervoorzieningen 
en toiletten is het voor het ver
beteren van de levensstandaard 
van mensen belangrijk om goede 
voorlichting te geven over grote 
rol die hygiëne daarbij speelt. 
Doel 8. Wereldwijde samenwer

kingsverbanden. 
De handelsbarrières zullen in 
2015 zijn verdwenen, de schul
denlast van de ontwikkelingslan
den is verlicht en ze krijgen meer 
hulp van de rijke landen. 

Met 2015 in zicht wordt onder
tussen steeds duidelijker, dat 
veel van de gestelde doelen niet 
bereikt zullen worden. De praktijk 
van alle dag, lees de politieke wil 
om de problemen op te lossen, is 
weerbarstig. Hier en daar worden 
grote stappen voorwaarts gezet, 
maar op hetzelfde moment gaat 
men op andere terreinen achter
uit. De afgelopen 65 jaar UNICEF 
heeft echter geleerd, dat het 
bereiken van succes een kwestie 
van lange adem en volharding is. 
In een ideale wereld zou UNICEF 
niet hoeven te bestaan; tot die 
ideale wereld bereikt is, is het 
goed dat UNICEF er is (i8). 
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SPECTACUUIRE HERENIGING HOEKBLOK 
2 RIGSBANKSKILLING VAN DENEMARKEN 
H. W. uan der VhstA.I.E.P. / FRPSL 

Fakes, Forgeries Experts 
nummer 14, uitgegeven 
onder auspiciën van 
de AIEP en FIP, met 27 
bijzondere artikelen. 
Artikelen gaan niet alleen 
over vervalsingen, oud als 
modern, maar ook over 
bijzondere onderwerpen, 
zoals spectaculaire her
eniging hoekblok 
2 RigsBankSkilling van 
Denemarken. 
De hoofdredacteur, Knud 
Mohr, oudvoorzitter 
FIP, zegt dat FFE boeken 
niet alleen bij interna
tionale federaties als 
studie object gebruikt 
worden, maar ook bij 
postzegelverenigingen 
èn als trainings objecten 
bij juryseminars. Kennis 
is macht, blijkt uit het 
feit dat FIP commissies 
op hun website reeds 
gepubliceerde artikelen 
betreffende hun 'vakge
bied', op de publicatielijst 
vermelden. Om zoveel 
mogelijk gebruik te laten 
maken van de inhoud van 
deze boeken, wordt een 
korting gegeven van 25% 
als minimaal 5 exem
plaren van een nummer 
bij de uitgever worden 
gekocht. Ook is er nu de 
mogelijkheid artikelen uit 
de boeken te verkrijgen, 
€ 20,00 (inclusief port) bij 
vooruitbetaling. 
Onderstaand de titels van 
de artikelen: 
A neu; Jorger?; A newly ap
peard 'DegronKun' cover oj 
type 3; Eagles, jirst postage 
stamps o/the French colonial 
empire; Great Britain postal 
reform oJ 187071; A most 

spectacular reunion  Carl 
Age M0ller, voorzitter 
AIEP, heeft vanaf maart 
2000, toen het bekende 
'Burrus paar' (Burrus één 
van de grootste verzame
laars die vele bijzonderhe
den bezat) van de Deense 
2 RBS (Rigsbankskil
ling) verkocht werd bij 
veilinghouder Postiljonen 
in Malmö, getracht het 
linker onderhoekblok 
van vier zegels samen 
te stellen waaruit het 
paar aflcomstig was. De 
nieuwe eigenaar had 
weinig belangstelling. 
Bezat naast dit paar nog 
een ander blok van vier 
zegels. Was ook in bezit 
gekomen van het zegel uit 
de hnker onderhoek en 
het daarnaast behorende 
losse, rechter zegel met 
onderrand. Uiteindelijk 
heeft M0ller het blok toch 
mogen samenstellen en 
hiervoor een certificaat 
afgegeven. Zo ziet u maar 
weer, de aanhouder wint; 
The/orgeries o/the High 
Values ojthe Papel States'jïrst 
issue; A UJonderfiil Jantasy/ 
Jorgery  artikel over de 
kaart, als bijlage van 'De 
Katholieke Illustratie' in 
1877 gedrukt, die op de 
Internationale Postze
geltentoonstelling in mei 
1887 in Antwerpen veel 
opschudding veroor
zaakte. De kaart, op 21 
november 1878 vanuit 
Boskoop 'verstuurt', 
zou op verzoek van de 
verzender via vele landen 
terug moeten keren in 
Boskoop. De datum in het 
aankomststempel is 

ig februari 1879. Door het 
bestuderen van de diverse 
stempels is de auteur tot 
de conclusie gekomen dat 
de maker van deze kaart 
wel erg veel moeite heeft 
gedaan om deze zo goed 
als mogelijk na te maken, 
maar desondanks niet 
goed is gelukt.  Publi
catie o.a in 'Le Timbre 
Poste  No 295, Juillet 
1887, pagina 71; Notes on 
Jorgeries ojthe SCADTA provi
sional issues oJig2iig23; 
Holy land Jakes and Jorgenes 
 neu; examples 18961938; 
The three values ojBull's Eyes 
on a cover (JVleyer's cover); 
Serbia the i866/6g Prince 
Michael issues, Jorgenes and 
Jakes; New Canadian postal 
counterfeits; The 3 skilling 

ycllouj oJSujeden; Colorime
tric analysis of an enhanced 
cancel on a Mauritius 1 d 
stamp; The expert opinion 
on 'ONE'surcharge definitive 
stamps ojDaehan Empire; 
Canada's lunar new year 
of the Pig Fakes; The Robert 
Clarkson bequest  the plates 
used Jor the Jorgeries ojGcorge 
Kirkejefryes and cullum 
street gang; False Icelandic 
postmark Jom Reykjavik; An 
extension to 'A note Jor your 
attention'; The FIUVIEW 
(Prototype); The settings oJ 
the Amin Overpnnt; Manipu
lated Covers: A warning Jlag 
Jor experts; Belgian comics 
19081915; The jirst Yuri 
Gagarin Jlight ojpcial post 
mark; Postal counterfeits of 
the 2c U.S. jirst bureau issue 

oJi8g4igo2. Aguide to 
identification; 'Martinsyde' 
manuscript overprint on the 
^c Neujoundland Caribou 
stamp April 12, igig; A 
Jorged Su;edish sau)toothcd 
cancellation. 

Fakes Forgeries Experts 
(FFE) nummer 14. Ver
krijgbaar bij Postiljonen 
A/S, K0bmagergade 2, 
DK1150 K0benhavn K, 
Denmark te bestellen 
op wvvw.ffejournal.com 
ofsalesdep@ffejournal. 
com, prijs € 60,00 (inclu
sief port); bank account 
DanskeBankNo. 
400.i2i8i8IBAN:DK50 
3000 44001218 18  Bic: 
DABADKKK. 

fl 
Brief kaart, /̂ ^ 
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GROTE PRIJZEN BELGIË 
FILATELIE 2010 

Na beraadslagingen m Brussel 
op 30 april 2011, hebben de 25 
aanwezige juryleden (70% jury, 
30% PhiTanews) als volgt beslist: 

Grote Prijs 'Ambassadeur' (beste 
Belgische z^el uit 2010): 
1) 25 jaar postzegels 'vogels' 

(André Buzin) [i] 
2) Belgische streken, Haspen

gouw (Bart Van Leuven  Inge 
Van Damme)[2] 

3) Antverpia 2010 
(Ingnd Daenen)[3] 

/^^•™lt. 

'■' 1;."»» i 
25 ans de timbres de haut vol ^ ̂  f : 

25 jaar hoogvliegers in de filatelie 
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Grote Prijs voor de best gegra

veerde zegel van de Europese 
Unie 2010: 

^) Slowakije: velletje "Synode 
van 2ilina (graveur Martin 
Cinovsky) [4] 

2) Spanje, zegel Francisco Ayala 
[5] 

3) Italië: zegel Leonardo Sciascia 
(graveur: Rita Morena) [6] 

Grote Prijs voor de beste jeugd

z^el van de Europese Unie 
20io: 

1) Portugal, Europazegels [7] 
2) Finland, velletje wenszegels 
3) Zweden, Europazegel met 

uilen 

É u | , 

EÜROPtES KAMPIOENSCHAP FILATELIE 
CHAMPIONNÄT EUROPEEN DE PHILATELIE 
EUROPÄISCHE MEISTERSCHAFT PHILATELIE 

ANTVERPIA 2010 
HET HART VW4 ANTWERPEN 
LÊCCEÜR DANVERS 
DAS HERZ VON ANTWERPEN 
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F R A N S S T O R M V A N L E E U W E N , N I E U W E G E I N 

MPO verzorgt nog steeds vanuit Utrecht 
de post voor alle militairen en medewer
kers van het ministerie van Defensie die 
werkzaam zijn in het buitenland. Verder 
verzorgt de MPO de dienstpost voor het 
gehele ministerie van Defensie. In Utrecht 
werken ca. 43 mensen in twee ploegen van 
7.00 uur tot 23.00 uur Defensie bestaat uit 
de operationele commando's Koninklijke 
Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht, 
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine 
en het facilitaire krijgsmachtdeel Commando 
Diensten Centra. 

Post naar militairen in 
het buitenland 
Misschien hebt u wel eens de postcode 3509 
VP gebruikt om post te sturen aan een zoon 
of broer die bijvoorbeeld in Bosnië/Afghani
stan diende? Dan is uw brief door de handen 
van de MPO gegaan. In dit artikel gaan we in 
op de weg die deze brief aflegt en de organi
satie hierachter. 

De bestemmingen buiten Nederland hebben 
elk een NAPOadres. De afkorting NAPO 
staat voor Netherlands Armed Forces Post 
Office. Een NAPO nummer is een locatie in 
het buitenland en kan zowel een vaste locatie 
zijn zoals een kamer of kantoor als een schip 
dat ondenweg is. Er zijn momenteel 250 
NAPOnummers in gebruik. 
De militairen kunnen uitgezonden zijn, 
bv. naar Afghanistan, gelegerd zijn, bv. op 
Curasao of voor de kust van Somalië om te 
voorkomen, dat schepen gekaapt worden, of 
op oefening zijn. Maar de militairen kunnen 
ook werken op een internationale stafeenheid 

AFZ / FROM: 
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Onokkt 
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In zijn artikel 'MPC: wat is dat nu 

weer' in Philatelie van april 1993 

heeft J. Voskuil de werkwijze beschre

ven van de postverzorging binnen de 

Koninklijke Landmacht voor binnen

landse bestemmingen. Het Centrale 

Veldpostkantoor (CVK) in Utrecht was 

het letterlijke middelpunt van deze 

postverzorging. Het CVK heeft nu een 

opvolger met de naom Militaire Post 

Organisatie (MPO). 

in het buitenland. Post aan de eenheden die 
bv. worden uitgezonden, moeten met de vol
gende vijf adresregels worden geadresseerd: 
Rang, naam, voorletters Voorbeeld: 
Werknemer ID Majoor P. Puk 
Eenheid Vooi 23456789 
NAPO nummer ^ (NLD) DETTFU 
3509 VP Utrecht NAPO 195 

De Militaire Post Organisatie heeft o.a. 
folders uitgegeven voor 'Veldpost Marine', 
'Veldpostregeling EUFOR' en 'Veldpostrege
ling Afghanistan' ten behoeve van de verzen
ding van poststukken via de MPO. Hierin 
staat exact beschreven wat het maximum 

Ruimte voor het plakken van het 
verzendbiljet met barcode 

AAN /TO 

■W—WIIIWW 

gewicht en de maximale afmetingen zijn en 
welke zendingen toegestaan ziin: voor de 
marine zijn dit brieven en briefl<aarten met 
een minimum formaat van 14x9 centimeter. 
Drukwerk, kranten, tijdschriften, pakketjes 
(maximaal 2 kg) en aangetekende zendingen 
tot 2 kg zijn toegestaan. Aangeraden wordt 
de TNT Postdozen maat 1, 2, 3,4 of 5 te 
gebruiken. In de folders wordt ook genoemd 
wat er beslist niet verzonden mag worden 
naar NAPO adressen: vloeistoffen, ook 
pindakaas, gel en tandpasta, drukhouders 
met bijv scheerschuim en deodorants, ex
plosieve, ontbrandbare of andere gevaarlijke 
stoffen, verdovende middelen en wapens, 
munitie of delen hiervan. Andere aanvullende 
diensten van TNT Post dan aangetekend 
zijn niet toegestaan. Voor zendingen naar 
Afghanistan gelden weer andere verboden: 
kant, mutsen, sjaals en dassen, speelgoed 
en schaakborden, artikelen alsmede lectuur 
of afbeeldingen van erotische strekking, ver
dovende middelen. Voor EUFOR vallen bv. 
grondstoffen en essences voor het vervaardi
gen van wiin en brandewijn en joegoslavisch 
of Bosnisch geld op, alsmede vloeipapier 
voor sigaretten. Voor zendingen vanuit het 
buitenland gelden ook verboden, bv gevaar
lijke en radioactieve stoffen, chemische en 
vochtopnemende stoffen, verdovende mid
delen en levende dieren. 
Voor alle zendingen gelden de binnenlandse 
posttarieven. De bestemming is immers 
MPO in Utrecht. Verzending naar de 
geadresseerde geschiedt op kosten van De
fensie. Alle poststukken waarin zich goede
ren bevinden, moeten voorzien zijn van een 
volledig ingevulde douaneverklaring CN22, 
die op elk postkantoor is te krijgen. Zonder 
CN22 wordt het pakketje niet door MPO ver
zonden. Alle post moet zijn voorzien van een 
afzenderadres zodat retourzending mogelijk 
is. De overkomstduur vanaf vertrek Utrecht 
naar de geadresseerde in het missiegebied in 
Afghanistan bedraagt maximaal 14 dagen. 

Voor het ven/oer van de post naar de NAPO
bestemmingen maakt de MPO gebruik van 
diverse vervoerders, TNT Post, TNT Express, 
DHL, Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Met de gebruikers, dus de mensen die 
werkzaam zijn in het buitenland, wordt door 
de MPO een overkomstduur afgesproken. 
D.w.z. dat er wordt afgesproken hoe lang de 
post er over mag doen vanuit de MPO naar 
net NAPOadres. De post voor Afghanistan 
werd verzonden in zogeheten Unipaks be
staande uit een plastic boven en onderkant 
en een kartonnen middenstuk ter grootte 
van een halfhoge europallet. Het karton gaat 
vijf of zes zendingen mee, voordat het naar 
de recycling gaat. Voor Afghanistan werd 
er gebruik gemaakt van een door Defensie 
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ingehuurd vliegtuig, ledere week werd de 
post op een vaste dag opgehaald bij de MPO 
en vervoerd naar de vliegbasis Eindhoven. 
Vanaf hier werd de post, samen met reser
veonderdelen en andere goederen, over
gevlogen naar Kandahar Vanuit Kandahar 
werd de post voor de overige bestemmingen 
verspreid. 

Indien een schip van de Koninklijke Marine 
aan het varen is, dan krijgt de MPO bericht, 
wanneer het een bepaalcfe haven aandoet. 
De MPO verpakt de post en levert deze af 
bij de vervoerder. De vervoerder verzendt de 
post, samen met bijvoorbeeld de reserveon
derdelen naarde haven. Hierdoor probeert 
de MPO te voorkomen dat de post te laat 
aankomt in de haven en dat het schip de 
haven alweer heeft verlaten. 

Naast het gebruik van unipaks, maakt de 
MPO ook gebruik van eigen postzakken. De 
post gaat in postzakken die verzegeld en 
gelabeld worden. MPO kent vaste contrac
ten met luchtvervoerders, waarbinnen korte 
lijnen bestaan met vaste aanspreekpunten. 
De interventie van helpdesks, die nogal eens 
vertragend of zelfs helemaal niet werkt, wordt 
zo voorkomen. Elke postzending wordt 

^/[Xj^J ^O NOT OPEN 
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nauwkeurig gedocumenteerd dmv zendings-
nummer, gewichten datum van verzending. 
Elke postzending wordt altijd per email be
vestigd, zowel uitgaande als binnenkomende 
zendingen. 

De MPO ontvangt ook post vanuit de 
NAPO-bestemmingen. Het is voor de MPO 
zeer belangrijk om te weten of een zending 
in zijn geheel is aangekomen in Nederland. 
Daardoor zijn er met de Douane speciale 
afspraken gemaakt en is de MPO ook een 
Douane-entrepot. Alle zendingen die door de 
MPO worden ontvangen worden bij de Dou
ane aangemeld. De Douane weet hierdoor 
de hoeveelheid post die is binnengekomen 
en hoeveel mensen zij naar de MPO moeten 
sturen voor een vlotte afhandeling. 

Een militair die is uitgezonden naar een 
missiegebied kan, met behulp van de MPO, 
niet alleen post ontvangen maar ook post 
verzenden. Deze militairen hebben "portvrij
dom" dwz dat zij geen postzegels hoeven te 
plakken op poststukken die zij versturen naar 
het thuisfront. Als de zending is binnenge
komen voorziet de MPO deze post van een 
postzegel (port betaald) en verzend de post 
naar de geadresseerden. 

Post binnen defensieorganisatie 
De Militaire Post Organisatie collecteert, 
sorteert, frankeert alle dienstpost van het 
gehele Ministerie van Defensie. Elke werkdag 
komen er diverse auto's van de Defensie 
Verkeers- en Vervoers Organisatie (DWO) 
de post van alle Defensie postkamers in 
Nederland de post bij de MPO afleveren. 

Voor de post binnen de defensie organisatie 
maakt de MPO gebruik van een Militaire 
PostCode (MPC). leder militair complex is 
voorzien van een MPC-adres en is postaal 
(facilitair) ondergebracht bij een postkamer. 
Hierdoor is het mogelijk om "gratis" post te 
versturen binnen de gehele Defensieorgani
satie. Door dit systeem is de overkomstduur 
van de post binnen de Defensieorganisatie 
maar 24 uur. 
Zo is de militaire postcode van de Militaire 
Post organisatie MPC 57 A. 

Door de postkamers wordt er een voorsor
tering gedaan, waardoor voor de MPO de 
mogelijkheid bestaat de post snel naar de 
juiste plek binnen de MPO te venwerken. 
Post in een rode postzak: Post vanuit de de
fensie organisatie naar een particulier adres 
in Nederland of daarbuiten. Door de MPO 
wordt deze post voorzien van een frankering, 
en dan ter verzending aangeboden bij TNT 
Post. 
Post in een groene postzak: Post vanuit 
de defensieorganisatie naar een NAPO-
nummer. Hierdoor is het mogelijk dat er 
dienstpost naar een uitgezonden militair 
kan worden gezonden. Maar een militair 
kan via deze postlijn een pakje of brief naar 
een collega sturen die is uitgezonden in het 
buitenland. De postkamer kijkt of de zending 
voldoet aan de verzendingsvoorwaarden 
en de MPO zorgt voor het versturen van de 
post. 
Post in een blauwe postzak: Post binnen de 
Defensieorganisatie. Hierdoor is het mogelijk 
om een postzending vanuit de kazerne in 
Assen naar de kazerne in Roosendaal te 
sturen, zonder dat een extern bedrijf hiervoor 
benodigd is. 
Post in een gele postzak: Hierin worden de 
aangetekende poststukken verzonden. Deze 
poststukken hebben, zoals bekend met aan
getekende post, toch een aparte behande
ling nodig. In deze postzak zijn alle drie de 
"stromen" verpakt en de MPO draagt zorg 
voor de sortering en verzending via de juiste 
vervoerder. 

De "rode post" wordt ieder avond, door 
de MPO, om 20.45 uur afgeleverd bij het 
sorteercentrum Nieuwegein van TNT Post. 
Hierdoor sluit deze nog aan op het 24 uurs 
netwerk van TNT Post en wordt de post de 
volgende dag (als het goed is) bezorgd. 

De "blauwe post" wordt rond 23.00 uur door 
een vrachtauto van D W O opgehaald, deze 
vervoert de post naar de drie distributiecen
tra van Defensie. De volgende ochtend wordt 
de post afgeleverd bij de postkamers. Ook 
hierdoor is er een overkomstduur van 24 uur 
van de post. 

Het volume is zeer aanzienlijk: per jaar wor
den 2,5 miljoen interne stukken, 2,5 miljoen 
stukken via TNT Post en 65.000 aangete
kende stukken verwerkt. 
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1' KLM VLUCHT AMSTERDAM-
(PRAAG-WENEN) - BOEDAPEST Y.Y. 

UIT 1936 
D I M I T R I R E N T E K A A R , A M S T E L V E E N 

Dat het samengaan of samen
werken al een heel oud gegeven 
is binnen de luchtvaartwereld, 
daarvan is deze luchtlijn naar 
Boedapest een mooi voorbeeld. 
De KLM opende op 20 apnl 1936 
(per zondag 19 april 1936 was 
de zomerdienstregeling inge
gaan) een nieuwe luchtlijn van 
Amsterdam naar het Hongaarse 
Boedapest, via Praag en Wenen. 
Deze kon alleen tot stand komen 
als er werd samengewerkt met 
de CLS (Ceskoslovenska Letecka 
Spolecnost). Dit onder de noe
mer: 'Jij vliegt, wij ook'. 

Op maandagochtend stond de 
KLM Douglas DC2, PH-AKR 
'Rietvink' op Schiphol klaar om 
o.a. de heer D.J. de Vries (KLM 
hoofd van de afdeling handel) en 
vele andere passagiers te vervoe
ren. Om 8:20 gaf gezagvoerder 
Duimelaar het teken voor vertrek 
richting eerste stop 'Praag' f720 
KM), waar het om 12:10 landde. 
Hier werd het gehele gezelschap 

Ik las in september 2010 dat de KLM het samenwer

kingsverband, per 20 oktober 2010, met de nationale 

luchtvaart-maatschappij van Hongarije had opgezegd. 

Deze Hongaarse luchtvaart-maatschappij, MALEV, was 

per 1 april 2007 lid geworden van de luchtvaart-alliantie 

Oneworld (die van British Airways en United Airlines). 

Ja, dat is een andere alliantie dan die van KLM. Samen 

met o.a. Air France en Delta Airlines vormen zij Skyteam. 

Een scheiding lag in de lijn der verwachtingen. 

ontvangen door o.a. de Neder
landse consul-generaal de heer 
A.M. Doorn. Om 13:21 werd het 
volgende traject Praag-Wenen 
aangevangen. De Oostenrijkse 
hoofdstaa werd om 14:30 bereikt 
waar, na de officiële feestelijk
heden, de heer de Vries vers 
geplukte Hollandse bloemen uit 

deelde en het laatst stukje (216 
km) naar Boedapest gevlogen 
kon worden. Uiteindelijk werd 
Boedapest om 16:28 (de tijd te 
Amsterdam) bereikt. Het mag 
voor zich zelf spreken, dat OOK 
hier alle passagiers en beman
ning feestelijk werden onthaald. 
Dat er op deze eerste KLM 

vlucht niet volgens de offici
ële dienstregeling is gevlogen, 
mocht de pret niet drukken. De 
KLM kon immers met deze lijn 
een nieuwe bestemming op 
haar indrukwekkende lijnennet 
toevoegen. 

Het spreekt voor zich dat er 
met deze nieuwe KLM luchtlijn 
post is meegegeven (slechts een 
paar honderd stuks). Voor zowel 
Boedapest, als eindbestemming, 
en de tussenliggende- en verdere 
bestemmingen. Voor deze ie 
KLM vlucht werden speciale en
veloppen ter beschikking gesteld. 
Sommige luchtpoststukken 
die heen zijn vervoerd kregen 
een bijzondere ovale maat
schappijstempel mee (rood of 
blauw/zwart) of een bijzondere 
aankomststempel te Boedapest, 
"Légi Postéval érkezett". 

De volgende dag, op 21 april, kon 
er retourpost worden meegege
ven. Ook vanuit de tussenstops 

WISHEM-BOgPMiJ^;^ 
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Herrn Karl ïeiohner, 
BaumeiBtsr 
Karlsbad, 
ïlsoliern. 

Foto 1 Brief gevlogen van (Rotterdam) Amsterdam naar Karlsbad (Tjechie) 
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Herrn Alois Riegler, 
113 Hemialser l^upts tkassa 

Wien 17. 

Foto 2 Brief gevlogen van Amsterdam naar Wenen 

EEN GOEDKOOPE MïSW 
PER VLIEGTUIG NAARf 
BOEDAPEST EN T E R U G I L 

g ,ÉB11"151^^^^^*'""' 

Herrn O.A.G.Thoolen, 
poste r e s tan te 

BUDAPEST. 

"ilMPM 
Foto 3. Bnef gevlogen van Amsterdam naar Boedapest 



is er luchtpost bekend. Vanaf 
Amsterdam werd de luchtpost 
met bestemming Rotterdam via 
een pendelbus vervoerd. 

Verantwoording: 
www. blowers. nJ/aerophilatelie 
Luchtpostcatalogus van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 
van de Nederlandse vereniging 
van AeroPhilatelisten 'De Vlie

EEN GOEDKOOPE REISHT 
PER VLIEGTUIG NAARf 
BOEDAPEST EN TERUG^ 
gende Hollander' 2005 
Luchtvaartblad 'Vliegwereld', 
1936 nummer 11,12,13 
PHBoek, van Herman Dekker 
en Henk Wadman 
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Den Haer ''erard Thoolen 
poste reatante 

ROTTERDAM. 

Foto 4: Brief gevlogen van Boedapest naar Amsterdam (Rotterdam) 
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r Gerard Thoolen, 
FOBta R«Btantef 

Rotterdam« 

Foto S' Bnef gevlogen van Wenen naar Amsterdam (Rotterdam) 
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Sen Heer Qerard Thoolen, 
poste restante, 

Rotterdam« 
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EEN GOEDKOOPE REISV^I 
PER VLIEGTUIG NAARf 
BOEDAPEST EN T E R U G I L I 

MET 3 WEKEN VERBLUF VOOR f 3&4.— 
_ u ? i l 12 a ^ ^ ^ ^ ' 

DENKT EENS A A N : 
1. Een vlucht van 9' / , uur met het allstmodernet« 

vliegtuig der K. L M. : een DC 2, gerulschloo*. 
sneT met steward o( stewardoss aan boord; 

2. 3 weken volledig pension in een prime Hotel; 
3. rondritten door Boedapest; 
4. reductie op Iheaterprijzen; 
5. Kurtaxen; 
e. reductie voor begeleiders; 
7. gratis baden en zwemmen In Uw hotel; 
8. eventueel medisch toezicht door hotelarti; 
8. een vlucht van Boedapest naar Amsterdam, 

Rotterdam. 

EM DAT ALLES VOOR SLECHTS f 354.— 
C o e p e n e A: 

3 weken: 
2 weken: 

C s a p e n i B: 
3 weken: 
2 weken: 

/ 3S4.
/• »1 . 

/ 2»S.
/■251.

 , begeleider / 289.— 
fUJ.

, begeleider f 270.— 
/• 2 3 3 . 
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Foto 6: Brief gevlogen van Praag naar Amsterdam (Rotterdam) 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het septembernummer 
20II (verschijnt 6 september 
20II) moeten uiterlijk op i 
juni 20II in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AAAlmere 
of op die datum per e-mail 
naar redactic@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. 

TENTOONSTEILINGEN 
EN MANIFESTATIES 
2011 

25 augustus: 
Schagen. Openluchtverza-
melmarkt Centrum, 10-17. 
Tel: 0226-722920. 

27-28 augustus: 
Barneveld. Hollandfila, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,10-17. Tel: 055-3558600. 
uJUJUJ.eindejaorsbcurs.nl 

2-3 september: 
's Hertogenbosch. Fiiqfoir 
2011. Nationale postzegel-
beurs, Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop i. 2 
sep 11-18, 3 sep: 10-17. 
Tel: 073-6494222. 
uiUJUi.Jiiqfair.nl 

29-31 oktober: 
Beek. 41e Limphilex, ten
toonstelling Cat.3, met 
jeugdboek, snufFeltafel en 
handelaren. ASTA Cultuur
centrum, Markt, Beek. 
Tel: 046-4375051. 

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

Meer info: iDiuuj.monacophil.eu 

28-29 december: 
Barneveld. Emdejaarsbeurs 
& Stamptaics, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10-17. Tel: 
055-3558600. wwwMnde-
jaarsbeurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

II juni: 
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) 

Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-1630. 
Tel: 0318-513222. 

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

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

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

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

ig 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, 
10-16. 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. 

Tel: 033-2459923. 

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

27 augustus; 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 

Oldenzaal. Café 'de Boom', 
Bentheimerstraat43,10-15. 
Tel: 0541-518026. 

21 juli: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, va ig . 
Tel: 045-5415088. 

18 augustus: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 

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

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

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, 
Zonstraat33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 

Intieme snujelmarkt m Heerlen 

26 juni: 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Tel: 020-6942002. 
Echt. Café De Weegbrug 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
Email: hotterbeekx(5)hctnrt.nl 

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

2 juli: 
Putten (Old). ' tVoorthuys, 
Voorthuizerstraat 14,10-16. 

3 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,13-16. 
Tel: 0229-582544. 

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

Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746. 

Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. 
Tel: 0341-256163. 

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

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

4 september: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 8, 9-12. 
Tel: 0226-452047. 

8 september: 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
10-17. Tel: 0113-227945. 

10 september: 
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-
veldseweg30,13-1630. 
Tel: 0318-513222. 

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

11 september: 
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. 

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

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

15 september: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, va i9 . 
Tel: 045-5415088. 

17 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. 
Tel: 0297-343885/340257. 

Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde i, 930-1630. 
Tel: 06-53260579/0182-
394584. 

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. 

Veendam. Wijkcentrum 
'Dukdalf', De Reede i, 10-16. 
Tel: 0598-625021. 

Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 

mailto:redactic@dejilatelie.nl
http://jaarsbeurs.nl
mailto:hottcrbeekx@hrtnrt.nl


15,13-1630. 
Tel: 033-2863510. 

18 September: 
Schagen. De Groene Scha
kel, Mauvestraat i6i, 9-12. 
Tel: 0224-298416. 

Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat la, 930-1230. 
Tel: 0413-367786 Email: 
ver2amelbeursvc5hel(g)home nl 

24 September: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 20 
uur). 

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

24 September: 
Bilthoven. 't Vogelnest bij 
Zuiderkapel, Boslaan i, 10-
16. Tel: 0346-572593 (na 19 
uur) Ver. F.C. Oost-Europa. 

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

Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 

Tel: 0475-321179. 

25 september: 
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. 

Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. 
Tel: 0316-527954. Email: 
jon s roelofscn@planrt nl 

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

VEILINGEN 

6-10 september: 
Zurich (CH). Corinphila 
Oekraïne 1800-2000, Dr. Ron 
Zelonka Collection. 
www corinphilo com 

NIEUWE EMISSIES 

27 juni 
loojaar 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. 
Onderzoekersdag (donder
dag). 23 juni Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique 
Erkelens of Harriet van der 
Veen (telefoon 070-3307563 
of 3307567) of stuur een 
mailtje aan mcrkelens@mus-
com nl of hudueen@muscom 
nl. Sinds i januari moet de 
onderzoeker - zoals elke 
museumbezoeker - normaal 
toegang betalen. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
is na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(070-3307570, 's morgens) 
te raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibhotheek is 24 
uur per dag bereikbaari 
Voor internetgebruikers 
IS de Bondsbibhotheek m 
Baarn niet 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 knbjnl) en het aanklik
ken van de Bibliotheek-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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen leunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibIiotheek(5)knbJnl). 
De Bondsbibhotheek... een 
surfbezoekje waard' 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PUATS 
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 Oen euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
demgduizend 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 met, 
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 met uw 
handtekening te plaatsen' 
Onvolledig ingevulde, met 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden met m 
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. 

flnENTIE! 

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-HPIaats: 

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'. 
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NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Grootste Belg aller tijden? 
Waarschijnlijk is het stuk 
van Mathieu van Bommel 
over Adolf Daens al eerder 
gepubliceerd in Gabriel, 
maar dan kan het geen 
kwaad de man nog een 
keer voor het voedicht te 
halen. Dat gebeurt in het 
maartapril nummer van 
de postzegelvereniging 
'Drielandenpunt', Vaals. 
Daens is voor de meeste 
mensen vooral bekend 
geworden door het mo
numentale boek dat Louis 
Paul Boon in 1971 scheef: 
'Pieter Daens of hoe in 
de negentiende eeuw 
de arbeiders van Aalst 
vochten tegen armoede 
en onrecht.' Stijn Coninx 

' \ r i . i ' , ( )() \ 
PIETF,R DAENS 

■Hiih'ih'tiioiir 

verfilmde het boek in 
1992, waarbij Jan Decleir 
de rol van Adolf Daens 
speelde. Pieter, de broer 
van Adolf, is de verteller 
in de film. 
Is Adolf Daens de groot
ste Belg aller tijden? Daar 
zal niet iedereen 'ja' op 
zeggen. Wel staat vast dat 
deze Belgische priester, 
geboren in Aalst op 18 de
cember 1839, een belang
rijke rol heeft gespeeld 
in het maatschappelijke 
leven van Aalst. Niet als 
pastoor, wel als sociaal 
bewogen politicus, met 
een warme belangstelling 
voor het leven van 'ge
wone mensen'. Hij werd 
zich meer en meer bewust 
van de mensonwaardige 
omstandigheden waar
onder fabrieksarbeiders 
 ook kinderen  in Aalst 
moesten werken. Zijn 
godsdienstig geïnspireer
de strijd tegen onrecht
vaardigheid bracht hem 
in conflict met de meer 
conservatief ingestelde 
katholieke machthebbers. 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

In het centrum van Aalst 
herinnert een standbeeld 
aan deze strijder tegen 
onrecht en uitbuiting. 
Maar het boek van Boon 
en de verfilming daarvan 
zijn misschien wel even 
grote monumenten. 

Moppen en orgels 
Twee kantoorklerken 
gaan in de lunchpauze 
een cafetaria binnen en 
bestellen iets te drinken. 
Ze pakken hun boterham
men uit hun tas en begin
nen te eten. Dan komt de 
eigenaar naar hun tafel 
en zegt: 'U mag hier niet 
uw eigen brood op eten.' 
De twee mannen kijken 
elkaar aan, halen hun 
schouders op en wisselen 
hun boterhammen om. 
Het Tolhuis, hetVer
enigingsnieuws van de 
Amsterdamse Postzegel 
Jeugdclub is een aardige 
mengelmoes van leuke 
weetjes, moppen en infor
matieve stukken over fila
telistische onderwerpen. 
Die onderwerpen liggen 
over het algemeen dicht 
bij de belevingswereld van 
de kinderen en zijn ook 
qua toon en stijl op dat 
lezerspubliek afgestemd. 
Standaard is het ook het 
lijstje met verjaardagen 
van de leden en een 
overzicht van tentoonstel
hngen en beurzen. 
Het is toch mooi, dat in 
een tijd dat alle verenigin
gen klagen over een ge
brek aan jeugdige leden, 
er nog een vereniging 
actiefis die uitsluitend 
bestaat uit jeugd. En dat 
al 42 jaar! Het Vereni
gingsnieuws verschijnt 
zes keer per jaar; in de 
tweede aflevering staat 
een thematisch/historisch 
verhaal over orgels en or

gelbouw centraal. Helaas 
was in het exemplaar dat 
mij bereikte de kleurenko
pie van matige kwaliteit, 
maar de tekst was goed 
te begrijpen en krijgt nog 
een vervolg in de volgende 
aflevering. 
Een echtgenoot klaagt 
zijn echtelijke nood bij 
zijn vriend: 'Ik houd het 
niet meer uit. Mijn vrouw 
zeurt al een halfjaar aan 
mijn hoofd.' 'Wat wil ze 
dan?', vraagt de vriend. 
Antwoord: 'Dat ik de 
kerstboom opruim.' 

Minder dan duizend jaar 
In Waalzegel (NVPV, 
Nijmegen) beschrijft Jo 
Janssen het Duitse 'Derde 
Rijk' aan de hand van 
postzegels en poststuk
ken. De verwijzing naar 
de afbeeldingen (alle in 
kleur!) en catalogusnum
mers loopt niet hele
maal soepel, maar het 
is duidelijk dat we hier 
een verhaal hebben met 
ongekende filatelistische 
mogelijkheden. 

(Cmttionhv̂ ÎRtWisliaumi
ftft ,5^7 tn« 

Onder het Derde Rijk 
verstaan we de periode 
van twaalf jaar die ligt 
tussen de machtsover
name door Adolf Hider 
(30 januari 1933) en de 
complete capitulatie op 8 
mei 1945. Het Derde Rijk 
had duizend jaren moeten 
duren. 
Het is opvallend dat, 
ondanks de voorkeur van 
het bewind om zichzelf 
op allerlei gebieden 
groots te manifesteren, 
de filatelie daarvoor 
slechts in beperkte mate 
is gebruikt. Zo werd aan 
de grote verandering 
op 30 januari 1933 pas 
op 12 april van dat jaar 
aandacht geschonken bij 
de opening van de nieuwe 
Rijksdag in Potsdam, na

dat de oude in februari in 
brand was gestoken. De 
Nederlander Marinus van 
der Lubbe speelde daar 
een belangrijke rol bij. 

dat met enige regelmaat. 
We krijgen daar de tekst 
en afbeeldingen van het 
belangrijkste artikel zelfs 
dubbel: één keer in zwart
wit, één keer in kleur, met 
plakband bevestigd. 
Het stuk dat zo extra 
aandacht krijgt, is van de 
hand van G.J. Bessels en 
gaat over postzegels die 
afgestempeld zijn buiten 
het land van uitgifte: 

Verder werden voor het 
normale postverkeer de 
zegels van de voorgaande 
periode normaal gebruikt, 
zelfs met afljeeldingen van 
vroegere machthebbers. 
Toch kwamen er steeds 
meer zegels, stempels en 
kaarten met een bood
schap. Van Richard 
Wagner bijvoorbeeld, 
die in zijn opera's de 
Duitse grootheid bezong. 
Ook andere grote Duitse 
componisten werden op 
zegels afgebeeld, net als 
belangrijke evenementen 
(autotentoonstellingen, 
hippische evenementen, 
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Olympische Spelen, 
partijdagen) waarvan 
het succes en de uitstra
Ung gekoppeld konden 
worden aan dat van de 
staat. Het stuk van Jansen 
eindigt wat abrupt bij een 
nationale postzegelten
toonstelling in Berlijn 
(maart 1940), dus vermoe
delijk krijgt zijn verhaal 
nog een vervolg. 

In het buitenland 
gestempeld 
Een inlegvel in kleur: een 
handige oplossing voor 
verenigingen die hun so
ber uitgevoerde clubblad 
toch wat willen opfleuren. 
In De Postwagen, een 
uitgave van de Filatelis
tenvereniging 'Hilversum 
en Omstreken' gebeurt 

'UsedAbroad'. Inde 
eerste aflevering van wat 
een reeks moet worden, 
behandelt hij afstempe
lingen van Nedelands 
Indië op buitenlandse 
zegels. Ze zijn met enige 
speurzin te vinden in stui
ver en rondzendboekjes 
en ongetwijfeld ook bij 
alerte handelaren. 
De verbindingen tussen 
de talloze eilanden in het 
voormalige Nederlands 
Indië werden onderhou
den door vele schepen van 
kleine en grote rederijen. 
Passagiers konden hun 
post op volle zee aanbie
den aan de purser of een 
ander daartoe bevoegd 
bemanningslid. Hij fran
keerde de post met zegels 
uit het land waar het schip 
geregistreerd stond. In 
de eerstvolgende haven 
droeg hij de post over aan 
het postkantoor, dat de 
zegels afstempelde. Vaak 
werd op het poststuk 
het stempel Paquebot 
geplaatst. 
Bessels laat ook wat 
afstempelingen op bui
tenlandse zegels zien van 
schepen van de KPM (Ko
ninklijke Paketvaart Maat
schappij). Die verzorgde 
met haar stoom en 
motorschepen vanaf 1888 
het officiële postvervoer 
in Nederlands Indië. Alle 
eerste officieren op de 
schepen werden benoemd 
tot hulpcommies van de 
postdienst en de schepen 
werden zo een soort drij
vende postkantoren. 

Achtergronden 
In 1937 verdween de 
beroemde Amerikaanse 
luchtvaartpionier Amelia 
Earhart spoorloos met 
haar vliegtuig in de Stille 
Oceaan. Er is sindsdien 
bijna onophoudelijk naar 
haar gezocht. Onlangs 
heeft een expeditie van 
The International Group 



for Historic Aircraft Reco
very op het eiland Gardner 
in de Stille Oceaan enkele 
menselijke overblijfse
len gevonden waarvan 
men denkt dat deze van 
Amelia Earhart zijn. DNA-
onderzoek zal mogelijk 
meer duidelijkheid geven. 
In het eerste nummer 
(jaargang 2011) van de 
Aero Philatelist schreef 
Paul Daverschot een mooi 
artikel dat antwoord geeft 
op twee vragen: wie was 
Amelia Earhart en wat zijn 
de filatelistische herinne
ringen aan deze bijzon
dere vrouw? 
In hetzelfde nummer 
gaat ook Hans Aitink op 
onderzoek uit. Hij belicht 
de achtergronden van een 
luchtpostbrief die in 1939 
verstuurd werd vanuit 
Spanje naar een Spaanse 
vluchteling in Nes op 
Ameland. 
In Spanje woedde van 
1936 tot 1939 een burger
oorlog tussen aanhangers 
van generaal Franco (de 
'Nationahsten') en de Re
publikeinen. In 1937 werd 
in Madrid zwaar gevoch
ten, de Republikeinen 
waren aan de winnende 
hand. Veel Franco-aan
hangers vluchtten en 
zochten onder andere 
een veilig heenkomen 
in verschillende ambas
sades. Een aantal van hen 
kreeg een vrijgeleide om 
door Spanje te reizen en 
vluchtte naar Nederland. 
JVlet hulp van de katho
lieke gemeenschap werd 
een groep op Ameland 
gehuisvest. Als politieke 
vluchtelingen mochten 
ze het land niet verlaten 
en Ameland was dus een 
veilige 'opbergplek'. Op i 
april 1939 kwam een eind 
aan de burgeroorlog (en 
aan de Repubhek Spanje); 
een maand eerder hadden 
de Spanjaarden Ameland 
al verlaten. Mooi speur
werk, dat laat zien hoe 
interessant filatelie kan 
zijn bij het verlaten van de 
gebaande wegen. 

Oude stukken 
De Nederlandse Aca
demie voor Filatelie telt 
niet meer dan 34 leden 
- één vrouw, 33 man
nen-, je kunt je niet als lid 
aanmelden, je wordt ge
vraagd. Het gaat om een 
gezelschap van gespeci-
ahseerde filatelisten, van 
wie de publicaties in het 
verenigingsblad Notities 
zorgvuldig bijgehouden 
worden. De meeste leden 
zijn posthistorisch geïnte
resseerd, al treffen we ook 
enkele gerenommeerde 
thematici op de ledenlijst 
aan. Op de jaarlijkse Brie-
venbeurs in Gouda kom 
je ze bijna allemaal 'in het 
wild' tegen. 
Aflevering 42 van de 
Notities (april 2011) gaat 
ver terug in de tijd. Wim 
Tukker deed onderzoek 
naar de historische en 
filatelistische aspecten 
van hetloterijbedrijfvan 
George Adams. Deze 
organiseerde vanaf de 
jaren tachtig van de 
negentiende eeuw vanuit 
zijn Tattersall's Hotel in 
Sydney succesvolle - maar 
illegale - loterijen. Een 
deel van zijn archief is 
bewaard gebleven en dat 
leidde tot enkele bijzon
dere vondsten én een 
mooi artikel. 
De meeste Hollande
stempels zijn bij verzame
laars van oude brieven wel 
bekend en ze zijn ook niet 
schaars. In de catalogus 
van Filacept 1988 staat 
een mooie inventarisatie. 
Frans Jorissen stortte 
zich op één van de typen 
(nr. 16), ontdekte dat het 
in feite om twee stem
pels ging en kwam met 
een goed onderbouwde 
speculatie over de kanto
ren waar deze stempels 
gebruikt kunnen zijn. 
Verplichte kost voor 
iedereen die in voorfila-
telie geïnteresseerd is, 
is het artikel van Kees 
de Baar over geschreven 
aanduidingen ('Port', 
'Loont den bode', 'Cito') 

op oude brieven in de Ne
derlanden. Zulke brieven 
leveren vaak meer vragen 
dan antwoorden op, 
maar De Baars onderzoek 
bracht (met hulp van Kees 
Adema) een belangrijke 
ontdekking: een noti
tie waarbij de afzender 
aan de geadresseerde 
voorstelt de portokosten 
te delen. De Baar: 'We zijn 
echter nog niet verder dan 
een gericht vermoeden. 
We hebben meer brieven 
nodig waarop dit port-
deelteken is genoteerd 
(...) Ik ben zeer erken
telijk voor een scan van 
brieven met vermelding 
van plaats van afzending 
en briefdatum: 
kdebaar(a)zeelandnet.nl.' 
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BUITENUNDSE BLADEN 

De eerste van Hongarije 
Hongarije is nu een 
zelfstandig land. Dat is 
niet altijd zo geweest. In 
1526 wordt het koninkrijk 
Hongarije voor een groot 
deel bezet door de Turkse 
troepen. Het westelijk 
deel blijft "zelfstandig" 
onder bewind van de 
Habsburgers waardoor 
het keizerrijk Oostenrijk-
Hongarije ontstaat. In 
de eerste helft van de 19e 
eeuw beleeft de Hongaar
se cultuur een opleving 
die in 1848/49 uitmond in 
een revolutie. Deze wordt 
door de jonge keizer 
Eras Jozef I hardhandig 
neergeslagen, waarna de 
Hongaren veel van hun 
privileges kwijtraken. Zo 
worden de Hongaarse 
ambtenaren vervangen 
door Duitstalige. 
Geen wonder dat de 
eerste emissie van de 

Donaumonarchie een 
sterk Oostenrijks karakter 
heeft. De zegels zijn 
Duitstalig en het motiefis 
het wapen van de Habs
burgers. 
De Belgaphil nummer 22 
laat zien dat deze zegels 
op een leuke manier als 
Hongaarse voorlopers 
kunnen worden verza
meld aan de hand van de 
afstempeling. Bij deze 
stempels zijn zeer fraaie 
met als hoogtepunt het 
aantekenstempel van 
Zengg. Overigens zijn 
Hongaarse afstempelin
gen relatief schaars door 
het feit dat meer dan 75 
% van de brieven buiten 
het Hongaarse landsdeel 
worden verstuurd. 
In de jaren 60 volgt een 
geleidelijke emancipatie 
van de Hongaren. Dit 
blijkt onder meer uit het 
feit dat de dubbelkoppige 
adelaar als staatswapen 
op de zegels verschijnt 
in 1863. In 1867 wordt 
het land weer een dub
belmonarchie (keizerrijk 
Oostenrijk en koninkrijk 
Hongarije). Honga
rije krijgt nu een eigen 
postadministratie. Deze 
deelt in eerste instantie 
een ontwerp met het kei
zerrijk (de Oostenrijkse 
uitgifte met de afbeelding 
van de keizer uit 1867), 
waarna in 1871 de eerste 
eigen zegels verschijnen. 
Het artikel sluit af met 
afbeeldingen van een 

actiefin Frankrijk wiens 
doel het was om via de 
binnenlandse Franse post 
propaganda te versturen. 
Deze binnenlandse brie
ven met als afzender vaak 
een bank of overheidsin
stelling konden eenvoudig 
ongecensureerd hun weg 
vervolgen. De verzonden 
documenten werden met 
de grootst mogelijke 
nauwkeurigheid vervalst 
en leken dus verraderlijk 
op echte. Het enige pro
bleem was dat het wel erg 
zou opvallen als een ge
heim agent opeens 50 of 
meer postzegels aan het 
loket zou kopen. Daarom 
werden met hulp van de 
afdeling die de propa
ganda drukte ook zegels 
vervalst. Timbres Maga
zine van april 2011 heeft 
een cover artikel over deze 
zogenaamde Londense 
uitgifte. Er zouden 20000 
tot 50000 brieven mee zijn 
verstuurd. Er is niette
min nog geen enkele van 
deze propagandabrieven 
teruggevonden. Hiervoor 
zijn 2 verklaringen. In 
de eerste plaats ging het 
om eenvoudige zegels en 
had men wel iets anders 
aan het hoofd dan het 
zoeken naar brieven met 
propagandavervalsingen. 
Daarnaast was het gevaar
lijk als dergelijk materiaal 
thuis werd aangetroffen, 
de Gestapo trad namelijk 
hard op tegen verzetsstrij
ders. De schrijver raadt 

aantal zeldzame brieven 
met deze emissie met een 
verwijzing naar de web
site van de Arge Ungarn: 
iDWUJ.arge-ungarn.de/ 
Hauptverzeichms/html/Post-
fleschichte.html. 

Zegels voor agenten in 
bezet gebied 
Tijdens de tweede 
wereldoorlog was een 
aantal Engelse agenten 

m elk geval een ieder aan 
om Franse brieven uit 
deze periode nauwgezet 
te bekijken. De verschillen 
zitten hem in de tanding 
en de druk. Er is een klein 
aantal brieven bekend met 
deze zegels, maar dat zijn 
geen propagandabrieven. 
Ze zijn allen verstuurd 
naar de geheim agente Ce
cile Leforte (een Engelse 
die voor de oorlog met een 
Fransman was getrouwd 
en als pilote in een licht 
vliegtuig naar Frankrijk 
vloog via Thomas Cook 
in het neutrale Portugal, 
een postbus die door de 
Engelsen werd gebruikt in 
tijd van oorlog. 
Het blad bevat meer boei
ende artikelen. Zo wordt 
ingegaan op de bezetting 
van delen van Libië door 
de vrije Fransen, wordt ge
toond dat het halverwege 
de 19e eeuw helemaal niet 
vanzelfsprekend was om 



een zegel rechtsboven 
te plakken en worden 
de Italiaanse zegels met 
reclamelabel getoond. 
Voor de liefhebbers van 
thematische filatelie is 
verder een greep gedaan 
uit de talrijke uitgiften 
met Windsors naar aanlei
ding van het huwelijk. 

Over een rots... 
DBZ nummer 8 van 2011 
laat ons kennismaken met 
de uitgiften van die andere 
Royal mail, namelijk die 
van Gibraltar. Deze rots
punt welke in de oudheid 
bekend stond als een van 
de zuilen van Hercules 
kwam in 1713 met de vrede 
van Utrecht in handen 
van Grot Brittannië, 
en dat is ie nog steeds. 

Nadat tot 1886 gebruik is 
gemaakt van zegels van 
het moederland (let op de 
nummers A26 of de letter 
G in het stempel). Van 
1886 tot i88g verschijnen 
maar liefst 4 verschillende 
emissie frankeerzegels: 
Engelse met opdruk 
Gibraltar, zegels met de 
landsnaam Gibraltar en 
de pond als munteenheid, 
zegels met de waarde 
in peseta's als opdruk 
en ten slotte zegels met 
peseta's als munteenheid. 
In 1898 wordt definitief 
gekozen voor de pond. 
De moderne uitgiften zijn 
fraai en tonen vaak zaken 
die betrekking hebben op 
het schiereiland: de rots 
zelf, de apen die op de rots 
leven, veel schepen en wa

tervliegtuigen en uiteraard 
de Britse royalties. 

Heligoland 
Het Britse rijk had blijk
baar iets met rotsen nabij 
andere landen. Ook het 
rotseiland Heligoland vlak 
voor de Duitse kust stond 
onder Brits bewind tot 
het in 1890 met Duitsland 
werd geruild tegen Zan
zibar. De American Phi
latelist van mei 2011 gaat 
in op de ontwerper van de 

enige zegels die dit eiland 
tussen 1867 en 1890 ge
bruikte: Heinrich Gatke. 
Ook hier gegoochel met 
munteenheden. Een 
aantal zegels heeft zowel 
een Duitse als een Engelse 
waarde. De meeste zegels 
tonen koningin Victoria 
en zijn opvallend genoeg 
gedrukt door de Staats

drukkerij van Pruissen, 
en wel in de kleuren van 
het wapen van Heligo
land: groen, rood en wit. 
De laatse serie toont het 
staatswapen voor de lage 
waarden terwijl de shil
ling/mark waarden op een 
speelse wijze de waarde
aanduiding in het ontwerp 
hebben verwerkt. 
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door Gert Holstege 1989-1991 
door het vasthechten van 
zogenaamde portkaarten 
aan de desbetreffende 
stukken. Het grote voor
deel hiervan was, dat de 

postbestellers niet meer 
bij de geadresseerden 
hoefden aan te bellen 
om het portbedrag te 
innen. De geadresseerde 
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die een poststuk met een 
dergelijke kaart ontving, 
moest vervolgens het 
daarop vermelde bedrag 
voldoen door de kaart te 
frankeren met postzegels. 
Op de kaart onder was dat 
ƒ1,05, zoals linksonder 
aangegeven. Bijna alle 
kaarten werden door de 
geadresseerden inder
daad gefrankeerd, (vaak 
met een hoger bedrag 
dan aangegeven) en op 
de post gedaan, zodat 
het systeem door TNT 
Post nog steeds wordt 
toegepast. De vraag is of 
dit systeem veel geld ople
vert, immers er moet nog 
een kaart extra worden 
vervoerd en bovenal ook 
geadministreerd. Bij het 
niet voldoen van het port
bedrag krijgt de geadres
seerde namelijk opnieuw 
een kaart toegezonden 
met de oproep het betref
fende bedrag alsnog over 
te maken via het plakken 
van postzegels op deze 
kaart. Het belangrijkste 
doel van dit systeem was 
waarschijnlijk, dat bij het 
niet toepassen ervan het 
publiek de indruk zou 
kunnen krijgen, dat het 
niet frankeren van de post 
ongestraft kon worden 
toegepast, wat met alle 
middelen moe(s)t worden 
voorkomen. 
Echter, waar gewerkt 
wordt vallen spaanders, 
zoals bij de kaart boven 
(nr. 173), waar door 
de postambtenaar was 

vergeten om het betref
fende portbedrag in te 
vullen. De geadresseerde 
had wel plezier om deze 
fout en reageerde door de 
kaart in Dokkum toch op 
te sturen met de aandui
ding "Niks". In hoeverre 
het postkantoor heeft 
gereageerd door alsnog 
een nieuwe kaart op te 
sturen, waarop het bedrag 
wel was ingevuld, zal wel 
altijd voor ons verborgen 
blijven. 
De geadresseerde in of 
vlakbij Leidschendam 
die de kaart linksonder 
ontving, werd gevraagd 
hetbedragvan ƒ 1,05 in 
postzegels over te maken. 
Het frankeren van het 
bedrag van ƒ1,- was 
voor de geadresseerde 
geen probleem, maar 
die laatste 5 cent was dat 
wel, aangezien geadres
seerde voor dit bedrag 
geen zegel bezat. Ten 
einde raad besloot deze 
daarom geen postzegel te 
plakken, maar een stuiver. 
De stempelmachine was 
natuurlijk met op deze 
wijze van frankeren bere
kend, waardoor de zegel 
wel werd afgestempeld, 
maar zonder vlag en lees
bare datum. Het inning
systeem van de Post was 
evenmin op deze wijze 
van frankeren berekend, 
want de munt werd niet 
van de kaart verwijderd, 
waardoor de stuiver zich 
er nog steeds op bevindt. 



door John Dehé 

BUNDELING VAN KRACHTEN 

Nu de kruitdampen rond 
Van Dieten langzaam 
maar zeker verwaaid zijn, 
is het een mooi moment 
om aandacht te schenken 
aan de nieuwe stap die 
gezet is: de samenwer
king tussen Van Lokven 
Filatelie en Van Dieten 
Postzegelveilingen. 
Die samenwerking kwam 
voor velen als een verras
sing, in ieder geval kwam 
zij heel snel. De eerste 
gecombineerde veilingca
talogus had daardoor een 
hoog Van Lokven-gehalte 
(maar daar is op zich 
niets mis mee); de ka-
velkaarten lieten zien bij 
wie er ingezonden was en 
zelfs het bord op de tafel 
van de veilinghouder was 
nog niet aangepast. 
Waar ik me bij Van 
Lokven altijd wat over 
verwonder, is de wijze 
waarop de inzetprijzen 
genoteerd worden. De ene 
keer wordt de catalogus
prijs genoemd (maar die 
kunnen we zelf ook wel 
opzoeken), een andere 
keer de taxatieprijs, en 
soms de inzetprijs. Die 
laatste lijkt me in ieder 
geval aan een schriftelijke 
bieder het meeste houvast 
te geven. Peter Storm 
van Leeuwen: 'Vanaf de 
komende veiling worden 
alle kavels getaxeerd en 

zullen worden ingezet op 
80% van de taxatie, zoals 
dat bij Van Dieten gebrui
kelijk was.' 
Tijdens de veiling bleek 
dat er heel veel schriftelijk 
geboden was. De eerste 
emissie Nederland, met 
of zonder bijzondere 
plaatsnaamstempels, 
ging vlot weg (mits voor
zien van mooie randjes). 
Ook op de duurdere 
zegels van Nederland (80, 
loi, 104/105, En Face, rol-
tanding) werd flink door
geboden. Een postfrisse 
driegaatsroltanding met 
enkele lichte roestplekjes) 
bracht € 2.300 op. Een 
mooie uitschieter waren 
enkele oude postzegel
boekjes in prachtkwaliteit 
(de nrs. 4, 8,16 en 18) die 

dik over de € 2.000 heen 
gingen. 
Op de eerste avondzitting 
(posthistorie, geleid door 
Peter Storm van Leeuwen) 
kwam onder meer een 
aantal prachtige brieven 
met afstempelingen van 
de Texelse Post onder de 
hamer. 
Zoveel van zulke brieven, 
in zo'n mooie kwaliteit, 
zie je zelden bij elkaar. 
Er zaten maar weinig 
brievenverzamelaars in 
de zaal, maar ook hier 
zorgden de schriftelijke 
biedingen en de wél aan
wezige commissionairs 
voor flinke prijzen. Een 
gerepareerd telegram
couvert (door Storm van 
Leeuwen in twee delen 
aangetroffen) bracht toch 
nog meer dan € 300 op. 
Zelf had ik voor mijn ver
zameling over de Eerste 
Wereldoorlog mijn zin
nen gezet op een mooie 
aangetekende brief van 
het 'Interneeringsdepot 
Hattem', maar ik werd 
er vrolijk uitgeboden. 
Van de gespecialiseerde 
verzameling Kroontjes
porten, vooraf uitgebreid 
aangekondigd in het 
Maandblad, werd ca. een 
derde deel verkocht. Alle 
veilingresultaten zijn te 
bekijken op de website 
van Van Lokven: www. 
vanlokven.nl 

Muscom 
Na de eerste veilingdag 
gaven Henk van Lokven 
en Peter Storm van Leeu
wen, beiden met de hand
rem aan, een toelichting 
op de samenwerking en 
een blik op de toekomst. 
Van Lokven zal zijn 
veilingen in Roermond 
blijven organiseren; het 
kantoor ligt op korte 
afstand van de prachtige 
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veilingzaal TheaterHo-
tel De Oranjerie. Van 
Dieten gaat terug naar 
zijn wortels: Den Haag, 
waar in het IVIuseum voor 
Communicatie onderdak 
is gevonden. Een mooiere 
plek voor een herstart is 
nauwelijks denkbaar. De 
samenwerking tussen de 
twee bedrijven zal vooral 
bestaan uit het geza
menlijk organiseren van 
postzegelveilingen. 

van Van Dieten maakten 
deel uit van een van de 
ondernemingen van 
Matthieu TierolfF. Henk 
van Lokven: 'iVlatthieu 
heeft zich genoodzaakt 
gezien het faillissement 
te moeten aanvragen voor 
zijn bedrijf. Het absolute 
dieptepunt in de carrière 
van een ondernemer. We 
wensen hem en zijn gezin 
sterkte in deze roerige 
tijden.' De curator heeft 
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Het wordt een bundeling 
van krachten en filatelis-
tische expertise. Van Lok
ven heeft zich inmiddels 
bewezen als een stabiel 
veilinghuis met een goede 
naam en attractieve vei
lingen. Van Dieten is een 
zeer gerenommeerd vei
linghuis, het bestaat dit 
jaar exact 125 jaar en heeft 
internationale bekend
heid. Wat er de laatste 
paar jaar rond Van Dieten 
gebeurd is, was geen 
reclame voor het bedrijf 
De veilingactiviteiten 
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alle vertrouwen in de 
nieuwe samenwerking. 
Van Lokven: 'Alle zaken 
zullen correct afgewik
keld worden, inzenders 
en kopers hoeven niet te 
vrezen voor mogelijke 
gevolgen van het faillis
sement. We zullen Van 
Lokven en Van Dieten 
opnieuw op de kaart 
zetten als betrouwbare 
partner voor het kopen en 
verkopen van postzegels.' 
Beide ondernemingen 
zullen onafhankelijk 
actief blijven. We lezen 
op de website: 'Met de 
gecombineerde kijk- en 
veilingdagen beogen Van 
Dieten en Van Lokven 
desalniettemin hun rela
ties in de toekomst beter 
en efficiënter te kunnen 
bedienen en een breed en 
hoogstaand veilingniveau 
te bereiken van natio
nale en internationale 
importantie. De orga
nisatie en afhandeling 
van veilingkavels van de 
gecombineerde veilingen 
zal in handen zijn van 
de organisatie van Van 
Lokven Filatehe.' 

http://vanlokven.nl


SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (ÜPU). 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 met door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 
ALAND 
36'ii. Champagne uit 
scheepswrak. 
'Lokalpost'. Flessen en glas. 

76'ii. Appelen in Aland. 
€ 0.05, 4.. Tweemaal varië
teit Strömma. 
76'ii. Aardappelchips. 
€0.85. Chips. 

ALDERNEY 
45'ii. Vogels. 
36,45,48,52,58,65 p. 
Resp. Ichthyaetus melano
cephalus, Tadorna tadorna, 
Regulus ingnicapilla, Puffi
nus mauretanicus, Scolopax 
rusticola, Tachybaptus 
ruficolhs. Ook velletje met de 
zes zegels. 

ANDORRA FRANS 
94'ii. Prédelle van Prats. 
€ 1.40. Deel van altaarschil
derstuk. 

m 

ANDORRA SPAANS 
44'n. Europa, bossen. 
€ 0.65. Dennenbomen in bos 
van Sorobilles. 

ARMENIË 
22'ii. Flora. 
280, 280 d. Armeense vlier 
(Sambucus tigranii), kievits
bloem, (Fritillaria armena). 

AZERBEIDZJAN 
84'ii. Europa, bossen. 
0.20, 0.60 m. (ook samen
hangend in boekje); blok 
I. m. Resp. Ulmus densa, 
platanus oriëntalis L.; Par
rotia persica. 
i24'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
Velletje met 0.20, 0.50, i. m. 
(ook ongetand). Resp. ruim
testation, ruimtevaartuig 
Vostoki, schilderij 'Voor de 
Mensheid' van Tahir Salahov 
(1928) met twee mannen in 
de ruimte. 
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BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
54'ii. Europa, bossen. 
3., 3. KM (samenhangend). 
Bomen. 

i24'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
o. 10 KM. Portret astronaut 
Joeri Gagarin (19341968) 
met ruimtevaartuig. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpsl<a) 
204'ii. Dieren in het wild. 
o.io, 0.20, 0.50, 0.90 KM. 
Resp. haas, wezel, otter, lynx. 

mi 
BULGARIJE 
i4'ii. Dag van de Grap, 
I april. Ontdekking van 
planeet Gabrovo. 
0.65 L. (samenhangend met 
sierveld). Universum met 
'witte boon' als planeet. 
ii4'ii. Atlanticclub in 
Bulgarije 20 jaar. 
Blok I. L. Verschillende 
politieke leiders. Op rand 
wereldkaart en beeldmerk 
NAVO*. 
i24'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart en lancering 
ruimtevaartuig naar Venus. 
Velletje met 0.65, i. L. Resp. 
portret astronaut Joeri Ga
garin (19341968) met deel 
wereldbol, ruimtevaartuig op 
weg naar Venus 

CYPRUS TURKS 
93'ii. Politici. 
0.80, i.io, 2., 2.20 NTL. 
Resp. Niyazi Manyera (1911
1999), Mustafa Fazil Plümer 
(19142001), Osman Örek 
(19251999), Fazil Kü^ük 
(19061984). 
i84'ii. Toerisme. 
0.50, 0.80, i.io, 2. NTL. 
Verschillende historische 
bezienswaardigheden. 

DENEMARKEN 
93'ii. Frankeerzegels, 
koningin Margarete IL 
9., II. kr. Portret met ver
schillende kaderkleuren. 
233'ii. Hooggerechtshof 
350 jaar, aanvulling melding 
4/308. 
5.50, 6.50 kr. Ookvelletje 
met beide zegels. 

DUITSLAND 
55'ii. WallrafRichartz
museum 150 jaar. 
€ 0.85. Museum in Keulen 
met schilderijen. 

284'ii. Europa, bossen. 
0.65,1. L. (ook samenhan
gend). Bomen met resp. ree 
(Capreolus capreolus), vogel 
(Scolopax rustica). Ookvel
letje met beide zegels. 

55'ii. Staatsverzekerings
verordening 100 jaar. 
€ 2.05. Tekst. 
55'ii. 125 jaar auto's. 
€ 0.55. Benz Patentmotor
wagen. 

CYPRUS 
45'ii. Europa, bossen. 
€ 0.51, 0,68. Bomen en 
silhouetten van verschillende 
dieren. 
45'ii. Vuurtorens. 
€0.34, 0.43; blok €1,71. 
Vuurtorens bij resp. Paphos, 
Cape Greco; Cape Kiti. Op 
beide zegels en blok detail 
van landkaart. 

55'ii. Duitse Industrie en 
Handelskamer 150 jaar. 
€ 1.45. Plaatsnamen met 
vestigingen met embleem 
organisatie. 
55'ii. Europa, bossen. 
€ 0.55. Boomstammen. 

ESTLAND 
i44'ii. Klederdrachten. 
€ 0.35, 0.58. Uit resp. Rapla 

met doedelzak, Joelahtme. 
2i4'ii. Vogel van het jaar: 
zwaluw. 
€ 0.35. Hirunda rustica. 

284'ii. Europa, bossen. 
€ 0.58, 0.58. Houtstammen, 
bos met eland (Alces alces). 
65'ii. Geodetische boog 
van Struve. 
Velletje met tweemaal € 0.58. 
Portret astronoom Friedrich 
G.W. von Struve (17931864), 
observatorium in Tartu. 
Doorlopend beeld op zegels 
en rand met landkaart en 
meetinstrumenten. 

FAERÖER 
264'ii. Europa, bossen. 
10., 12. kr. Bossen resp. bij 
Thorshavn, Kunoy. 
264'ii. Bergbloemen. 
14., 20. kr. resp. Silene 
dioica. Geranium selvaticum. 

264'ii. Kunst, schilderijen 
van Bergithe Johannessen 
(19051995). 
2., 24. kr. Resp. 'Strand bij 
Skaerfyldt', 'Van Nols0'. 
264'ii. Kunst, schilderijen 
van Frida Zachariassen (1912
1992) 
6., 26. kr. Resp. 'De Tuin', 
'Vrouw'. 

i„ 2 6 K R 
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FINLAND 
65'n. Europa, bossen. 



Tweemaal 2 Kl. (samenhan
gend in keerdruk) Bomen in 
verscliillende seizoenen. 
6-5-'ii. Moomin, komische 
strip van Tove Janssen (1944-
2001). 
Zesmaal 2 KI. (verschillende 
vormen). Diverse afbeeldin
gen uit serie. 

SuOMlF'Nl-A»<t) 
2011 

6-5-'ii. 'Geluksboom' voor 
groeten, uitnodigingen en 
zomerplezier. 
Velletje met zesmaal 2 KI. 
(ronde en ovale zegels). Bal
lonnen en pakjes, vogels en 
boomtak, taart met vlaggen 
en vlinder, vogelhuisje en 
boomtak, jongen en meisje 
met slingers. 

6-5-'ii. Geodetische boog 
van Struve. 
Blok met 2 KI. (rond zegel). 
Landkaart. Op rand meren, 
bossen en wetenschappers 
met apparatuur. 

FRANKRIJK 
9-5-'ii. Kathedraal van 
Reims 800 jaar. 
Velletje met €0.58, 0.87 
(ronde zegels). Glas-in-
loodramen. 

ii-5-'ii. Bossen. 
€ 0.75. Bladen van beuk, 
varen, groene eik, zomereik 
met larikstak, eekhoorn, 
paddestoelen en vogel. 
i6-5-'ii. Autun (Saóne et 
Loire). 
€ 0.58. Gezicht op stad en 
beeldengroep. 
i6-5-'ii. Eerste veeartsenij
school ter wereld 250 jaar. 
€ 0.58. Portret oprichter 
Clause Bourgelat en man 
met koe. 

250«ANNIVEBSAIItE DE IA PREMIÈRE 
J »j> ÉCOLEVÊrÉRlNAIRE DU MONDE 

30-5-'ii. Regionale feesten 
en tradities. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritaire 
20g' (€ 0.58). zomerfeest 'La 
fête de l'estive', wijnfeest 'La 
Saint-Vincent tournante', 
pompoenenfeest 'La foire 
aux potirons', gastrono
misch feest 'La frairie des 
petits-ventres', kinderfeest 
'La Saint-Nicolas', historisch 
feest 'Les fêtes Johanni-
ques', folkloristisch feest 'Le 
mariage de l'ami Fritz', car
navalsfeest 'Les soufflaculs', 
voorjaarsfruitfeest 'La fête 
du citron', lichtfeest 'La fête 
des lumières', herdenking 
'L'abolition de l'esclavage', 
muziekfeest 'Les chants 

GIBRALTAR 
4-4-'n. Europa, bossen. 
10,42, 44 p., £ 1.50. Bos
sen in resp. Alpengebied, 
Amazonegebied, Yosemite-
park met waterval bij Plitvice 
(Kroatië). 
i5-4-'ii. 125 jaar postzegels 
van Gibraltar. 
10,42, 55 p., £ 1.50. Zegel-
op-zegel resp. I Sh. Yvert 7 
(1886), £i.-Yvert 46 (1903), 
£ 5.- Yvert 90 (1926), £ i.-
Yvert 116 (1938), V2 d. Yvert 
129 (1953). 

GUERNSEY 
4-5-'ii. Europa, bossen. 
45, 52 p., £ 2.-. Bladeren en 
vruchten van resp. eik, haze
laar, paardenkastanje. 

HONGARIJE 
8-4-'ii. Dag van de Post
zegel, 100 jaar badplaats 
Balatonfured. 
90,115 Ft.; blok 600+200 Ft. 
Resp. Anna Grand-hotel, 
ziekenhuis; Villa Vaszary. 
Op rand Balatonmeer en 
verschillende standbeelden. 

8-4-'ii. Stadspark Boedapest. 
Velletje met tweemaal 160, 
tweemaal 160+50 Ft. Resp. 
gebouwen en flamingo, brug 
met kasteel en kerktoren, 
reuzenrad met clowns en bal
lonnen, paardendraaimolen 
met gebouw en schaatsers. 
Op rand giraffe, toekan en 
vissen. 
i2-4-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
Blok 600 Ft. Raket met 
ruimtevaartuig Vostok-i. Op 
rand portret astronaut Joeri 
Gagarin (1934-1968). 

ICT lillA K VILACfiRIIEN 
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KROATIË 
4-4-'ii. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927} aan 
Kroatië. 
3.10 kn. Portret paus en 
kruisbeeld. 

i4-4-'ii. Postzegeltentoonstel
ling Alpe Adria in Opatija. 
Blok 10.- kn. Scheepswrak op 
zeebodem van Adriatische Zee. 

IERLAND 
i4-4-'ii. Irish Amateur 
Boxing Association 100 jaar. 
€ 0.55. Boksers en beeldmerk 
organisatie. 

5-5-'ii. Europa, bossen. 
€ 0.55, 0.82. Resp. meisje 
onder tulpenboom m tuinen 
van kasteel Knockabbey, 
jongen in bos bij riviertje in 
Avondale estate. 

ITALIË 
i2-4-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
€ 0.75. Joeri Gagarin (1934-
1968) met ruimtevaartuig 
Vostok-i. 

i5-4-'ii. 50e tentoonstelling 
van kunstbeweging 'Nieuwe 
Trends'. 
Blok 10 kn. Poster van vierde 
tentoonstelling. 
22-4-'ii. Bekende Kroaten. 
1.60,1.60,1.60 kn. Dichter 
Grigor Vitez (1911-1996), 
dichter, politicus August 
Harambasic (1861-1911). 
Schrijfster Jagoda Truhelka 
(1864-1957). 
29-4-'ii. Academie voor We
tenschap en Kunst 150 jaar. 
9.50 kn. Interieur academie
gebouw. 

LETLAND 
25-3-'ii. Bloem. 
0.35 Lvl. Roos. 

i9-4-'ii. Zaligverklaring 
Johannes Paulus II (1910-
2005). 
€ 0.60. Portret paus. 
2i-4-'ii. Hoofdstad Rome. 
€ 0.60. Schilderij van 
Marcella Morlacchi met 
stadsbeeld. 

25-3-'ii. Europa, bossen. 
0.55,1.20 Lvl. Resp. ber-
kenbos met hert, wolfin 
dennenbos. 

LIECHTENSTEIN 
6-6-'ii. Europa, bossen. 
1.40 F. Getekende boom 
van kunstenaar Louis Jager 
(1930). 

23-4-'ii. looe sterfdag Emi-
lio Salgari (1862-1911). 
€ 0.60. Portret schrijver met 
meeuwen en zeilschip. 

6-6-'ii. Prinsenkinderen. 
I.-, 1.80, 2.-, 2.60 F. Resp. 
prins Nikolaus (2000), prins 
Georg (1999), prinses Marie 
Caroline (1996), prms Jozef 
Wenzel (1995). 

LITOUWEN 
23-4-'ii. Europa, bossen. 
2.45, 2.45 Lt. Tweemaal 
boom en bossen. 

LUXEMBURG 
i7-5-'ii. Europa, bossen. 
€ 0.60, 0.85. Resp. bomen, 
landschap met bossen. 
i7-5-'ii. Wijnbouw. 
€ 0.60, 0.85. Resp. kurk met 
luchtbellen, zon met druiven
trossen en glas met fles. 

i7-5-'ii. Komische strip 'De 
leschte Ritter'. 
Velletje met viermaal 'A' (€ 
0.60). Verschillende afbeel
dingen uit strip. 

6-6-'ii. Vlinders, III. 
2.20, 5.- F. Resp. Inachis io, 
Anthocharis cardamines. 

i7-5-'ii. Persoonlijke zegels. 
€ 0.60, 0.85. Vlak met waar
deaanduiding en ruimte voor 
persoonlijke invulling. 

MALTA 
29-4-'ii. WWF*, gewone 
draakvis. 
Velletje met € 0.51, 0.63, 
0.67,0.97. Verschillende 
afbeeldingen van Chimaera 
monstrosa. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

MAN 
i-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Blok met tweemaal £ i.-. 
Portretten van prins Wil
liam (1982) en Catherine 
Middleton (1982). Op rand 
kerkinterieur. 

MONACO 
3-4-'ii. Europa, bossen. 



€ 0.58, o./S Bornen in resp. 
alpenbos, mediterraanbos. 
i85'ii. Milieu en ecologie 
in Monaco. 
€ 0.53. Kindertekening met 
zon, boom en vuilnisbak. 
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MONTENEGRO 
3ii'ii. Kunst in Monte
negro. 
€ 0.30, 0.40. Resp. schilderij 
van Vojo Stanic (1924), 
portret componist Jovan 
Ivanisevic (18601889) met 
partituur. 

222'ii. 350e geboortedag 
Tripa Kokolja (16611713). 
€ 0.30. Beeld van schilder. 
262'ii. 20oe geboortedag 
Vuka Vrcevica (18111882). 
€ 0.30. Portret schrijver en 
historicus met tekst. 
i73'ii. Fauna. 
€ 0.30, 0.30, 0.40, 0.90. 
Resp. salamander (Triturus 
alpestris montenegrinus), 
mossel (Pinna nobilis), 
pelikaan (Pelecanus crispus), 
aalscholver (Phalacrocorax 
pygmeus). Landkaart op alle 
zegels. 

; 0,30€ 

NOORWEGEN 
i54'ii. 50 jaar Amnesty 
International. 
'A Innland'. Gezicht achter 
prikkeldraad. 

AMNESTY INTERNATIOMAL 50 AR 

i54'ii. 150e geboortedag 
FridtjofNansen (18611930). 
12. kr. Portret ontdekkings
reiziger, wetenschappen en 
diplomaat met Armeense 
vluchtelingen. 
i54'ii. Noorse expeditie 
naar de Zuidpool 100 jaar 
geleden. 
14., 17. kr. Resp. Roald 
Amundsen (18721928) en 
expeditieleden met vlag, zeil
schip Fram en sledehonden 
en routekaart. 

i54'ii. Toerisme, Jaar van 
de Architectuur. 
'Innland A', 'Europa A', 
'Verden A', Resp. wereld
zaadbank in Svalbard 
(Spitsbergen), bezoekers
centrum Borgund Savekerk, 
Preikestolen Lodge. 

OEKRAÏNE 
i24'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
6. Hr. Astronaut Joeri 
Gagarin (19341968) met 
handtekening en wereldbol. 

i ë  ^ 

i64'ii. 90e geboortedag 
Georgy Beregovoy (1921

1995)
2.20 Hr. Portret kosmonaut. 
OOSTENRIJK 
i5'ii. Mechitaristen 200 
jaar in Wenen. 
€ 0.90. Antieke boekenkast 
uit kloosterbibliotheek van 
Armeenskatholieke mon
niken. 
i5'n. Paardenspoorbaan 
BudweisLinzGmunden 
175 jaar. 
€ 1.75. Paard met wagens op 
spoorbaan. 
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i5'ii. Hulporganisatie 
CARE 25 jaar. 
€ 0.70. Kind met embleem 
organisatie. 

i5'ii. Frankeerzegels, 
Oostenrijkse gebouwen met 
hedendaagse kunst. 
€ 0.07, 0.62, 0.62, 0.62,0.62, 
0.70, 0.70, 0.90, 0.90,1.45, 
1.70, 3.40. Resp. Ars Electro
nica Center (Linz), Kunsthuis 
(Graz), Museum voor Mo
derne Munst Stiftung Ludwig 
(Wenen), Kunsthal (Krems), 
Kunsthuis (Bregenz), Lentos 
kunstmuseum (Linz), Mu
seum voor Moderne Kunst 

(Salzburg), Forum Stadspark 
(Graz), Esslmuseum (Klos
terneuburg). Kunsthal Karls
platz (Wenen), MAK Center 
Schindler Chase House (Los 
Angeles), Oostenrijks Cultu
reel Centrum (New York). 
i35'ii. Dag van de Postze
gel, postzegeltentoonstelling 
Ovebria 2011. 
€ 2.72+1.36. Gebouwen en 
brug in Graz met stadswapen 
en trein. 
205'ii. Serie 'Kerken'. 
€ 0.62. Bedevaartskerk in 
Pöllauberg. 
i6'ii. Pieter Bruegel de 
Oude {15201569). 
€ 1.45. Schilderij 'DeToren 
van Babel'. 
J" ! 
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i56'ii. Flora en fauna. 
€ 0.90 (rond te maken). Bo
men met paddestoelen, hert, 
das en fazant. 
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POLEN 
i84'ii. Fotografie 'De 
lachende Wereld'. 
Velletje met 1.95,1.95, 2.40, 
2.40, 3., 3. Zl. Verschillen
de foto's met lachende men
sen van Elzbieta Dzikowska 
(1937)

P Q l i ^ A i' 

IM^ 

284'ii. Zaligverklaring 
Johannes Paulus II (1920
2005). Gezamenlijke uitgave 
met Vaticaan. 
Blok 8.30 Zl. Paus en Sint
Pietersbasiliek. 

ROEMENIË 
i24'ii . Vlinders. 
0.50, 0.60, 2.40, 3., 4.50, 
5. L.; blok 8.10 L. Resp. 
Parnassius apollo, Greta oto, 
Morpho nestira, Papilio ma
chaon, Attacus atlas, Inachis 
10; Iphiclides podalirius. 

5.00 L 

55'ii. Sterrenbeelden. 
Velletje met 0.30, 0.50, 0.60, 
0.80,1.40,14.50 L. Resp. 
ram, stier, tweelingen, kreeft, 
leeuw, maagd. 

RUSLAND. 
i24'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
Blok 50. r. Portret astronaut 
Joeri Gagarin (19341968). 
Op rand raket tijdens lan
cering. 
204'ii. Steden van 'Mili
taire Glorie'. 
Velletje met zesmaal 12. r. 
Rostov aan de Don: tanks 
en paarden, Tuapse: tanks 
met vliegtuigen en schepen, 
Vladikavkaz: vliegtuigen en 
kanonnen, Velikij Novgorod: 
tanks met kanonnen en 
sneeuvwoertuig, Velikije 
Loeki: vliegtuigen met 
kanonnen en tanks, Vyborg: 
tanks en vliegtuigen. 

BbiBOPr . 
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274'n. Russische Vredes
stichting 50 jaar. 
8.50 r. Embleem. 
55'ii. Europa, bossen. 
15. r. Berkenbomen en vogel 
(Pica pica). 

SERVIË 
3i3'ii. Bestrijding kinder
verlamming. 
50. Ndin. Kinderen en 
Rotaryembleem. 

44'ii. WWF*, dwergaal
scholver. 
22., 33., 44., 66. Ndin. 
(samenhangend met tus
senveld). Verschillende 
afbeeldingen van Phalacroco
rax pygmeus. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 
55'ii. Europa, bossen. 
33., 66. Ndin. Bomen 
met resp. houtstammen, 
bladeren. 

SLOWAKIJE 
i44'ii. Toeristische 
plaatsen. 
€ i.io. Dobinskaijsgrot. 

S L O V E N S K O 

DOS3IN8KA LADOVA JA&KYRA 

294'ii. Zaligverklaring 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
€ 0.40. Portret paus. 
65'ii. Europa, bossen. 
€ 0.90. Boomstam en bomen 
in Nationaal park Poloniny. 

SLOVENSKO 

SPANJE 
44'ii. Europa, bossen. 
€ 0.65. Bomen in herfsttooi. 

ii4'ii. Vuurtorens. 
Velletje met zesmaal € 0.65. 
Vuurtorens in Calella, 
Chipiona, La Entallada, Cap 
de Sant Sebastia, Castell de 
Ferro, Valencia. 
i24'ii. Jeugdpostzegelten
toonstelling Juvenia 2011 in 
Santa Fe. 
€ 0.65. Meisje met vaandel en 
stadspoort met zon. 



26-4-'ii. 25 jaar Goya-prijs 
voor beste Spaanse film. 
€0.35; blok € 2.84. Resp. 
borstbeeld schilder Francisco 
de Goya (1746-1828) met af
beelding van film 'Pa negra' 
(winnaar 2011), portret Goya. 

i2-5-'ii. Werelderfgoed. 
Blok € 2.- (rond zegel). 
Middeleeuws paleis en fort 
Alhambra in Granada. 
i6-5-'ii. Nationaal erfgoed. 
Blok € 2.84. Deel van tapijt 
'Dido y Eneas' uit koninklijk 
paleis in Madrid. 

3i-5-'ii. 100 jaar militaire 
luchtvaart. 
Velletje met viermaal € 0.65. 
Helikopter SA-332 'Super 
Puma', driemaal vliegtuigen: 
CASA-ioi 'Aviojet', Lockheed 
C/KC-130 'Hercules', Euro
fighter EF-2000 'Fifon'. 

TSJECHIË 
4-5-'ii. Komische boeken 
Ctyrlistek (Klavertje Vier). 
'A'. Varken met gitaar. 
4-5-'ii. Europa, bossen. 
20.- Kc. Alluviaal bos en 

VATICAAN 
i2-4-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). Gezamenlijke uitgifte 
met Polen. 
€ 0.75. Paus en Sint-Pieters
basiliek. 

WIT-RUSLAND 
26-4-'ii. Ramp Tsjernobyl 25 
jaar geleden. 
'H'. Schoorsteen en bloemen 
(Tussilago farfara). 

i2-5-'ii. 30 jaar aidsbestrij-
ding. 
'H'. Handen met rood lint als 
aidssymbool. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
i6-ii-'io. Koninklijke ver
loving, aanvulling melding 
4/310-
Velletje met tienmaal $ i.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 

ALGERIJE 
i2-4-'ii. Economische inven-
tarisering. 
15.- Dh. Landkaart gevuld 
met diverse afbeeldingen van 
economische activiteiten. 

i9-4-'ii. Traditioneel keu-
kengerei. 
15.-, 30.- Dh. Gemaaktvan 
vertind rood koper resp. 
couscousschaal, boterpot. 

ARGENTINIË 
ii-i2-'io. Dakar-rally in Chili 
en Argentinië. 
Twaalfmaal $ 1.50, 5, 7, 
10. Resp. start in stadion, 
motorrijder, rallyauto. 
Vrachtwagen, verschillende 
auto's, rallyauto, quads, 
rallyauto, motorrijder, 
ondergaande zon met boom, 
bergrug, bergen, tweemaal 
quadrijder (samenhangend), 
vrachtwagen. 

ig-j- 'ii . Upaep*, 100 jaar. 
$ 8. Getal 100 op gekleurde 
vlakken met beeldmerk 
organisatie. 
i6-4-'ii. 34e bijeenkomst 
Zuidpoolverdrag. 
$ 2.-, velletje met tweemaal 
$ 8.-. Resp. ijsberg en land
kaart; pinguïn (Pygoscelis 
Papua), wetenschapper met 
meetapparatuur. Op rand 
vlaggen van aangesloten 
landen en vogel (Catharacta 
antarctica). 

i6-4-'ii. Buenos Aires, We-
reldboekenhoofdstad 2011. 
Tweemaal $ 2.- (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Profiel van gebouwen 
gevormd door tekst 'Buenos 
Aires Capital Mundial del 
Libro 2011' en namen van 
Argentijnse schrijvers. 

ARUBA 
4-4-'ii. 25e Internationale 
Papiergeldbeurs in Valken
burg. 
Twaalfmaal 167 c. Bankbiljet
ten: 25 sen Indonesië (1964), 
2 nhultrum Bhutan (1986), 
50 centavos Filippijnen 
(1949), 25 piastres Sudan 
(1987), IOC escudos Mozam
bique (1976), 25 gourdes 
Haïti (1993), 25 pfennig 
Göttingen (1917), 250.000 
lira Turkije (1997). 10 dollars 
Solomoneilanden (1977), 
25 centimes Lille (1915), 25 
piastres Egypte (1985), 100 
leke Albanië (1976). 

ASCENSION 
i9-5-'ii. Opsporings- en red
dingsdienst RAF* 70 jaar. 
35, 40, 90 p. £1.-; blok 
£ 2.50. Sea King-helikopters 
XZ593 met resp. vrachtvlieg
tuig. Eiland, marineschip 
HMS Dumbarton Castle, 
onderzeeboot HMS Spartan; 
met troepentransportschip 
RMS Queen Elizabeth 2. Alle 
zegels met jubileumbeeld
merk. 

AUSTRALIË 
i2-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
60 c , $ 2.25. Tweemaal prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). Ookvel-
letje met de twee zegels. 

BENIN 
Nov.'09. Frankeerzegels 
staatswapen overdrukken. 
250, 300, 400, 600 F. op 200 
F. Staatswapen. 
Nov.'og. Overdrukken op 
zegels 1978 Wereldkampi
oenschap voetbal. 
Twee velletjes met elk 200, 
300, 500 F. Balk over woord 
'populaire'. 

BHUTAN 
7-4-'io. Wereldgezondheids-
dag, verstedelijking: een 
uitdaging voor de volksge
zondheid. 
Velletje met zesmaal 10 nu.; 
blok 25 nu. Koningsmonu
ment in Chörton, straat met 
voertuigen, luchtfoto van 
hoofdstad Thimphu, golf-
speler, weg, klokkentoren; 
Dorji Wangchuck-ziekenhuis 
met doorlopend beeld van 
Thimphu op rand. 

BOLIVIA 
zo-g-'io. Stad Santa Cruz 
200 jaar. 
5.- Bs. Ossenkar en kerk. 

lo-ii-'io. Stad Potosi 200 
jaar. 
3.50 Bs. Koloniaal gebouw 
en berg. 
i-i2-'io. Kerst. 
3.-, 9.- Bs. Resp. beeld
houwwerk, schilderij met 
geboortescène. 
i-i2-'io. Met uitsterven be
dreigde planten en dieren. 
I.-, 2.-, 2.50, 3.50 Bs. Resp. 
plant (Puya raimondii), 
bergkat (Leopardus jacobita), 
kikker (Atelopus tricolor), 
mees (Anairetus alpines). 
i3-i2-'io. looe geboortedag 
kunstenaar Fausto Aótz 
(1908-2004). 
2.- Bs. Houtsnijwerk 'Pan
fluiten'. 
20-i-'io. Prof Jaime Esca-
lante (1930-2010). 
2.- Bs. Portret leraar met 
schoolbord. 
24-i-'ii. Vruchten. 
1.50,5.50,7.50,9.-, 
10.50 Bs. Resp. sinaasappel, 
mango, papaja, avocado, 
banaan. 

BRAZILIË 
8-4-'ii. Serie 'Historische 
steden'. 
R$ i.io. Mariana (MG) met 
kerken, stoomlocomotief, 
standbeeld, stadhuis. 

23-4-'ii. Militaire academie 
Agulhas Negras 200 jaar. 
R$ i.io. Zwaard met em
bleem en gebouw. 
30-4-'ii. Spoorwegstations. 
Driemaal R$ i.io. Stations 
van Luz (SP), Jülio Prestes 
(SP), Centraal Station in Rio 
de Janeiro. 

6-5-'ii. Diplomatieke betrek
kingen met Paraguay. 
R$ i.io. Stuwdam en water
krachtcentrale van Itaipu. 

BURKINA FASO 
i5-io-'io. Wereldgezond-
heidsdag. 
IOC, 150 F. Resp. bloeddona-
tie, moeder en kind slapend 
in muskietennet. 
i-i2-'io. Onafhankelijkheid 
50 jaar. 
200, 690 F. Beeldmerk met 
vlaggen. 
i-2-'ii. Huisdieren. 
100, 265, 300 F. Resp. drin
kende ezel, rennend paard, 
man met kameel. 

CANADA 
7-i-'ii. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van het Konijn. Aanvul
ling melding 2/140. 
Blok $ 1.75. Konijnen. 
2i-4-'ii. Jaar van de Bossen. 
'P'. Bomen, varens en pad
destoelen. 
2i-4-'ii. Dierenriem, II. 
'P'. Stier. 
29-4-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
'P', $ 1.75 (samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 
Ook velletje met de twee 
zegels. 

i3-5-'ii. Postbezorging. 
59, 59 c. (samenhangend). 
'Tonnenpost'(i9io) tussen 
Magdalena-eilanden en vas
teland, sledepost (tot i960) 
met honden. Doorlopend 
beeld met gefrankeerde 
brieven. 

ïE*Ai,f#: 

i9-5-'ii. Organisatie 'Parks 
Canada' 150 jaar. 
59 c. Wandelaar met roofvo
gel en eland. 



20-5-'ii. Dierenriem. III. 
'P'. Tweelingen. 
9-6-'ii. Art Déco-architec-
tuur. 
Vijfmaal 'P'. Burrard-brug 
(Vancouver), waterzui-
veringbedrijf (Toronto), 
Cormier-huis (IWontreal), 
hooggerechtshof (Ottawa), 
Dominion-gebouw (Regina). 
Ook velletje met de vijf 
zegels. 
22-6-'ii. Dierenriem, IV 
'P'. Kreeft. 

45i 
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CHILI 
8-4-'ii. Stad Purranque loo 
jaar. 
$ 290. Huis, bergtop, koeien, 
stadswapen. 

Üi l l 
'urranQue . 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i5-4-'ii. Oude Chinese kal
ligrafie. 
Viermaal 1.20 Y. Teksten uit: 
Chuyue Tie van Wang Xizhi 
(Jin-dynastie), Pingfu Tie van 
Luji (Jin-dynastie), Gushi 
Si Tie van Zhanxu (Tang
dynastie), Zixu Tie van Haisu 
(Tang-dynastie). 
i7-4-'ii. Chinese vliegtui
gen, II. 
Driemaal 1.20 y. Straaljagers 
type J-io, JH-7, helikopter 
AC313. 

COLOIVIBIA 
22-3-'ii. Frankeerzegels. 
$ 10.000, 20.000. Beeldmerk 
postorganisatie met leus 'Es 
tu correo'. 
30-3-'ii. Tijdschrift 'El Cato-
licismo' 162 jaar. 
$ 1.700. Deel voorpagina 
uit 1849 en kathedraal van 
Bogota met gebouwen. 

coLQMftwt::::;Q» 

COOKEILANDEN 
i6-ii-'io. Koninklijke ver
loving, aanvulling melding 
4/311-
Velletje met tienmaal 10 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine IVliddleton (1982). 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
3i-3-'ii. Bloemen. 
Viermaal 10.- P. (samenhan
gend). Pererskia quisqueya-
na, Cereus hexagonus, Ca-
talpa longissima, orchidee. 

EGYPTE 
20-4-'io. Dagblad Egyptian 
Gazette 130 jaar. 
30 P. Gebouwen in Cairo. 

6-6-'io. Innovatie postbe
drijf 
E£ 1.50. Portret schrijver 
Toufik Hl Hakim (1898-1967). 
Okt.'io. Egyptische historie. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slowakije. 
££1.50. 'Canopy Jar', 
bestemd voor organen bij 
mummificatie. 

EL SALVADOR 
2010. Upaep*, nationale 
symbolen. 
$ I.-, I.- (samenhangend). 
Vlag, staatswapen. 

ERITREA 
i5-ii-'io. Bevolkingsgroepen 
in Eritrea. 
5,10, 30, 85 c , I.-, 1.50, 
4.-, 7.-, 8.- n. Resp. Afar, 
Bilen, Hedareb, Kunama, 
Nara, Rashaida, Saho, Tigre, 
Tigrinya. 

FALKLANDEILANDEN 
29-4-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
£ 2.-. Portretten van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
3-5-'ii. WWF*, zuidelijke 
zeeleeuw. 

27, 40, 70, p., £ 1.15 (ook 
samenhangend). Verschillen
de afbeeldingen van Otaria 
flavescens. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

\ Southern Sea Lion Obmaßaaaam \ 

\ Falkland Islands 
LAAAAAAA 

FILIPPIJNEN 
ii-4-'n. Universiteit voor 
rechtenstudies 100 jaar. 
Tweemaal 7.- P. (samenhan
gend). Tweemaal gebouw 
met verschillende emblemen. 
24-4-'ii. Departement van 
begrotingen en bestuur 75 
jaar. 
7.- P. Gebouwen met em
blemen. 
25-4-'ii. Centrum voor land
bouw en landelijke ontwikke-
Hng 25 jaar. 
7.- P. Handen met geld en 
iandbouwterrein. 

GAMBIA 
4-i-'09. Vierde sterfdag paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 
i-3-'ii. Helden van Afrika. 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Portretten van joodse 
personen die vochten tegen 
de apartheid in Zuid-Afrika: 
schrijfster en artieste Hilda 
Bernstein (1915-2006), acti
vist Lionel 'Rusty' Bernstein 
(1920-2002), activiste Ruth 
First (1925-1982), schrijver 
en uitgever Ronald Segal 
(1932-2008). 

GUINEE 
20-io-'o8. Jaar van de Astro
nomie. 
Velletje met zesmaal 5.000 F. 
blok 25.000 F. Resp. 
Franse astronoom Benjamin 
Baillaud (1848-1934) met 
ruimtetelescoop CoRoT, 
Italiaans wiskundige en 
astronoom Gallileo Gallileï 
(1564-1642) met satelliet 
Gaia, Duitse astronoom 
Johannes Kepler (1571-
1630) met satelliet Odin, 
Amerikaanse astrofysicus 
Subrahmanyan Chandrasek-
har (1910-1995) met satelliet 
Chandra, Franse astronoom 
Pierre-Simon Laplace (1749-
1827) met satelliet Integral, 
Duitse astronoom Nicolaas 
Copernicus (1473-1543) met 
ruimtetelescoop Spitzer; ple
naire vergaderzaal Verenigde 
Naties met ruimtetelescoop 
Spitzer. 
20-io-'o8. Astronomie, Su
pernova SNR 01.94-0.3. 
Velletje met zesmaal 5.000 F. 
blok 25.000 F. Resp. Johan

nes Kepler (1571-1630) met 
SNRGi.9+0.3, Saul Perlmut
ter (1959) met Cassiopeia A, 
Fritz Zwicky (1898-1974) met 
SN 1054, Brian V. Schmidt 
(1967) met SN 1572, Walter 
Baade (1893-1960) met SN 
1987, Fernäo de Magalhäes 
(1480-1521) met SN 1006; 
Subrahmanyan Chandrasek-
har (1910-1995) met satelliet 
Chandra. 
20-io-'o8. Astronomie, ruim
tesonde 'New Horizons'. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Ruimtesonde 
'New Horizons' met resp. 
Amerikaanse astronoom 
Edwin Hubble (1889-1953), 
Deense astronoom Ejnar 
Hertzsprung (1873-1967), 
Amerikaanse astronoom 
Gerard Peter Kuiper 
(1905-1973), Amerikaanse 
astronome Henrietta Swan 
Lieavitt (1868-1928), Franse 
astronoom Bernard Lyot 
{1897-1952), Duitse astro
noom Nicolaas Copernicus 
(1473-1543); Bernard Lyot. 
20-io-'o8. Verkenning op
pervlakte Mercurius door 
ruimtesonde Messenger. 
Velletje met zesmaal 5.000 F. 
blok 25.000 F. Resp. Ame
rikaanse staalindustrieel en 
filantroop Andrew Carnegie 
(1835-1919) met Messenger, 
planeet Venus met Messen
ger, Carnegie met Messen
ger, Messenger, Carnegie 
met ruimtesonde Mariner 10, 
Mariner 10, Mercurius met 
Messenger. 
2o-io-'o8. Ruimtevlucht 
Atlantis missie STS-122. 
Velletje met zesmaal 5.000 F. 
blok 25.000 F. Astronauten 
resp. Alan Poindexter, Hans 
Schlegel, Leiand Meivin, 
Rex Walheim, Stanley Love 
met Wayne Hall, Stephan 
Frick; Leopold Eyrharts. Met 
verschillende afbeeldingen 
van ruimtevaartuigen. 

20-io-'o8. Overlijden van 
John Weeler (1911-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F. 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaans fysicus met ruimtela
boratorium en telescoop voor 
gammastraling en satelliet 
Swift. 
20-io-'o8. Overlijden van 
Edward Lorenz (1917-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F. 
blok 25.000 F. Amerikaanse 
meteoroloog met: satelliet 
MSG-2, tropische storm, 
Franse wiskundige Jacques 
Hadamard (1865-1963), Brit
se wiskundige en astronoom 
Isaac Newton (1643-1727) 
met windhoos, man tijdens 
tsunami, Franse fysicus 
Pierre Duhem (1841-1916); 
vlinder (Idaea leucone). 

20-io-'o8. Overlijden van 
Frank Piasecki (1919-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F. 
blok 25.000 F. Amerikaanse 
ingenieur en helikopterpio
nier met Vertol H-21, H-g2 
Superhawk, tweemaal A8B 
Harrier II, Ronald Reagan 
191911-2004); Bell/Augusta 
BA609; portret Piasecki. 

GUINEE-BISSAU 
3-7-'o9. Padvinders en 
orchideeën. 
Velletje met 550, 550, 800, 
800, i.oooF.; blok3.50oF. 
Padvinders met resp. 
Odontoglossum grande, 
Odontoglossum hastatum, 
Oncidium isleayi, Cattleya 
skinneri, Brassavola glauca; 
Barkeria spectabilis. 

3-7-'o9. Vissen. 
Velletje met 550, 550, 800, 
800, i.ooo F.; blok 3.500 F. 
Resp. Acanthocybium solan-
dri, Makaira sp., Istiophorus 
platypterus, Xiphias gladius, 
Thunnus albacares; Istiop
horus sp. 
3-7-'09. Honden. 
Velletje met 550, 550, 800, 
800, i.oooF.; blok3.50oF. 
Verschillende afbeeldingen 
van Labrador retriever. 
3-7-'o9. Prehistorie. 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok 3.300 F. Resp. mensen 
en wandschilderingen, sabel-
tandkat (Machairodontinae), 
Noord-Afrikaanse mammoet 
(Mammuthus africanus), 
mensen, wandschilderingen; 
mensen en wandschilde
ringen. 
3-7-'o9. Gastronomie van 
Guinee-Bissau. 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok 3.500 F. Gerechten resp. 
cuntango de caudo, badadji 
di siti ku liti, djoto frito con 
arroz de feijao, unkes de ma-
riscos, bica grelhada; cuscuz 
e filhoses. 

29-7-'o9. Muziekinstrumen
ten. 
Velletje met 300, 500, 500, 
i.ooo, i.ooo F.; blok 3.200 F. 
Resp. accordeon, balalaika 
(Russisch snaarinstrument), 
suona (Chinees blaasinstru
ment), gayageum (Koreaans 
snaarinstrument), thavil 
(Indiase trom), shinobue 
(Japanse fluit). 
29-7-'o9. Hogesnelheids
treinen. 
Velletje met 400, 500, 500, 
i.ooo, i.ooo F. Resp. THSR 
(Taiwan), Eurostar (Groot-
Brittannië), CRH2 (China), 
Shinkansen (Japan), KTX 
(Zuid-Korea). 
29-7-'o9. Zeilschepen en 
vuurtorens. 
Velletje met 450, 550,800, 



8oo, 800 F.; blok 3.500 F. 
Verschillende zeilschepen 
met vuurtorens bij resp. 
Fastnet (Ierland), Reykjanes 
(IJsland), Ouessant (Frank
rijk), Manora (Pakistan), St. 
Anthony's (Groot-Brittan-
nië); La Serena (Chili). 
2g-j-'og. Pinguïns. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, 800 F.; blok 3.500 E 
Resp. Spheniscus demersus, 
Pygoscelis Papua, Aptenody-
tes patagonicus, Spheniscus 
magellanicus, Eudyptes 
chrysolophus; Eudyptes 
chrysocome. 

2g-7-'o9. Mineralen. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, goo F.; blok 3.500 F. 
Resp. fluorietkristal met 
kwarts, chrysoberyl met 
alexandriet, kwarts, ame
thist, topaas; malachiet en 
kwarts. 
29-7-'09. Brandweer. 
Velletje met 450, 550, 800, 
900, i.ooo F,; blok 3.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van brandweerauto's, brand
weerlieden en blusmiddelen. 
2g-7-'09. Popmuzikanten. 
Velletje met 500, 700, 900, 
900; blok 3.200 F. Resp. 
Madonna (1958), Michael 
Jackson (1958-2009), Bono 
(i960), Sumi Jo (ig62), 
Ayumi Hamasaki (ig78); 
Beyonce Knowles (1981). 

HONGKONG 
iS-j- ' i i . 100 jaar luchtvaart 
in Hongkong. 
Velletje met tweemaal $ 3.-. 
Farman-dubbeldekker ge
vlogen door Charles van der 
Born (1874-1958) op 18 maart 
1911, opstijgend vhegtuig. 

29-3-'ii. Vrijwilligerswerk. 
$ 1.40, 2.40,3.- , 5.-; blok 
$ 5.- (hartvorm). Resp. groen 
blad met agendapagina 
aantekening over boomplant-
dag, vrijwilligerspamflet op 
blogpagina, kinderen op 
via e-mail verzonden foto, 
aantekening op kalender over 
huisbezoek aan ouderen met 
persoon in rolstoel; tekst 
'Vrijwilligerswerk' in Chinees 
en Engels. 
i4-4-'ii . 'Groen leven'. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-; blok 
(bladvorm) $ 5.-. Resp. wa
terbesparing: kraan, schone 
lucht: boom met vogels en 
wolk, energiebesparing: 
spaarlamp, hergebruik: 
embleem hergebruik. Alle 
zegels met wereldbol. 

INDIA 
23-3- ' i i . Subhadrajoshi 
(1917-2003). 
5.- R. Portret vrijheidsstrijd
ster. 

20-4-'ii. Weeklad Chitra-
lekha 60 jaar. 
5.- R. Portret journalist, 
schrijver en oprichter Shri 
Vaju Kotak met boeken en 
schrijfveer. 

JEMEN 
i-g-'io. Tareem, hoofdstad 
Islamitische cultuur. 
50, 60, 60,100 R.; blok 
200 R. Verschillende gebou
wen. 
2i-7- ' io . Jemense dolken. 
Verschillende afbeeldingen 
van dolken en schedes. 

22-ii- ' io. Voetbal, Arabische 
Golf-beker. 
60, 80,100,120,150 R.; 
velletje met tweemaal 250 R. 
Resp. embleem met bal en 
landkaart, teamfoto, beker 
en vlaggen van deelnemende 
landen, stadion, beeldmerk 
en bal; bal, vlammen. 

JORPANIË 
30-i i- ' io. Moskeeën in 
Jordanië. 
10, 20, 30, 40, 50 Pt. Resp. 
universiteitsmoskee, 
Abus-Darwish-moskee, Als 
Hussainy-moskee, koning 
Abdullah-moskee, koning 
Hussein bin Talal-moskee. 
30-i i - ' io . Sporten. 
10, 20, 30, 40 Pt.; blok 50 Pt. 
Resp. parachutespringen, 
zwemmen, heteluchtballon 
varen, bootracen; rallyrijden. 

27-2-'ii . Wilde kruiden. 
Achtmaal 20 Pt. Lavendula 
vera, Capparis spinsa, Oci-
num basilicum, Astemesia 
herba-alba. Salvia offici
nalis, Thymus serpyllum, 
Trigonella foenum-graecum, 
Matricaria chamomilla. 

27-2-'ii. Historisch land-
bouwgereedschap. 
20, 30,40, 50 Pt. Resp. 
vrouw met maalsteen, graan 
dorsen met paarden, man 
met hooivork, olijvenpers 
met ezel. 
27-2- ' i i . Terreinen van ont
wikkeling. 
Vijfmaal 20 Pt. Beeldmerken 
van ontwikkelingsorganisa
ties: Ma'an, koning Hoessein 
bin Talal, Dode Zee, Jabal 
Ajloun, Irbid. 

KAZACHSTAN 
2i-4-'i i . Europa, bossen. 
2501. Bomen en vogel (Pica 
pica) onder vergrootglas. 

KIRGIZIË 
2-4-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
Velletje met 60.-, 90.- s. 
Resp. ruimtevaartuig 
Vostok-i, astronaut Joeri 
Gagarin (ig34-i968). 

KOREA ZUID 
5-4-'ii. Oude en historische 
bomen in Zuid-Korea, III. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Pinus thunbergii 
(in Sancheondan, Jeju), 
Ginkgo biloba (Yokeangri, 
Geumsan), Zelkova serrata 
(Haksaru, Hamyang), Pinus 
sp. (Chukji-ri, Hadong). 

i5-4-'ii . Diplomatieke 
betrekkingen met Portugal 
50 jaar. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Historische 
zeilschepen uit Korea 
(schildpadschip) en Portugal 
(kraak). 

LIBERIA 
27-8-'io. looe sterfdag Henri 
Dunant (1828-1910). 
Velletje met viermaal $ 80.-; 
blok $ 180.-. Portretten van 
oprichter Rode Kruis en 
verpleegkundige Florence 
Nightingale (1820-1910) met 
afbeeldingen van oorlogsscè
nes in verschillende kleuren. 

looth Memfittii Anniversary 

27-8-'io. Prinses Diana 
(I96i-i9g7). 
Vier velletjes met ieder vier
maal $ 75.-. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
i6-i2-' io. Liberiaanse 
politici. 
$ 25.-, 45.-, 50.-, 50.-, IOC-, 
100.-, 500.-, 500.-. Resp. pre
sidente Ellen Johnson-Sirleaf 
(ig38) ontvangt geschenk, 
Johnson met Chinese presi
dent Hu Jintao (1942), John
son met boek, vicepresident 
Joseph N. Boakai (1944), 
Johnson met Hu, Johnson en 
Boakai, Johnson met sjerp, 
Johnson met internationale 
investeerders, Johnson met 
Boakai en kabinet. 
i -3- ' i i . Helden van Afrika. 
Velletje met viermaal $ 75.-. 
Portretten van joodse 
personen die vochten tegen 
de apartheid in Zuid-Afrika: 
politicus Helen Suzman 
(1917-2009), fotograaf Eli 
Weinberg (1908-1982), 
activist Hymie Barel (ig20-
1987), politicus Esther Barsel 
(1904-2008). 

MACAU 
i9-4-'i i . Overheidsgebou
wen. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.- ptcs. 
Resp. gouvernementsge
bouw, monetaire autoriteit, 
Albergue de Santa Casa, 
Funda^ao Macau. 

MALDIVEN 
23-6-'io. Conferentie kli
maatverandering '350' . 
Velletje met viermaal 35.- Rf. 
Verschillende afbeeldingen 
van onderwater bijeenkomst. 

MALEISIË 
28-3-'ii. Specerijen, aanvul
ling melding mei jl. 
Tienmaal 60 sen (in boekje). 
Verschillende specerijen en 
hun bewerking. 

MARSHALLEILANDEN 
i2-4-'i i . 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
Driemaal $ i.-. (samenhan
gend). Raket en medaille 
met portret astronaut Joeri 
Gagarin (ig34-ig86), Gaga
rin en wereldbol, standbeeld 
Gagarin met ruimtecapsule 

en wereldbol. 
24-4-'ii. Historische lucht
vaart. 
Vijfmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Luchtballon, zep
pelin, vliegtuig, zeppelin met 
motor, tweedekker. 

MEXICO 
i3-4-'ii . Moederdag. 
$ 7.-. Moeder met kinderen. 

MICRONESIË 
27-i-'i i . Bezoek VS-presi-
dent Barak Obama (1961) aan 
G20 in Zuid-Korea. 
Twee velletje met elk 
viermaal 75 c. Velletje i: alle 
zegels met afbeelding van 
Obama: met Franse president 
Nicolas Sarkozy (1955), met 
Zuid-Koreaanse president 
Lee Myung-bak (1941), met 
Russische president Dimitri 
Medvedev {1965); velletje 
2: Obama, Lee Myung-
bak, Obama met verschil
lende mensen voor vlaggen, 
Obama voor de vlag. 

MONGOLIË 
i2- i- ' i i . Chinees Nieuw
jaar""^, Jaar van het Konijn. 
i .oooT. Konijn met jas. 

i2-4-'ii . 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
500 T. Astronaut Joeri Gaga
rin (1934-1968) en vogel. 

MONTSERJRAT 
i5-3-'ii . Medicinale planten. 
Velletje met zesmaal $ 2.25. 
Pimpinella anisum, Cymbo-
pogon citratus, Stachytarp-
heta jamaicens, Eryngium 
foetidum, Rosmarinus offici
nalis, Peperomia pellucida. 

3i-3-'ii . Koninklijk huwelijk. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met tweemaal $ 3.- . 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1962) en 
Catherine Middleton (1962). 

MOZAMBIQUE 
3i-3-'i i . Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Velletje met viermaal 33 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van twee voetballers. Alle 
zegels met beeldmerk kam
pioenschap. 
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NAMIBIË 
28-i-'ii. Groot wild 'Big 
Five'. 
$ 4.60, 'Postcard Rate'($ 5.-), 
5.30, 6.40, 'Non Standard 
Mair($ 8.50). Resp. Panthera 
pardus, Loxodonta africana, 
Diceros bicomis, Syncerus 
caffer, Panthera leo. 

NIEUW-ZEELAND 
i4-4-'ii. Militaire onder
scheiding Victoria Cross. 
Vel met tweeëntwintig maal 
60 c. Eenentwintig maal 
onderscheiden Nieuw-
Zeelanders in uniform: 
Charles Heapy {1864), Wil
liam James jiardham (1901), 
Cyril Royston Guyton Basset 
((1915), Donald Forrester 
Brown (1916), Samuel Frick-
leton (1917), Leshe Wilton 
Andrew (1917), Henry James 
Nicolas (1917), Richard 
Charles Travis (1918), Samuel 
Forsyth (1918), Reginald 
Stanley Judson (1918), Harry 
John Laurent (1918), James 
Crichton (1918J, John Gildroy 
Grant (1918), James Allen 
Ward (1941), Charles Hazlitt 
Upham (1941), Alfred Clive 
Hulme C1941), John Daniel 
Hinton (1941), Keith Elliot 
(1942), Moana-Nuia-Kiwa 
Ngarimu {1943J, Loyd Allan 
Trigg (1943), Leonard Henry 
Trent (1943), medaille voor 
Willie Apiata (2004). 

4-5-'ii. Zeeleven. 
Velletje met tienmaal 60 c , 
tweemaal $ i.go. (Resp. 
bultrugwalvis (Megaptera 
novaeangliae), stormvogel 
(Pelagodroma marina), zon
nevis (Zeus Faber), geelvin-
tonijn (Thunnus albacares), 
koningsvis, hamerhaai 
(Sphymidae sp.), hapuku 
(Polyprion oxygenios), de
moiselle (Chromis dispilus), 
roze maomao (Caprodon 
longimanus), snapper, inkt
vis (Nototodarus sp.), Lord 
Howe-koraalvis (Amphichae-
todon howensis), lipvis (Co-
ris sandeyeri), diepzeebaars 
(Hoplostethus atlanticus), 
koningskrab, gele murene 
(Gymnothorax prasmus). 
Op rand albatros (Diomeda 
epomophora). 
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NIGER 
20-ii-'o9. Traditionele 
levenswijzen. 
300, 400 F. Resp. jongelui 
bij waterbron, jagers met 
speren. 

NORFOLKEILAND 
2i-4-'ii. Schelpen. 
15, 60 c., $ 1.50,1.60, 3.-. 
resp. Canarium labiatum 
met Cirsotrema zelebori, 
Janthina janthina met Spirula 
spirula, Conus capitaneus 
met Conus ebraeus, Cypraea 
caputserpentis met Cypraea 
vitellus, Nerita atramentosa 
met Neretina turrita. 

OMAN 
i8-ii-'io. Verkeersdag. 
50 b. (ruitvormig); blok 
100 b. (ruitvormig zegel). 
Tweemaal verkeersbord met 
hand. 

pikiK&Jlsii, 

PAKISTAN 
3i-i2-'io. Hoofdstad Islama
bad 50 jaar. 
5.- R. Huizen met bloemen 
en planten. 

PALAU 
2i-i2-'io. Bedreigde dier
soorten. 
Drie velletje met elk driemaal 
98 c. Ieder velletje met ver
schillende afbeeldingen van 
lipvis, haai, zeeschildpad. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
29-3-'ii. Kunst van Mathias 
Kauage (1944-2003). 
1.05, 5.-, 5.-, 7.- K.; velletje 
met 1.05, 5.-, 5.-, 7.- K.; blok 
10.- K. Schilderijen resp. 
'Piloot en vliegtuig', 'Eerste 
zendehng', 'Leerling piloot 
tijdens oefening', 'Airbus'; 
doorlopend beeld over vier 
zegels en rand van Airbus 
met passagiers; 'Parachutist'. 
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PENRHYN 
i6-ii-'io. Koninklijke ver
loving, aanvulling melding 
4/310. 
Velletje met tienmaal 50 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 

'M i' 
PITCAIRNEILANDEN 
2i-4-'ii. Pioenen. 
$ I.-, I.- (samenhangend). 
Resp. roze, witte pioen. 
2i-4-'ii. Wesp. 
Velletje met $ 2.50, 4.-
(wespvorm). Verschillende 
afbeeldingen van Polistes 
jokahamae. 
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POLYNESIË 
8-3-'ii. Beelden van Poly-
nesiè. 
Zesmaal 100 F. (in boekje). 
Roeiers in boten, zonsonder
gang met prauw, luchtfoto 
van eiland, vissen, zwarte 
parels, bloemen. 

7-4-'ii. Parels van Tahiti. 
140 F. Parel met kleurspiege-
lingen. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
ig-S-'oS. Brandweergeschie
denis. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. Shand 
Mason & Co (1906), Griekse 
wetenschapper en uitvinder 
Ktesibios van Alexandrië (3e 
eeuw v.Chr.) met Stoughton 
{1928), Scammel (1939), 
Leyland (rg3i); Dandy (1927) 
met helm. 

ig-j.'oS. Landbouw. 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000, 40.000 Db. Resp. 
wijnrank (Vitis vinifera), 
imker met bijen (Apis sp.), 
rogge (Secale cereale), tulpen 
(Tulipa gesneriana). 
ig-5-'o8. Schakers. 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000, 40.000 Db. Resp. 
Bobby Fischer (1943-2008), 
Anatoly Karpov (1951), Gary 
Kasparov (1963), Wladimir 
Kramnik (1975). Alle zegels 
met embleem Rotary. 
ig-5-'o8. Prehistorische 
wandschilderingen. 
Velletje met viermaal 25.000 
Db. Verschillende afbeeldin
gen van mensen, dieren en 
jachtscènes. 

i9-5-'o8. Sierraden. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db.; blok roo.000 Db. 
Resp. zilveren broche, 
platina ringen, parelketting, 
broche met diamanten; gou
den ring met edelsteen. 

i7-6-'o8. Tramsporen. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db. Verschil
lende afbeeldmgen van 
historische tramsporen. 
i7-6-'o8. Bankbiljetten met 
afbeeldingen van dieren. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db. Resp. 
Aruba 25 g. met slang, 
Suriname 25.000 g. met uil, 
Wit-Rusland 25 r. met eland, 
Tanzania 500 Sh. met buffel. 
i7-6-'o8. Sledehonden. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db. Resp. 
Alaska malamut, Siberische 
husky, Groenlandse hond, 
Samojeed. 
i7-6-'o8. Vissen. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db.; blok 
95.000 Db. Resp. Sphyraena 
sphyraena, Thunnus ala-
lunga, Salmo trutta, Lutianus 
gibbus, Salmo salar. 
i7-6-'o8. Franse schilders. 
Twee velletje met ieder 
20.000, 20.000, 20.000, 
40.000 Db. Resp. Viermaal 
portret en verschillende 
schilderijen van Auguste 
Renoir (!84i-igtg); viermaal 
portret en verschillende 
schilderijen van Georges 
Seurat (1859-1891). 

SIERRA LEONE 
i-3-'ii. Helden van Afrika. 
Velletje met viermaal 
4.500 Le. Portretten van 
joodse personen die vochten 
tegen de apartheid in 
Zuid-Afrika: activiste Ray 
Alexander Simons (1913-
2004), leraar Baruch Hirson 
(i92i-i99g), activiste Norma 
Kitson (ig33-2002), activiste 
Yetta Barenblatt (igi3-i99g). 

SRI LANKA 
30-i-'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
5.- R. Portretten van Franse 
natuurkundige Marie Curie 
(i867-ig34) en prof M.U.S. 
Sultanhawa met blauwe saf
fier en strucmur van alumi-
niumoxide met beeldmerken 
gelegenheid en Institute of 
Chemistry Ceylon. 
2-2-'ii. Treinen. 
Viermaal 5.- R. (samenhan
gend); blok 45.- R. Locomo
tief Viceroy Special B8 240, 
locomotief Viceroy type B2 
213, Sentinel railstoomwa-
gen VZ331, smalle stoomlo
comotief Ji 220; locomotief 
Vicereroy Special Bi 251. 

ST. HELENA 
i-3-'ii. Koningin Elizabeth II 

(ig26) en prins Philip (ig2i) 
60 jaar dienstbaar. 
i5> 25, 35, 40. 45. 90 p 
(ruitvormig); blok £ 1.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van koningin en prins. Ook 
velletje met de zes zegels. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
5-4-'ii. Literaire prijs 'Recits 
d'ailleurs'. 
€0.58. Man met meisje, 
Eiffeltoren, Russische kerk
torens, rivier met brug. 

6-4-'ii. Kerk van l'Isle-aux-
Marins. 
€ 0.58. Delen van oude en 
nieuwe kerk. 
20-4-'ii. Beelden van vroe
ger, l'ile aux chiens. 
Velletje met viermaal € 0.58. 
Vissersbootjes en huizen, 
kerk met kerkgangers, hui
zen en vlaggen, haven met 
bootjes. 

.toM-MeitefMfeii^ 

SUDAN 
26-9-'io. Radio Sudan. 
3.-, 5.50, 7.- SDG. Embleem 
met landkaart in kaders met 
verschillende achtergrond-
kleuren resp. groen, blauw, 
rood. 

SYRIË 
24-6-'io. Internationale 
Industrie- en Tuinbouwbeurs 
Aleppo. 
£ 15. Tandwiel, tarwe, katoen 
en fort. 
28-6-'io. Vriendschap met 
Brazilië. Gezamenlijke 
uitgifte met Brazilië. 
£ 50. Orchideeën (Laelia pur-
purata sanguinea en Laelia 
purpurata Venosa), nationale 
vlaggen. Baai van Guana-
ban met beeld van Christus 
de Verlosser en strand in 
Brazilië en bedevaartsoord 
Ma'loula in Syrië. 
i4-7-'io. 57e Internationale 
beurs van Damascus. 
£50. Getal 57. 
23-9-'io. Dieren. 
£ 30, 30, 40 (samenhan
gend). Resp. Sciurus anom-
alus, Hemiechinus auritus, 
Herpestes ichneumon. 



lyg-'io. Vriendschap met 
Chili. Gezamenlijke uitgifte 
met ChiH 
£ 25. Handdruk en vlag-
genband. 
27-g-'io. Wereldtoerisme-
dag. 
£ 25, 25 (samenhangend). 
Binnenhof van Azem-paleis 
in Damascus, dansende 
Derwischen met gebouw. 

g-io-'io. Wereldpostdag. 
£ 25. Embleem en luchtpos
tenvelop. 
i6-ii-'io. Omwenteling 40 
jaar geleden. 
£25. Oud-president Hafez 
AI-Assad (1930-2000). 
30-i2-'io. Bomendag. 
£ 50. Boom. 
3i-i2-'io. Advocaten. 
Zesmaal £ 25. Portretten van 
Fathulla Al-Sakal, Abd-El-
Salam Al-Tirmanini, Paris 
Al-Khouri, Mohammed Al-
Fadel, Saeed Al-Gazi, Ahmad 
Fouad AI-Koudmani. 

TAIWAN 
27-5-'ii. Persoonlijke groe
ten: eeuwige welstand. 
Tienmaal NT$ 3.50, tienmaal 
NT$ 5.-. Verschillende 
afbeeldingen van Chinese 
zmnen die voorspoed uit
drukken. 
8-6-'ii. Zeeslakken. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 25.-. Resp. 
Mexichromis multitubercu-
lata, Chromodoris willani, 
Gymnodoris ceylonica, Glos-
sodoris averni. 

THAILAND 
jo-j-'ii. Rode Kruis. 
3.- B. Prinses Maha Chakri 
Siridhorn (1955) in Rode 
Kruis-jas met embleem. 

2-4-'11. Ontwikkelingsplan 
plattelandskinderen 30 jaar. 
3.- B. Prinses Maha Chakri 
Siridhorn met kind. 
2-4-'ii. Behoud Thais 
erfgoed. 
Velletje met viermaal 3.- B. 
Verschillende afbeeldingen 
van Muag Tam heiligdom. 

20-4-'ii. looe geboortedag 
oud-premierM.R. Kukrit 
Pramoj (1911-1995). 
Viermaal 3.- B. Pramoj resp. 

als premier, met Chinese 
premier Mao Zedong (1893-
1976),met honden, in traditi
oneel kostuum. 

TOGO 
i5-7-'io. Apen. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Papio 
anubis, Erythrocebus patas, 
Chlorocebus pygerythrus; 
Colobus polykomos. 
i5-7-'io. Galileo Galilei's 
werk 'Sidereus Nuncius'400 
jaar geleden verschenen. 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Portret 
Italiaanse astronoom Ga
lilei' (1564-1642) met resp. 
Astrolabium en jupitermaan 
Callisto, jupitermaan lo, jupi
termaan Europa, jupitermaan 
Ganymed; Jupiter en manen. 
i5-7-'io. 350e sterfdag Diego 
Velazquez (1599-1660). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
werken van Spaanse schilder. 
i5-7-'io. Spoorweghistorie. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Stephen-
son-locomotiefNr.i, portret 
uitvinder stoomlocomotief 
George Stephenson (1781-
1848) met locomotief Rocket, 
portret uitvinder Richard 
Trevithick {1771-1883), met 
Pen-y-Darren-locomotief, 
Invicta-locomotief; portret 
Stephenson met Rocket. 
i5-7-'io. 20oe geboortedag 
Charles Darwin (1809-1882). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Portret Britse 
natuuronderzoeker met 
prehistorische dieren resp. 
Stegosaurus, Archaeopteryx, 
Muttaburrasaurus, Zunicera-
tops; Chindes.uiius 

i5-7-'io. 20oe geboortedag 
Robert Schumann (1810-
1856). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Portret Duitse 
componist resp. met echtge
note Klara, monument, ge
boorteplaats Zwickau, piano; 
met Klara aan piano. 
i5-7-'io. looe sterfdag Henri 
Dunant(i828-i9io). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Portret Zwit
serse filantroop en oprichter 
Rode kruis met resp. Pilatus-
vliegtuigvan Rode Kruis, 
ziekenverzorgster, straatcol
lectanten, ziekenwagen; 
Rode Kruiscongres. 

i5-7-'io. 150e geboortedag 
Mahatma Gandhi (1869-
1948). 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Portret 
voorman Indiase onafhanke
lijkheidsbeweging met resp. 
'zoutmars'(i930), menigte 
mensen, University College 
in Londen, monument in 
New Delhi, volksmassa. 

TOKELAU 
25-3-'ii. Zeeslang. 
50 c , $ I.-, 2.-, 2.50 (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Pelamis 
platura. Alle zegels met pan
dabeeldmerk WWF*. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
5-4-'ii. looe geboortedag 
oud-premier Dr. Ene Wil
liams (1911-1981). 
$ I.-, 1.50, 2.50, 3.75,4.50, 
5.25. Williams resp. met 
schrijver V.S. Naipaul (1932), 
tijdens cricketwedstrijd, met 
Ghanese president Kwame 
Nkrumah (1909-1972), op 
schilderij met hibiscusbloem, 
met popgroep The Beaües, 
met Indiase premier Jawahar-
lal Nehru (1889-1964). 

TRISTAN DA CUNHA 
i4-3-'ii. Koningin Elizabeth 
II (1926) en prins Philip 
(1921) 60 jaar dienstbaar. 
^5.35.5°. 50. 70, 70P-
(ruitvormig); bIok£ 1.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van koningin en prins. Ook 
velletje met de zes zegels. 
i2-4-'ii. Antarctische expedi-
tieschepen. 
25. 35. 70 P-. £ i-io- Resp. 
m.s. Professor Multanocskiy, 
m.s. Aleksey Maryshev, m.s. 
Professor Molchanov, m.s. 
Plancius. 

TUVALU 
i2-2-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi, belangrijke 
Indiërs. 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
blok3.-. Resp. schilderes 
Amrita Sher-Gil (1913-1941), 
astrofysicus Subrahmanyan 
Chandrasekhar (1910-1995), 
filmmaker Satyajit Ray (1921-
1992), dichter Rabmdranath 
Tagore (1861-1941); politicus 
Mahatma Gandhi (1869-1941). 
ii-7-'ii. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 in Zuid-
Afrika. 
Zeven velletjes met elk 
viermaal $ i.-; blok $ 3.-. 
Verschillende foto's van 
wedstrijden van Spanje tegen 
resp. velletje i: Zwitserland, 
velletje 2: Honduras, velletje 
3: Chih, velletje 4: Portugal, 
velletje 5: Paraguay, vel
letje 6: Duitsland, velletje 7: 
Nederland; Spaans team viert 
overwinning. 

UGANDA 
i8-i-'ii. PAPU* 30 jaar. 
Tienmaal 400, vijfmaal i.ooo, 
vijfmaal 1.600 Sh. Verschil
lende afbeeldingen van apen 
en beeldmerk van organisatie 
met landkaart. 

i8-i-'ii. Bestrijding Afri
kaanse Trypanosomiasis en 
tseetseevlieg. 
400, 900,1.600, 3.000 Sh. 
Resp. koeien en mannen met 
bestrijdingsmiddel, patient 
met verpleegster en dokter, 
landkaart met insecten en 
muskietennet, onderwijzeres 
met schoolbord en kinderen. 

URUGUAY 
8-4-'ii. Badplaats Atlantida 
too jaar. 
$ 12. Planeta-gebouw in 
scheepsvorm. 
i2-4-'ii. Frankeerzegels, 
ambachtelijk handwerk. 
$ 12, 20. Resp. houtsnijwerk, 
zilverwerk. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i-i-'io. Investeringsbescher
ming 10 jaar. 
I.-, 2.-, 3.-, 5.-Dh.; blok 
15.- Dh. Resp. getallen, 
diagram, beursnoteringen, 
getallen en valk; getallen 
en valk. Alle zegels met 
embleem 'Securities and 
Commodities Authority'. 

VERENIGDE NATIES 
3-6-'ii. 30 jaar aidsbestrijding. 
US$ 0.44, Zw.Fr. 1.30, € 0.70. 
Rood lint als aidssymbool 
met frames in verschillende 
kleuren resp. blauw, oranje, 
groen. 

i-7-'ii. Ecosoc*, onderwijs. 
US$ 0.44, 0.98, Zw.Fr. I,-, 
1.30, € 0.62, 0.70. Resp. 
onderwijzeres met kind 
en speelgoed, jongen met 
schoolbord, schrijvende 
meisjes, jonge vrouwen met 
computers, kinderen met 
muziekinstrumenten, vrouw 
leert oude man lezen. 

VERENIGDE STATEN 
i6-6-'ii. Wetenschappers. 
Viermaal 'Forever'. Chemicus 
Meivin Calvin (1911-1997), 
botanicus Asa Gray (1810-
1888), natuurkundige Maria 
Goeppert Mayer (1906-1972), 
biochemicus Severo Ochoa 
(1905-1993). 

22-6-'ii. Mark Twain (1835-
1910). 
'Forever'. Portret schrijver 
met raderboot. 

VIETNAM 
3i-3-'ii. Provincie Phü Yên 
400 jaar. 
2.000 d. Landschap met 
rivier en rots. 

ZUID-AFRIKA 
4-2-'ii. Kleine wilde Afri
kaanse katten. 
Vijfmaal 'Africa Air-
mair(samenhangend). FeHs 
silvestris, Leptailurus serval. 
Felis caracal. Profelis aurata. 
Felis nigripes. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i-4-'ii. Schip. 
'Lettre 20g Tarif Préférentiel'. 
Patrouillevaartuig Osiris. 

* Gebruikte afkortingen: 
AIDS Acquired Immune Defi

ciency Syndrome (SIDA) 
Ecosoc Economie and Social 

Council (van Verenigde 
Naties) 

NAVO Noord AÜanasche 
Verdrags OrganisaBe 
(NATO) 

PAPU Post African Postal 
Union (UPAP) 

RAF Royal Air Force 
Upaep Union Postal de las 

Americas y Espafla y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

** Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Konijn 3-2-'ii tot 
22-2- ' l2. 



SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS 
JEFFR£YGROENEVELD(a)HETNET NL 

EEN WEREIDWONDER IN AMSTERDAM 

Volgend jaar wordt in 
Purmerend weer de ten
toonstelling FILAMANI-
FESTATIE gehouden. De 
organisatie is in handen 
van een aantal samenwer
kende verenigingen in Re
gio 3 van de Koninklijke 
Bond van Filatelisten-Ver
enigingen. Net als in 2008 
is het thema "Noord-
Holland in een kader". Er 
zal een speciale prijs zijn 
voor de beste inzending 
die Noord-Holland onder 
de aandacht brengt. De 
komende maanden zal 
ik regelmatig aandacht 
besteden aan allerlei 
aspecten van de provin
cie om verzamelaars te 
inspireren en op een idee 
te brengen. 

Zelfvertrouwen 
Een van de meest tot de 
verbeelding sprekende 
gebouwen van Noord-
Holland is waarschijnlijk 
het Koninklijk Paleis op 
de Dam. Alleen al het 

aantal postzegels en het 
postwaardestuk (i, 2) 
waarop dat gebouw staat, 
is daar een aanwijzmg 
voor, maar ook het feit dat 
het wel het Achtste We
reldwonder is genoemd, 
spreekt boekdelen. Zoals 
u waarschijnlijk wel weet 
werd het gebouwd als 
stadhuis voor de gemeen
te Amsterdam, tussen 
1648 en 1665. Het ge
meentebestuur blaakte in 
die tijd van zelfvertrouwen 
en kosten noch moeite 
werden gespaard om dat 
vertrouwen te weerspie
gelen. In 1648 kwam met 
de Vrede van Munster een 
einde aan de Tachtigjarige 
Oorlog (3). Dat gaf een 
ongekend vertrouwen in 
de toekomst, zodat men 
koos voor het meest am
bitieuze plan van architect 
Jacob van Kampen. Met 
de bouw was een bedrag 
van 8,5 miljoen gulden ge
moeid, een astronomische 
hoeveelheid in die tijd. 

Vrijzinnig 
Maar daar kreeg Amster
dam dan ook wel wat 
voor. Met bewondering 
keek men in heel Europa 
naar Amsterdam, waar 
het grootste niet-reli-
gieuze gebouw van dat 
moment werd neergezet 
(4). Het is een niet onbe
langrijk gegeven, want de 
stad liet er mee zien wat 
het al sinds het eind van 
de middeleeuwen was: 
een vrijzinnige stad, waar 
godsdienst een onderge
schikte plaats innam. 

Inwijding 
Zonder problemen, ook 
toen al, verliep de bouw 
overigens niet. In 1654 
l<wam Van Kampen in 
conflict met het stadsbe
stuur. Het gevolg was dat 
zijn rechterhand, stads
bouwmeester Daniel Stal-
paert, het van hem over
nam. Op 29 juli 1655 vond 
de feestelijke inwijding 
van het stadhuis plaats, 
een gebeurtenis die door 
Joost van den Vondel 

(5) vereeuwigd werd in 
het gedicht "Inwydinge 
van het Stadthuis" . Het 
gebouw was toen echter 
nog lang niet klaar. Het 
zou nog tien jaar duren 
voor het zover was en 
nog tot in de i8e eeuw is 
men bezig geweest om de 
vele vertrekken op orde te 
krijgen. 

Strak 
Het uiterlijk van het 
gebouw is vrij sober 
en strak, een typisch 
voorbeeld van het Hol
lands klassicisme. Een 
uitzondering vormen de 
timpanen, de driehoeken 
aan de voor- en achterge
vel met beeldhouwwerk 
in marmer en bronzen 
beelden op de drie punten 
(6). In het midden heeft 
het gebouw een koepel 
van waar men, Amster
dam was immers een 
stad van kooplieden, de 
aankomende schepen 
op het IJ kon zien. Op 
de koepel staat het oude 
symbool van de stad, het 

koggeschip in de vorm 
van een windwijzer. 

Wereldkaart 
Ronduit indrukwekkend 
is de Burgerzaal in het 
hart van het gebouw. In 
de marmeren vloer zijn 
drie cirkels te zien met 
ingelegde kaarten van 
het oostelijk en westelijk 
halfrond plus een ster
renkaart. De burgers van 
Amsterdam hadden hier 
letterlijk de wereld en 
het universum aan hun 
voeten. In 1997, toen in 
Amsterdam een EU top 
werd gehouden, werd de 
kaart met het deel van 
Europa op een postzegel 
afgebeeld (7). 

Koninklijk paleis 
In 1808 kwam er een 
verandering in de status 
van het gebouw. Na 
de Franse inval was de 
Republiek het Konink
rijk Holland geworden. 
Keizer Napoleon had zijn 
broer Lodewijk benoemd 
tot koning (8, uit prestige 
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boekje 17). De gemeente 
bood het stadhuis aan 
als paleis, wat de kers
verse koning in dank 
aanvaardde. Er kwamen 
allerlei aanpassingen en 
de koning het kristallen 
kroonluchter ophangen, 
die de Burgerzaal nog 
steeds sieren. Lodewijk 
had het niet slecht voor 
met zijn onderdanen en 
probeerde serieus om 
zich geliefd te maken. 
Hij nam het initiatief tot 
een Koninklijk Museum 
dat gebaseerd was op col
lecties van de verdreven 
stadhouder en verzame
lingen van de gemeente 
Amsterdam. Dit museum 
werd gevestigd in het 
paleis. Overigens was zijn 
echtgenote, Josephine 
de Beauharnais niet zo 
gecharmeerd van het 
gebouw (9). Zij klaagde 
over de stank, die onder 
andere afkomstig was 
uit de achter het paleis 
lopende gracht (10). De 
Nieuwezijds Voorburgwal 
was nog niet gedempt. 
Lang heeft Lodewijk niet 
van zijn koningsschap 
kunnen genieten. In 1810 
werd Holland ingelijfd bij 
het Franse keizerrijk en 
werd hij naar Frankrijk te
ruggeroepen. Het inmid
dels keizerlijke paleis zou 

vervolgens enige jaren 
onbewoond blijven. 

Overdracht 
In 1813 keerden de Oran
jes weer terug naar Ne
derland en de souvereine 
vorst Willem I gaf met een 
groot gebaar het paleis 
terug aan de gemeente. 
Het gemeentebestuur was 
daar echter niet zo geluk
kig mee. De onderhouds
kosten liepen behoorlijk 
op en bovendien was men 
er alles aan gelegen om 
de Oranjes aan de stad te 
binden. Zodoende bleef 
het voormalige stadhuis 
een koninklijk paleis, 
zonder dat er ooit een 
formele overdrachtsover
eenkomst was geweest 
tussen de gemeente en de 
Oranjes. Pas in 1936 werd 
een en ander officieel 
geregeld. Eerder had het 
Rijk een aanbod gedaan 
aan de gemeente Amster
dam, maar daar was men 
niet op ingegaan. Toen 
de economische crisis in 
alle hevigheid woedde 
nam de stad uiteindelijk 
in 1936 met een minder 
royaal bedrag genoegen. 
Het plan was om met het 
geld een nieuw stadhuis 
te bouwen, dat pas na veel 
geharrewar en tegen veel 
hogere kosten in 1986 

kon worden geopend. 
Niet geliefd 
Heel veel hebben de 
Oranjes niet vertoefd 
in het paleis. Ze bleven 
de voorkeur geven aan 
hun verblijven buiten 
Amsterdam. Slechts bij de 
jaarlijkse bezoeken aan de 
stad logeerden de vorsten 
in hun Amsterdamse 
paleis. Eigenlijk was 
alleen koningin Wilhel
mina echt gehecht aan het 
Paleis op de Dam. In de 
nacht voor haar inhuldi
ging sliep ze in het paleis 
en ze bericht daarover in 
haar memoires Eenzaam 
maar niet alleen. "Feest's 
nachts, ook op de Dam. 
Geen oog dicht. Moeder 
vroeg vriendelijk aan mijn 
nachtrust te denken. Vol
gende dag alles op kou
sen". Er zijn foto's van 
latere jaren van de vorstin 
die in alle rust op het dak 
van het paleis zit te schil
deren. Koningin Beatrix 
deed in de jaren tachtig 
het voorstel om meer 
gebruik te maken van het 
paleis toen in Den Haag 
de paleizen verbouwingen 
ondergingen. Vreemd ge
noeg was het gemeente
bestuur daar niet bepaald 
een voorstander van. Het 
liet een kans voorbij gaan 
om Amsterdam, de stad 

die altijd iets republi
keins heeft behouden, en 
Oranje dichterbij elkaar te 
brengen 

Middelpunt 
Het paleis is in de loop 
der jaren wel verschillen
de keren het middelpunt 
geweest van koninklijke 
hoogtijdagen. Zo vonden 
er de troonsafstanden 
plaats van koning Wil
lem I en de koninginnen 
Wilhelmina en Juliana. 
Koningin Emma intro
duceerde de balkonscène 
na de inhuldiging van 
Wilhelmina, die sinds
dien vast onderdeel bij 
een troonsafstand is 
geworden (11, presti
geboekje 24,12, presti
geboekje 7). In de jaren 
veertig en vijftig was bij 
inkomende staatsbezoe
ken het verschijnen van de 
koningin en haar gasten 
een vast onderdeel van het 
programma. In die dagen 
brachten de bezoeken 
van koningin Elizabeth, 
koning Boudewijn en kei
zer Halle Selassi nog hele 
menigten op de been. 
Tegenwoordig logeren 
buitenlandse staatshoof
den met hun gevolg nog 
wel in het paleis, waar zij 
ook officieel ontvangen 
worden, maar ze ver

schijnen niet meer op het 
balkon. Verder werden in 
het paleis de huwelijken 
van koningin Beatrix en 
prins Claus (13) en prins 
WillemAlexander en 
prinses Maxima gevierd. 
Onvergetelijk is de bal
konscène uit 2002 met 
de kus van het prinselijke 
bruidspaar (14), die heel 
wat inniger was dan wat 
we onlangs in Londen 
zagen. 

Nieuwe bladzijde 
Op het ogenblik wordt 
het paleis grondig 
gerestaureerd, zodat het 
de tand des tijds en de 
invloeden van het klimaat 
kan trotseren. Met span
ning wordt gewacht 
op het moment dat de 
steigerdoeken zullen 
verdwijnen. Het gebouw 
dat iedereen kent als een 
somber gebouw zal dan 
in zijn oorspronkelijke 
zeer lichte zandstenen 
kleur de dam domineren. 
De verwachting is ook 
dat bij het gereedkomen 
van de restauratie een 
troonsoverdracht nabij 
zal zijn. Daarmee zal een 
nieuwe bladzijde in de 
lange geschiedenis van 
het gebouw geschreven 
worden. 
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h SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELRBGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief-
postzegels met afbeelding. Pzii. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, 
Sittard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail rnhert-wilctort^home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229-261611. 
wvyw.stamp.s-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

www.aiyanaverzamelshop.nl 
A.van Vliet, R. Hofbrouwerstraat 
85, 3066 GN Rotterdam. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Indonesië 20-25%. R. Dorman, 
Fonteinkruid 37, 7772 NL Har
denberg. Telefoon 0523-272182. 

CEPT + voor- en meelopers en 

462 

Frankrijk postfris en gebruikt 
stuur uw mancolijst. G. Borst, 
Want 19,1276 HC Huizen. 
E-mail: g.horst7(p)kpnplaner.nl 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 
wvyw.wereldzegels.eu M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

Kilowaar Duitsland grf w.b. 
nieuw 400 gram 12 euro. 
Bank: 894812335, H.J. de Vries, 
Hillegom. 
Telefoon 0252-518302. 

vyvyw.hetpostzegelwinkeltie.nl 
M.v.Vliet, Dr. Wasstraat 21, 3195 
BD Pernis. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd: 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. 
Telefoon 070-3388427 of 
06-51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? 
Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? 

Ga je iets speciaals doen? 

kpm in actie voor 
jouw favoriete 
goede doei! 

Kies uit meer dan 2000 goede doelen G c c f C l l J 
Meld je aan en start je eigen 
actie op www.geefsamen.nl Samen 

Firmaperforaties, perfins van 
Nederland, elk aantal welkom. 
W. Hackers, Postbus 3052, 5003 
DB Tilburg. 

Alle soorten bundels en mas
sawaar afgeweekt. H. Koning. 
Telefoon 06-21406037. 

Aerogrammen ongebruikt van de 
z.g. ver-weg-landen. 
R. Vandam, Pijpenlaan 15, 2264 
VM, Leidschendam. 
Telefoon 070-3275508. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati-
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 06-51140411, 0181-774870 
ofvyww.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk 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 ppmn!der(p)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j. 
in De Bilt. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(g)hccnet.nl 

P.V. "Telstar" Putten Gld. grote 
jaarlijkse Postzegelbeurs, annex 
ruilbeurs, zaterdag 2 juli van 
10.00-16.00 uur in 'tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 te Putten. 
Tafels te huur. Inl. 033-2459923. 

Muntenbeurs zaterdag 17 sep
tember 2011NVPV afd. Bode
graven 9.30-16.30 in Rijngaarde, 
Dronensingel i. Bodegraven. 
Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren in 
postzegels, munten en ansicht
kaarten kunnen nog tafels huren, 
5 euro per tafel. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. Tevens 
inleveren materiaal voor de Post
zegelvriend. 

NUTE 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
l^ang 2010'. Alle elf edities uit de jaargang 2010 

Rgitaliseerd. 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. 

http://www.motiefonline.nl
http://wvyw.stamp.s-dns.com
http://www.aiyanaverzamelshop.nl
http://vyvyw.hetpostzegelwinkeltie.nl
http://www.geefsamen.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://ofvyww.filitalia.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
^Bovensfraat 286-0, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t /m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. Q 

Voorbeelden van series, kilowaar of verzamelingen 
die u op de site www.bredenhof.nl kunt vinden 

MAN en 
^ÊÊm 

AANBIEDING KANAALEILANDEN^̂  
VAN DE MAAND: ^ " ^ ^ K V ^ 

PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x Sx 10x 

L4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 

9,90 8,00 7,50 7,00 6 75 

15,20 12,?5 11,40 10,70 10,20 

19,60 14,50 13,50 13 20 12,75 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART» 7 20 6,50 6 25 6 00 5 50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 1150 10 00 950 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14 50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64BLZ'2WART 21,60 18,00 17 00 16 60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1KIL0 " STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

17,75 

19,00 

65,00 

UND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
10 00 
15 00 
22 50 
10 00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
15,00 
14,00 
16 50 
15,00 
15,00 
15,00 
14,50 
35,00 
15,00 
9,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
18,00 
16 00 
12 00 
13 50 
49 50 
10,00 
15 00 
19 00 

250 gr 
25,00 
35 00 
52,50 
22,50 

29,50 
25 00 
55 00 

35 00 
34 00 
38 00 
37 50 
35 00 
35,00 
34,50 

36,00 
22,50 
22 50 
32,50 

32 50 
42 50 
37 50 
27 50 
32,50 

23 50 
35 00 
42 00 

500 gr 
47,50 

42,50 

55 00 
49,00 

68,00 

-

62 50 

52,50 
60,00 

45,00 
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De prima resultaten van onze grote voorjaarsveiling 
kunt u vinden op onze website: 

www.rietdijkveilingen.nl 

v~mZ 

''r^^^'.^. ^ Jy 

Voor onze komende veiling (no. 397) 
in november 2011 kunt u vanaf heden inzenden. 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 
Het beloofd nu al een importante veiling te worden! 

^^^opuwvera^^ 

4 

'^^ 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen en 
u bent van harte welkom! 

Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info(5)rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 
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