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De Nederlandsche Postzegelveiling 

ynleveren mogelijk tot 2 september 
OVERWEEGT U 

UW VERZAMELING 
TE VERKOPEN? 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 0294 - 43 30 20 
Fax. 0294 - 43 30 55 

s«? 

^iagjjfe^p 

^miÈiM 

t 

^ ^ ^ 

.J 

II 

l^^ '»-^ s^ 
Mk^ ZEGEL 

iüï ^f l ï ï l?%Jï t 
De Nederlandsche Postzegelveiling 

ItLÜI 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
te l . 0294 - 43 30 20 fax 0294 - 43 30 55 
internet: www.npv.nl 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://www.npv.nl


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Europa & 
voormalige koloniën 

1840 - 1955 
Mi«*Vf**««««««««*«V 

Schriftelijke Veiling 
12 november 2011 

De veilingcatalogus is eind september 
2011 beschikbaar zowel als catalogus 

als op www.dutchstamp.n l 
Vraag nu reeds uw exemplaar aan! 

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

Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 

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


Nationale postzegel beurs 

FIUVFAIR... 2011 
is meer dan postzegels verzamelen! 

Gratis entree en parkeren. ; Filafair... 

Goed bereikbaar met openbaarvervoer. 

M :^L^^^ ^ 
Maaspoort Sports & Events 

Marathonloop 1 te 's-Hertogenbosch 
2 & 3 september 2011 

w w w , fi lafair.nl / info@fiiafair.ni 

MUNTEN- & POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 2 & 3 september 201 i 
- Postzegels & Ansichtkaarten -

IvANTOORAnKCS: INIKGIIVVIC; / ,3401 M D l lSSl iS I I 
T: 030 6063944 - F: 030-6019895 - WWW.MPO.Nl 

http://filafair.nl
mailto:info@fiiafair.ni
http://WWW.MPO.Nl


DON 'T MISS THE 19'" AUCTION 
29''' of August  2""' ofSeptemher 2011 

Our 18'" Auction held on 6'" 10'" of June 2011 made a total turnover of over 6,5 
Million Euro (without tax) with over 18.000 lots. We would like to thank the 3.000 
bidders and over 600 consigners for the confidence to achieve such results. 
The lots of our „International Rarities Catalogue Volume 3" had a total turnover of over 
1,5 Million Euro. 

For our 19*" Auction we have many fantastic conslgments! We offer over 6.000 
collections  for example British Commonwealth (including over 50.000 covers and 
cards), over 1 Million covers, postcards and postal stationeries offered by countries 
and also great thematlcs, including the worldbest RotaryCollection and early post

cards from the ex LangfordEstate. 
So please save the date for our upcoming Auction! 

29"" of August 
Mon 

ASIA • Special Auction = Special catalogue 

OVERSEAS & THEMATICS 
single lots = Cat. Vol. 1 
EUROPE 
single lots  Cat. Vol. 2 

GERMANY 
single lots = Cat Vol. 3.1 + 3.II 

COLLECTIONS 
Overseas ana Worlawme =■ Cdt. Vol. 4 

COLLECTIONS 

Europe, Germany, Estates ana Coins " Cat. Vol. 4 

and, as a special Volume, our catalogue „International Rarities" Volume 4 

30"* of August 
Tue 

31" of August 
Wed 

!"■ of September 
Thu 

2"" of September 
Fri 

For exotic or unusual stamps, covers 
and collections I am your passionate 
reliable partner to contact. 

<irXvy/ 
Christopt) Gartner 

CONSIGN TO US! 

For future auctions we are always loo

king for single lots, accumulations, spe

cialized collections, complete estates 
and coins  worldwide. 

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

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

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

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

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 BietigheimBissingen/Germany • Tel. +49(0)7142789 400 
Fax. +49(0)7142789 410 • info@auktionengaertner.de • www.auktionengaertner.de 

mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de


Postzegelhandel "ADVANTAGE' 
Gespecialiseerd in klassiek topmatenaal 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.advantagestamps.com 
Bi| ons IS postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

Winkel aan huis [wilt u ons bezoeken, s vp na tel afspraak] 
Nieuwt|esdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities 

Hans Sundquest 
lacques Parkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

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

4  FILATELIE DE BOEIER 4

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4 N e d e r l a n d & O R (postfns/gestempeld) 
^ Z w i t s e r l a n d (postfris/gestempeld) 
j I n d o n e s i ë (postfris) 
i R e p . S u r i n a m e (postfris) 
j T h e m a S p o o r w e g e n (vni. postfris) 

Vraag vri jbl i jvend o n z e grat is prijslijst aan . 

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

ZEER GR0IE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 
Postzegelen Muntenhandel " D e O l o b e ' * 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, ING 908176 

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzameiingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

470 

KILOWAAR 
ZOMERAANBIEDINGEN 

1 250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT 
zeer veel 2011uitgiften 

2 250 gr JAPAN GROOTFORMAAT 
megavariatie met bloczegels 

3 100 gr JAPAN FURISATO 
enorme variatie regionale zegels 

4 500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h w 's 
5 100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
6 100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 

(250 gr €28,) 
7 500 gr AUSTRALIË MISSIE met 

veel grootformaat en nieuw 
8 100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w 's 

SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h w 's 
100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets h.w.'s 
100 gr LUXEMBURG met 
enorme variatie en veel h.w's 
100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(2'/2 kg € 39, en 5 kg € 75,) 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

32, 

34, 

14, 

25, 
10, 
12, 

29, 

32, 

16, 
9, 

15, 

€ 12,

€ 18 

sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogeli|k met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal 
Portovri] vanaf € 75,, daaronder € 3, verzendkosten E _ ■ 
extra Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting Vi " ^ 
Bestellingen onder € 35, kunnen v«| helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, pniswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E  m a i l : i . h a a r l e m @ w x s . n l 

UW postzegelhandel op internet 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteel<boel<en 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:i.haarlem@wxs.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie s Gravenhage 

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

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

036 52 50400 
Email rcdartie^defifatelie nl 
Website www d^ilatelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84880 
info@bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaües www aboland nl/blad/filatclic 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de admimstra 
tie (21e Abonnementen) 

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueeTabonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor € 31 
(Nederland) €49 (buitenland stan 
daard) of € 74 (buitenland priority) 
Een individueel abonnement gaat per 
de eerste van een willekeurige maand 
in het loopt minimaal een jaar (11 num 
mers) Abonnementsbeeindiging zie 
Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België' Dan kost een 
abonnement € 32 Stort dit bedrag op 
rekening000 0350882 33 t nv Pen 
ningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
hel blad moet worden verzonden' 

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

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

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK s Gravenhage 
telefoon 070 3280342 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright 
© 2011 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
29 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud BUk. 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw op het postagentschap 

Bondspagina s 

Postwaardestukken 

Postzegelboekjes 

Boekenplank i 

IBM tycoon Thomas Watson Jr 

Boekenplank 2 

Verschillen herkennen Soekarnozegels 

Filafair 2011 

Filatelistische evenementen en stempels 

Schatgraven bij tweede emissie 

Verhuiskaarten Nederlands Indie 1910 i g i i 

De vrolijke avonturen van een fulltime zegelaar 

WIJ lazen voor u 

478/479 

480 

481 

482/483;484;485 

486 

487 

488/489 

490/491 

49^/493 

494 

496/497/498/499/500 

501 

504/505 

506/507 

508/509 

510/511 

512/513 

514/515 

516/517 
Nieuwe uitgiften 

52o;52i/522/523/524/525;525;527/528;529/53o/53i/532/533/534 
Onder de hamer 

535 
Thematisch panorama 

536/537 
Kleine annonces 

538 

Bij de voorpagina 
Als u deze uitgave openslaat op uw 
zonnige terras of balkon hopen we, dat 
u na een welverdiende vakantie, wellicht 
in een zonnig buitenland, weer veilig in 
uw woning bent teruggekeerd Want het 
postzegelseizoen is weer begonnen met 
twee beurzen in het vooruitzicht Het 
hoofdartikel gaat voor de tweede keer 
in twee jaar over computerhelden op postzegels Na vader en 
oprichter van 'big blue' IBM wordt nu zoon Thomas Watson 
Jr filatelistisch belicht Dit tijdperk gaat van analoge-naar 
digitale technologie, dat eind vorige eeuw pas goed op gang 
kwam Verder vonden experts opvallende kenmerken in de 
tweede emissie van een weinig gebruikte drukplaat Heeft 
u die ook in uw verzameling' Dan kunt u hiermee uw slag 
slaan' Veel leesplezier en filatelistisch genot 

IBM-tycoon Thomas 
Watson Jr. 
496 

Thom Watson, 
de zoon van zijn 

even beroemde vader 
wiens naam hij ook 

droeg, leidde IBM van 
het ponskaarten- en 

tabulatortijdperk 
naar het tijdperk van de 

moderne computer 

Soekarnozegels 
504 

Verschillen 
herkennen 

in postzegels van 
president Soekarno, 

vervaardigd via 
rasterdiepdruk in de 

periode 1951 tot 1964 
m Haarlem en in 

Djakarta, Indonesië 

Schatgraven bij 
tweede emissie 
510 

Het gebeurt wel dat 
een drukvorm slechts 

korte tijd in 
gebruik is geweest 

Meestal is de oplage 
van deze drukvorm 

dan zeer laag, 
waardoor de afgedrukte postzegels 

zeldzaam zijn En hiermee ook 
hun herkenningspunten 

Advertentie-index 
Advantage Pzh 
Apeldoornse De Pzh 
Bijlvd Pzh 
Boeier De Fil 
Brabantse Pz + Mv 
Crimpen Pzh 
Crimpen Pzh 
Dutchstamp 2000 
Fi laFai r io i i Nat Pzb 

470 Garmer Christoph Aukt 
502 Globe de Pzh 
538 Goudpnjs B V 
470 Haarlem Jan van Pzh 
502 HerscheitRon Pzh 
472 Hollandfila 
539 Huls bv 
467 Lodewijk Pzh 
468 MPO 88 

469 Nederlandsche De Pzv 
470 NVPH 
495 Postbeeld nl 
470 Poststempel Het 
470 Poveia 
476 PPC 
502 Rietdijk Pzv 
470 Smits Philately 
468 ZutphenseDe Pzh 

466 
519 
502 
470 
502 
503 
540 
474 
502 mmm I Bureau ue xroye 

>̂  ^ T e l e f o o n 0 3 6 - 5 3 8 4 5 2 8 
J o f i n f o @ ) b u r e a u d e t r o y e . n l 

Het maandblad Filatelie is Oßiaal Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philat^iques) en lid 
van de ASCAT {de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
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postzegelhandel 

CRÏMPËII" 
Postzegelhandel CRIMPEN B v. 
is geïnteresseerd In: 

complete verzamelingen van elk willekeurig land, postfris, plakker en gebruikt 

betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprljzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. Aziatische landen:, China, Taiwan, India, Singapore, Hong Kong 
3. Engeland en Britse Koloniën 
4. Scandinavië 
5. Franse Koloniën 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-AnnenM 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Reisschema september 
In de komende maand reizen wij continu door NL Hier ziet u ons schema 
5-6 september Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel 
7-8 september Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
9-10 september Utrecht, Flevoland en Gelderland 
11-12 september Noord- en Zuid-Holland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

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

of per e-nnail: info@pzhcrimpen.nl 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
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Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop frankeergeld ige zegels (onder nominaal) 
aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,45 
0,35 

0,50 

0,82 

0,50 
0,47 
0,45 

0,52 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,51 

0,57 

0,45 
0,30 

0,50 

0,40 

iiUiiirM.ii'ii!'f»!ri)3iii» 

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

^ 

1 
1 
1 
ill. 1 
1 
1 

I . m 

10 Fr. 
lOOPtas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 

10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

É 
1 SGD 
lOOPtas 
100THB 
1 USD 

10 SEK 
1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0,35 
€0,12 « » 
€ 0,25 S R 
€ 0,70 •^mm 
€ 0,29 V P I 
€0 ,06 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,84 
geen aankoop 
€0 ,66 

€0 ,61 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0 ,48 
€0 ,23 
geen aankoop 
€0 ,37 
€0,17 I H I 
€ 0,49 ^^ß 
€0 ,37 
€0 ,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,50 
geen aankoop 
€0 ,52 
€ 0,21 i ^ r t l 
€0,14 V H 
€0 ,40 
geen aankoop 
€0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,22 
€0 ,23 
€0>80 
€ 0,37 M | 
geen aankoop ' " ™ " 
€0 ,41 
€0 ,42 

••m 

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

Langegracht 42c l 3601 AJ Maarssen ! e-mail: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
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Amsterdamse^traatw^ 404  3551 CX Utrecht^r?H « I ^ H ^ ^ 
Tel.: 030244wlf t (3^ uurs bestellijn) y 

iiifo@filatelie*n^l  Ban|c:^|i.ti^^f.378/Giro; 7817081;, '^f-^ i^^pj 
^ ^ ^ ■; — " i."rn|jpifryr""" 

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

Of kijk op: www.filatelie.net 
15542 Ajman, Jemen, Dubai. Prijs: € 380,00 
Ongebruikte en gebruikte (ook iets postfns) collectie Ajman, Jemen, Dubai in zeer dik Minkus album Leuk 
gevulde collectie met o a aardig Dubai Compleet gefotografeerd op www.rilatelie net 
15589 Baden en Beieren. Prijs: € 1.080,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Baden en Beieren op Yvert albumbladen in map Collectie bevat veel be
ter matenaal, vnaaronder een mooie ongebruikte no 1 van Beieren 

Compleet gefotografeerd op mm.rilatelie.net 
15613 Baitiscine Staten 19182005. Prijs: € 1.375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Baltische Staten 19182005 in 4 albums Collectie is goed gevuld 
en bevat beter materiaal zoals (Yvert nos) Estland 6768*, 6768a*, 110112,113116', 132135**, 150153, 
154157*, 163166', luchtpost 1*, 2*, 3*, 4 5' 6', blok 1', 2', 3', 4*. Letland 7074,113117*, 149153*, 149
153* (ongetand), 190194,190194 (ongetand), 19519**, 195199' (ongetand), luchtpost 1012**, 1012 (on
getand), 1315,1620 (ongetand), 1620*, 2124 (ongetand), 3032 (ongetand), Litouwen 362365,365A365D, 
luchtpost 5259* (ongetand), 7683* (ongetand), 7683', etc Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15574 Barbados 18561967. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte (dubbel verzamelde) collectie Barbados 18561967 op blanco bladen in map 
Collectie bevat ook beter matenaal zoals (Yvert no s) 45', 48a, 59', 82, 83', 84a', 8587', 112,113,128', 
160163*, 160163,194205* 194205, etc Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15529 Barbuda 19681980. Prijs: € 200,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Barbuda 19681980 in blanco album Collectie is vrijwel compleet met ook 
veel blokken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15658 België 18491966. Prijs: € 2.100,00 
Ongebruikte (klassieke deel iets gebruikt) vanaf 1885 redelijk complete collectie België 18491966 in meest 
nette kwaliteit in oud Yvert album Collectie bevat ook goed B o B blokken etc Enkele voorbeelden (Yvert 
no's) 135149*(147gebruikt), 165174*, 190210*. 221233* 258266* 266A266K*, 293298*, 301, 308
314', 326332', 356362', 377383*, 863867*, 880891', 892897', luchtpost 24', 27A*, blok 1*, 3, 6*,7*, 
26', 27', 28', 29*, 30", 31 *, etc Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15563 Britse gebieden in Azië tot 1950. Prijs: € 1.275,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Britse gebieden in Azie tot 1950 in blanco album Collectie bevat veel be
ter materiaal waaronder goed Maleisië Enkele voorbeelden (Yvert no's) Straits Settlements 3, 6, 8, 19, 
28A,31 43,55',74(i), 89,90,109119'/o, 134 183,etc Compleetgefotografeerdopwww.rilatelie.net 
15544 Bund en Beriijn combinaties 19481961. Prijs: € 500,00 
Gestempelde collectie combinaties Bund en Berlijn 19481961 in Borek album Bevat o a (Michel no's) 
Berlijn W1, W5, W9, W13, W21, W25, W29, W33, W37, SI, S2, S3, S4, Bund W1, W2, W3, W4, SI, S5, 
313, Heftchen Blatt 7, etc Hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15567 Cyprus & Andorra. Prijs: € 475,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Cyprus, Andorra en wat andere landen in blanco album Bevat 
oa (Yvert no's) Cyprus 2', 10,11,172185', 194206", 207209", 217219", 232234*', Frans Andorra 
194195", 202203", 212213", 217218**, 226227", 237238, Spaans Andorra 43A51", 52", luchtpost 
1" , etc Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15532 Duitse gebieden 18991939. Prijs: € 1.900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse gebieden 18991939 in Lindner album Collectie bevat 
beter matenaal zoals (Michel nos) China 2161, 111*, 211', 311', 511', 24, 25, 35, 36, 44, 45', 46', 47', Duits 
Nieuw Guinea 1, 2, 3, 4, 6,16' 17', 18', 23', Duits Oost Afnka 3, 4, 5, 610,1121'/o, HAPAG (Hamburg 
American Packet Company)1", Danzig 211,217219, 227, 228, 231235, 237,238,276280,298301, blok 
1,2, 3, etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15620 Duitse gebieden. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse gebieden in blanco album Leuke collectie met aardig 
Danzig, Saar, Servië etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15604 Duitse Rijl« 18721945. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 18721945 in Schaubek album Leuk gevulde col
lectie met wat beter matenaal zoals (Michel nos) 556564*, blok 7", 8', 9' (2x), 11', Hapag (Hamburg
Amenkanischem PaketfahrtAktienGesellschaft) 1 " (5x), etc Ook doubletten aanwezig, oud Duits inflatie 
geld etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15536 Duitse Rijk combinaties 19211941. Prijs: € 1 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie combinaties Duitse Rijk 19211941 in blanco album Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) W21, W22, W26, W39 W48', W50', W56*, W58*, S38, S54*, 
S114*, Heftchen Blatter 1*, 15', 19', 20', 60B, 61B, 70A*, 71A*, 103B* (2x), 104B* (2x), 107B* (2x), 108B* 
(2x), 109B*, 110B', 111B' (2x), 112B' (2x), etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www rilatelie.net 
15522 Duitse Rijlt combinaties. Prijs: € 1.525,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie combinaties van het Duitse Rijk op albumbladen in map Bevat veel beter 
matenaal zoals (Michel no's) W1', W2, W4*, W20 1, W24 1, W25 (2x), W31, S54 etc Mooie collectie, hoge 
cat waarde' Compleetgefotografeerdopwwwfilatelie.net 
15619 Duitsiand 18721944. Prijs: € 2.550,00 
Ongebruikte en iets gebruikte, zeer goed gevulde collectie Duitsland 18721944 in Schaubek album Collectie 
bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel nos) 364367' 378384', 385397*, 398401', 403406', 407
409', 423424', 425429', 430434' 450453', 459462', 499507', 529539', blok 1', 2', 3', 4*, 5,6,7*, 8', 9', 
10", 11', etc Ook leuk combinaties aanwezig Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15651 Duitsland 18721945. Prijs: € 1.800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 18721945 in 2 luxe Leuchtturm albums Collectie 
bevat o a zeer veel gekeurd en gespecialiseerd inflamatenaal, waaronder ook vele bneven met veel ver
schillende frankeringen Compleet gefotografeerd op www.rilatelie net 
15603 Duitsiand Zones 19451949. Prijs: € 950,00 
Postfnsse en ongebruikte, goed gevulde collectie Zones van Duitsland 1945149 in Schaubek album 
Collectie beval veel beter matenaal zoals (Michel no's) Cottbus 120**, Finsten«alde 112" (blokken van 4), 
Strausberg blok 12*' Mecklenburg 2022*, blok 3A*', 3B", 5", Baden 2837', 3841', 4245', 46, blok IA', 
1B*, 2**, RheinlandPfalz blok 1 * etc Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15566 Engeland 18411995. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 18411995 in 2 Davo albums Goed gevulde collectie 
met aardig klassiek deel en veel postfns matenaal Collectie is vanaf 1960 vrijwel compleet (zonder fosfor 
senes) Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15660 Engeland 18411997. Prijs €350 ,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 18411997 in Davo album Collectie is vanaf 1972 
vrijwel compleet postfns Hoge nominale waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15568 Engeland 18412003. Prijs: € 635,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Engeland 18412003 in Davo album Leuk gevulde collectie met aardig klas
siek materiaal en vanaf 1935 vrijwel compleet (zonder fosfor) 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15552 Engeland 1880 proeven. Prijs: € 500,00 
Stockblad met een postfns/ongebruikt blok van 12 proeven van Perkins, Bacon voor de opdracht van 1880 
Blok bevat 3 verschillende ontwerpen, voor de _, 1_ en 2 penny Van de 12 zegels hebben er 4 een plakker
spoor Met certificaat Louis (2008) Compleet gefotografeerd op www. filatelie.net 

15523 Engelse koloniën 18601910. Prijs: € 1.525,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 18601910 op albumbladen in map Collectie bevat o a goed 
Australië en gebieden. Canada, Zanzibar etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15573 Engelse koloniën. Prijs: € 700,00 
Map met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen Bevat veel postfns 
materiaal en ook wat oude bneven/kaarten Compleet geMografeerd op www.filatelie.net 
15572 Engelse koloniën. Prijs: € 500,00 
Map met stockkaarten met vervalsingen, Cinderella s en specimen opdrukken van Engelse kolomen Bevat 
ca 140 zegels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15656 Europa CEPT 19721992. Prijs: € 550,00 
Postfnsse stock Europa CEPT 19721992 op stockkaartjes in doos Cat waarde ca 8000 euro 
15653 Filippijnen 19321987. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Filippijnen 19321987 in 3 blanco albums Collectie bevat ook 
luchtpost blokken en iets Japanse bezetting Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15541 Finland 18562000. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18562000 in 2 Schaubek albums Goed gevulde col
lectie met mooi klassiek matenaal en vanaf 1929 zo goed als compleet, inclusief blokken, boekjes etc 
Gedeeltelijk dubbel verzameld (postfns en gebruikt) Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15538 Flume 19181921. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Fiume 19181921 in zelfgemaakt album Collectie bevat leuk 
matenaal, gedeeltelijk dubbel (ongebruikt en gebruikt) Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15632 Frankrijk 18491925. Prijs: € 7.000,00 
Prachtlot uitsluitend betere uitgaven en topnummers, klassiek deels gevarieerde kwaliteit wo 1849 10c(8x 
mol paar), 15c(2) 40c(9) 1fr(3), 1852 10c, 1867 5fr(2) veel Bordeaux uitgaven 1917 Orphelins (2 series), 
Merson t/m 20fr ongebruikt 1925 5fr(7), 1923 en 1929 tentoonstelling opdrukken, luchtpost 1/2 etc etc in2 
insteekboeken Prachtkoop voor wederverkopers" Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15605 Frankrijk 18491979. Prijs: € 1.375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 18491979 in 2 blanco albums Collectie is zeer goed 
gevuld met ook beter matenaal, in wat wisselende kwaliteit Enkele voorbeelden (Yvert no's) 256*, 256,354
355* (2x) 576580*, 841**, 867872*, 891896*, 930935*, blok 1*('), 2'(i), voorafstempelingen 26, 30, etc 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie net 
15520 Franse koloniën 18591920. Prijs: € 475,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen 18591920 op albumbladen in map Bevat de algemene 
uitgiften en enkele post bureaus in het buitenland Enkele voorbeelden (Yvert no's) algemene uitgiften 1', 2', 
6', 7, Cavalle 1', 2*, 5* 6,7*, 1016*, Port Lagos 1*, 2*, 3*, 4*, Dedeagh 1*, 2,3,5,6,14*, 15', Rouad 416* 
etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15623 Griekenland 18761992. Prijs' € 560,00 
Gebruikte collectie Gnekenland 18761992 in Schaubek album Collectie is aardig gevuld met o a (Yvert 
no's) 110,112 (10 drachmen Olympische Spelen), 142, luchtpost 14', etc Tevens album met bneven en 
wat modern gestempeld matenaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15587 Griekenland en gebieden 18611955. Prijs: € 2.550,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland en gebieden 18611955 op albumbladen in map Collectie 
bevat een mooi deel Hermeskoppen en veel betere zegels zoals (Yvert nos) 110', 141', 142', 142,143', 
143 (2x), 144', 145*, 160164, port 112* (no 5 gebruikt), 1324*, etc Ook leuk Gnekse gebieden aanwezig 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15615 Haïti. Prijs: € 950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Haiti in 2 blanco albums Zeer uitgebreide collectie met ook 
luchtpost, blokken, mimatuurvelletjes, plaatnummers, blokken van 4, variëteiten, postwaardestukken, FDC's 
etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15608 Hongarije 18711960. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte deels dubbel verzamelde collectie Hongarije 18711960 in 2 Schaubek 
albums Collectie is goed gevuld met ook veel beter materiaal zoals (Michel no's) 15,813,145161*, 403
410*, 458462*, 467470**, 484487, 502510, 511515*, 517521*, 522527*, 985992 op FDC, blok 1', 1, 
2', 2, 3', 3,4', 5,6,10", 13', 16', 16,28A", 28A, 28B", etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15585 Italiaanse Staten. Prijs: € 250,00 
Map met albumbladen met een kleine gebruikte collectie Italiaanse Staten Bevat Modena, Toscane en 
Parma Compleet gefotografeerd op www.niatelie net 
15534 Italië 18601970. Prijs: € 1.050,00 
Ongebruikte en gebruikte voorraad Italië 18601970 in dik insteekboek Zeer veel zegels, volgens vonge eigen
aar cat waarde ca 35000 euro, maar wel diverse kwaliteit Compleet gefotografeerd op www.rilatelie net 
15616 Italië 18622007. Prijs: € 1.750,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Italië 18622007 in 4 Davo albums Goed gevulde collectie met veel beter 
matenaal zoals (Yvert nos) 121123*, 124127*, 134139*, 152155', 163168(') 186191*, 244250', 273
279*, 283294', 305320' 339343', 346356', 364367', 378385', luchtpost 4849', 7883", 9195', etc 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie net 
15647 Italië en gebieden 18611938. Prijs: € 2.250,00 
Authentieke ongebruikte en gebruikte collectie Italië en gebieden 18611938 in oud Yvert album Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 84', 121123*, 124127*, 128133*, 135139*, 140142*, 
146151*/o, 156162*/o, 263271*, 273279*, 283294*/o, 295304*, 305320*, 339343 386395*/o, 396
405*, luchtpost 1' 2', 39'/o, 10*, 11,2124', 2631A*, 3238', 4247', 4849', 6467'/o, 96101', 102106', 
Bengasi 1', 2', veel Egeische eilanden, Eritrea 36, port 111'/o, 14', pakketpost 921*, etc Tevens wat 
Spanje aanwezig Compleet gefotografeerd op www.rilatetie.net 
15599 Italië en Staten 18581996. Prijs: € 4.900,00 
Prachtige meest ongebruikte collectie (klassiek ook gebruikt) wo Napels met Tnnacna en Croix de Savoie (keur 
Brun), Sicilie t/m 50gr gebruikt Fiume, Italië vanaf 1929 nagenoeg compleet ongebruiW, in zeer mooie fnsse kwa
liteit, in Yvert album Prachtige collectie met enorme cat w Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15533 Joegoslavië 18701986. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 18701986 op blanco bladen in Kabe album 
Collectie IS goed gevuld met ook blokken, brieven etc Compteet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15535 Korea 18842000. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Korea 18842000 in blanco album Collectie bevat leuk klassiek 
matenaal en ook wat beter zoals (Michel no's) 16,13*, 2122,31,33,3738,39 ('), 41,6971", 99,100 108, 
138, etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15580 Letland speciaal verzameling 18581940. Prijs: € 6.500,00 
Zeer indrukwekkende "tlO speciaal verzameling, beginnend met lOk Rusland met stempel Riga los en 1 op 
brief naar Finland, verder Russische zegels gebruikt in Letland, 1918/9 uitgave gespecialiseerd stempels, tan
dingen papier vaneteilen veldelen en bnefstukken, 1919 Western Armee uitgaven (Russisch leger), verdere 
uitgaven met de toppers, ook verzameld op watermerk, typen en tandingen (vaak zeer uitgebreid), diverse 
(zeldzame) vervalsingen, bneven, de goede luchtpost uitgaven, ook veel ongetande uitgaven, vele zeldzaamhe
den WO 1930 tbc kleurvarieteit ongebruikt (Michel 161F), met zeer veel kennis verzameld, opgezet met be
schrijvingen in 6 zelfgemaakte albums Cat w vigs verzamelaar ruim 50 000 euro'" De verzamelaar heeft meer 
dan 30 jaar erover gedaan dit bij elkaar te krijgen" Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
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15591 Levant 1867-1910. Prijs: € 900,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Levant 1867-1910 op Yvert albumbladen in map Collectie bevat veel be
ter materiaal van o a Duits, Brits, Frans, Russisch, Italiaans Levant Hoge cat waarde, mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15584 Luxemburg 1852-1955. Prijs: € 1.200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1955 op albumbladen in map Collectie bevat veel ze
gels, waaronder doubletten en beter matenaal zoals (Yvert nos) 1, 2,11, 12-15, 58', 85*, 234-238, 239-
243', dienst 9,10-17*/o 19,20,24A* 25', 26,27,28,29', 32*, 33', 35', telegram 1-5, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15609 Luxemburg 1852-1980. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Luxemburg 1852-1980 in 2 luxe Safe 
albums Collectie is goed gevuld met veel beter matenaal zoals (Yvert no s) 214-218", 226-230" 226-230, 
234-238, 239-243', 239-243, 244-248', 244-248, 252-257, 259-273 (intellectuelen), 276-281, 425-428", 
429-432", 433-438", 439-442", 443-448", 453-454", 514-516", 531-533", luchtpost 16-20", blok 3', 3, 
6" , 7", etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15602 Luxemburg 1852-2008. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2008 in 3 Davo luxe albums en stockboek 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1,2(*), 226-230,234-238', 239-243", 244-248', 252-
257', 276-281', 406-409", 410-413", 425-428' 429-432", 433-438", 439-442", 443-448', 449-452', 
454A', 455-460', 514-516", 531-633", luchtpost 16-20', blok 1, 3', 7', aardig dienst, port etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15531 IVIalta 1860-2000. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1860-2000 in Schaubek album Collectie is goed gevuld 
en bevat beter matenaal zoals (Yvert no's) l('), 3', 11,51,79', 60', 99*, 103-116*/o, 154-169*/o, 178-192", 
port 1-10', 11-20', etc Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15637 Nederiand grootrondstempels. Prijs: € 400,00 
Safe boek met grootrondstempels van Nederland Bevat ruim 750 zegels met veel mooie afdrukken 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15579 Nederiand Itieinrondstempel coiiectie Prijs: € 7.500,00 
Zeer waardevolle collectie met een enorme verscheidenheid aan stempels, wo heel veel betere, op veel ver
schillende waarden verzameld zonder doubletten, per provincie opgezet in 16 albums met beschrijvingen, 
ook diverse poststukken, ook veel prachtige, volledige afdrukken, vele dure stempels in de range van 30-80 
euro en ook vele uitschieters zoals Nijehorne, Nes Hollum, Hemnk, Cornjum, Oude Schoot, Groote Lindt, 
Leiden-Woerden, Amsterd Enkhuizen etc etc Deels ietwat diverse kwaliteit doch meest nette kwaliteit 
Cat w stempels reeds 82 500+ euroH' Prachtige collectie om verder te verzamelen" 

Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15524 Nederland kieinrondstempeis coiiectie. Prijs: € 3.900,00 
Prachtige verzameling, opgezet op alfabetische volgorde, ook op verschillende zegels verzameld, deels iets 
diverse kwaliteit, met tal van dure afdrukken wo Augustinusga, [!)oorn(HPK), Meerssen, St Pancras, Winkel, 
prachtig deel bijkantoren en stations-stempels met o a Adam 6, Amst Harmelen-Rott etc etc Ook diverse 
op bnef(kaart) verzameld, in 4 insteekboeken Cat w (alleen van de stempels) reeds 35 000 eurom Zeer in
drukwekkende verzameling" Compleet gefotografeerd op www fiiatelie.net 
15578 Nederiand ideinrondstempels. Prijs. € 4.750,00 
Zeer uitgebreide en imponerende collectie, opgezet op alfabetische volgorde van A-Z, verzameld op een 
zo n groot mogelijk aantal verschillende waarden (incl doubletten), ook iets diverse kwaliteit, met heel veel 
zegels in de prijsklasse tussen de 40 en 80 euro, ook veel dure uitgaven wo Hensbroek, Hillegersberg, 
Netterden, Sluiskil, Bergschenhoek, Gaanderen, Amsterdam 6, Ams Rijnspoor etc etc opgezet in 5 insteek
boeken Prachtkoop, cat w van de stempels reeds ruim 55 000 euro"! 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15638 Nederland kieinrondstempeis. Prijs: € 1.200,00 
Safe dealerboek met een collectie kieinrondstempeis van Nederland Collectie bevat zeer veel materiaal met 
ook betere stempels zoals Berlikum, Borne, Chaam, Dirksland, Knmpen a/d Lek, Op-IJnen, etc Mooie col
lectie zeer hoge cat waardei Comp/ee( gefotografeerd op www.filatelie.net 
15642 Nederiand kieinrondstempeis. Prijs: € 800,00 
Safe dealerboek met een collectie kieinrondstempeis van Nederland Bevat bijkantoren, trajectstempels etc 
In totaal ruim 450 zegels Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15639 Nederiand iangstempeis. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met ca 600-700 Iangstempeis van Nederland, waaronder ook nieuwjaarstempels Veel emissie 
1953 en 1971 Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15641 Nederiand plaatfouten. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met een postfnsse ongebruikte en gebruikte stock plaatfouten van Nederland vanaf 1852 Veel 
materiaal, waaronder veel klassiek Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15640 Nederland stempels. Prijs: € 440,00 
Safe dealerboek met divers stempelmatenaal van Nederland Bevat o a dubbelnngsstempels, radarstem
pels, rolstempels etc Compleet gefotografeerd op www Watelienet 
15631 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 850,00 
Ongebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Davo luxe album Goed gevulde collectie cat waarde 
4700 euro Compleet gefotografeerd op www Filatelie net 
15635 Nederlands Indië puntstempeis. Prijs: € 900,00 
Safe dealerboek met een uitgebreide collectie puntstempeis van Nederlands Indie Zeer veel stempels tus
sen no 1 en 120 op veel verschillende zegels Hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op www.fi/ate/ie.net 
15581 Noorwegen 1856-1977. Prijs: € 525,00 
2 collecties, de ene ongebruikt/postfns de ander gebruikt, beide spaarzaam in het begin en later bijna com
pleet, in 2 dure Leuchtturm albums Hoge cat w Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15622 Noorwegen 1901-2000. Prijs: € 560,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Noon«egen 1901-2000 in groot Yvert album Collectie is vanaf 1930 op 
enkele zegels na compleet Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie net 
15621 Oostenrijk 1850-1950. Prijs- € 420,00 
Ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Oostenrijk 1850-1950 in blanco album 
Collectie bevat o a verschillende tandingen, papiersoorten, kleuren en ook wat plaatfouten Ook wat 
Oostenrijkse gebieden aanwezig Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

15595 Oostenrijk 1919-1957. Pnjs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Oostenrijk 1919-1957 op stockbladen in map, waaronder beter 
materiaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15607 Portugal 1895-1980. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1895-1980 in blanco album Leuk gevulde collectie 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie net 
15628 Portugal en Spanje. Prijs: € 450,00 
Gebruikte Portugal collectie 1945-1966 bijna compleet, Spanje 1944 t/m 1966 bijna compleet, gemengd onge
bruikt/gebruikt verzameld + wat Andorra, in Schaubek album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15525 Saoedi Arable 1916-1970. Prijs: € 475,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Saoedi Arable 1916-1970 in oud album Collectie bevat o a 
leuk matenaal van Hedjaz-Nedjed Compleet gefotografeerd op www.fi/ate//e.net 
15627 Scandinavië 1851-2005. Prijs: € 875,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Scandinavië 1851-2005 in 10 goedgevulde insteekboeken in gro
te doos Zeer veel matenaal, ideaal voor handelaar 
15548 Scandinavië 1873-2000. Prijs: € 1.600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie IJsland 1873-2000, Groenland 1938-2000 
en Faeroer 1975-2000 in 2 luxe Leuchtturm albums Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 
Groenland 8", 10-18', pakketpost 11', IJsland 1-5,11,16', 17, 34-46,47-61 '/o, 62-67', 68-74,110, 123-
137(') (137 gebruikt), luchtpost 2,4-8', dienst 1(*), 2,44-58A('), etc 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15643 Scandinavië 1876-2000. Prijs: € 700,00 
Doos met 3 Davo en 2 Safe albums met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1876-
2000 inclusief blokken en postzegelboekjes Bevat Denemarken, Finland, Noora/egen, IJsland en Faeroer 
15586 Scandinavië klassiek. Prijs: € 3.700,00 
Diverse landenverzamelingen en doubletten van o a Denemarken 1854 en 1864 t/m 16sk, Finland incl nr 
1/2, slangentanden, IJsland 1873/1882, Noonwegen, Zweden met veel klassieke toppers, op albumbladen, in 
map Prachtkoop met enorme cat w i" Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie net 
15645 Spanje 1852-2000. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1852-2000 in 4 dikke Schaubek albums in doos Zeer 
veel materiaal met leuk klassiek blokken, luchtpost, lokaal post etc 

Compleet gefotografeerd op www filateiie.net 
15618 Tsjecho-Slowakije 1918-1942. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1942 in blanco album Leuk gevulde collectie, 
maar de ongebruikte zegels zitten helaas vastgeplakt in het album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15648 Tsjectio-Slowakije 1918-1976. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1976 in 3 blanco albums Zeer veel 
matenaal waaronder ook veel betere senes en blokken Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15610 Turkije 1865-1981. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1865-1981 in 2 blanco albums Leuk gevulde collectie 

Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15611 USA 1853-1989. Pnjs: € 1.675,00 
Goedgevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1853-1989 in 5 luxe Safe albums Collectie 
IS gedeeltelijk dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en bevat zeer veel matenaal, waaronder ook back 
of the book (luchtpost port, postzegelboekjes) etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15617 USA 1857-2009. Prijs: € 1.950,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie USA 1857-2009 in 6 Davo luxe albums in doos /\ardig gevulde 
collectie met ook doubletten en leuk back of the book (luchtpost, port, pakketpost) Collectie is vanaf 1920 
vrijwel compleet 
15550 Venezuela 1859-1960. Prijs: € 1 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela 1859-1960 in 2 zelfgemaakte albums De collectie is 
tot ca 1900 zeer gespecialiseerd met talrijke typen, tandingen, eenheden, stempels, veldelen etc Prachtig 
object zelden zo uitgebreid gezien' Compleet gefotografeerd op www.rilateiie net 
15624 Wereld betere items. Prijs: € 1.500,00 
Dik insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt beter matenaal van vele landen Bevat o a 
Zwitserland, Frankrijk, Gnekenland, Franse gebieden, Luxemburg etc Hoge cat waarde, ideaal voor beurs 
of eBay! Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15565 Wereld tot ca. 1935. Prijs: € 8.200,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte wereldverzameling tot ca 1935 in 2 grote, goedgevulde Yvert albums 
Collectie bevat veel materiaal, waaronder vele Europese landen en veel matenaal van Franse en Engelse 
kolomen Enkele voorbeelden (Yvert no's) Algerije port 15-20', 24', Angola 5(*), 21' , Azoren 98-108', 257-
270', 271-282', 283-298', België blok 1', Engeland dienst 3, 33, Ivoorkust 81-83', 88-103"/', 105A', Cote 
de Somalis 13', 14,15', 17', 22, 23', Gabon 49-65', port 1-11', 12-22', 23-33' Frans Guinee 55-62', 63-
79', 81-83', 84-98', 99-106', 107-114', Nieuw Caledonie 28', 29', 36-40*, 51' , 53', 54-58', 64*, Tonga 45*, 
46*. 47', 48', 53-58', Oostenrijk 117, 290-296', 304-312', Frans Andorra port 5", 7" , 9", 10", 1 1 " , 12*, 
13", 14', 15**, Hongarije 371-378', etc Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15554 Zuid Afrika 1947-1960. Prijs: € 425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte speciaal collectie gelegenheidszegels Zuid Afnka 1947-1960 in 4 blan
co albums Bevat veldelen plaatfouten, stempels plaatnummers, etc Mooi geheel, veel matenaal' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15561 Zuid West Afrika 1923-1999. Prijs: € 700,00 
Doos met 8 insteekboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte handelarenvoorraad Zuid West 
Afnka 1923-1999 Zeer veel matenaal, waaronder veel postfns in blokken van 4 met veel mooie motiefsenes 
15650 Zweden 1855-1988. Prijs: € 850,00 
Goedgevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1988 in 3 luxe Leuchtturm albums 
Collectie bevat ook blokken, boekjes, dienst port etc Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15646 Zweden ca. 1855-1992. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden ca 1855-1992 in Davo album en 2 stockboeken 
Collectie bevat veel beter klassiek materiaal (inclusief doubletten), beide ÜPU senes, veel modern 
postfns inclusief boekjes, leuk dienst etc 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 

- ^ -

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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EOLLANDFILA-BARNEVELi 
INTERNATIONALE FILATELIEBEURS 

vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011 10.00-17.00 uur. 
LOCATIE: 
DE VELUWEHAL 
Nieuwe Markt 6, 
3771 CB BARNEVELD NL 

ENTREE: 
€.3,00 p.p./p.d. 
Jeugd t/m 16 jaar gratis 

«m: iw«risa 

HANDELAREN: 
Ca. 110 stands waaronder een 
groot aantal uit het buitenland. 
Natuurlijk een uitgebreid 
jeugdprogramma en 
gespecialiseerde verenigingen. 

TOPFILATELIE 
Door het grote internationale 
aanbod voorziet de beurs in 
ruime mate in alle facetten en 
prijsklassen van de filatelie. 

Brieven en posthistorie 
Wereldwijd klassiek-modern 
Groot aanbod modern gestempeld 
Kilowaar / Uitzoekbakken 
Catalogi / Literatuur / Toebehoren 
Plaatfouten / Rariteiten 

* Motieven / Restanten 
• Taxaties / Verkoopbemiddeling 

* Grote Partijenhandelaren 
* Grote 5 cent hoeken / bergen 

In één van de gezelligste hallen 
van Nederland staan meer dan 
1200 stoelen klaar om uw verblijf 
zo prettig mogelijk te maken. 

Volledige lijst met standhouders: 
www.eindej aarsbeur s.nl 

, l ,{ HIIHI«!^""^ 

Info: V.O.V.V. Tienwoningenweg 53, 7312 DL APELDOORN NL 
(0031)-(0)55-3558600 e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl 

http://www.eindej
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl


De hal ligt op loopafstand van station Barneveld centrum 
cp is ook nabij het gezellige centrum gelegen. 

Eigen vervoer; 
Al: Afrit 16 

Voorthuizen / 
Harselaar 

Volg Barneveld 
centrum 

Openbaar-vervoer: 
400 meter 

vanaf station 

\ \ yC= yeluwehal 
De hal beschikt buiten een ruime 
foyer tevens over een uitstekend 
restaurant met acceptabele prijzen. 

KOOPJESCORNER / MOTIEFSHOP 
Deze stand is een zelfstandig onderdeel van de jeugdboek 
waar volwassenen ook goedkoop terecht kunnen. 
In een grote supermarktachtige opstelling wordt een enorme 
hoeveelheid filatehstische materiaal aangeboden tegen zeer 
redelijke prijzen. Het batig saldo wordt aangewend voor 
sponsoring van de jeugdboek. 
Ook is het postzegelwinkeltje van de Globe commissie 
jeugdfilatelie aanwezig. 

Noteer alvast in uw agenda 
Eindejaarsbeurs 28 & 29 December 2011 

Beide dagen van 10.00-17.00 uur. 
Tevens het jeugdevenement: STAMPTALES 

•..%^i%g' 

iM^^'^t^'' 
j-^si? 

m> 1 %/t^i 

««w^ 



HUWEUJKSZEGELS UIT MONACO 

E îraißi E 
Eindelijk was het er dan 
toch nog van gekomen: 
prins Albert II van Monaco 
(1958) stapte op I en 2 
juli in het huwelijksbootje 
met de ZuidAfrikaanse 

Charlène Lynette Wittstock 
(1978). Deze voormalige 
zwemster, die voor haar 
land uitkwam op de Olym
pische Zomerspelen van 
2000 in Sydney, heeft sinds 

enkele jaren een innige 
relatie met de sportieve 
Monegaskische hoogheid. 
De postdienst van Monaco 
geeft hiervoor een serie van 
vijf huwelijkszegels en een 
blokje uit met waarden van 
€ 0.55, 0.60, 0.77, 0.89 en 
4.10. Alle zegels hebben 
een monogram, op het ze
gel met de hoogste waarde 
is dit in goud gedrukt. Het 
blokje heeft een nominale 
waarde van €5. 

BEATRIX ONTVANGT UNICEFVELLETJE 

Koningin Beatrix kreeg 
op Huis ten Bosch uit 
handen van Jörgen Ray
mann, ambassadeur van 
kinderrechtenorganisatie 
UNICEF, de eerste '65 
Jaar UNICEF' postzegel. 
Naast het postzegelvel 
met tien verschillende 
postzegels verschijnt het 
tevens als velletje, waarop 
€ 2 bijslag wordt geheven 
ten behoeve van UNICEF. 
Foto: Roy Beusker 

DAAN KOELEWIJN 19332011 

Op 14 juli is Daan Koele
wijn overleden. Daan was 
jarenlang een van de vaste 
medewerkers van Filatelie, 
waarvoor hij nauwgezet en 
trouw de rubriek "Wij lazen 
voor u" verzorgde. Zelfs de 
clubbladen die alleen maar 
een veilinglij st bevatten wist 
hij nog op een zodanige ma
nier te bespreken, dat de be
treffende vereniging positief 
in de schijnwerpers kwam te 
staan. Het was kenmerkend 

RECORDOPBRENGST ZEGEL GANDHI 

Een Indiase postzegel 
van 10 roepies met leider 
Mahatma Gandhi erop is 
onlangs verkocht voor een 
wereldrecordbedrag van 
€ 144.000 bij Veilinghuis 
David Feldman in Geneve. 
De zegel werd in 1948 
uitgegeven als onderdeel 
van een herdenkingsvel 
op 15 augustus 1948. In 
januari van dat jaar werd 
Gandhi vermoord. Van 
deze zegel zijn er slechts 
18 in omloop bekend 

_ met de overdruk 'service' 
~ erop. Slechts honderd lor. 
■̂  zegels in twee velletjes 
^ werden zo overgedrukt. 
;;; Een compleet vel van 
= vijftig lor. servicezegels 

wordt bewaard in het Na
tional Philatelie Museum, 
New Delhi. 
Deze was ook te zien op 
de International Philatelie 
Exhibition Indipex 2011 
eerder dit jaar. 

SERVICE 
MAMtMAGAKDHI " j n ü 

DaieSa 3QjAS 946 i l J £ 

INDIA POSTAGE 

- POSTBODE EERT PETER BAKKER 

Tijdens het afscheid van 
TNT topman Peter Bakker 
op 31 mei bood het actie
comité 'Redt de Postbode' 
hem een zegelvelletje aan. 

:n(. ïrt... 

BEURSGANGVELLETJE 
POSTNL 

Ter gelegenheid van de 
beursgang van PostNL 
afgelopen 31 mei, heeft 
TNT een speciale zegel 
uitgebracht. De notering 
aan de AEX kwam direct na 
goedkeuring hiervoor door 
de aandeelhoudersverga
dering op 25 mei over de 
opsplitsing van TNT in het 
zelfstandige postbedrijf 
PostNL en expressbedrijf 
TNT Express. Het velletje 
kost € 4,60. Meer info op 
collectclub.postnl.nl 

voor Daan. Hij was een man 
die verzamelaars, of ze nou 
jong of oud, gevorderd of 
beginner waren, wist te 
en±ousiasmeren. Hij deed 
dat bovendien met grote des
kundigheid. Voor De Post
hoorn schreef hij "Daan's 
Fila(w)aardigheden", en 
voor Thema, het blad van 
de Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie, 
maakte hij vele afleveringen 
over bijzondere post. Naast 

een zeer gewaardeerd jurylid 
was Daan ook docent van 
de cursussen voor begin
nende exposanten van de 
KNBF. Voor al zijn werk in de 
wereld van de filatelie kreeg 
Daan onder andere de Gou
den Speld van Jeugdfilatelie 
Nederland en omdat hij ook 
verder maatschappelijk actief 
was, werd hij Lid in de Orde 
van OranjeNassau. De laat
ste jaren ging zijn gezond
heid helaas sterk achteruit. 
Dat was de reden dat hij al 
zijn filatelistische fiincties 
neerlegde, maar hij bleef al
les met grote belangstelling 
volgen. Met zijn overlijden 
verliezen we niet alleen een 
bijzondere filatelist, maar 
vooral ook een onvergete
lijk en dierbaar mens. We 
wensen zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte 
bij het dragen van dit enorme 
verlies. Moge Daan rusten 
in vrede. 

Jejrcij Groeneveld 

CROUWEL EXPOSEERT IN STEDELIJK 

Het Stedelijk Museum 
in Amsterdam brengt 
een eerbetoon aan Wim 
Crouwel (1928), een van de 
belangrijkste Nederlandse 
postzegelontwerpers van 
de 2oe eeuw. Vanaf 13 au
gustus toont het museum 
alle postzegels, affiches. 

NIEUW! QRCODE FILATELIE 

Sinds kort hebben wij 
voor onze website nu ook 
een QRcode geprodu
ceerd. Als u een 'slimme' 
mobiele telefoon heeft, 
zoals een iPhone, Black
berry, etc. kunt u hiermee 
deze code scannen, 
waarna u dan automatisch 

op onze website komt 
met uw browser. 

catalogi, lettertypes en 
kalenders die Crouwel 
gedurende zijn loopbaan 
heeft ontworpen. Crouwel 
ontwierp van 1963 1985 
ook alle grafische uitingen 
voor het Stedelijk Museum. 

http://collectclub.postnl.nl


EUROPESE THEMATISCHE KAMPIOENEN 

Onder auspiciën van FEPA 
is door de Duitse bond 
voor filatelisten (BDPh), 
de Europese kampioen
schappen voor thema
tische filatelie (ECTP) 
georganiseerd. Er waren 
19 landen met 65 inzen

dingen, in acht klassen en 
kampioensklasse. 
Nederland leverde op 
Duitsland na het grootste 
aantal deelnemers. 
Deze zeven deelnemers 
haalden de volgende 
bekroningen: 

HISTORISCHE FRANSE FIETSEN 

De fietsen op het velletje 
van La Poste zijn voorna
melijk historische fietsen 
en geven een beeld van 
ontwikkeUng tot aan de 
hedendaagse stadsfiets. 
De vroegste afbeelding is 
loopfiets Draisienne, een 

uitvinding van de Duitse 
baron Von Drais. In 1817 
werd met dit vehikel een 
recordsnelheid van 14,4 
kilometer in een uur be
haald. Het velletje telt zes 
zegels met elk een nomi
nale waarde van € 0.59. 

OVERZICHT MUTATIES VERENIGINGSADRESSEN 
De volgende mutaties zijn 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd. 

Beverwijk 
KPC: meuwe secretaris: Peter 
de GraafF, Laan der Men
senrechten 33, 
1945 ER Beverwijk, 
Hpeter degraafF(g)hot-
mail.com. 

Deventer 
NVPV: nieuuie secretaris: mw. 
T.M.M, van der Heijden 
- ten Hacken, Michel de 
Klerkstraat 28, 7425 DG 
Deventer, 
telefoon 0570-657740, 
[>3heijdend(p)concepts.nl. 

Goes 
De Bevelanden: nieuwe 

secretaris: P.J. van Eijkeren, 
Middelmeet43, 
4464 AX Goes, 
telefoon 0113-228562, 
^ecm(f)zeeiandnet.nl. 

Lekkerkerk 
E.N.P.V.; nieuwe secretaris: 
G.M. Boogerd, Bilder-
dijkstraat 94, 2941GH 
Lekkerkerk, 
telefoon 0180-662818. 

Veenendaal 
FV De Globe: wijziging 
telefoon 0318-518505. 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitslui
tend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, P.W. 
Alexanderlaan 41, 3273 AS 
Westmaas, 
Kle,braakensiek(ä)tde2,nl. 

Groep I. Kunsten cul
tuur: 4e plaats: Danny 
Jimmink, Step to step 
by step to dancing, 87 
punten; 
Groep 2. Geschiedenis en 
organisaties: 2e plaats, 
Jeffrey Groeneveld (redac
teur!), Duty a Servitude - a 
history of the Netherlands 
and the Orange Nassau 
Queens, 89 punten; 3e 
plaats: Dirk Speksnijder, 
George Washington -
founding father of the 
United States, 88 punten; 
8e plaats: John Dehé 
(redacteur!), A city wall of 
water - the defence line 
("Stelling") of Amster
dam, 82 punten; 
Groep 5. Transport en 
techniek; 5e plaats: Nico 
Helling, The motorcycle, 
nostalgia and use, 87 
punten; 
Groep 6. Geneeskunde en 
natuurwetenschappen: 3e 
plaats. Piet Struik, Mother 
earth - all dynamics, 90 
punten; 
Groep 7. Dieren en 
planten: 5e plaats. Sijtze 
Douwstra, Millions of 
years of mature encap
sulated in Stone met 76 
punten. 

ROB BOOM OVERLEDEN 

Op II juni is Rob 
Boom overleden. Ik 
vond hem die zater
dagmiddag onderaan 
de steile trap in zijn 
woonhuis boven de 
winkel, waarvan hij die 
ochtend waarschijnlijk 
is afgevallen. Hij was 
net 60 jaar geworden. 
Rob kampte al vele 
jaren met een zwakke 
gezondheid. Als ge
volg van zijn suiker
ziekte had hij maar een 
beperkt zicht, liep met 
een prothese en had 
ook nog een moeizame 
spijsvertering. Deson
danks wist hij op een 
professionele wijze 
zijn Postzegelhandel 
Boomstamps in het 
hartje van Zwolle goed 
draaiend te houden. 
Daarbij was hij lande
lijk een bekend adres 
voor Britse zegels, 
zegels met motief An
tarctica en postzegel
boekjes. Van de Britse 
Machinzegels heeft hij 
ook een catalogus uit
gegeven. De nummers 
van zijn handboek en 
catalogus van Deense 
postzegelboekjes 
worden nu overal ter 
wereld gebruikt. 
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Ondanks zijn ziekte 
zat hij de afgelopen 
jaren ook in de cata
loguscommissie van 
de NVPH. Zijn mooie, 
bekroonde collectie 
Deense postzegel
boekjes heeft hij al een 
aantal jaren terug op 
een veiling verkocht. 
Van de opbrengst ging 
hij verre reizen maken. 
Menigeen kan dat zich 
herinneren. Je kwam 
dan tevergeefs naar 
zijn winkel, waar op de 
etalage weer eens een 
briefje stond dat hij 
naar Australië, Afrika 
of zelfs Antarctica was. 
Ik mocht ook een paar 
keer met hem mee. 
dat was een hele rijke 
ervaring. Nu is hij dan 
aan zijn laatste reis 
begonnen. De zaak 
zal helaas niet worden 
voortgezet, er is geen 
opvolger. De familie 
zal de nieuwtjes nog 
wel netjes uitleveren. 

Gerard van Welic 

EINDE VS-OFFICIALS 

US Postal Services heeft 
bekend gemaakt, dat de 
huidige officiële postze
gels als laatste in omloop 
zullen zijn. Sinds 1873 
werden officiële rege
ringspostzegels uitgege
ven voor de regeringspost 
om het toen portvrije 
officiële postverkeer een 
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halt toe te roepen. In 
1884 werd de uitgifte van 
regeringspostzegels ook 
gestaakt door een wetaan-
passing om pas in 1983 
weer te worden hervat. 
Verzamelaars kunnen voor 
de laatste officiële zegels 
terecht bij USPS Officials 
Fulfilment Services die 
echter niet mogen worden 
weg geplakt aan particu
lieren op straffe van $300 
boete, want het is alleen 
geldig op regeringspost 
Meer info op 
www.usps.com 

ROEMEENS KOSMOSVELLETJE 

Ter gelegenheid van de 
lAA 2011 ruimtevaart
conferentie in Boekarest 
afgelopen mei, heeft 
Romfilatelia het postze
gelvelletje COSMOS 2011 
uitgegeven. 
Dit jaar viert de ruim
tevaart: De vijftigste 
verjaardag van de eerste 
van de man vlucht in de 
ruimte Yuri Gagarin met 
de nominale waarde van 
4,70 lei; De dertigste 
verjaardag van de eerste 
vlucht van de Roemeense 
kosmonaut Dumitru 

Dorin Prunariu met de 
nominale waarde van lei 
3; De vijftigste verjaardag 
van COPUOS (Commis
sie voor het vreedzaam 
gebruik van de ruimte) 
met de nominale waarde 
van 8,7 lei. 
Bij deze gelegenheid 
kwam ook een boek uit in 
een beperkte oplage van 
1000 exemplaren, met 
een speciale blok met het 
souvenirvelletje, bedrukt 
in goud en eerstedag-
stempel. Meer info: 
www.romfilatelia.ro 

http://www.usps.com
http://www.romfilatelia.ro


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon((Dxs4all.nl 
website: www.galeoptix.nl/fiIa/druktech.htm 

In februari 
20II bereik
te het Neder
landsch 
Maandblad 
voor Filatelie 
haarloooe 
nummer! 
Ter gelegen
heid van dit 
heuglijke 
feit gaf het 
Maandblad 
een speciale 
postzegel 
uit in een 
blok van lo 
zegels van 
' I ' [=46c]. 
Lees verder 
op pag. 518. 
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OKI PRINTERS 
UIT DE 
ROULATIE! 
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UHUtl iÄ Per I juli 2011 
zijn de OKI
printers voor 
persoonlijke 
postzegels 
uit de roula
tie gehaald 
in de post
winkels van 
Nijmegen, 
Rotterdam 
en Den 
Haag. Zowel 
bij Nijmegen en Rotterdam waren er al 
langer problemen met de printers; in Den 
Haag daarentegen is de printer tot het laatst 
toe in gebruik geweest. 
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MOOI NEDERLAND VERZAMEIBLOKKEN 
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Any Op 23 mei verscheen 

een blok met vijf zegels 
van „i" [=46c] uit de al 
eerder verschenen Mooi 
Nederlandserie. 

De zegels zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Print, Haarlem in 5kleu
ren offset (4 CMYK
kleuren plus fosfor). 

Artikelnummer: 310663. 
De productbarcode 
70340 staat op het en
velopje, waarin zich 2 
blokken bevinden. 

UNICEF BLOKKEN 

Op 23 mei verscheen een 
blok met 10 zegels van ' i ' 
[=46c] met afbeeldingen 
die betrekking hebben 
op de rechten van het 
kind met resp. zonder 
een toeslag van € 2 per 
blok ten behoeve van de 
UNICEF. 
De blokken met toeslag 
waren enigszins te ver
krijgen in den lande, die 
zonder toeslag uitslui
tend via Groningen! 

De zegels zijn gedrukt bij 
LoweMartin in Canada 
in 5kleuren offset met 
stochastisch raster (4 
CMYKkleuren plus fos
for) met het zegelformaat 
36x25mm en voorzien 
van een kamtanding. 
Artikelnummer: 310664, 
productbarcode 68484 
[met € 2 toeslag] resp. 
310661 en 67838 [zonder 
toeslag]. 

unicef# 65 jaar unicef 
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JUSTITIEPALEIZEN 

Op 29 augustus ver
schijnt een blok met vijf 
zegels van (2) (= 1.22) 
met afbeeldingen van vijf 
nieuwe justitiepaleizen. 
Het ontwerp is van Roel 
Jacobs. 
- Aarlen (2003) 
-Gent (2006) 
- Bergen (2007) 
- Antwerpen (2005) 
- Charleroi (2010) 

Rondom het blok staat 
een collage van oudere 
gerechtshoven. De 
blokken zijn gedrukt in 
vierkleuren offsetdruk 
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 de bovenkant en 
aan de zijkanten geheel 
doorlopend, aan de 

onderkant met een gat 
doorlopend. Productbar

code op de linkerrand 
van het blok. 

Het blok kost € 6.10 en 
wordt slechts als geheel 

-en bloc - verkocht. 

JEUGDFILATELIE -
OP HET SCHERM 

KUIFJE 

Op 29 augustus ver
schijnt een blok met tien 
zegels van (i) (= 0.61) 
met scènes uit verschil
lende films, overwegend 
tekenfilms gemaakt naar 
de strips van Kuifje, van 
Hergé (Georges Remi) 

- De Krab met de Gulden 
Scharen - 1947 

- De Zwarte Rotsen -1961 
- Kuifje en het Geheim 

van de Gulden Vlies 
-1961 / Kuifje en de 

blauwe Sinaasappels -
1964 (speelfilms) 

- Kuifje en de Zonnetem
pel -1969 

- De blauwe Lotus iggi 

De blokken zijn gedrukt 
in vierkleuren rasterdiep
druk op een Goebel-rota-
tiepers in de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
3 - 40.20x27.66mm - met 
een perforatiemaat 111/2 
23/16 tanden hor./vert. 
De perforatie is doorlo
pend naar de boven-en 
de onderkant en slechts 
met I gat aan de zijkan
ten. Productbarcode op 
de rechteronderkant. Het 
blok kost € 6.10 en wordt 
slechts als geheel - en 
bloc - verkocht. 



ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adresw/ijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 018340 39 52 

postzegel magazine van JEL/CDF/LATEL/E Nederland 
Redactie adres: De Coedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon029946 38 50 
M.m V Willeke ten Noever Bakker, Amy Croeneveld, Marth van Herk, Alex Nugten, 
Toon Oomens en Patrick Peschke Administratie en adreswijzigingen: Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128,4286 EE Almkeri<, telefoon: 0183  40 39 52 

OOK]FN DOET MEE AAN FILAFAIR 

ïfti Op vrijdag 2 en zaterdag 
3 september 20i i wordt 
de eerste nationale 
postzegelbeurs FILAFAIR 
2011 gehouden in Maas
poort Sports & Events te 
'sHertogenbosch. Ook 
jeugdfllatelie Nederland 
is aanwezig met het 

postzegelhoekje en een 
infostand. Iedereen kan 
snuffelen in een zeer 
grote berg met dubbel
tjeszegels. De toegang 
is gratis. Het thema van 
de beurs is: Waterrijk 
'sHertogenbosch. De 
stad ligt in de delta van 

RIafair. 

Maaspoort Sports 8i Events 
Marathonloop 1 te 'sHertogenbosch 

2 & 3 september 2011 

de rivieren Aa, DIeze, 
Dommel en de Maas. 
Door de bescherming 

van vestingwerken heeft 
'sHertogenbosch zich 
staande gehouden. 

VULKAAN POST 
Ga je deze zomer toevallig 
op vakantie naar Vanuatu 
in de Stille Oceaan? Nou, 
dan heb je de mogelijk
heid om echte "vulkaan
post" naar je vrienden 
en vriendinnen te sturen. 
Wat is het geval? De 
postdienst van Vanuatu 
plaatste in 1980 een grote 
blauwe brievenbus op de 
kraterrand van de Yasur
vulkaan. Deze brievenbus 
is nog steeds in gebruik. 
Hij wordt elke dag een 
keer geledigd. De Yasur is 

een zeer actieve vulkaan. 
In 2004 werden 500 
explosies geteld. Toch is 
het toeristen toegestaan 
om de vulkaan op te gaan. 

waar ze als ze dat willen 
hun brieven en kaarten 
kunnen posten. De post
dienst van Vanuatu gaf 
postzegels uit waarop we 

niet alleen de toeristen 
zien die gebruik maken 
van de brievenbus, maar 
ook de postbode, die de 
brievenbus ledigt. 
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FIJNE VAKANTIE! 
De Franse striptekenaar 
maakte in 2006 een 
postzegel, die ook in 
een postzegelboekje 
verscheen. Het is een 
postzegel om vrolijk van 
te worden. Je kunt het 
postzegelboekje heel 

goed in je vakantiever
zameling opnemen. Het 
meisje in de hangmat 
wenst jullie namelijk alle
maal een FIJNE VAKAN
TIE! Daar sluiten we ons 
graag bij aan. 

f^/w^."'^>\/v\rj\^/vA^v\^at/^f

DECEMBER 

NOC EEN 
VERSCHOVEN 
ZECEL 
Naar aanleiding van het 
stukje over Mark Hoogen
doorn die een verschoven 
Decemberzegel vond, 
kregen we van meneer 
Adriaansen het bericht 
dat ook hij zo'n zegel 
heeft gevonden in een 
partij losse zegels. We 
roepen iedereen op die er 
ook een heeft gevonden 
dit bij ons te melden. 

MARIANNE KRIJCT JFN TROFEE 
Jarenlang mocht Marianne 
Rozendaal namens Jeugd
fllatelie Nederland de JFN 
Trofee uitreiken. 
De onderscheiding werd 
ooit eens ingesteld door 
Joop de Lange, die voorzit
ter van JFN was. De trofee 
gaat naar een groep of een 

4S2 TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met 
bronvermelding. 

persoon die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft ge
maakt voor JFN. Marianne 
is niet alleen vele jaren be
stuurslid van JFN geweest, 
maar organiseerde als 
geen ander cursussen en 
bijeenkomsten voor jeugd
leiders en de jeugd. Zij 
was m de positieve zin van 
het woord "de regeltante 
van JFN". Het was dan 
niet zo verwonderlijk dat 
ze een jaar na haar aftre
den als bestuurslid de JFN 
Trofee kreeg. Deze werd 

haar overhandigd door de 
voorzitter van JFN, Adrie 
van der Veer. Een welver
diende onderscheiding, 
waarmee we Marianne van 
harte feliciteren! 

VAKANTIEIJSJES 
Hoe ver ben jij al met 
je vakantieverzameling 
voor de Dag van de 
Jeugdfllatelie? In deze 
verzameling kun je heel 
goed deze postzegels van 
Zweden opnemen. 

Bij het vakantiegevoel 
horen immers lekkere 
ijsjes. Welke vind jij het 
lekkerst? Geef je de 
voorkeur aan een fris 
waterijsje of heb je liever 
zo'n bananasplit? 

BREV 
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Un Chateau 
In Frankrijk staan zeer 
veel kastelen. Die zijn 
gebouwd door de rijke 
adel. Al die graven en 
baronnen woonden 
's winters in Parijs, en als 
het warm werd zochten 
ze de koelte van het 
platteland. Daar hadden 
ze dan hun Chateau. Wat 
deden ze daar de hele 
dag? De mannen gingen 
jagen en de vrouwen 
gingen borduren en rod

delen, denk ik. 

france ôn 

£z 
bourgogne 

Le vin 
Frankrijk is erg beroemd 
om de wijn, heb je dat 
wel eens gedronken? 
in Frankrijk drinken de 
kinderen wijn zoals jij 

melk drinkt: gewoon bij 
de maaltijd. Nee, niet bij 
het ontbijt, hoor. 

La Cathédrale 
in de grote steden van 
Frankrijk vind je enorme 
kerken, die noem je: ka

thedraal. Ze zijn prachtig 
versierd met beeldhouw

werken en de meeste zijn 
gebouwd rond 1500. Erg 
oud dus. Ze zijn ook heel 
hoog en het is erg knap 
dat de bouwmeesters in 
die tijd al wisten hoe ze 
zulke hoge gebouwen 
konden maken. 

La Liberté 
ja, dit beeld ken jewel, 
hè? Het Amerikaanse 
Vrijheidsbeeld. Dat 
hebben de Amerikanen 
van de Fransen gekre

gen, wist je dat? De 
Fransen werden vroeger 
zö erg overheerst door 
de rijke adel, dat ze op 

een dag een revolutie 
zijn begonnen. Vrijheid 
voor iedereen! riepen ze. 
De adel werd onthoofd 
en de gewone mensen 
konden in gelijkheid 
met elkaar leven. Geen 
verschil meer tussen rijk 
en arm, zo wilden ze het. 
Ze maakten een beeld 
om die vrijheid te vieren 
en dat gaven ze aan 
Amerika. 

DDay 
Nee, daar is geen woord 
Frans bij. Op 6 juni 1944 
landden de troepen van 
de geallieerde legers 
op de Franse kust van 
Normandië. In heel korte 
tijd veroverden ze de 
gebieden terug op de 
Duitsers. We noemen die 
dag DDay, dat betekent 
Decision Day (Beslis

singsdag). Vanuit Frank

rijk begon dus de overwin

ning op de Duitsers. 

Le sport 
De Fransen houden 
van sport, jij hebt vast 
ook wel van de Tour de 

France gehoord. Die be

gon in 1903 en dat was in 
het begin niet makkelijk. 
Ik lees over valsspelers, 
wielrenners die 's nachts 
moeten koersen, mensen 
die tegenstanders van de 
favoriet met stokslagen 
van de baan meppen., 
nee, die eerste wed

strijden zijn niet leuk 
geweest. Maar Frankrijk 
is ook het land van grote 
tenniswedstrijden, voet

bal, skiën en rugby. En 
speel jij wel eens )eu de 
boules? Ook een Frans 
spelletje. 

Le tunnel sous 
la Manche 
Op 6 mei 1994 was het 
dan zo ver: men had een 
tunnel onder het Kanaal 
gebouwd tussen Frank

rijk en Engeland. Het is 
een spoorwegtunnel, hij 
IS ongeveer 50 km. lang. 
Je gaat met je auto de 
trein in en die rijdt in 35 
minuten naar de andere 
kant. Véél vlugger dan als 
je met de boot zou gaan. 

Le bois de Boulogne 
Van juli tot augustus 
1910 vierden mijn opa en 
oma vakantie in Parijs. 

Zij namen deze ansicht

kaart mee, van het be

roemde Parijse park. In 
dit park kan je wandelen, 
er is een rosarium en een 
dierentuin. Wat ook leuk 
is: er is een camping aan

wezig. Dus dan kampeer 
je zowat in het centrum 
van de stad. Wij hebben 
er ook eens gekampeerd. 
Maar in die tijd was het 
er niet helemaal veilig. 
Wij wilden een dagje de 
stad gaan bekijken. Toen 
zei de beheerder: u gaat 
toch niet van het terrein 
af? Ja, we willen Parijs 
in. Dat zou ik maar niet 
doen als ik u was, waar

schuwde hij ons, want 
je weet nooit wie er in je 
tent zit als je terug komt. 

Fête du Timbre 
Het feest van de postze

gel, dat geldt zeker voor 
ons. Want wij doen weer 
mee met de Dag van de 
jeugdfilatelie, nietwaar? 
Maak een paar albumbla

den van je vakantieland. 
Ik ben erg benieuwd waar 
jij mee komt. 

Au revoirl. 

PARIS. Le Bols de Boulogne 



VERZAMELEN EN TENTOONSTELLEN MH PATRICK 
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Het opbouwen van een eigen thematische collectie 
Patrick Peschke is een jeugdlid van de Zuid-Hollandse Postzegel 
Vereniging (ZHPV). Aan de hand van zijn ervaringen als inzender 
op tentoonstellingen schreef hij voor het clubblad een aantal bij
dragen over verzamelen en tentoonstellen. De komende tijd zullen 
deze artikelen in een aangepaste vorm in De Posthoorn worden 
opgenomen, deze maand deel 2 over postzegelboekjes. 

Inleiding 
Even een waarschuwing 
vooraf: van sommige 
dingen zal met meteen 
duidelijk zijn waarom ik 
dat op een aparte manier 
laat zien of vertel, dat zal 
later duidelijk worden. 
Het heeft allemaal te ma
ken met de regels van het 
tentoonstellen. Daarom 
vertel ikafentoewat 
over de regels van het 
tentoonstellen, die nodig 
zijn voor het maken van 
de bladen. 

Postzegelboekjes 
Om ten toon te stellen 

gefden v6ór postzegel
boekjes gemakkelijke 
regels. Ze moeten com
pleet zijn, ze moeten 
uitgegeven zijn door een 
officiële postdienst, en je 
moet er zegels van laten 
zien. Je kunt sommige 
boekjes half openklappen 
en dan is er maar een 
halve zegel te zien. Dat 
willen we liever niet. De 
regel voor het tentoon
stellen IS dat minimaal 
één gehele zegel zicht
baar moet zijn, zodat het 
duidelijk zichtbaar van 
de post IS. Voor de rest 
mag je de schutbladen in 

het boekje gebruiken afs 
er iets over jouw thema 
instaat, je mag het kaftje 
gebruiken als dat over je 
thema gaat. Ook mag je 
de binnenkant met alle 
zegels laten zien. Bij alle 
bovengenoemde tips, 
moet je blijven denken 
of het extra toegevoegde 
waarde geeft als je dit 
doet. Is dat met het 
geval, dan is het zinloos 
om te doen en zullen 
er later alleen maar 
aanmerkingen op volgen. 
Je hebt verschillende 
soorten boekjes, som
mige hangen namelijk in 

een rek en dat noemen 
we dan ook de hangende 
boekjes. Er zijn nog wel 
een aantal andere kleine 
variaties maar die spre
ken voor zich. 

Twee voorbeelden 
Je ziet hier twee voor
beelden utt mijn eigen 
verzamelingen ook 
in de staat zoals ik ze 
zelf tentoonstel. Het 
hangende boekje is maar 
gedeeltelijk te zien (03), 
maar dat heeft met de 
bladindeling te maken 
van mijn verzameling, 
dat kon niet anders. 

Soms heb je geen keus 
om het helemaal mooi 
te doen, omdat je anders 
met andere stukken in de 
knoei komt op je blad. 
Bij het andere boekje 
gaat het om het kaftje 
(04-05), maar de zegels 
voegden extra waarde 
toe en vulden wat op en 
daardoor laat ik die ook 
in zijn geheel zien. 

Patridc Peschke 
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ANTWOORDEN PUZZEL APRIL 2011 

Dit zijn de antwoorden van 
de puzzel van april 2011:1. 
Ongeveer een half miljoen; 
2. Robert the Bruce; 3. El 
Salvador en Honduras; 4. 
Franz Ferdinand; 5. Europese 
Economische Gemeenschap; 
6. Hurricanes en Spitfires 7. 
Radarinstallatie. 
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Na loting heeft Leendert Stolk uit Apeldoorn een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL JULI/AUGUSTUS z o n 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Waar vind je een brievenbus op de kraterrand 

van een vulkaan? 
2. Wanneer werden de meeste kathedralen ge

bouwd? 
3. Wat gebeurde er op 6 juni 1944? 
4. Wat zijn hangende boekjes? 
5. Noem een land waar ijsberen wonen. 
6. Welke vissen kunnen zowel in zoet als in zout 

water leven? 

Stuur je antwoorden voor i oktober 2on naarde 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL JUNI 2011 te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1400 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

ABC 

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

geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. 
Deze maand stellen we 
de vraag: 

Wat is maximafilie? 
Maximafilie is het 
verzamelen van maxi-
mumkaarten. Dat 
zijn prentbriefkaarten 
waarvan de voorzijde uit 
drie onderdelen bestaat: 
de afbeelding van de 
kaart zelf, de postzegel 
die erop geplakt is en 
de afstempeling van de 
postzegel. De afbeelding 
van de kaart moet een zo 

groot mogelijke over
eenstemming hebben 
met de afbeelding op de 
postzegel, maar mag niet 
een vergroting van die 
zegel zijn. De afstempe
ling dient betrekking te 
hebben op de prentbrief-
kaart en de postzegel. In 
het voorbeeld dat we hier 
tonen, zie je een postze
gel met een ijsbeer, op de 
prentbriefkaart zie je een 
ijsbeer met jongen en 
ook in het stempel van 
Groenland, waar deze 
dieren wonen, komt de 
ijsbeer terug. 

PC TIP VAN MARTH 
Gebruik 'Word' voor het op een rijtje zetten 
van je verzameling. Zo kan je altijd snel 
en eenvoudig de door jouw verzamelde 
informatie vinden en aanvullen. 

Marth van Herk 

WIST]E DAT... 

...er vissoorten die flink 
wat water drinken? Dat 
zijn namelijk de vissen 
die in de zee leven, in 
zout water dus. Het zout 
van de zee trekt als het 
ware het water uit de 
vis en dat moet hij dan 
weer binnenhalen door 

te drinken. Heel anders 
is het met zoetwatervis-
sen. Het zoete water 
dringt juist door de 
vissenhuid naar binnen 
omdat het daar wat meer 
zout is. Zoetwatervis-
sen moeten dan ook 
regelmatig plassen om 
dat vocht kwijt te raken, 
net als mensen. Zeevis-
sen hoeven slechts hele 
kleine plasjes te doen. Bij 
zwemmende vissen gaat 
het meeste water via de 
bek en de kieuwen weer 
naar buiten. Ze slikken 
het niet in. Zo halen ze 
zuurstof uit het water. 

Die twee soorten vis zijn 
van binnen zo verschil
lend dat een zeevis niet 
in zoet water kan leven 
en andersom, behalve 
dan de paling en de 
zalm. 

Toon Oomens 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post- 4fS 
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 

http://www.stampkids.org
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NIEUWE OOGST 2011(1) 

Het is in deze rubrieic een 
(korte) traditie, dat we in 
het juli/augustusnummer 
starten met de Neder
landse nieuwe maxi-
mumkaarten van het jaar 
en wel met het schoons 
wat Nederland te bieden 
heeft uit de serie Mooi 
Nederland. De eerste 
uitgiften waren lastig, 
doordat moderne steden 
als Almere en Eindho
ven gekozen waren en 
die kennen geen oude 
aansprekende gebouwen, 
maar wel beeldbepalende 
nieuwbouw die op de 
postzegels weergegeven 
zijn. Op kaart [i] futuris
tische nieuwbouw van de 
jongste grote stad Almere 
met het gebouw Silverline 
van de architecten Claus 
en Kaan. Op kaart [2] de 
gezichtbepalende Nieuwe 
Bibliotheek in het nieuw
ste deel van het stadscen
trum. Het is begin 2010 
geopend, ontworpen door 
Meyer & Van Schooten 
architecten en won direct 
twee architectuurprijzen. 
Op het eerste gezicht lijkt 
het kil, maar het interieur 
en de functie maakt het 
tot de 'huiskamer van de 
nieuwe stad.' 
Kaart [3] toont de 90 
meter hoge Vesteda 
woontoren, de 'naald' 
in het centrum van de 
lichtstad Eindhoven, ont
worpen door de bekende 
Maastrichtse architect Jo 
Coenen die daarmee de 
BNA architectuurprijs van 
2007 won. 

Het zegelvel van Breda 
kent moderne en oude 
architectuur. Op kaart 
[4] het meest beeldbe
palende oude gebouw 
van Breda, de Grote of 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. 
De 15e eeuwse kerk is een 
pareltje van de Brabantse 
gotiek. Het gezicht is 
op het koor, dat naar de 
Grote Markt gericht is. 
Het moderne element 
staat op het voormalige 
Chassé kazerneterrein, 
dat spectaculair is heront-
wikkeld onder leiding van 
Rem Koolhaas met een 
aantal deelprojecten. Het 
meest opvallende gebouw 
IS het Chassétheater van 
[5] en ontworpen door 
Herman Hertzberger. Het 

is in 1995 geopend en 
trekt ca. 350.000 bezoe
kers per jaar. 

Het 375-jarige bestaan 
van de Universiteit van 
Utrecht leverde een vel
letje van tien verschillende 
zegels op. TNT Post heeft 
op verzoek van de Vereni
ging voor Kinderpostze
gels en Maximafilie een 
bijbehorend stempel laten 
maken door bureau Birza. 
Op afbeelding [6] ziet 
u het stempel naar een 
idee van ondergetekende, 
stempelredacteur Kees 
Verhulst en Ronald van 
der Leeden, het hoofd van 
de nieuwtjesdienst van 
genoemde vereniging. 
In het stempel komen vrij
wel alle elementen voor 
uit de tien postzegels. 
Zoals de uil van kaart [7] 
die symbool staat voor de 
(Academische) wijsheid. 
Oud en nieuw wisselen 
elkaar af met het oude 
Academiegebouw aan 
het Domplein van kaart 
[8]. Het gebouw is een ge
schenk van de Utrechtse 
burgerij bij het toen 
250-jarige bestaan van 
de Universiteit. Door on
enigheid over het ontwerp 
werd pas vijfjaar later met 
de bouw hiervan begon
nen. Zeer modern zijn de 
Universiteitsgebouwen 
op het Sciencepark in de 
Utrechtse Uithof [9]. 
Oude wijsheid wordt 
vertegenwoordigd door 
Petrus van Musschen-
broek [10] die hoogleraar 
natuurwetenschappen 
was en de moderne 
ideeën van Newton hier 
introduceerde. In 1723 
werd hij benoemd tot 
hoogleraar in Utrecht en 
in 172g en 1730 was hij 
er Rector Magnificus. De 
moderne natuurkunde 
wordt vertegenwoordigd 
door Nobelprijswinnaar 
Gerard 't Hooft. Hij kreeg 
die prijs in 1999 (samen 
met zijn promotor Velt-
man) voor hun baanbre
kende werk op het gebied 
van de veldentheorie van 
de elementaire deeltjes. 
Kaart [11] is gemaakt 
naar de kaft van het boek 
uit 1992, waarin hij heel 
begrijpelijk schreef over 
de theorie van de elemen
taire deeltjes. 
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GRUnO NIEUW IN SERIE 

Na zijn voorloper de 
koolmees wordt deze 
langlopende vogelserie nu 
aangevuld met de grutto. 
Zijn karakteristieke 
vogelgeluid is - net als de 
koolmees - te beluisteren 
met de audiopen. Op het 
velletje met tien dezelfde 
vierkante postzegels ' i ' 
staan drie grutto's in ver
schillende levensstadia. In 
het midden staan de kaart 
van Nederland en een 
korte beschrijving van de 
grutto. Het velletje komt 
tot stand in samenwer
king van TNT Post met 
Sovon, Naturalis en Vogel
bescherming Nederland. 

UITGIFTEPROGRAfr 
TWEEDE HALFJAAR 2011 

25 juli 
• Grenzeloos Nederland 

- Zuid-Afrika 
22 augustus 
• Bond Heemschut 100 

jaar 
I september 
• Nederland i Groen 
• Europa i 
• Wereld i 
19 september 
• 100 jaar Circus Her

man Renz 
10 oktober 
• Persoonlijke postze

gels 2011 in zilver 
14 oktober 
• Postcrossing 
• Dag van de Postzegel 

2011 
8 november 
• Kinderpostzegels 2011 
21 november 
• Decemberzegels 2011 

Deze zegels zijn verkrijgbaar bij PostNL 
agentschappen, Bruna kiosken en 

de Collect Club in Groningen. 

GRENZELOOS ZUID-AFRIKA 

In de serie Grenzeloos 
Nederland is dit jaar 
Zuid-Afrika aan de 
beurt. Er zijn ruim 350 
jaar betrekkingen met 
Nederland. In de VOC-
tijd was Kaapstad een 
belangrijke pleister
plaats tussen Nederland 
en het Verre Oosten. 
Op de zes verschil
lende postzegels staan 
als silhouet de daar 

gebruikelijke wilde die
ren afgebeeld, zoals de 
olifant, leeuw, nijlpaard, 
tijger, buffel en pinguïn. 
In deze silhouetten zijn 
wijndruiven, VOC-logo, 
Boerenoorlog, oud-
HoUandse woningen, 
wijnboerderij en de Afri
kaanse taal te zien. Het 
velletje kwam 25 juli uit 
met de frankeerwaarde 
'priority' wereld ' i ' . 

POSTZEGELBOEKJE VROUWENWIELRENNEN 

Op 25 en 26 juni werd 
het NK-Wielrennen in 
Ootmarsum gehouden. 
Op de eerste dag kwamen 
de vrouwen in actie, een 
mooie gelegenheid om het 
vrouwenwielrennen in het 
zonnetje te zetten met een 
postzegelboekje. Naast 
achtergrondverhalen en 

foto's bevat het boekje ne
gen postzegels met de ren-
sters Keetie Hage, Petra 
de Bruin, Ingrid Haringa, 
IVlonique Knol, Leontien 
van Moorsel, Mirjam 
Melchers, Kirsten Wild, 
Marianne Vos en Daphny 
van den Brand. Het boekje 
kost €9,95. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERBNIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet, wiüuiknbf.nl 
E-mail: ljondsbureau(p)lcnbf nl 

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

Voorzitter: 
V.T.I.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail: coeneg^g^planet n\ 

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

Penningmeester: 
S. Tum 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mrflarden36@gmail.com 

Verenigingszaken: 
Vice-voorzitter B. Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail benmol@)i2mouenl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon: 033-4806816 
E-mail' walraven exquis@casema.nl 

Algemene Zaken en Projecten 
P.L.M. Teurlings 
Telefoon 073-6567680 
email: pteurlinfls@ifiome nl 

Filateiistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbanflma@xs4all.ni 

Communicatie: 
).R. Luinge 
Telefoon 0162-517101 
email: jrluinfle@euronet.iil 

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

Webmaster KNBF-site 
{www.knhfnl}. 
J. Boon 
E-mail: u)ebmaster@ktibf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Th.A.E. Kniese 
Lange straat 71 
2312 SL Leiclen 
E-mail: e kniese@planet.nl 

Bonds bibliotheek 
Bibliothecaris 
Mevr. P.M. van der Meer 
Telefoon 030-2205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail- bibiiotheek@knb/nl 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
vanio toti2uur 

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: 079-3611910 
E-mail: bonds!(eur!nflsdienst@planet nl 

Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen- via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV-bijzondere activiteiten 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

KatunMifke "^ïletifitafuUe ^ttnä van 'yUatfttAte^uifwmqinfëH' 
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B O N D S P A S 

OVERHANDIGING EERSTE EXEMPUUR 
NIEUWE BONDSPAS 

Op 17 mei is de eerste 
vernieuwde bondspas 
tijdens een bijzondere 
bijeenkomst overhan
digd aan mevrouw K. 
Veen-Buciiholz, Manager 
Consumentenmarkt 
TNT Post. TNT Post is de 
hoofdsponsor van de pas. 
De feestelijke overhan
diging vond plaats in het 
hoofdicantoor van TNT 
Post in Den Haag. Na een 
toespraak van bonds
voorzitter Victor Coenen, 
die onder meer inging 

op de bijzondere relatie 
diedeKNBFmetTNT 
Post onderhoudt en op de 
succesvolle vernieuwende 
uitgiften van postzegels 
van de laatste jaren, 
overhandigde bondsbe
stuurder Peter Teurlings 
de eerste pas, die speciaal 
voor deze gelegenheid in 
een vergrote versie was 
vervaardigd, aan mevrouw 
Veen. In zijn toelichting 
ging de heer Teurlings in 
op de achtergronden van 
de pas en op de verschil
lende aspecten die bij de 
voorbereiding, het ont
werp en de realisatie een 
rol hebben gespeeld. 
Na afloop kregen de aan
wezige gasten een velletje 
persoonlijke postzegels 
uitgereikt, dat speciaal 
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ter gelegenheid van de 
vernieuwde bondspas 
door de bond is gemaakt. 
Op de zegels prijkt het 
beeld van de bondspas 
naar ontwerp van de heer 

Paul Walraven. 
De resterende velletjes 
zullen te koop worden 
aangeboden bij Postex 
2011 in Apeldoorn in de 
stand van de KNBR 

CATEGORIE 2 TENTOONSTELLING IN SCHLEIZ, DUITSLAND 

nSCHE ]CSO 
IDESfOST IKJKJ 

Van 27 tot en met 29 
april 2012 wordt in de 
VVisentahalle in Schleiz, 
Duitsland, een categorie 2 
tentoonstelling georga
niseerd. Schleiz is een 
gemeente in de deelstaat 
Thüringen en is bekend 
van de 'Duden'. Inzenders 
uit de in multilateraal 

OPNIEUW WORKSHOP BBE OP POSTEX 2011 

Voor Postex 2011 te 
Apeldoorn staat weer 
een workshop BBE 
(Begeleiding Begin
nende Exposanten) op 
het programma. Geluk
kig zijn er steeds weer 
enthousiaste verzame
laars die de grote stap 
willen wagen om voor 
het eerst mee te doen 
aan een wedstrijdten
toonstelling. De BBE is 
bedoeld om vermijdbare 
beginnersfouten te voor
komen en om te leren 
van de fouten, de ideeën 
en de vorderingen van 
anderen. Onderdeel van 
de workshop is dan ook 
het onder deskundige 
leiding grondig bekijken 
van inzendingen van zo
wel gevorderde verzame
laars als beginners. Dit 
gebeurt vanzelfsprekend 
op een tentoonstelling, 
waar diverse collecties 

aanwezig zijn. 
Het is gewenst dat de 
deelnemers vooraf
gaande aan de workshop 
hun plannen, ideeën, 
problemen of misschien 
zelfs al een kopie van 
een gereed deel van de 
toekomstige inzending 
opsturen naar de Com
missaris Filateiistische 
Vorming (uiterlijk 6 
oktober): S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad aan 't Haring
vliet. 
Het e-mail adres van 
de heer Bangma is: 
sbangma(ä)xs4all.nl. 
De workshop wordt 
gehouden op zondag 
16 oktober van 11.00 
tot 13.00 uur tijdens de 
Postex. Aanmelding 
voor deelname uiterlijk 
6 oktober 2011 bij het 
Bondsbureau. 

verband samenwerkende 
landen Nederland, Duits
land, Oostenrijk, Zwit
serland en Liechtenstein 
kunnen zich met een 
voor deze categorie ge
kwalificeerde inzending 
aanmelden. Het tentoon
stellingsreglement, het 
aanmeldingsformulier en 
verdere informatie zijn 
te vinden op de website: 
www.briefmarkenfreun-
deschleiz.de of aan te 
vragen bij Dr. Wolfgang 
Leupold, Frödelstrasse 
26, D-77902 Schleiz, 
Duitsland. De aanmel
dingstermijn sluit op 
15 november 2011. De 
tentoonstelling staat 
vooral in het teken van de 
postgeschiedenis van Bo
hemen, Saksen, Beieren 
en Thüringen. Medewer
king is toegezegd door 
gespecialiseerde vereni
gingen zoals de Arbeits
gemeinschaft Thüringer 

Postgeschichte, Thurn 
und Taxis, Tsjecho-
Slowakije en Rusland. 
Verder krijgen bijzondere 
aandacht de fiscaal filate
lie en luchtpost. 
Voor de jeugd wordt een 
'Dag van de Jeugdfilate-
lie' georganiseerd. 
De tentoonstelling draagt 
de naam: V. Euregio 
Egrensis. 

GEVRAAGD: 
SCHRIJVERS VOOR 
NIEUWE WEBSITE 

Binnenkort komt de ver
nieuwde website van de 
KNBF in de lucht. Het is 
de bedoeling, dat de site 
ook steeds actuele infor
matie gaat bevatten. Dat 
kunnen mededelingen 
zijn of korte artikelen 
over allerhande filate
iistische onderwerpen 
en gebeurtenissen. De 
bond zoekt vrijwillig(st) 
ers die als schrijver 
(medewerker) aan de 
website verbonden wil
len zijn. De namen van 
de schrijvers zullen in 
de colofon van het blog 
worden opgenomen en 
desgewenst ook steeds 
onder de bijdragen. Wij 
verzoeken geïnteresseer
den contact op te nemen 
met het bondsbureau. 

mailto:mrflarden36@gmail.com
mailto:exquis@casema.nl
mailto:sbanflma@xs4all.ni
mailto:jrluinfle@euronet.iil
http://www.knhfnl%7d
mailto:kniese@planet.nl
http://www.collectclub.nl
http://www.briefmarkenfreundeschleiz.de
http://www.briefmarkenfreundeschleiz.de


DE 'DUDEN' 

Op 7 juli 1880 publiceerde 
Konrad Duden een woor
denboek van de Duitse 
taal. Geen verklarend 
woordenboek maar een 
boek, waarin de spelling 
van woorden werd aange
geven. Konrad Duden was 
directeur van de middel
bare school in Schleiz. Het 
woordenboek werd vanaf 
1956 de basis voor de offi
ciële spelling in de Bonds
republiek Duitsland. Het 
woordenboek wordt kortaf 
de 'Duden' genoemd en 
wordt nog steeds herdrukt. 
In 2009 verscheen de 25e 
druk. Óp 14 februari 1980 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR CEES HEEMSKERK 
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werd ter gelegenheid van 
het loojarige bestaan 
van het woordenboek een 
postzegel uitgegeven door 
de Duitse Bundespost. Op 
de zegel zijn naast elkaar 
afgebeeld een deel van een 
bladzijde uit het woorden
boek van 1880 en een van 
1980. De oplage van de 
postzegel was 31 miljoen 
stuks. 

Bij de opening van de 
tentoonstelling over de 
geschiedenis van de in 
igog opgerichte rubber
fabriek Vredestein, werd 
Cees Heemskerk verrast 
met een Koninklijke 
onderscheiding. Cees 
was in igöi een van de 
oprichters van de Postze
gel vereniging' Vre
destein' en werd meteen 
als voorzitter benoemd. 
Dat behoefte bestond aan 
een postzegelvereniging 
bij het personeel van 
'Vredestein' bleek uit het 
feit dat vele tientallen 
zich daarbij aansloten. 
En dat Cees Heemskerk 
ten volle voldeed als 
voorzitter bleek uit het 
tweede feit. Hij hanteert 
de voorzittershamer nu 
al vijftig jaar. Daarnaast 
is hij een gewaardeerd ju

GERIDDERD TIJDENS ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN I.V. PHILATELICA 

Na afloop van het officiële 
gedeelte van de lOoste Al
gemene Ledenvergadering 
van I.V. Philatelica werd de 
heer J.G.M, van MuUekom, 
verrast door burgemeester 
Goedhart van Noordwijker
hout, die van zijn ambts
genoot van Nieuwegein, 
toestemming had gekregen 
om met zijn ambtsketen 
om de zaal te betreden. Bij 
zich had hij de versierselen 
die behoren bij de Konink
lijke onderscheiding die 

de heer Van MuUekom te 
beurt viel: Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. 
De burgemeester somde 
een groot aantal activiteiten 
op waar de heer Van Mul
lekom zich als vrijwilliger 
mee bezig hield, niet alleen 
filatelistisch maar op tal 
van andere gebieden. De 
heer J.M.G. (Hans) van 
MuUekom, 68 jaar, is vanaf 
1980 tot heden bestuurslid, 
ongeveer vier jaar secre
taris en thans voorzitter 

van Postzegelvereniging 
Noordwijkerhout. Daar
naast is hij actief als redac
teur van het maandblad 
van de vereniging. Sinds 
1992 is hij vrijwilliger en tot 
heden penningmeester van 
Federatie I.V. Philatelica, 
waarbij landelijk ongeveer 
50 postzegelverenigingen 
zijn aangesloten. Ook is hij 
erelid van deze federatie 
die dit jaar 100 jaar bestaat. 
Namens de KNBF van harte 
gefeliciteerd. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING JAN LANDMAN, 
VOORZinER NVPVL  LIECHTENSTEIN 

Een van de lintjes die tradi
tioneel op Koninginnedag 
worden uitgereikt aan 
mensen die zich verdien
stelijk hebben gemaakt 
voor de samenleving, werd 
door de burgemeester van 
Harderwijk John Berends, 
uitgereikt aan Jan Land
man, onder andere voor

zitter van de Nederlandse 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein. 
Het voorzitterschap van 
de NVPVL is niet het enige 
wat Jan Landman 'van 
straat' houdt. De onder
scheiding werd verleend 
vanwege zijn functies als: 

Lid van de Technische 
Commissie en Secretaris 
van Volleybalvereniging 
Shok'68; Bestuurslid van 
de WD, afdeling Harder
wijk en Hierden; Lid van 
de gemeentelijke sport
commissie; Bestuurslid 
marketing en PR van de 
Stichting Sportzaal Hier
den; Lid van de Onder
nemingsraad van Dycore 
BV; Bestuurslid van de 
Stichting CRH pensioen
fonds; Voorzitter en secre
taris van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegel
verzamelaars Vorstendom 
Liechtenstein; Vrijwilliger, 
gids en secretaris van de 
Molenstichting Harder
wijk; Medeorganisator 
van 'herenactiviteiten' bij 
de Tennisvereniging de 
Strokel; alsmede lid en 
vrijwilliger van de Probus
club Harderwijk. Een rijtje 
activiteiten om U tegen te 
zeggen. Namens de KNBF 
van harte proficiat. 

rylid bij de vele tentoon
stellingen die in de loop 
der jaren zijn gehouden. 
Cees was gespecialiseerd 
voor de beoordeling van 
traditionele inzendin
gen. Zoals de drie eerste 
postzegels van Neder
land, uitgegeven in 1852. 
Niet alleen de zegels 
zelf hebben zijn grote 
belangstelling, maar ook 
de daarop voorkomende 
stempelafdrukken, 
zoals kantoornaam
stempels en punt of 
nummerstempels. Vele 
verzamelaars heeft hij 

met raad en daad terzijde 
gestaan. Zelf ontwik
kelde hij zich als taxateur 
van verzamelingen ten 
behoeve van de verkoop 
via veilingen en werd ook 
keurmeester. Voor zijn 
vele vrijwilligerswerk, 
ook buiten de filatelie, 
werd door de heer M. 
Norder, wethouder van 
de Gemeente Den Haag, 
de versierselen opge
speld behorende bij de 
benoeming tot Lid in de 
Orde van OranjeNassau. 
Namens de KNBF van 
harte proficiat. 

POSTZEGELVERENIGING VREDESTEIN VIERT 
50E VERJAARDAG MET TENTOONSTELLING 

Postzegelvereniging 
Vredestein bestaat dit jaar 
50 jaar. De postzegelver
eniging was onderdeel 
van de personeelsvereni
ging van Rubberfabriek 
Vredestein in Loosdui
nen. In de hoogtijdagen 
van de onderneming had 
Vredestein in Loosduinen 
meer dan i.ooo werkne
mers en 22 personeels
verenigingen. In 1976 
sloot de fabriek haar 
deuren en de productie 
werd verplaatst naar 
Enschede en Raalte. 
Wat achterbleef was de 
postzegelvereniging met 
haar leden. 
Om het jubileum fees
telijk te vieren worden 
diverse activiteiten ge
organiseerd, waaronder 
een bijzondere tentoon
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Stelling in het Loosduins 
Museum. Naast infor
matie over de geschie
denis en de producten 
van Vredestein, wordt 
aandacht besteed aan de 
mensen die er hebben 
gewerkt. Een aantal 
leden van de jubilerende 
postzegelvereniging zal 
poststukken uit hun col
lectie presenteren. 
Tevens wordt een 
speciale, persoonlijke 
postzegel verkocht voor 
dit jubileum. 
De tentoonstelling vindt 
plaats in het Loosduins 
Museum 'de Koren
schuur', Marg. van Hen
nebergweg 2A, te Den 
Haag, van 11 juni tot en 
met 17 september 2011. 
Het museum is open 
elke zaterdag van 13.00 
17.00 uur en iedere eerste 
zondag van de maand van 
13.00 17.00 uur. Zie ook 
u)u)U).loosduinsmuseum.nl. 
Informatie kunt u verkrij
gen van de heer 
H.G. Klok, secretaris 
jubileumcommissie: 
loosduinen@planet.nI. 

mailto:loosduinen@planet.nI
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NEDERLAND: nieuwe 
voorgefrankeerde enve
loppen 
Sinds begin juni zijn in de 
online winkel van PostNL 
weer voorgefrankeerde 
enveloppen te koop. Het 
gaat om enveloppen van 
het formaat C5, met en 
zonder venster, i, 2 De 
enveloppen zijn voorzien 
van het zegelbeeld Zaken
zegel 2010 ('Tulpenveld') 
met waardeaanduiding 
' i ' . Ze zijn bedoeld voor 
binnenlandse zendingen 
t/m 20 gram; de sluitklep 
heeft een zelfklevende 
plakstrip. 

De enveloppen worden 
verkocht in gesealde 
verpakkingen van 50 
stuks, voorzien van een 
kartonnen kaart (nog 
in TNTuitvoering!) 3, 
met tariefinformatie op 
de binnenzijde. 4 Op de 
buitenkant van de verpak
kingen is een eenvoudige 
sticker aangebracht met 
de tekst 'mlioveo4' 

voorgefrankeerde env. t/m 
20 gram', respectievelijk 
'mlioveo5' voorgefran
keerde vensterenveloppen 
t/m 20 gram'. 

De verkoopprijs per 
verpakking van vijftig 
stuks bedraagt € 26; dat 
is goedkoper dan de voor
gangers uit 2009. Of losse 
enveloppen bij de Collect 
Club besteld kunnen wor
den, en tegen welke prijs, 
weet ik niet. 

NEDERLAND: briefkaart 
Po&Po 
De Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
(Po & Po) viert in 2011 het 
65jarige bestaan. Voor 
deze gelegenheid laat 
PostNL een oplage van 
de normale briefkaart 
bedrukken met een jubi
leumtekst. Deze kaart zal 
pas tegen het einde van 
het jaar verkrijgbaar zijn. 
Ik kan u alvast een proef 
tonen. 5 

BELGIË: briefkaart voor 
'De Blauwbloezen' 
De rijke geschiedenis van 
het stripverhaal in België 
heeft de afgelopen jaren 
al heel wat geïllustreerde 
briefkaarten opgeleverd. 
Op 16 mei 2011 werd aan 
die reeks een nieuwe 
kaart toegevoegd, met als 
onderwerp 'De Blauw
bloezen'. 6 Van deze wes
ternstrip door tekenaar 
Willy Lambil en scenarist 
Raoul Cauvin, zal in 2011 
namelijk het vijftigste 
album verschijnen. 
Op de gele brieflcaart, 
voorzien van het zegel
beeld Koninklijke beelte
nis Albert II, type MVTM, 
ziet men de hoofdperso
nen uit de strip. Korpo
raal Blutch en Sergeant 
Chesterfield, te paard. De 
kaart kost € 0,71 per stuk 
en € 6,10 per tien stuks. 

NIIUWE UITGIFTEN 

Australië 
Op 30 mei 2011 is een 

voorgefrankeerde envelop 
uitgegeven ter gelegen
heid van 100 jaar Nor
thern Territory. Dit deel 
van Australië werd in 1911 
onafhankelijk van Zuid
Australie, kwam daarna 
onder toezicht van de 
Commonwealth en werd 
pas in 1978 een volwaar
dige Australische Staat. 

China (Taiwan) 
Een aantekenenvelop 
(liggend formaat) met 
zegelbeeld NT$ 26 
'Cypripedium formosa
num' is op 20 juni 2011 
uitgebracht in een oplage 
van zeven miljoen stuks. 
De plant in het zegelbeeld 
is een orchideeensoort 
die in het Nederlands 
'Venusschoentje' wordt 
genoemd. 

China (Volksrepubliek) 
Een van mijn filatelis
tische vrienden kreeg 
begin dit jaar een aan
getekende zending uit 
China. De envelop bleek 

een postwaardestuk te 
zijn, met een ingedrukte 
Nieuwjaarspostzegel 
van 9 yuan, waarbij twee 
postzegels van 3 yuan 
geplakt zijn. Een Chinese 
aantekenstrook, een SAL
sticker ('surface mail air 
lifted') en een Nederlands 
trackandtracestrookje 
maken de voorzijde van 
de envelop compleet. Aan 
de achterzijde is te zien 
dat de envelop dichtge
plakt en aan de onderkant 
versterkt is met door
zichtig plakband met het 
embleem van China Post. 
7a, 7b 

Particuliere enveloppen 
van de afdeling Cultuur & 
Onderwijs van de Britse 
Ambassade in Beijing heb 
ik u al vaker kunnen laten 
zien. Ik kreeg onlangs 
twee nieuwe typen onder 
ogen, met respectievelijk 
zegelbeeld 5 yuan 'Adel
lijke figuur met kindje 
op een draak' en 6 yuan 
'Anthurium'. De term 
'lELTS' op de envelop 
staat voor 'International 
English Learning Testing 
System'. 8 

Duitsland 
Het zeilschip 'Passat', een 
imposante viermaster, be
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reikt dit jaar de respectabe
le leeftijd van honderd jaar. 
Op de Plusbrief die voor de 
gelegenheid werd uitgege
ven, IS het zegelbeeld (55 + 
25 eurocent), ondeend aan 
de postzegel 'Für die Ju
gend' uit 2005. Links op de 
envelop staan detailfoto's 
van het schip. 9 

De Internationale Post-
zegelbeurs in Essen (5-7 
mei 2011) leverde een 
Plusbrief-envelop op met 
als onderwerp de Benz-
Patent-Motorwagen uit 
1885, die wel beschouwd 
wordt als de allereerste 
auto ter wereld. De wagen 
is te zien in het zegel
beeld, 55 eurocent '125 
jaar auto' en links op de 
envelop. Daar ziet men 
ook het portret van Carl 
Friedrich Benz, de uitvin
der die in 1886 het patent 
op zijn auto verkreeg. 10 

IJsland 
Op drie voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten zijn 
afbeeldingen te zien van 
het natuurschoon, waar
door IJsland beroemd is: 
watervallen, geisers en 
gletsjers (de Eyja^allajö-
kull, vulkaanuitbarsting 
2010). De kaarten zijn 
voorgefrankeerd voor 

verzending naar Europa 
tot 20 gram. iia, iib 

Letland 
Briefkaart nummer 43, 
uitgegeven ter gelegen
heid van de Internationale 
Postzegelbeurs in Essen, 
heeft in het zegelbeeld een 
afbeelding van een bosuil 
(Strix aluco). Op de beeld-
zijde van de kaart staan 
de data van Essen 2011 
tegen een achtergrond van 
bloemen. 12a, 12b 

Noorwegen 
Het Fram Museum in 
Oslo is genoemd naar het 
schip waarmee beroemde 
expedities naar de Noord
en de Zuidpool gemaakt 
zijn. De 'Fram', waarop 
ontdekkingsreizigers als 
Nansen en Amundsen 
gevaren hebben, wordt in 
het museum permanent 
geëxposeerd. Omdat het 
museum 75 jaar bestaat, 
is op 15 april 2011 een 
herdenkingsbriefkaart 
uitgegeven, met in het 
zegelbeeld de 'Fram' en 
op de beeldzijde een foto 
van de buitenkant van het 
museum. 13 

Oostenrijk 
De Oostenrijkse Post 
heeft per i mei 2011 een 

nieuwe reeks standaard
postzegels uitgebracht, 
met als thema 'Gebou
wen'. De achtergrond-
kleur van de zegels geeft 
aan waarvoor ze bedoeld 
zijn: lichtblauw voor bin
nenland, lichtoranje voor 
het buitenland. Er zijn 
op die datum ook nieuwe 
postwaardestukken voor 
het binnenland versche
nen, met lichtblauwe, aan 
de postzegels ontleende 
zegelbeelden van 62 
eurocent; 
envelop C6 met zegel
beeld 'Museum Moderner 
Kunst / Stiftung Ludwig 
Wien' (verkoopprijs 
€ 7,20 per set van tien 
stuks) 
envelop DL 'Kunsthaus 
Bregenz' (verkoopprijs 
idem) 
envelop DL met venster 
'Kunsthauz Graz / Uni
versalmuseum Joanneum 
Graz' (verkoopprijs idem) 
briefkaart 'Kunsthalle 
Krems' (verkoopprijs 
€ 6,20 per set van tien 
stuks). 

De briefkaart voor bin
nenlandse verzending 
wist zonder aanvullende 
frankering toch Neder
land te bereiken. De kaart 
is, net als de envelop

pen, voorzien van twee 
echtheidskenmerken: 
onder UV-licht is in het 
zegelbeeld het logo van 
de Post te zien, en naast 
het zegelbeeld is een 
posthoorn afgedrukt in 
transparante lak. Helaas 
kan ik geen van beide in 
beeld brengen. 14 

Nog steeds verkrijgbaar, 
ook in verpakkingen van 
tien stuks, is de binnen
land-envelop 
€0,55 'iioo jaar Pram' uit 
2003. Voor verzending 
naar Nederland werd een 
exemplaar bijgefrankeerd 
met een nieuwe gebou
wenzegel van 7 eurocent. 
Ook deze envelop was 
met 62 eurocent blijkbaar 
van voldoende frankering 
voorzien. 15 

Polen 
Vier briefkaarten met 
foto's uit Nationaal Park 
Malopolska en zegelbeel
den met bloemenfoto's 
(1,55 zl.), drukdatum 
maart 2011: 
Ree, rivier en blokhut 
Kerk in Kraków, kapel, 
altaar 16 
Weide, bos, rivier tussen 
bergen 
Steenbok, berglandschap, 
bergdorp.17 

Drie briefkaarten met als 
thema 'Oude ambachten', 
drukdatum april 2011: 
Vervaardiging van houten 
wagenwielen 18 
Glas-in-lood 
Kantklossen 19 

Ook in april verschenen: 
een brieflcaart ter herden
king van de Silezische 
opstanden, die in 1921 
leidden tot de defini
tieve vaststelling van de 
grenzen van de Poolse 
Republiek. 20 
Twee briefkaarten in het 
kader van de Cisterci-
enzerroute: kerken in 
W^chock en Koprzyw-

Portugal 
De 15e Internationale 
Dag van de Rechten van 
de Consument werd op 
15 maart 2011 onder de 
aandacht gebracht door 
middel van een briefkaart. 
In het zegelbeeld ('Port 
betaald binnen Portugal') 
staan twee papieren tas
sen met boodschappen; 
links op de kaart ziet men 
een symbolische weeg
schaal waarop mensen 
afgewogen worden tegen 
producten. Oplage 10.000 
stuks. 21 



EL-
SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DEROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Australië 
Koninklijk huiDclijk 
Ook Australië vierde het 
huwelijk tussen prins Wil
liam en z'n Kate postaal 
met enkele uitgiften. Op 
12 april twee zegels met 
de portretten van het stel, 
en op 4 mei (al vijf dagen 
na het huwelijk!) één 
zegel met hèt huwelijks-
moment. Ze zorgden ook 
voor twee postzegelboek
jes: op 12 april met tien 
en op 4 mei met twintig 
60-centzegels. 

Dame Nellie Melba 
Met een zegel van 60c 
herdenkt de post de 
150ste geboortedag 
van Australisch eerste 
internationale superster, 
de sopraan Dame Nellie 
Melba (1861-1931). Ook 
deze zegel is sinds 10 mei 
verkrijgbaar in een boekje 
van twintig stuks. 

17 mei: eucalyptusolie, 
honing, macadamiano-
ten en theeboomolie. Ze 
zijn ook te vinden in een 
kleurig boekje met tien 
60-centzegels. 

Koninklijke Australische 
Marine 
Op 10 juli 1911 verleende 
koning Georg V de in 
Australische wateren 
gelegen Gemenebestvloot 
een zelfstandig status. Dit 
eeuwfeest van de eigen ma
rine leverde op 14 juni een 
tweetal postzegels op met 
afbeeldingen van een oud
gediende uit 1913 en een 
modern fregat. De boekjes
verzamelaar kan meegenie
ten: twintig 60-centzegels 
in een boelqe. 

Australisch Antarctica 
Ijsbergen 
Het Australian Antarctic 
Territory omvat bijna 14 

Dame Nellie Melba 
186I-I93I 

Contains 20 x 60c stamps $ 1 2 t? 

Dame Nellie Melba 

Tliinbouu) in Australië 
Vier ook voor de export 
belangrijke tuinbouwpro
ducten staan afgebeeld op 
een serie postzegels van 

^ X - ^ 

For the full stamp product rangs 
auspost com au/stamps 

Australische tumbouiuproducten 

miljoen vierkante kilo
meter. Dit door Australië 
geclaimde gebied is vol
ledig onbewoond, althans 
permanent, maar kent wel 
postzegels. Ze worden 
uitgegeven - hoe kan het 
anders? - door Australië. 
Op 7 juni gaf het land 
een viertal postzegels uit 
met afbeeldingen van 
ijsbergen. Waarmee we 
ook het allereerste offici
ële postzegelboekje van 
het gebied verwelkomen. 
Het bevat tien postzegels 
van 6oc. Gelukkig zijn de 
zegels ook in Australië 
geldig... 

België 
Henri de Toulouse-Lautrec 
Het gemeentelijke 
Museum van Eisene 
(nabij Brussel) heeft een 
topverzameling affiches 
van Henri de Toulouse-
Lautrec. Tien ervan zijn te 

bewonderen op de zegels 
in een op 27 juni versche
nen postzegelboekje. De 
zegels hebben de waarde 
I (= 61C, brieven binnen
land). 

Bosnië & Hercegowina 
(Fed) 
Europa 
Een postzegelboekje in de 
vorm van een boom: dit 
verzon de post van Bosnië 
voor een velletje van zes 
Europazegels. Op de ze
gels van elk 2.50m staan 
uiteraard ook bomen 
afgebeeld. 

Een boom met daarin zes 
postzegels 

Bulgarije 
Europa 
Het Europazegelboekje 
van Bulgarije, verschenen 
op 28 april, bevat twee 
identieke velletjes met elk 
twee zegels van 0.65L (ree 
in besneeuwd bosgebied) 
en twee van 1.50L (hout
snip bij boom). Er zijn 
7000 boekjes vervaardigd. 

Voorzijde van het boekje uan 
Buijjanje 

China 
Chinese literatuur 
Naast de kleine, genum
merde boekjes, geeft de 
Chinese post soms ook 
bijzondere boekjes uit. Zo 
verscheen op 21 maart van 
dit jaar een als een har

monica gevouwen boekje 
dat de loftrompet steekt 
over 'De Geleerden', een 
klassiek meesterwerk (i8e 
eeuw) uit de Chinese lite
ratuur. De zes zegelvelle
tjes bevatten elk een blok 
van vier zegels van de op 
dezelfde datum versche
nen serie: vijfmaal i2of en 
éénmaal 8of. De begelei
dende teksten zijn helaas 
alleen in het Chinees. 

Pleasant Goat and by bî  
Wolf 
De in China uiterst 
populaire tekenfilmserie 
over vijf schapen en twee 
wolven is nu ook m een 
postzegelboekje terecht 
gekomen. Het boelcje 
verscheen dit voorjaar 
en bevat naast een groot 
aantal plaatjes ook zes 
postzegels van Sof en 
twee van i2of 

zomerbloemen: klaproos, 
ooievaarsbek, Zeeuws 
knoopje, en papaver. 
De waarde van 6 kronen 
- met de ooievaarsbek 
- is ook per tien in een 
boekje verkrijgbaar, zodat 
de Deense poststukken 
er deze zomer fleurig 
uitzien. 

De ooieuaarsbek, te vinden in het 
Deense boekje 

Kinderprogramma's op tu 
Denemarken heeft een 
naam hoog te houden op 
het gebied van tv-pro-
gramma's voor kinderen. 
Nogal eens werden ze 
uitgeroepen tot beste 
kindertelevisie ter wereld. 

Tekenjilmplaat|es in een Chinees postzeaelboekje 

Chinese traditionele moraal in 
verhalen 
Pas nu kan ik melding 
maken van dit op i juni 
2007 verschenen presti-
geboek. Variërend van de 
grootste peren weggeven 
aan je oudere broers tot 
de stoep van je leraar 
sneeuwvrij maken geeft 
dit grote boek (26 x 18,3 
cm) voorbeelden van be
roemde verhalen met een 
moraal. De zegelinhoud 
IS nogal gevarieerd: vijf
tien zegels van 8of, twee 
van i2of en een compleet 
postzegelboekje uit 2007 
(nr 32, viermaal i2of) 

Denemarken 
Zomerbloemen 
De Deense post heeft 
iets met bloemen: in 
2006 postzegels met 
voorjaarsbloemen, in 
2008 met winterbessen 
en nu - sinds 8 juni - vier 
postzegels met kleurige 

Het IS dus geen wonder 
dat er nu ook postale 
erkenning volgde. Twee 
bekende sterren werden 
op 8 juni op een postze
gel vereeuwigd: Bruno 
de beer en Bamse de 
teddybeer. Beide hebben 
ook hun eigen postzegel
boekje: tienmaal 6.ookr 
(Bruno) en twaalfmaal 
8.00 kr (Bamse). 

Duitsland 
Aujldeber 
De afdeling filatelie van 
de Duitse post kreeg vorig 
jaar andere telefoon- en 
faxnummers. En een an
dere website. Handig bij 
het bestellen. Op dat mo
ment stonden op vele eer
der vervaardigde artikelen 
nog de oude nummers en 
de oude naam. Bij al deze 
producten is over de oude 
gegevens een rood etiket 
geplakt met de nieuwe 
gegevens. 



Want weggooien is na

tuurlijk zonde. 
Ook een aantal nog steeds 
verkrijgbare boelcjes kreeg 
dit rode etiket. Speurwerk 
leverde de volgende twaalf 
boekjes op: 

2004 boekje 57 Dom uan 
Berlijn 

2006 boekje 64 Spoorwegen 
2006 boekje 65 Vier seizoe

nen 
2007 boekje 69 Paarden 
2007 boekje 70 Branden

burger Tor 
2008 boekje 73 Wensze^els: 

James Rizzi 
2008 boekje 74 Airbus 

A380 
2008 boekje 75 Vuurtorens 

Hornum en 
Amrum 

2008 boekje 76 Eindejaars

boekje 
2009 boekje 77 Zonsopgang 
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zegelboelqe. Dit bevat zes 
eersteklaszegels: viermaal 
Machin en twee zegels 
met Thomas en Bertie de 
bus. Uitgiftedatum van dit 
alles was 14 juni. 

periode van twee jaar', zo 
betitelt men de postale 
ontwikkeling in de aan

loop naar de éénwording 
in 1861. Een op 29 maart 
verschenen postzegel

Thomas the Tank Engine 

Morris & Co 
Jammer, jammer, ook de 
Britse post rekent wat 
extra voor prestigeboek

jes. Tot en met boekje 52 
(W.W.F.) was de verkoop

prijs altijd gelijk aan de 
nominale waarde van de 
zegels (ook al pittig voor 
bewaarboekjes!). 
Nu bij boelqe 53 (Mor

ris & Co) is de nominale 
waarde £ 9.04, terwijl de 
verkoopprijs £ 9.95 be

ien Herr

lanischen 

Detmold, 
hen Sieg. 

leschichte 
1 als Grun

sendealte 
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Bij boekje 7g is er zelfs sprake uan een dubbele Aujkleber om de oude 
uermeldmfl te bedekken. De onderste ervan is ook rood, maar onbedrulrt 

Griekenland 
Europo 
Al sinds 1984 geeft Grie

kenland de Europazegels 
ook in een boekje uit. 
Ook nu weer dus. Het ver

scheen op 17 mei en bevat 
tweemaal de beide zegels 
van €0.75 en€ 3.25. 

De Europazetjels uan Griekenland, 
ook interessant voor de 

Jaunauerzamelaar 

GrootBrittannië 
Thomas the Tank Engine 
Omdat de bedenker van 
de verhalen van "Thomas 
de stoomlocomotief", 
pastoor Wilbert Awdry, 
honderd jaar geleden 
geboren werd, vond de 
Britse post dat wel een 
postzegelemissie waard: 
zes panoramische zegels 
en vier in een velletje. 
Eén van die vier is ook 
verkrijgbaar in een post

draagt. Wel wat beschei

dener dan Nederland, 
maar toch. 

Olympische Spelen 2012 
Op 27 juli verscheen er 
opnieuw  voor de vijfde 
maal  een boekje met zes 
eersteklaszegels (= 46p). 
Vier daarvan zijn Machin

zegels in de kleur goud, en 
twee beelden een sport van 
de Olympische of Paralym

pische Spelen af Dit keer 
rolstoelrugby en zeilen. 

Italië 
Eenwording Italië 
'Wat een prachtige 

boekje schenkt aandacht 
aan cleze periode van 1859 
tot 1861. 
Tegelijk vond er in Rome 
een postzegeltentoon

stelling plaats met de 
éénwording van 150 jaar 
geleden als thema. 
Het boekje bevat tien 
zelfklevende postzegels 
van 60C met een afbeel

ding naar de in 1863 
verschenen postzegel met 
Vittorio Emanuele II. 

iVlalta 
Europa 
Van de twee op 9 mei in 
Malta verschenen Europa

zegels is er één ook in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
betreft de laagste waarde 
(€0,37) die in een vijf 
zegels bevattend velletje 
de inhoud van het boekje 
vormt. Merkwaardig is 
dat de post van Malta in 
haar persberichten en op 
haar website gewoonlijk 
geen melding maakt van 
de uitgave van een boekje. 
Ook dit keer niet. 

S T A M P B O O K L E T 

B EUROPA 
2011 

"FORESTS' 
S Stamps 

■ it ion€0.37 

Ook de Maltezer bossen zijn in een 
boekje uerkriĵ baar. 

Moldavië 
Europa 
Ook Moldavië kwam dit 

QÜLLMAGMIUCO BItNNIO 
1859 " 1861 

Op de voorzijde staat een ajbeeldmg uan 'Ontuangst uan een brief' uan 
Gerolamo Induno. 

jaar met Europazegels in 
een boekje. Het op 7 mei 
uitgegeven exemplaar 
bevat een velletje met drie 
zegels van 4.20L en drie 
van 5.40L. Met de afbeel

dingen wordt gewezen 
op de gevaren voor de 
bossen: bosbranden en 
boomkap. 
Voor de motiefverzame

laars: op de zegels zijn 
ook een hert en een uil 
zichtbaar. 

Slowakije 
Pasen 
Hoewel Pasen al ver ach

ter ons ligt, ben ik u toch 
nog de melding schuldig 
dat er in Slowakije een 
boekje verschenen is 
met tien postzegels van 
€ 0.40. Afgebeeld is een 
lam. 

met twee jongen staat 
afgebeeld. 

S S Ä T 
1920  2009 * 

Homenaje a ' ' '*" 
MARIO 
BENEDETTI 

'Ct olvi/o etlé llizno de m^morio 
Het boekje verscheen in 

het goste geboortejaar von de 
schrijver. 

Uruguay 
Mario Benedetti 
Een hommage aan Mario 
Benedetti (19202009), zo 
noemt de post van Uru

guay het op 25 september 
vorig jaar verschenen 
boekje met twee zegels 
van $ 12. 
Het is een wat late mel

ding, geef ik toe, maar de 
post informeerde destijds 
alleen over de zegels en 

De beide Europazegels uan Moldavië staan ook op de kajt a^cbeeld. 

Tsjechië 
Bobil met gitaar 
Postzegels met stripfi

guren zijn populair in 
Tsjechië. Zo verscheen 
op 4 mei een boekje met 
zegels waarop het gitaar

spelende varkentje Bobflc 
staat afgebeeld. Het is een 
creatie van de tekenaar 
Zdenëk Smetana. De 
zegels geven tarief A (= 10 
kr) aan. 

Voor het kind 
Jaarlijks komt er ook een 
boekje met een uitgifte 
voor kinderen. Het ver

scheen op I juni en bevat 
acht zegels van lokr 'De 
kleine heks'. 

Tsjechisch boekje met Bobik 

Jonge dieren 
Op 15 juni volgde een 
boekje met een stripje 
van vijf lokronenzegels 
waarop een hamster 

repte niet over een boekje. 
Benedetti was een schrij

ver, dichter, journalist en 
criticus. 
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Kees Adema RDP FRPSL, Netherlands Mail in Times of 
Turmoil, Volume i, 15681795 (2010), en Volume 2, 
The French Napoleonic Era 17951815 (2011), 
gepubliceerd door The Stuart Rossiter Trust, 
ISBN 978095420755 en ISBN 9780954520762 

Na zijn standaardwerk 
over onze stuiverstem
pels, The First Postage 
Dues/Holland's "3S" 
Markings 16671811, 
en andere publicaties 
heeft de gelouterde en 
gelouwerde filatelist Kees 
Adema zich gezet aan 
wat een levenswerk mag 
worden genoemd: een 
trilogie over de militaire 
postgeschiedenis van ons 
land in brede zin. Daarbij 
heeft Adema zich ruimte 
voor zijstappen verschaft 
door de titel ervan niet 
te beperken tot militaire 
post of postmerken, maar 
ruim te kiezen. Vrij ver
taald: Nederlandse post 
in woelige tijden. 

Vorig jaar verscheen al het 
mooie deel i van de trilo
gie. Dat beschrijft in 170 
pagina's de periode vanaf 
de 80jarige oorlog (1568
1648) via onder meer de 
Spaanse en Oostenrijkse 
successieoorlogen, de 
eerste Franse inval van 
1793 en de tweede Franse 
inval van 1794 tot aan het 
verdrag van Den Haag van 
16 mei 1795. Nu is on
langs deel 2 gepubliceerd. 
Dit behandelt de Franse 
tijd, ook wel minder juist 
de Napoleontische tijd ge
noemd, die loopt van 1795 
tot en met 1813, en de 
aansluitende periode tot 
aan de slag van 1815, waar 
Napoleon als bekend zijn 
Waterloo vond. Het is 
een kloek boek geworden 

_ met een omvang van niet 
^ minder dan 450 pagina's. 
■̂  Die omvang wordt mede 
^ verklaard door de Franse 
I;;; stempelwoede die zich 
= ook hier liet gelden en 
= tot veel filatelistisch 
:^ interessant materiaal 
i; heeft geleid. Maar wat be
= langrijker is: het boek laat 
 zich als een historische, 
i maar gelukkig bovenal 
< posthistorische, roman 
^ lezen en boeit van begin 

tot eind. 

Dat komt door de vlotte 
schrijfstijl, maar ook 
door de 17 kaarten die 
onder meer de in deze 
periode steeds verande

rende geografie van ons 
land en andere landstre
ken inzichtelijk maken. 
Vooral spelen daarbij 
echter de 766 (!) afbeel
dingen, veelal in kleur en 
haarscherp, van brieven, 
documenten, stempels en 
zo meer een belangrijke 
rol. Daardoor komen 
de beschreven brieven, 
stempels en andere (post) 
merken, en ook de vele 
politieke en krijgshisto
rische gebeurtenissen in 
deze woelige periode in 
ons land en de menselijke 
kant van het verhaal, tot 
leven. 

Adema heeft in deel 2, 
zoals eerder ook al in deel 
I, gekozen voor een opzet 
waarin per hoofdstuk, en 
dat zijn er in deel 2 niet 
minder dan 32 geworden, 
doorgaans eerst een korte 
historische achtergrond 
wordt gegeven. Daarop 
volgt dan een uitge
breide beschrijving van de 
filatelistische aspecten, 
met een gedetailleerde 
weergave van wat bekend 
is aan postmerken e.d. 
van de periode of het 
onderwerp van het 
betrokken hoofdstuk en 
met vele afbeeldingen en 
soms kaarten/schema's. 
Afgesloten wordt door
gaans met een chronolo
gisch overzicht en noten. 
Die opzet verbindt de 
politieke en krijgshistori
sche geschiedenis met het 
materiaal waar het ons, fi
latelisten, vooral om gaat: 
brieven met de daarop 
aangebrachte stempels 
en andere merken. Het 
is daarbij de kunst om 
de geschiedenis, die van 
belang is om poststukken 
met de daarop geplaatste 
merken beter te begrij
pen, niet de overhand te 
laten krijgen boven de 
postale kant, maar daar
aan a.h.w. dienstbaar te 
maken. Die kunst verstaat 
Adema als geen ander. 

In de hoofdstukken i t/m 
5 van deel 2 behandelt 
Adema de periode van 
1794/1795 tot in begin 
1798, waarin ons land 

de Bataafse Republiek 
werd, een vazalstaat van 
de Franse Republiek. Bij 
het verdrag van Den Haag 
stond de Bataafse Repu
bliek aan de Franse Repu
bliek StaatsVlaanderen, 
StaatsBrabant en de 
Staatse gebieden in Lim
burg af Uitvoerig worden 
hier (brieven met) alle 
bekende postmerken van 
de Franse troepen, met 
name het Armee du Nord 
en het Armee de Sambre 
et Meuse, die zich in deze 
periode op kosten van de 
Bataafse Republiek deels 
in ons land bevonden 
(ook een verworvenheid 
van het Haagse verdrag), 
beschreven en getoond. 

In de hoofdstukken 6 
t/m 9 wordt de peri
ode van 1797/1798 tot in 
1806 besproken. In die 
periode opereerde het 
Franse bezettingsleger 
onder de naam Hollande 
Troupes Frangaises. Dit 
bezettingsleger gebruikte 
veldpoststempels met de 
naam (van divisies van) 
Hollande Troupes Foises 
of Faises en later ook van 
het al dan niet afgekorte 
type B(ure)au G(énér) 
al Arm(ée) de Hollande, 
waarvan alle bekende 
varianten hier worden 

genoemd en afgebeeld. 

In volgende hoofdstuk
ken gaat het over het 
Koninkrijk Holland, dat 
van medio 1806 tot medio 
1810 heeft bestaan onder 
een broer van Napo
leon, Lodewijk Napoleon 
("Louis"), als koning, 
en de daarop gevolgde 
inlijving van ons land bij 
het in mei 1804 gepro
clameerde Keizerrijk 
Frankrijk onder Napo
leon als keizer, alsmede 
over een groot aantal 
bijzondere onderwer
pen. Zoals de mislukte 
BritsRussische inval in 
NoordHolland van 1799, 
de eveneens mislukte 
Britse inval in Zeeland en 
de Franse reactie daarop, 
de Franse censuur. Napo
leon in Holland in 1811, 
de Hollandse wezen die 
"pupilles" moesten wor
den in de Franse Garde 
Impériale en brieven van 
Hollandse soldaten en 
officieren die deelnamen 
aan de veldtochten van 
Napoleon in Spanje en 
naar Rusland. Ook op al 
deze terreinen wordt het 
aan Adema bekende brie
ven en stempelmateriaal, 
en hem is maar weinig 
ontgaan, beschreven en 
veelal afgebeeld. 

Bijzonder waardevol is ten 
slotte hoofdstuk 33 van 
deel 2 met een uitgebreide 
en zo compleet moge
lijke catalogisering van 
alle bekende militaire en 
semimilitaire postmer
ken en andere merken van 
de periode van 1794/1795 
toti8i5. 

Adema heeft ons met 
de delen i en 2 van zijn 
trilogie verrijkt met een 
lezenswaardig standaard
werk over de militaire 
postgeschiedenis van 
ons land in brede zin 
van de periode tot 1815. 
Dat dit in het Engels is 
geschreven, zal voor de 
gemiddelde Nederlandse 
lezer, bij wie enige kennis 
van die taal mag worden 
verondersteld, geen 
obstakel van betekenis 
vormen. Tegelijk biedt dit 
het voordeel dat hierdoor 
belangstelling voor dit 
mooie verzamelgebied 
ook bij potentiële verza
melaars in het buitenland 
kan worden gewekt. 

Wij zien uit naar de 
voltooiing van de trilogie 
met deel 3 betreffende de 
periode van 1815 tot 1839. 

Fred Boom 
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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. 

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

r. goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 -17.00 uur 
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IBMTYCOON 
THOMAS WATSON, JR. 

Computerhelden uit het verleden op postzegels 
DOOR WOBBE V E 6 T E R , B E L L V I L L E , Z U I D A F R I K A 

Thomas John Watson Jr (i) 
werd geboren op 14 januari 
1914 in Dayton, Ohio. Dit was 
slechts een paar dagen nadat 
zijn vader, Thomas Watson Sr, 
was ontslagen door NCR. Maar 
het was ook in hetzelfde jaar, dat 
vader Watson werd aangesteld 
als General Manager van de 
ComputingTabulatingRecording 
Company die tien jaar later zou 
worden herdoopt in IBM. Na 
de geboorte van Tom kreeg het 
echtpaar Watson nog twee doch

ters en een zoon, jane, Helen en 
Arthur. De twee jongens waren al 
op jonge leeftijd vertrouwd aan 
het bedrijf van hun vader en Tom 
Watson kon zich later een bezoek 
aan de IBMfabriek in Dayton 
herinneren toen hij pas vijf was. 

"Ik voelde mij zo onlosmakelijk verbonden met mijn vader 

dat ik, misschien uit eergevoel voor de oude heer, wellicht 

uit domme koppigheid, mij gedwongen voelde om de we

reld te bewijzen dat ik net zoals hij kon uitblinken", aldus 

Tom Watson in het begin van zijn autobiografie Father, 

Son & Co: My life at IBM and beyond (1990). Tom Watson, 

de zoon van zijn even beroemde vader wiens naam hij ook 

droeg, leidde IBM van het ponskaarten en tabulatortijd

perk naar het tijdperk van de moderne computer. 

Soms moest hij ook met zijn 
vader mee op zakenreizen door 
Europa om zo alvast gewend 
te raken aan zijn toekomstige 
werkomgeving, zoals Watson Sr. 
dat in gedachten had. Later zou 
Tom hierover zeggen: "Mijn va

der en ik hadden verschrikkelijke 
ruzies... Hij voelde als een deken 
die alles bedekte." 
Dit wekt geen verbazing, aange

zien beide Watsons nogal koppig 
waren en een opvliegende natuur 
hadden. Het milieu waarin hij 
opgroeide, gecombineerd met 
een zekere mate van dyslexie, 
had tot gevolg dat Watson 

een moeilijke leerling was. Als 
teenager kreeg hij al aanvallen 
van depressie en hij leed aan 
een gebrek aan zelfvertrouwen. 
Hij kon zichzelf niet zien als de 
persoon die eens het roer zou 
moeten overnemen bij IBM. Hij 
vertelde zelfs zijn moeder een 
keer in vertrouwen: "Ik kan niet 
voor IBM gaan werken". Uiter

aard had dit allemaal een slechte 
uitwerking op zijn schoolpres

taties en het nam hem dan ook 
zes jaar en drie scholen om zijn 
middelbare school af te maken. 
Ondanks zijn slechte schoolre

sultaten en met wat ongevraagde 

hulp van zijn invloedrijke vader, 
kreeg hij het voor elkaar om bij 
de Brown Universiteit te worden 
aangenomen. Deze universiteit 
behoorde tot de Ivy League en 
was gehuisvest in Rhode Island. 
Op de universiteit had de rebelse 
Watson echter meer belangstel

ling voor feestjes, drank, dansen 
en net plaatselijke nachtleven 
dan voor zijn studies. Als eer

stejaars student had hij geleerd 
om te vliegen en behalve dat dit 
hem het nodige zelfvertrouwen 
gaf, ontwikkelde hij al gauw een 
passie voor zijn nieuwe hobby In 
1937 verleende Brown Universi

teit Watson toch maar zijn B.A. 
[Batchelor of Art] graad. 

Watson begint bij IBM 
Ondanks zijn eerdere twijfel 
besloot Tom Watson gedurende 
zijn laatste jaar op de universiteit 
het te proberen bij het bedrijf van 
zijn vader. Na zijn afstuderen 
begon hij als leerlingverkoper op 
de IBM opleidingsschool voor 
vertegenwoordigers in Endicott, 
New York, waar zijn vader's 
beroemde slagzin "THINK" in 
grote letters boven de ingang 
hing. Daar werd hij opgeleid in 
de beleidsregels en de producten 
van het bedrijf tabuleermachi

nes, tijdklokken en ponskaart
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apparatuur. Na afloop van zijn 
opleiding tot vertegenwoordiger 
kreeg hij een prachtig rayon 
toegewezen in het financiële 
district van Manhattan - het 
hielp om het zoontje van de baas 
te zijn - en kreeg hij een target 
toegewezen van het aantal ver-
koopsbezoeken dat hij per dag 
moest doen. Alhoewel hij goede 
resultaten behaalde, leed Watson 
nog steeds aan een gebrek aan 
zelfvertrouwen en hij zag elk 
succes als een gevolg van zijn 
naam en niet als gevolg van wat 
hij zelf deed. Hij had een hekel 
aan zijn werk en probeerde dan 
ook om zijn dagelijks te maken 
verkoopbezoeken in de ochtend 
al af te handelen, zodat hij de 
middagen kon besteden aan 
zijn hobby: vliegen. De avonden 
besteedde hij gewoonlijk, zoals 
hij dat als playboy gewend was: 
drinken en dansen in nachtclubs. 
Bij IBM deed zijn gedrag wel de 
wenkbrauwen fronsen, maar 
Watson Sr. zei niet al te veel over 
het gedrag van 'terrible Tommy', 
waarschijnlijk, omdat de naam 
Watson (nog) niet in de roddel
pers werd genoemd. 

Tweede Wereldoorlog 
Toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, meldde Tom Wat

son zich bij de Amerikaanse 
Luchtmacht als vlieger. Niet 
alleen kwam hiermee een lang 
gekoesterde droom uit, maar hij 
realiseerde zich later ook, dat het 
een keerpunt in zijn leven was. 
In 1941, kort na Pearl Harbor, 
trouwde hij met Olive Cawley, 
die hem in 1944 een zoon 
schonk-Thomas John Watson 
III - gevolgd door vijf dochters. 
Het huwelijk duurde tot Tom's 
overlijden. 
Na de Japanse aanval op de 

Amerikaanse basis Pearl Harbor 
kreeg Watson de opdracht 
langs de kust van Californië 
te patrouilleren op zoek naar 
mogelijke Japanse onderzee
boten. Omdat hij daar niet zo 
goed kon opschieten met zijn 
commandant vroeg hij zijn 
vaderom te interveniëren. Een 
week later werd hij overgeplaatst 
naarde Militaire School voor 
Legerleiding en Algemene Staf 
in Fort Leavenworth in Kansas. 
Hier promootte hij met succes 

het gebruik van vliegsimulators 
bij de opleiding van piloten. Hij 
werd al gauw aangesteld als 
aide-de-camp en piloot voor 
generaal-majoor Follett Bradley. 
Hij nam Watson mee op zijn rei
zen naar Moskou, waar Watson 
de generaal vaak rondreed en 
-vloog. Doordat hij verscheidene 
keren in Rusland was, begon hij 
Russisch te leren. Dit zou hem 
later goed te pas komen toen hij 
op latere leeftijd als Amerikaanse 
ambassadeur werd aangesteld 
in de Sovjet-Unie. Watson was 
een uitzonderlijk goede piloot 
en werd uiteindelijk bevorderd 
tot luitenant-kolonel. Hij was 
van plan om na de oorlog com
mercieel piloot te worden voor 
United Airlines. Later vertelde hij 
m zijn autobiografie dat, toen hij 
dit in een gesprek met Bradley 
toevallig noemde, de generaal 
opmerkte: "Werkelijk? Ik ben er 
altijd vanuit gegaan, dat je terug 
zou gaan om de leidingvan IBM 
op je te nemen." Watson was 
stomverbaasd en vroeg hem of 
hij dacht, dat hij dat wel aan kon. 
"Natuurlijk wel!", antwoordde de 
generaal. Bradley's vertrouwen 
m hem zette Watson aan het 
denken en deed hem uiteindelijk 
van gedachten veranderen. 

Aan het roer bij IBM 
In 1946 kwam Thomas j . 
Watson Jr. terug bij IBM en zes 
maanden later werd hij bevor
derd tot vicepresident. Vier 
maanden daarna werd hij lid 
van de Raad van Commissaris
sen. Hij trof een bedrijf aan dat 
inmiddels was gegroeid naar 
een jaaromzet van 138 miljoen 
dollar met meer dan 18.000 
trouwe werknemers. De produc
tielijn bestond uit tabulators, 
ponskaartapparatuur, boek
houdmachines, weegschalen, 
schrijfmachines, tijdklokken en 
werktiidregistratiemachines. Het 
naoorlogse IBM was dominant 
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in de meeste van deze industrie
takken. Watson realiseerde zich 
al vrij gauw dat de technologie 
waarop het bedrijf was gebouwd, 
snel aan het verouderen was en 
hij begon de bedrijfskoers aan 
te passen. Hij besefte dat de 
computers uit de vroege jaren 
vijftig - tegenwoordig zouden 
wij ze 'primitief noemen, omdat 
computers in die tijd nog met 
elektronenbuizen werkten - aan
zienlijk sneller waren dan IBM's 
snelste mechanische tabulators. 
Watson stelde honderden 
deskundigen aan die ervaring 
hadden op het nieuwe gebied 
van de elektronica en nodigde 
specialisten uit, zoals John van 
Neumann (2), om les te komen 
geven aan IBM wetenschappers 
en technici. Hij investeerde ook 
een groter deel (9%) van IBM's 
inkomsten in Research and 
Development. Watson Sr. was 
er niet zo van overtuigd, dat de 
tabulatorindustrie een aflopende 
zaak was en was het niet met 
zijn zoon eens. Het leidde tot 
heftige woordenwisselingen, 
maar de jonge Watson hield voet 
bij stuk. 

In 1952 stelde het Departement 
van justitie een antitrust-geding 
in tegen IBM. IBM stemcietoe 
in een gerechtelijk bevel, waarbij 
ze werd gedwongen om veel 
van haar concurrentiebelem-
merende handelspraktijken op 
te geven. Omdat dit bevel vooral 
het gebruik van tabulators en de 
fabricage van ponskaarten en 
ponskaartapparatuur betrof, had 
Watson er weinig bezwaar tegen 
het bevel te tekenen, teneinde 
zodoende de langlopende zaak 
tot een einde te brengen. Zijn va
der was het daar niet mee eens 
en dat gold ook voor de meeste 
leden van de directie, maar Tom 
voorzag dat deze technologie in 
de komende jaren meer en meer 
in onbruik zou raken. Het bevel 
zou zodoende het bedrijf niet 
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werkelijk schade berokkenen. 
Vier jaar later ondertekende IBM 
het bevel. 

In 1952 werd Watson benoemd 
tot president-directeur van IBM. 
In hetzelfde jaar lanceerde IBM 
de IBM 701, IBM's eerste grote 
computer die met elektronen-
buizen (3) werkte. De 701 kon 
informatie verwerken met een 
snelheid van 17.000 instructies 
per seconde. Alhoewel de voor
verkoop - tot ieders verrassing 
- resulteerde in dertig schriftelijk 
beloofde orders, werden er 
uiteindelijk slechts 19 computers 
geïnstalleerd. Toch was dit meer 
dan genoeg om IBM's investe
ring van drie miljoen dollar terug 
te verdienen. Bovendien bleek 
het een uitstekend leerproces 
voor IBM in haar streven naar 
dominantie in deze industrie. 
Het betekende ook een voortdu
rend proces van snelle en heftige 
aanpassingen in de nieuwe 
technologie. 

Op 8 mei 1956 nam Thomas j . 
Watson Jr. het stokje over van 
zijn vader en werd hij als Chief 
Executive Officer van IBM aange
steld. Zes weken later, op 19 juni 
1956, overleed zijn vader, Tho
mas J. Watson Sr. Tom Watson 
Jr. drukte het zelf als volgt uit: 
"Toen mijn vader in 1956 over

leed - zes weken nadat hij mij als 
hoofd van IBM had aangesteld -
was ik de meest bevreesde man 
in Amerika. Tien jaar lang had hij 
mij klaargestoomd om hem op 
te volgen, en ik was een jonge 
man die eropuit was om snel 
over te nemen, eigenwijs en on
geduldig. Nu had ik opeens die 
felbegeerde positie - maar wat ik 
niet had was mijn vader om op 
terug te kunnen vallen." 

In 1957 introduceerde IBM de 
IBM 305 RAMAC (Random Ac
cess Method of Accounting and 
Control). Dit computersysteem 
bestond uit de 305 processor, het 
grote 350 disksysteem (met vijf 
tig disks met een doorsnede van 
60 cm), een operator console, 
een kaartlezer en een printer. De 
IBM 305 RAMAC staat afgebeeld 
op een Guinea-zegel van 2008 
(4a). Op de andere zegel staat 
Frances Allen (4b) afgebeeld die 
in 1957 bij IBM begon te werken. 
Als oud-wiskundelerares kreeg ze 
als eerste opdracht om de IBM 
wetenschappers FORTRAN aan 
te leren - een afkorting van FOR-
mula TRANslation - de nieuwe 
programmeertaal die op 15 april 
1957 uitkwam. 

Onder Watson bouwde IBM 
voortdurend grotere, betere en 

snellere computers. In 1958 werd 
de IBM 7090 aangekondigd -
het was een van de eerste main
frame computers die gebruik 
maakte van transistors (5). De 
7090 had een verwerkingssnel
heid van 229.000 instructies per 
seconde. 

IBM 1401 computer 
In 1959 kondigde IBM de IBM 
1401 aan (6a) -een uiterst suc
cesvolle commerciële digitale 
computer waarvan er meer dan 
10.000 zijn geïnstalleerd. Dit 
computersysteem bestond uit 
de 1401 CPU (Central Processing 
Unit), de IBM 1403 printer-een 
snelle ketting impactprinter - de 
1405 disk drive met verwissel
bare schijfeenheden en de 1402 
ponskaartmachine. Ponskaarten 
werden in die tijd soms gewoon 
per post verstuurd zoals deze 
jachtvergunning (7) uit 1969 
voor een geweiioos hert. De 
ponsgaten in het midden van 
deze kaart stellen het nummer 
(R548347) van de jachtvergun
ning voor. 

Als leerling-programmeur begon 
ik mijn carrière op de compu-
terafdeling van het hoofdkan
toorvan een multinational in 
Rotterdam. Mijn eerste opdracht 
was het leren van SPS (Symbolic 
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Programming Systems), de 
programmeertaal voorde IBM 
1401. De IBM 1401 computer 
van het bedrijf stond in een grote 
zaal met airconditioning, een 
verhoogde vloer en een lucht-
sluis. De computer werkte 24 uur 
per dag en werd bediend door 
een groep operators in witte 
jassen. Programmeurs werden 
alleen toegelaten in dit streng 
bewaakte gebied op vooraf 
geregelde testtijden of om in 
noodgevallen fouten te herstel
len. Onze 1401 had het geheu
gen van 4K! (niet 4Gb, niet 4Mb, 
maar 4.096 bytes) en het had 
ook geen vermenigvuldig- of deel 
rekeninstructies. Dit laatste was 
wel beschikbaar bij IBM, maar 
ons bedrijf had besloten deze 
optie niette installeren. Hier
door moesten wij onze eigen 
subroutines voor vermenigvuldi
gen en delen schrijven. Al onze 
programma's moesten binnen 
de 4K blijven met als gevolg, dat 
wij meesters werden in het woe
keren met en besparen van elke 
mogelijke byte, bijvoorbeeld door 
het weglaten van de eeuw in een 
geboorte- of factuurdatum. Onze 
vakkundigheid in het besparen 
van enkele bytes zou later de oor
zaak worden van het wereldwijde 
beruchte Y2K probleem (8), dat 
zich rond de laatste eeuwwisse
ling afspeelde. Mea culpa! 
Wij spraken in vakjargon, 
waardoor Engelse woorden als 
'crash', 'dump', 'abort', 'bit' en 
'byte' een nieuwe betekenis kre
gen. Wanneer onze 1403 printer 
niet meer wilde werken, openden 
wij de achterkant en kregen wij 
hem soms met behulp van een 
soldeerbout weer aan de gang. 
Op deze computer 'draaiden' 
wij de salarissen, facturering, 
boekhouding en nog een aantal 
toepassingen voor het dozijn 
dochterondernemingen hier te 
lande. Toen het bedrijfin 1967 
het geheugen van de 1401 van 
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4K uitbreidde naar 8K, waren 
wij met stomheid geslagen: wat 
moest je doen met zoveel geheu
gen? je kunt je voorstellen noe 
wij ons voelden toen de firma 
een jaar later baareerste IBM 
S/360-40 aanschafte met een 
geheugen van 64K - ons speel
veld werd opeens uitgebreid tot 
64.000 bytes! Die computer kon 
zelfs meer dan één programma 
tegelijk draaien! Onvoorstelbaar! 
Door de S/360-40 kwam ik ook 
in aanraking met twee andere 
programmeertalen: COBOL 
en PL/T. Het Zweedse stempel 
(9) toont reclame voor IBM's 
nieuwe S/360, terwijl de zegel 
van 1972 uit Ivoorkust (lo) net 
indrukwekkende controlepaneel 
van de S/360 laat zien met 
een vrouwelijke operator aan 
het console. Deze zegel toont 
nog een oude ponskaart in de 
achtergrond, terwijl rechtsonder 
een deel van een ferriet kernge
heugen staat afgebeeld. 
Computerprogramma's werden 
ontwikkeld op papier, waarna 
het uitgeschreven programma 
in 80-koloms ponskaarten werd 
geponst door de dames van 
de ponskamer. Daarna moest 
alles nagekeken worden op 
fouten en eventuele wijzigingen 
werden door de programmeur 
zelf geponst. Eventuele extra 

ponsgaten werden bijgeponst 
op een handpons die wij al gauw 
met verrassende vingervlug
heid leerden bedienen. Een nog 
snellere methode voor het testen 
van een programma was het 
modificeren van het programma 
via de knoppen op het indruk
wekkende computerbesturings-
paneel (6b) van de 1401, terwijl 
net programma werd gedraald. 
Dat waren nog eens tijden! 

IBM Series/360 
Op 7 april 1964 Introduceerde 
IBM haar grootste gok. Watson 
had meer dan vijf miljard dollar 
besteed - de fameuze five billion 
dollar gamble - aan de ontwik
keling van een nieuwe serie 
computers, de IBM Series S/360. 
Wanneer men dit investeringsbe
drag vergelijkt met de jaaromzet 
in i960 van ongeveen,8 miljard 
dollars, kan men terecht van een 
gok praten. De S/360 series ge
bruikte integrated circuits ofwel 
chips, waarvoor jack Kilby (n) 
in 1958 met zijn ontdekking de 
basis had gelegd. Moderne tech
nologie heeft ervoor gezorgd, dat 
de huidige microprocessors (12) 
steeds meer capaciteit krijgen. 
De S/360 series maakte het 
mogelijk voor gebruikers om 
met een klein model te beginnen 
en dit later op te schalen naar 
een groter model, wanneer dat 
nodig was. Het kleinste model 
in de S/360 reeks was model 20, 
gevolgd door de modellen 30, 
40, 50, 65 en 75 waarbij elk groter 
model meer werk kon verzet
ten en waarbij de verwerkings
snelheid op liep tot 1,7 miljoen 
instructies per seconde. 
IBM deed er duidelijk alles aan 
om verstokte i40i-gebruikers 
over te halen naar het nieuwe 
S/360 systeem. De mogelijk
heid tot uitbreiding naar een 
steeds groter model bij de S/360 
was ook terug te vinden in haar 
naam: 360 graden in een cirkel 

(9). Ondanks dat de S/360 ook 
geplaagd werd door de meest 
voorkomende problemen in de 
computerindustrie - software 
die fouten bevat en/ofte laat 
geleverd wordt - waardoor IBM 
redelijk in paniek raakte, was 
Watsons gok van vijf miljard dol
lar een ongekend succes. Hier
door kon de computerindustrie 
in de hele wereld zogezegd in 
twee kampen worden verdeeld: 
IBM en de BUNCH -waarbij 
BUNCH stond voor Burroughs, 
UNIVAC, NCR, Control Data 
Corporation en Honeywell. In de 
Verenigde Staten had IBM nog 
twee andere concurrenten - RCA 
en General Electric - wat daar 
resulteerde in de uitdrukking: 
Sneeuwwitje [IBM] en de Zeven 
Dwergen. Microsoft werd pas 
in april 1975 opgericht. Big Blue 
(nog een bijnaam van IBM die 
voortkwam uit de kenmerkende 
blauwe kleur van haar compu
ters) was de onbetwiste wereld
leider in de computerindustrie 
geworden met ongeveer 35.000 
computers, terwijl de andere 
spelers een meer of minder 
ondergeschikte rol speelden. In 
1970 kondigde IBM de nieuwe 
S/370 computergeneratie aan 
die uiteraard uitwisselbaar was 
met de S/360. De S/370 familie 
kwam met nieuwe begrippen 
zoals een virtueel geheugen, 
relationele database technologie 
en halfgeleiders. 

IBM logo's 
Het oudste IBM logo was in 
de vorm van een aardbol (13) 
en werd in 1924 in gebruik 
genomen. Dit logo is terug te 
vinden op brieven van IBM uit 
die tijd (14) en werd tot 1946 
gebruikt. Op de afgebeelde 
brief uit 1940 bevat de zegel de 
firmaperforatie (perfin) "BIM" 
(15) die gebruikt werd op de 
IBM kantoren in New York van 
1926 tot 1954. Na de Tweede 
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Wereldoorlog besloot Watson 
Sr. het oude vooroorlogse logo 
te vervangen met een moder
ner beeldmerk. De beroemde 
IBMaardbol werd op ^ januari 
1947 vervangen door een logo 
bestaande uit grote open letters 
van het lettertype "Beton Bold" 
(i6). Alhoewel net open logo 
in 1956 weer was vervangen, 
werd het toch tot in de tachtiger 
jaren nog gebruikt. Één van de 
eerste dingen die Watson jr. 
deed toen hij in 1956 het stokje 
overnam bij zijn vader, was het 
weergeven van de verandering 
in de leiding naar buiten. Hij 
deed dit o.a. door het logo te 
veranderen en de open "Beton 
Bold" letters te veranderen 
In solide letters. Beide logo's 
staan afgebeeld op een stempel 
uit Oostenrijk (17). In 1972, na 
het aftreden van Watson jr., 
moderniseerde IBM haar logo 
opnieuw en veranderde haar 
beeldmerk in de tegenwoordige 
versie met acht horizontale 
strepen (i8), gewoonlijk in IBM
blauw uitgevoerd. Er bestaan 
ook versies met 13 strepen 
( igj alhoewel daar in de IBM 
archieven op het internet geen 
melding van wordt gemaakt. De 
2004 zegel van Egypte (20), die 
werd uitgegeven ter herdenking 
van 50 jaar IBM in Egypte, laat 
ook een 13strepen logo zien in 
IBMblauw. 

Watson treedt af 
Watson was van plan om op 
60jarige leeftijd met pensioen te 
gaan in 1974, maar hij werd eind 
1970 getroffen door een hartaan
val. Hoewel hij herstelde, besloot 
hü op 29 juni 1971 vervroegd 
af te treden als IBM directeur 
en voorzitter van de Raad van 
Bestuur. Hij had IBM laten uit
groeien tot een industriële reus 
met een omzet van meer dan 
acht miljard dollar, vestigingen 

over de hele wereld en een totaal 
personeelsbestand van 256.000 
werknemers. 

In 1979 vroeg de Amerikaanse 
president Jimmy Carter hem 
als ambassadeur in de Sovjet
unie, wat hij tot januari 1981 
heeft gedaan. Hij was ook voor
zitter van het Algemeen Advies 
College, dat de Amerikaanse 
president adviseert op het 
gebied van nucleaire kwesties 
en strategie. President John F. 
Kennedy nad hem hiervoor al 
in het begin van de jaren zestig 
gevraagd. 

Watson was een filantroop en gaf 
ruime schenkingen aan verschei
dene instellingen. De Columbia 
Universiteit ontving donaties 
van hem en stichtte in 1964 de 
Thomas J. Watson Bibliotheek 
voor Zakenwezen en Economie. 
De universiteit ontving ook 
geld voor de oprichting van het 
Watson House, waar nog niet 
afgestudeerde studenten konden 
verblijven. In 1968 stichtte Wat
son de Thomas J. Watson Beurs 
die het mogelijk maakte voor 
laatstejaarsstudenten van zo'n 
veertig universiteiten om één 
jaar in het buitenland te kunnen 
studeren. In 1981 vestigde Wat
son het Watson Instituut voor 
internationale Studies aan zijn 
alma mater, de Brown Universi
teit in Rhode Island. Dit instituut 
zocht naar oplossingen voor de 
belangrijkste problemen in de 
wereld en functioneerde als een 
centrum voor de ontwikkeling 
van buitenlands beleid. Watson 
gaf ook ruimschoots aan het 
Greenwich Ziekenhuis in Con
necticut, dat in 2005 haar nieuwe 
Olive en Thomas J. Watson Jr. 
vleugel opende. 

In 1990 publiceerde Watson zijn 
autobiografie Father, Son &, Co: 
My life at IBM and beyond. 
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Nadat hij complicaties kreeg na 
een beroerte, overleed Thomas 
John Watson Jr. op 79jarige 
leeftijd op 31 december!993 in 
Greenwich, Connecticut. Olive, 
zijn vrouw met wie hij 52 jaar 
getrouwd was geweest, overleed 
bijna 11 jaar later op 13 november 
2004 in haar huis in Greenwich. 

Thomas John Watson Jr. geëerd 
1964 President Lyndon B. 
Johnson onderscheidde hem 
met de Medal of Freedom, de 
hoogste burgeronderscheiding 
die Amerika kent. 
1976Aangesteld in de Junior 
Achievement U.S. Business Hall 
of Fame. 
1986  Het tijdschrift Fortune 
vertoonde Watson op haar voor
blad en noemde hem daar "De 
Meest Succesvolle Kapitalist in 
de Geschiedenis". 

Op 30 juni 1999 gaf Palau, een 
kleine eilandengroep in de Grote 
Oceaan ten noorden van Nieuw 
Guinea, een velletje uit met 25 
zegels getiteld "The Information 
Age: Visionaries in the Twentieth 
Century". De zegels hadden 
afljeeldingen van prominente 
personen uit de wereld van de 
moderne Informatie Technolo
gie. Voor meer informatie over 
deze uitgifte verwijs ik de lezer 

maar mijn artikel About Cyber 
Geeks, Gurus and Geniuses uit 
2001. Terecht maakt Thomas 
J. Watson Jr. deel uit van deze 
groep van 28 moderne compu
terhelden met zijn afbeelding 
(T) op de vierde zegel in rij drie 
van dit Palauvel. Het is de enige 
zegel, waarop hij staat afgebeeld. 

Het artikel over Thomas J. 
Watson Sr. verscheen in februari 
2010. 
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PADVINDERSPOST 

Koeriers- en postdiensten 
van de Nederlandse Pad
vinders aan het begin en 
het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, door René 
Taselaar. 132 Pagina's. 
Posthistorische Studies 
24. Po&Po. Arnhem 200g. 

Na de capitulatie van het 
Duitse leger in Wage
ningen op 6 mei 1945 
duurde het geruime tijd, 
voordat de Nederlandse 
PTT voldoende was 
opgekrabbeld en 'ge
zuiverd' om weer aan de 
slag te kunnen gaan. De 
Nederlandse padvinderij 
die tijdens de oorlog was 
verboden ten gunste van 
de Nationale Jeugdstorm 
en Hitlerjugend, stond te 
popelen om de opge
spaarde energie nuttig te 
maken. In diverse steden 
had men al lang zijn 
plannen ontwikkeld en 
materialen (stempels!) 
vervaardigd om in deze 
lacune te voorzien. Omdat 
lange tijd in grote delen 
van het land communi
catie niet mogelijk was 
geweest, leefde bij veel 
Nederlanders de acute 
behoefte te vernemen of 
familie elders de oorlog 
tenminste had overleefd. 
Daartoe had het Rode 
Kruis vraag- en antwoord
formulieren ontwikkeld 
en uitgegeven. Zodra een 
stad was bevrijd, gingen 
padvinders aan de slag 
om dergelijke formulie
ren postaal te verwerken 
en door het hele land 
te vervoeren en af te 
leveren. Daar kwam ook 
al spoedig andere post bij, 
zelfs naar en vanuit het 
buitenland. Vooral in het 
zuiden van het land, waar 
de PTT na de bevrijding in 
de herfst van 1944 alweer 
enige tijd operationeel 
was, konden de offici
ële posterijen het laatste 
traject voor hun rekening 
nemen. Zo was er bijvoor
beeld de zgn. Waalroute, 
per schip van Rotterdam 
naar Nijmegen; vandaar 
naar 's-Hertogenbosch, 
alwaar de PTT de verdere 
bezorging in Zuid-Neder
land ter hand nam. 
Het padvinders traject was 
er een van improvisatie 
en doorzettingsvermo

gen: te voet, op de fiets, 
per schip en meeliftend 
met militaire voertuigen, 
auto's van het Rode Kruis 
en vrachtwagens die van 
Zuid naar Noord en van 
Oost naar West eerste 
levensbehoeften aanvoer
den. 
René Taselaar heeft grote 
kennis van Nederland 
tijdens de Tweede We
reldoorlog. Zo schreef 
hij vanaf september 2002 
maar liefst 60 artikelen 
over uiteenlopende on
derwerpen op dit terrein 
in "Terugblik '40-'45", 
maandblad van de Docu-
mentatiegroep '40-'45. 
Het 500e nummer van 
dit blad verscheen in 
december 2010. Taselaar 
heeft het als themanum
mer geheel mogen vullen 
met een artikel van 22 pa
gina's over "Werkkampen 
voor gemengd-gehuwde 
joden in Noord-Holland 
in 1944". 
Zijn speurzin en vasthou
dendheid, gesteund door 

een groot netwerk van 
archivarissen, posthisto-
rici en verzamelaars, heeft 
geresulteerd in een boek 
over Padvinderspost, 
uitgegeven in 2009 als nr. 
24 van de Posthistorische 
Studies van Po & Po. Het 
boek wil een naslagwerk 
zijn, waarin alle kennis is 
verzameld die hij, voort
bouwend op het werk van 
W.J. van Doorn, tot dan 
had kunnen vergaren. 
Taselaar is daarin op 
prachtige wijze ge
slaagd. Mede vanwege de 
talrijke afbeeldingen van 
poststukken en andere 
documenten is het boek 
zeer toegankelijk. Het 
leest bij wijze van spreken 
als een jongensboek. 
Van de meeste padvin
derspostdiensten zijn al
leen de speciale stempels 
bekend die zij op de door 
hen behandelde post 
hebben geplaatst. Want 
stempelen deden ze graag 
en met verve, vaak ook te
gen de voorschriften 

in op de postzegels. De 
stempels vervaardigden 
ze van linoleum of met 
behulp van een (kinder) 
stempeldoos. Ook ge
bruikten zij de rubberen, 
algemene stempels van de 
betreffende padvinders-
groep. Taselaar heeft er 
een helder overzicht van 
samengesteld, in beschrij
ving en afbeelding. 
Van de organisatie en 
werkwijze van de padvin
derspostdiensten in Am
sterdam en Gouda is iets 
meer bekend door middel 
van krantenartikelen en 
logboekaantekeningen. 
Het best gedocumenteerd 
is de padvinderspost
dienst Rotterdam. In het 
Scoutingmuseum "De 
Ducdalf" in Rotterdam 
is veel documentatie 
bewaard gebleven. Mede
delingen van de Padvin
ders Hulpdienst over de 
op te zetten organisatie, 
een personeelslijst, 
een presentielijst, een 

Padvinderspost 
_.- J - Al 

René E.Taselaar 

•Be Bl ' t ' l" 

Uitg3ve »an de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en |>oststempelve«amelaa.s 

legitimatiebewijs, maar 
vooral de dagrapporten 
van 'postmeester' D.P. 
Heyink verschaffen de 
lezer een tamelijk volledig 
beeld van de gang van 
zaken. Bovendien zijn ver
reweg de meeste bewaard 
gebleven poststukken 
die door padvinders zijn 
behandeld afkomstig van 
de Rotterdamse dienst: 
ongeveer 70 van de ruim 
100 thans bekende formu
lieren, brieven en kaarten. 
Dat is slechts een fractie 
van het totaal: in Rotter
dam zijn meer dan 30.000 
poststukken verwerkt! 
Dat gebeurde in een korte 
periode. De Rotterdamse 
Padvinderspostdienst 
fiinctioneerde van 10 tot 
25 mei 1945. Op die laat
ste datum functioneerden 
de Posterijen in Rotter
dam weer normaal. 
Het meest vertellen de 
poststukken zelf, althans 
voor de goede verstaan
der. Taselaar heeft van 
veel brieven de afgelegde, 
vaak gecompliceerde 
routes gereconstrueerd. 
Vaak is te zien dat er een
drachtig werd samenge
werkt door verschillende 
padvindersgroepen, het 
Rode Kruis en de PTT. 
Het naar mijn mening 
mooiste exemplaar is te 
vinden op pagina 26. Daar 
is een vensterenveloppe 
afgebeeld met stempels 
van de padvinderspost
diensten van Rotterdam, 
Utrecht en Amsterdam. 
Op de in Amsterdam 
afgestempelde achterzijde 
van de envelop staat een 
doorgestreept, gedrukt 
adres in Amsterdam en 
een getypt adres in Rot
terdam. Mogelijk was er 
sprake van hergebruik. 
De eerste pagina's van 
het boek vertellen over 
padvinderskoeriers in 
de meidagen van 1940. 
Padvinders belastten 
zich in die dagen o.a. 
met het overbrengen van 
berichten en het doen van 
opzoekingen van vermiste 
personen. Schriftelijke 
bewijsstukken van hun 
activiteiten uit die tijd zijn 
evenwel niet gevonden. 

H.B.M. vanWerkhoven, lid 
Nederlandse Academie voor 
Filatelie 

3"l 



PostBeeld.nl 
groeit! 

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

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

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

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

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
OROOTFORMAATZEOELS ALLE PRUZEN IN EURO' S 1 
Zwitserland ; met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
FinTand : grote sortering 
Wereid : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

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

8,50 

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

8,50 
15,00 
21,00 
8,00 
8,00 

110,00 
190,00 
95,00 

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

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

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

Levering onder rembours + € 11,50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bank rek.nr. 82 19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. KIngstraat 55 - 6245 OH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

ZUTPHENSE 
EGELHANDEE' 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN 
^ h e b b e n ^ i n j i i t g e ^ ^ Open ingstijden: 

Tel.: 0575 - 54 02 54 woensdag 13-30 u. - 17.30 u. 
Fax:Q575 - 51 40 48 donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
E-maiL poscmaster@dezutphensepostzcgelhandel.nl vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
W^é«>^; www.dezutphensepostzegelhandel.nl zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandelijkse vellingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod l<avels tegen aantrekkelijl<e inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: j.zinkstok@poveia.nl 
littp://www.poveia.nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 9 en 10 september 2011 
haar 169^ openbare veiling 

Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 
Wij vellen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 

Nederland, Overzee en buitenland. 
Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 

verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 
restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Teiefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-maii: info@brabantsepostzegeiveillng.nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan I! 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 

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

Bureau de Troye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 
ofinfo(a)bureaudetroye.nl 

http://PostBeeld.nl
http://www.freestampcatalogue.com
http://www.postbeeld.nl
mailto:poscmaster@dezutphensepostzcgelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
mailto:j.zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia.nl
mailto:info@brabantsepostzegeiveillng.nl
http://www.bpveiling.nl
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www.postzegelpartllencentrale.nl 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 
Openingstijden: ma t /m zat 9 tot 17uur 
Email: admin(Q)postzegelpartijencentrale.nl 

http://www.postzegelpartllencentrale.nl


VERSCHILLEN HERKENNEN: 
SOEKARNO ZEGELS 

Gedrukt in Haarlem en Djakarta van 1951 tot IQ64 
H . W . V A N DER V L I S T A . I . E . P . C O P Y R I G H T 2 0 1 1 

Hij zond mij een gescande afdruk 
van twee verschillende 2 Rupiah 
zegels. 
Opvallend was dat het ene zegel 
een zeer strakke en scherpe 
rasterstructuur en de andere 
een wazige en vrij onscherpe 
rasterstructuur had waaruit het 
zegelbeeld was opgebouwd. 
Daarnaast was de kamperforatie 
van de eerste strak en de tweede 
rafelig met soms papierresten in 
de perforatie. 
Mijn eerste voorlopige conclusie 
was: De eerste is gedrukt bij Joh. 
Enschedé en de tweede in Indone
sië bij Pertjetakan Kebajoran. 
Bij navraag tijdens een bezoek 
aan drukkerij Joh. Enschedé was 

Enige tijd geleden vroeg een verzamelaar mij of ik hem 

duidelijk kon maken hoe hij de verschillen kon herken

nen van de postzegels met de beeltenis van President 

Soekarno, vervaardigd via rasterdiepdruk in de periode 

1951 tot 1964 bij drukkerij Joh. Enschedé in Haarlem en 

drukkerij Pertjetakan Kebajoran in Djakarta, Indonesië. 

ook hier de conclusie dat de 
eerste in Haarlem was gedrukt en 
de tweede in Indonesië. 

Na ontvangst van meerdere 
series postzegels, nadat de 

verzamelaar deze zelf al had 
getracht uit te zoeken als zijnde 
Enschedé- en Kebajoran-zegels, 
heb ik twee verschillende series 
gescand op 400% en 600 dpi 
(dots per inch). Direct waren 

duidelijke verschillen herkenbaar. 
Alle postzegels, gedrukt bij Joh. 
Enschedé hebben duidelijk 
herkenbare rasterstructuren en 
de kamperforatie is scherp. Ook 
de gebruikte cijfers hebben gelijke 
structuren. De gom is enigszins 
dof en gelijkmatig van structuur 
Onder UV-licht heeft het papier 
een enigszins bruinrose kleur. 
Over het algemeen zijn de druk-
kleuren van de postzegels vrij 
constant. 

Alle postzegels, gedrukt bij 
Kebajoran vertonen veel onge
lijkmatige rasterstructuren en de 
kamperforatie veel papierresten in 
de perforatiegaten. De 'tandings-

^ j^^ 
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bruggen'hebben veel'voelbaar- gedrukte postzegels, dan is direct den slechts twee postzegels van President Soekarno 1951-1963 en 
tjes'. De gom is enigszins glim- duidelijk dat niet alleen de beelte- ieder, zowel de Haarlemse als de 1951 President Soekarno, ontwerp 
mend en de zegelwaarden zijn nis minder details vertoont, maar Djakarta zegels, in kleur afgebeeld M. Irot/Joh. Enschedé meer infor-
grof, vooral de 15, 20, 25,30,40 ook dat de teksten veel onscher- en één waarde (1.50) van ieder in matie vinden over de drukdata, 
en 50. Onder UV-licht reageert het perzijn van dein Djakarta gedruk- zwart/wit, waardoor de verschillen oplagen, drukkleuren, gebruikte 
papier'wittig'. De drukkleuren van te postzegels. Zowel de cijfers als nog beter herkenbaar zijn. papiersoorten ed. 
deze postzegels variëren nogal. het woord RUPIAH zijn bij deze Naast deze zegelbeelden, worden /www.galeoptix.nl/ßla/indsoeki. 

zegels onscherp en de woorden alle uitgemaskerde losse zegel- mm en 1vww.xs4all.nl/~dziewon/ 
De zegels zijn in de periode 1951 REPUBLIK INDONESIA lopen waarden 1,1.25,1.50,2,2.50,3, ßa/'mdi%i.htm). 
toten met 1953 bij Joh. Enschedé dicht. De Haarlemse postzegels 4, 5, 6,10,15,20, 25,40 en 50 in Hij vermeldt wel daterverschil-
in Haarlem gedrukt. Nadat men hebben duidelijke open letters. vergroting afgebeeld. len in de waardecijfers zijn, maar 
m Indonesië de beschikking kreeg Het lijkt bijna of men een kopie Duidelijk zijn de verschillen her- beeldt deze niet af. 
over een rasterdiepdrukpers heeft gemaakt van de Haarlemse kenbaar biij vooral de 15,20,25, 
werden de zegels bij drukkerij postzegels en bij sommige nieu- 40 en 50 Rupiah waarden. De nummering is als volgt: 
Pertjetakan Kebajoran in Djakarta we waarden heeft ingemonteerd. oneven nummers voor alle zegels 
gedrukt in de periode 1957 tot Op internet kan men in artikelen gedrukt bij Joh. Enschedé, even 
1964. Omdat het teveel ruimte in beslag van Rein Bakhuizen van den nummers voor alle zegels gedrukt 
Vergelijkt men de vergrotingen zou nemen om alle dertig postze- Brink: Indonesische frankeer- bij Pertjetakan Kebajoran. 
van de in Haarlem en in Djakarta gels vergroot af te beelden, wor- zegels / Indonesian definitives 

http://www.galeoptix.nl/%c3%9fla/indsoeki
http://1vww.xs4all.nl/~dziewon/


FILAFAIR... 
2011 VAN START 

i ZJ 

Organisator Stichting Hertogpost heeft 
gezorgd voor beursstands van PostNL, 
DAVO, stichting Jeugdfilatelie Nederland en 
zo'n 25 postzegelhandelaren uit binnen en 
buitenland. De handelarenstands zijn ruim 
ingericht, w/aardoor alles zeer overzichte
lijk overkomt. Bii alle verkoopstands zal 
voldoende zitgelegenheid aanwezig zijn. 
Tevens is een Klein aantal gespecialiseerde 
verenigingen aanwezig met stands. Iedereen 
kan er rondneuzen in de zeer grote berg 
dubbeltjeszegels. Voor de jeugdige verzame
laars worden activiteiten georganiseerd in 
samenwerking met Stichting jeugd Filatelie 
Nederland. 

Waterrijk 
Het thema van dit jaar is: 'Waterrijk 's
Hertogenbosch'. 'sHertogenbosch ligt in de 
delta van de rivieren Aa, Dieze, Dommel en 
Maas. Door belegeringen, verdedigingen met 
vestinswerken heeft 'sHertogenboscn zich 
staande gehouden. 

Activiteiten: 
 Persoonlijke postzegels "Waterrijk 's
'Hertogenbosch &, Filafair... 2011". Deze 
postzegels hebben een reliëfdruk en/of een 
symbool(figuur) als perforatie. De oplage 
is beperkt en alles is beschikbaar zolang de 
voorraad strekt. Verkoopprijs per zegel € 1. 
Verkrijgbaar bij de stand van Filafair... 

 Twee beursvelletjes PostNL met het 

Een nieuwe naam, een nieuwe 

nationale postzegelbeurs in Zuid

Nederland. Op vrijdag 2 en zaterdag 

3 september wordt de eerste editie 

van de nationale postzegelbeurs 

Filafair gehouden in Maaspoort Sports 

& Events te 'sHertogenbosch. 

f 
gekozen thema. Prijs per velletje« 1,95. De 
eerste beursvelletjes met het nieuwe logo 
van POSTNL 

■ Speciale stempel(s) POSTNL, alleen ver
krijgbaartijdens Filafair... 2011. 

• Speciale enveloppen met stempel t.g.v. 
Filafair... 2011. Prijs met zegel en speciale 
beursstempel € 2. Verkrijgbaar van de stand 
van Filafair... 

■ Zelfklevende St. Janszegel van TNT Post en 

beperkt verkrijgbaar in 'sHertogenbosch 
e.o. Prijs per zegel € 1. Alleen verkrijgbaar bij 
stand Filafair... 

 Bij PostNL unieke postzegel maken van ei
gen foto's, tekeningen en afbeeldingen van 
memorycard of usbstick. Ook ter plaatse 
op de foto. Vanaf« 7,50 voor een velletje 
van tien zegels. 

Deze eerste Filafair... 2011 is geen ruilbeurs, 
maar een postzegelbeurs. Voor meer infor
matie en een routebeschrijving: 
www.filafair.nl. 

Filafair...2011, 23 september in Maaspoort 
Sports & Events, 'sHertogenbosch. Entree is 
gratis. Er zijn voldoende gratis parkeerplaat
sen. Ook is de Maaspoort Sports & Events 
eenvoudig bereikbaar met het openbaar 
vervoer en goed toegankelijk voor rolstoeP 
gebruikers. , s | 

Locatie en openingstijden. 
Maaspoort Sports &, Events, Marathonloop 1, 
5235 AA 'sHertogenbosch, 073  649 42 22 
Vrijdag 2 september: 11.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 3 september: 10.00 tot 17.00 uur 

Alle bezoekers krijgen een gratis verrassing, 
zolang de voorraad strekt! 

c; 

■■■ilt: 

S06 
■iiiiiiaB n: ■ ■ ■ ■ i l 1: iiiiiiiaiiiHiiiiii 1: 

p« 

http://www.filafair.nl


Firmanaam 

Belgisch maandblad De Postzegel 

BienerCmbH, 
Briefmarken und Katalogversand 

Briefmarken Dr. Rohde + Kornatz 

Brievenbeurs & Filamania, Stg. 

Classic Europe Philately / F. Zwanenburg 

DAVO uitgeverij 

Dieze, de, Postzegel en Muntenhandel 

Stamps DNS 

Dutchstamp 2000 

East Europe Philatelies 

Erik van Blerk 

Filafairzon InformatieS. Verkoop 

Filateliebeurs 

Filcon Postzegelhandel 

Geertzen Philatelie 

PZH Terwostamps 

Hertog C.KTh. den 

Interphila Postzegelhandel 

J.vD. Stamps 

Woonplaats 

Alken 

Reurlingen 

Kassel 

Zoetermeer 

Uitgeest 

Deventer 

'sHertogenbosch 

Hoorn 

Ede 

Druten 

Leiden 

'sHertogenbosch 

Loosdrecht 

Hilversum 

Waarder 

Terwolde 

Vi|n4i ^ "

Den Haag 

Heeze 

firmanaam , ; , 

Jeugd Filatelie Nederland Stg. 

Mast, W. i 

PostNL/Collectdub 

Postex2on 

Postzegelkring Latijns Amerika (LACA) 

PZH Advantage H. Sunnquest 

PZH H. Ceerts 

PZH Joke van den Berg 

PZH R. van Lingen 

Ruud Vergossen Filateli^ 

Schooten W. van * 
.;• 

Studie Kontaktgroep ie emissie 1852 

't Postzegelhoes Hans Mans 

Ten Kate Philatelie 

Veen, W. van 

Voorschotense Postzegelhandel

Wichmann Philatelie und ' | i 
Numismatik GbR Bnefmarken \ \ 
\ \ 

< 

; < 

'J

%l, 't Postzegelhoes Hans 
Mans J. v.d. Stampf Ruud Vergossen 

Filatelie PZH CICTh. Den Hertog PZH R. van Ungen 

I 

4 %J' 
■9 "~ 

I 

%. 

Dutchstamp 2000 

5 I"» lik 

Interphila PZH Jeugd Filatelie Nederiand 

W.Mast 

FILAFAIR... 2011 
PZHH.Geerts 

"̂Â ''' 
SUmps DNS 

#» .̂ 

dt Poet Iricvtfi 

 ^  . W.van studitle Latijns . , »__„ dtFllat« • _ m 
Geertzen Philatelie , u » , . . . „ , . .■ POSTEX . o 3. 

Schooten «nlul«U52 Amerika beun ïf ^ 
3 S 

2 & 3 september 2011 
Brlefmari(en Dr. Rohde & Classic Europe PZH Advantege H. PZH Terwostamps g. | 

Komatz Phllalety , , » , u j . m » 
Sunnquest PZH de DIeze 

Entree —•• 
— i — — ■ — ■ » I^l|'l|l|l ''\\ 

Biener GmbH, Briefmarken 

I mi!SÄ|iitlll3S53S.' 
Ten Kate 
Philatelie 

7 
a 

wichmann Philatelie Biener GmbH. Briefmarken 



Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2011 
(verschijnt 4 oktober 2011) 
moeten uiterlijk op i augus

tus20ii in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per email 
naar redoctie@)dcJilatelie.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. 

TINTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
2011 

2 ; augustus: 
Schagen. Openluchtverza
melmarkt Centrum, 1017. 
Tel: 0226722920. 

2728 augustus: 
Barneveld. Hollandjila, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,1017. Tel: 0553558600. 
ujuiui.eindejaarsbeurs.nl 

o 23 september: 
■̂  's Hertogenbosch. Filofair 
•^ 2011. Nationale postzegel
^ beurs. Maaspoort Sports & 
"^ Events, Marathonloop i. 2 
e, sep 1118, 3 sep: 1017. Tel: 
= 0736494222. www,fi\afau.n\ 

~ 25 september: 
= Lichtenvoorde. Jaarlijkse 
Ij] uerzamclbeurs. 'de Swite', 
3 van Schuttersgilde 'St. 
" Swibertus', Hendrik Leem

2 reizestraat 2,101630. Tel: 
= 0544375707. 

henkgncumk@hotmoil.com 

15 oktober: 
Hilversum. Postzegel en 
Poststukken najaarsbcurs, 
Wijkcentrum De Koepel, 
Kapittelweg 3993,1016. Tel: 
0355386170. 
2931 oktober: 
Beek. 41e Limphilex, ten
toonstelling Cat.3, met 
jeugdboek, snufFeltafel en 
handelaren. ASTA Cultuur
centrum, Markt, Beek. Tel: 
0464375051. 

19 november: 
Kloetinge. Najaarsbeurs, Ami
citia, Schimmelpennickstraat 
14,1017. Tel: 0113227945. 
m.bevcriuijk(ó)vccrE.nl 

24 december: 
Monaco (F). Monacophi! 2011, 
Club de MonteCarlo, c/o 
Musée des Timbres en des 
Monnaies, 11 Terasses de 
Fontvieille. Meer info: www. 
monacophil.cu 

2829 december: 
Barneveld. Eindejaarsbeurs 
& Stamptales, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,1017. Tel: 
0553558600. uiunu.einde
jaarsbeurs.nl 

pittelweg 3993,12301530. 
Tel: 0356216261. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis

t raa t i , 1016. Tel: 06
21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,1014. 
Tel: 0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,131516. Tel: 
0341256163. 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijk

hof, Bilderdijkhof 1,1015. 
Tel: 0297525556. 
Waalwijk. Buurthuis 'De 
Bloemenoord', Bloe
menoordplein 3, 913. Tel: 
0416337982. 
4 september: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 8, 912. 
Tel: 0226452047. 
Venlo. Zalencomplex Limi
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1013. Tel: 0773820064. 
8 september: 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
1017. Tel: 0113227945. 
10 september: 
De Meern. Cultureel centrum 
De Schalm, Oranjelaan 10, 
912. Tel: 0348443237. 
Gouda. Zaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 

Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,1013. Tel: 024
6413608/6414349. 
15 september: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, va 19. Tel: 045
5415088. 
17 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. Tel: 
0297343885/340257. 
Alphen a/d Rijn. Rijngaarde, 
Rijngarde i, 9301630. Tel: 
0653260579/0182394584. 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55,1016. 
Tel: 0553558600. 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde i, 9301630. Tel: 
0653260579/0182394584. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 93013. 
Tel: 0297289322. 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan i, 1016. 
Tel: 0172216239. 
Veendam. Wijkcentrum 
'Dukdalf', De Reede i, 1016. 
Tel: 0598625021. 
Woerden. AlBarid, Ver
enigingsgebouw Excelsior, 
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sot 1416 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2011, 
Nationale postzegelbeurs 
en kaders. Americagebouw, 
Laan van Erica 50,1018. 
u;u;u).postcx.nI, in/o@postex.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

27 augustus; 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 3993, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Oldenzaal. Café 'de Boom', 
Bentheimerstraat43,1015. 
Tel: 0541518026. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 1015. Tel: 
0384216493. 
28 augustus: 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tel: 
0206942002. 
Echt. Café De Weegbrug 
Stams, Loperweg 10, 93012. 
Email: hottcrbeekx@hetnet,nl 
3 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,1316. Tel: 
0229582544. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka

Postzegelen is een sportieue bezigheid 

0182374230/061:837028 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0356216261. 
Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. Tel: 
0235613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 1216. Tel: 
0227542286. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,131630. Tel: 
0318513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010
5916747. 
II september: 
Anna Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21, 930
i3.Tel :022353i5i8. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tel: 
0411688620. 

Singel 45a, 93015. Tel: 
0348418770. 
sijtskebreunesse@hotmail.com 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,131630. Tel: 
0332863510. 
18 september: 
AlkmaarOudorp. Wijk
centrum 'De Oever', 
Amstelstraat i, 1016. Tel: 
0725896190. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 912. Tel: 
0224298416. 
Sittard. Scholengemeen
schap Trevianum, Bradleys
traat 25. Tel: 0464422264. 
VeghelZuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die
menstraat ia, 9301230. Tel: 
0413367786. Email: 
uerzameibcursuegheicshome.nl 
19 september; 
Markelo. Socuruimte 

sporthal 'de Haverkamp', 
Stationsstraat 30,1016. Tel: 
0547363000. 
20 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
141430. Tel: 0243974654. 
uj.j.m.goossens@cheilo.nl 
24 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016. Tel: 
0235613929 (na 20 uur). 
Bilthoven. 't Vogelnest bij 
Zuiderkapel, Boslaan i, 10
16. Tel: 0346572593 (na 19 
uur) Ver. F.C. OostEuropa. 
Deventer. Wijk en zalencen
trum. Van Vlotenlaan 85, 
1016. Tel: 0570644136. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3993, 12301530. 
Tel: 0356216261. 
Kapelle. De Vroone, 1017. 
Tel: 0113227945. 
m.bei;eru)ijk@ueere.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 
Veenendaal. CSG 'het Per
ron', Sportlaan 1113, ioi6
Tel: 0612960344. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 1015. Tel: 
0384216493. 
25 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 912. Tel: 0227
542286. 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 

J Bickerstraat 46a, 1016. Tel: 
0206942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,1015. 
Tel: 0316527954. Email: 
jan.s.roelojsen@planet.nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingseweg 234, 
111530. Tel: 0622650760. 
26 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
191930. Tel: 0243974654. 
u)j.m,goosscns@chello.ni 
1 oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,1316. Tel: 
0229582544. 
Groningen. Huize Patrimo
nium, Berkenlaan, 1016. Tel: 
0505349131. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 3993, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat i, 1016. Tel: 06
21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,1014. 
Tel: 0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,131516. Tel: 
0341256163. 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 
4,1015. Tel: 0181616995. 
malieu@planet.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijk
hof, Bilderdijkhof 1,1015. 
Tel: 0297525556. 
2 oktober: 
Heemskerk. Kennemercol
lege, Plesmanweg450,1016. 

mailto:henkgncumk@hotmoil.com
http://jaarsbeurs.nl
mailto:o@postex.nl
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Tel 06-20496717 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 8, g-12. 
Tel 0226-452047 
8 oktober: 
Gouda. Zaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 
0182-374230/06-11837028 
Gouda. 'Het Anker', Em-
mastraat49,10-16. Tel: 0182-
528770/631858/535666 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg399a, 
1230-1530. Tel 035-6216261 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel-
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers -
veldseweg 30,13-1630. Tel-
0318-513222 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 
86,10-15 Tel. 0597-
592676/421497. 
9 oktober: 
Anna Paulowna. On tm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21, 930-
13 Tel 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
BaanderherencoUege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29, 
11-15 Tel 06-41739966 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede School 

'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13. Tel. 024-
6413608/6414349. 
12 oktober: 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
10-17. Tel: 0113-227945. 
m beueru)ijl<(3)i;eere nl 
15 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257 
Apeldoorn. Wijkcentrum 
'Het Bolwerk', Ravelijn 55, 
10-16. Tel: 055-3558600 
Boskoop. 'In de Stek', Put-
telaan 148,13-17. Tel: 0182-
615136. pjdckonm^gicasema nl 
Schoonhoven. 
Veremgingshuis De Zil-
verstad. Nieuwe Singel 39, 
13-16. Tel, 0172-216239 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630 Tel: 
033-2863510 
16 oktober: 
Schagen. De Groene Scha
kel, Mauvestraat 161, 9-12 
Tel 0224-298416 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel. 
0413-367786 Email: 
uerzamelbcursucghcl^home nl 
18 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel. 024-3974654 
u)j m goossens@cheüo nl 
22 oktober: 
Assen. Sporthal Peelo, 
Scharmweg 31, 930-16. Tel: 
050-5033926. 
Dordrecht. De gravenhorst 

Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel 078-6140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530 Tel: 035-6216261 
Katwijk a/d Rijn. Wijkge
bouw De Wiek, Fresiastraat 
19,10-1530. Tel: 071-
5173995-
23 oktober: 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16 Tel: 
020-6942002. 
24 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930 Tel: 024-3974654. 
wj m 500SSEns(ä)cliello nl 
29 oktober: 
Alphen a/d Rijn. Maranatha-
kerk. Raadhuisstraat 84, 
930-1630 Tel: 0182-395103. 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd centrum, 
Talmalaan 9,10-16. Tel 06-
20111834. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 3993, 
1230-1530 Tel- 035-6216261 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J V d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322 
Rozenburg (ZH). Zaal Ad-
ventskerk. Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,10-16 Tel: 
0181-214224. 
Zeewolde. 'De Sfinx', 
Flevoweg 69,10-17. Te'^ 
0341-426049. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat 1,10-15. Tel: 
038-4216493. 

VEILINGEN 

6-10 september: 
Zurich (CH). Corinphila 
Oekraïne 1800-2000, Dr. Ron 
Zelonka Collection. 
www connphila com 
II september: 
Zwijndrecht. Sheraton & 
Peel, najaarsveiling. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 070-3307500 
Infolijn 070-3307575 
www muscom nl 
Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 decem
ber en i januari Museum-
kaart gratis Voor kortingen 
zie www muscom nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen 
op afspraak - origineel 
materiaal uit het depot 
postwaarden bestuderen en 
bezichtigen. 
Onderzoekersdagen (don
derdag)- 15 september, 13 
oktober, 17 november, 15 
december Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique 
Erkelens (tel 070-3307567), 
email merkelens(3)muscom 
Vanaf i januari moet de 
onderzoeker - zoals elke 
museumbezoeker - normaal 
toegang betalen 

De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman 
(070-3307570, 's morgens). 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaari 
Voor internetgebruikers 
IS de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10-17 uur en 
elke eerste zaterdag van de 
maand van 10-12 uur). Via 
www knbfni/bibliotheek krijgt 
u informatie over de collectie 
in Baarn Zoals een overzicht 
van tijdschriftenabonnemen
ten, nieuwe boekaanwinsten 
en leenmogehjkheden. 
Ook IS er een overzicht van 
(oudere) tijdschriften. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen Het antwoord 
ontvangt u per e-mail Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek(a)knb/nl) 
De Bondsbibliotheek . een 
surfbezoekje waard' 

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

DE VLIEGENDE HOLLANDER 

Dit jaar bestaat aerophila-
telistische vereniging "De 
vliegende Hollander" 75 jaar. 
Deze gebeurtenis valt samen 
met de viering van de 50e 
dag van de Aerophilatelie 
in Apeldoorn op 15 oktober 
2011 Deze gebeurtenis vindt 
de laatste jaren plaats tijdens 
Postex. In het stempel zien 
we een vliegtuig, dat op de 
Flying Dutchman van de KLM 
Iijkt Onderin het stempel 
zien we een schip. Dat is ook 
De vliegende Hollander 
Kent u het verhaal van De 
vliegende Hollander' Kapi
tein Willem van der Decken 
uit Terneuzen was eigenaar 
van een schip en stond 
bekend als een moedig man 
Op eerste paasdag m het jaar 
1676 stormde het hevig en hij 
was met zijn schip en zijn be
manning op weg naar Kaap 
de goede Hoop Zijn boots
man waarschuwde hem om 
de storm af te wachten, maar 
Van der Decken negeerde de 
waarschuwingen. Omda t hij 
op eerste paasdag voer, een 
christelijke feestdag, werd 
zijn schip vervloekt en ver
anderde in een spookschip, 
nadat het was vergaan door 
de hevige storm Het spook

schip zaaide dood en verderf 
en opvarenden van andere 
schepen hadden angst om 
het spookschip De Vliegende 
Hollander tegen te komen. 
Geen angst evenwel voor de 
50e dag van de Aerophila
telie' Dit evenement kunt u 
rustig bezoeken 

DAGTEKENINGSTEMPEl 
VOGELENZANG 

Voor de uitgifte van de 
persoonlijke postzegels met 
afbeelding van de Grutto die 
op 20 juli jl. zijn versche
nen, heeft de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie bij PostNL een 
aanvraag ingediend voor een 
dagtekeningstempel Voge
lenzang met de aanduiding 
20 VII.II.-g. Het dagteke
ningstempel IS gebaseerd op 
het stempel, dat jarenlang in 
het toenmalige postkantoor 
van Vogelenzang in gebruik 
was Met dit stempel zullen 
diverse maximumkaarten 
worden gestempeld Een 
afbeelding van dit stempel 
(met een andere datum) was 
al eerder te zien in het mei
nummer van dit maandblad. 

DAGTEKENINGSTEMPEL'S-GRAVENHAGE-VREDESPALEIS 

In antwoord op vragen van 
een aantal verzamelaars, kan 
ik melden dat er een dagteke
ningstempel 's-Gravenhage-
Vredespaleis is aangemaakt 
door PostNL voor de 
stempeling van de nieuwe 
postzegels Cour de Justice, 
die op I april jl zijn versche
nen Het IS gebruikelijk dat 
deze postzegels uitsluitend 
worden gebruikt voor post 
die vanuit het Vredespaleis 
wordt verstuurd. Toch zijn er 

(helaas) particulieren die de 
zegels ook gebruiken voor 
hun eigen post. 

SOf 



SCHATGRAVEN BIJ TWEEDE EMISSIE 
10 cent karmijrij Nederland emissie 1864 'plaat II', 

met geheim punt 

D R . A L B E R T L O U I S , K E U L E N , D U I T S L A N D 

Deze (proef)drukvorm wordt 
dan als reserve beschouwd en 
vóór het einde van de emissie 
meestal niet meer gebruikt voor 
het drukken van postzegels. 
Afgedrukte postzegels van zo'n 
reserve drukvorm zijn zeer 
zeldzaam. Als voorbeeld kan 
men de l o cent zegels van de 
'plaat lA' van de eerste emissie 
(1852) van Nederland nemen. 
Deze postzegels zijn gedrukt 
in plaatdruk (diepdruk). Het 
bestaan van deze slechts kort 
in gebruik geweest zijnde 'plaat 
iA' is reeds vele jaren bekend. 
De oplage moet zeer gering zijn 
geweest. Waarom deze drukplaat 
zo kort in gebruik is geweest, is 
helaas niet bekend. Tot op heden 
zijn ongeveer!50exemplaren 
van deze 'plaat lA' van de l o cent 
emissie 1852 geïdentificeerd. 

Tweede (druk)plaat van de 10 
cent emissie 1864 
Voor de no cent emissie 1864 is 
volgens opdracht een tweede 
druKvorm (drukplaat) vervaar
digd. 
Het bestaan van postzegelaf
drukken van deze tweede druk
vorm wordt door j . F. Cleij in zijn 
Standaardwerk var) de Postwaar
den van Nederland  Emissie 1864 
op pagina 82 beschreven. 
Hij had namelijk een gestempeld 

Het rangschikken van postzegels tot de uiteindelijke 

drukvorm, ook wei 'plaatreconstructie' genoemd, is iets 

dat al generaties lang door verzamelaars wordt beoefend. 

Het gebeurt wel dat een drukvorm slechts korte tijd in 

gebruik Is geweest. Meestal is de oplage van deze druk

vorm dan zeer laag, waardoor de afgedrukte postzegels 

zeldzaam zijn. In sommige gevallen komt het voor dot 

een drukvorm alleen voor het maken van 'proeven' wordt 

aangemaakt. De oplage bestaat dan uit enkele drukvellen. 

zegelpaar (afb. i ) ontdekt, dat hij 
niet op enige plaatspositie van 
'plaat r kon positioneren. 
In 1979 werd een derde exem
plaar (afb. 2) ontdekt, dat 
dezelfde kenmerken had. Dit 
exemplaar kon evenmin door de 
keurmeesters Dr. A. Louis, j . F. 
Cleij en Lodder op één van de 
plaatsposities van de bekende 
'plaat r geplaatst worden. 

'Geheime punt' ontdekt ais her
kenningsteken van de drukplaat 
Nadat Jan Cleij een foto van het 
in zijn bezit zijnde paar als verge
lijkingsmateriaal ter beschikking 
had gesteld, kon tijdens onder

zoek een 'kleurige punt' in de 
eerste E van het woord POSTZE
GEL als regelmatig terugkerende 
plaatfout herkend worden. Deze 
'geheime punt' (afb. 3) is op alle 
drie bekende exemplaren meer 
of minder duidelijk herkenbaar. 
Was deze 'geheime punt' een 
constante onregelmatigheid 
in het zegelbeeld, ontstaan bij 
iedere inwieging (overdracht) 
van de 200 zegelbeelden via de 
molette of transferrol in de stalen 
drukplaat? Met deze kennis en 
de hoop dat de 'geheime punten' 
een steeds terugkerende con
stante in het zegelbeeld waren, 
ging Dr. Louis op zoek naar 

andere exemplaren. 
I n 1980, een jaar later dan de 
eerste, vond hij in een stockboek 
een andere 10 cent postzegel 
met een 'punt in de eerste 'E' 
van het woord POSTZEGEL (afb. 
4). Aanvullend onderzoek door 
de keurmeesters/experts Louis, 
Cleij en Lodderom de plaatspo
sitie van dit vierde exemplaar, 
met 'geheime punt', op 'plaat I' 
te bepalen, liepen op niets uit. 
Derhalve moest ook deze vierde 
postzegel aan 'plaat II' worden 
toegeschreven. 

Bestaan van tweede stalen druk
vorm bevestigd 
Dat er een tweede drukvorm 
(drukplaat) van de io cent emis
sie 1864 bestond, was reeds 
bekend. Ook het aanmaken van 
4 verschillende molettes of trans
ferrollen van de lo cent waarde 
is in de archieven en litteratuur 
terug te vinden. Deze twee stalen 
drukvormen zijn in het bezit van 
het Museum voor Communica
tie (voormalig Postmuseum) in 
Den Haag. 
Helaas zijn deze in slechte 
conditie. Men heeft de staalplaat 
gebruikt als een soort aambeeld. 
Op de (vermoedelijk) in 1932 
door jon. Enschedé met gebruik
making van zwarte drukinkt 
vervaardigde afdruk zijn nauwe
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(Ap 1)  70 cent, van plaat II met herkenbare 'punt m 'E' van het woord POSTZECEC, aanwezig in 

beide postzegels (ex verzameling] F Cleif} 

(Afb J)de 
'punt in 'E' 

van het woord 
POSTZEGEL 

(vergroting) 

(Afi). 2) ■ 10 cent, plaat 
II, ontdekt in 1979, met 
duidelijk herkenbare 'punt 
in 'E' van het woord 
POSTZEGEL' (verzameling 
Dr A LOUIS) 



lijks details waar te nemen. Wel 
zeker is dat deze 'plaat II' van de 
l o cent kortstondig in Utrecht 
gebruikt moet zijn gew^eest. Toen 
in i866 de drukvormen aan de 
Firma Joh. Enschedé &. Zonen in 
Haarlem werden overgedragen, 
was daar slechts één drukplaat 
van de lo cent bi). Dit wordt 
bevestigd op het ontvangstfor
mulier van de drukkerij. 
Alle vier tot heden bekende l o 
cent postzegels van emissie 1864 
met een 'geheime punt in de 
eerste 'E' van het woord POST
ZEGEL' zijn, ondanks intensieve 
vergelijking met alle 200 zegelpo
sities (zegelbeelden) van het vel 
van 'plaat 1', met terug te vinden. 
Het vermoeden dat deze 'ge
heime punt' bij het vervaardigen 
van de drukvorm via de transfer
rol in alle 200 zegelbeelden is 
ontstaan, zou betekenen dat in 
alle zegelbeelden van 'plaat II' 
deze 'punt in de eerste 'E' van 
het woord POSTZEGEL duidelijk 
herkenbaar moet zijn. 

Het is nu voor het eerst dat over 
het bestaan van de 'geheime 
punt in de eerste 'E' van het 
woord POSTZEGEL wordt 
gepubliceerd. 
Ook afbeeldingen van de reeds 
eerder als van 'plaat II' geïdentifi
ceerde postzegels van de i o cent 
emissie 1864 zijn tot nu toe niet 
openbaar gemaakt. 

Bezoek Museum voor 
Communicatie Den Haag 
bevestigt theorie 
Met het doel de theorie van het 
terugkerende herkenningsteken 
van de 'geheime punt in de eer
ste 'E' in het woord POSTZEGEL 
in het zegelbeeld van 'plaat II' 
bevestigt te zien, bezochten Dr 
Albert Louis en Gerard Garritsen, 
directeur Connphila Veilingen 
Nederland, op 18 maart 2010 het 
Museum voor Communicatie in 
Den Haag. Monique Erkelens, 
conservator Postwaarden, liet als 
bewijs de beide stalen drukpla

ten van de 10 cent emissie 1864 
zien. De beide experts stelden 
al snel vast, dat het inderdaad 
de 'platen I en II' van de no cent 
emissie 1864 waren. 
Helaas zijn beide drukvormen 
heel erg beschadigd. In het 
bijzonderde 'plaat II'. Deze 
was vermoedelijk in latere jaren 
gebruikt als een soort aambeeld. 
Ongeveer 75% van het plaatop
pervlak was bijna afgesleten, zo
dat de zegelbeelden nauwelijks 
herkenbaar waren (afb. 5). Ook 
bleken er verscheidene diepe 
krassen, vrij dicht op elkaar, over 
de gehele plaat te zitten. Naast 
deze krassen bevinden zich in 
het oppervlak meerdere kleine 
gaten in het staal, die het onder
zoek verder bemoeilijkten. 

Naast deze drukplaat kon 
mevrouw Erkelens een zwarte 
afdruk (van 1932?) van deze 
plaat laten zien (afb. 6). Op 
deze afdruk waren in ieder geval 
meerdere zegelbeelden van het 
onderste veldeel nog duidelijk 
herkenbaar Dr Albert Louis en 
Gerard Garritsen konden naar 
aanleiding van een beperkt aan
tal 'plaatsposities' het volgende 
constateren: 

1. Op de velpositie nummers 
175.176.188,193,199 en 200 
kon heel duidelijk de 'punt in de 
eerste 'E' van het woord 'POST
ZEGEL geïdentificeerd worden. 
Deze bijzondere vondst maakte 
de theorie van het aanwezig zijn 
van de punt in de oorspronl<e
lijke molette of transferrol zeer 
aannemelijk. Als deze molette 
of transferrol voor het mwiegen 
(overdragen) van het zegelbeeld 
in de staalplaat gebruikt was, 
dan zou in deze originele plaat 
in alle 200 getransfereerde 
zegelbeelden de 'geheime punt 
in de eerste 'E' van het woord 
POSTZEGEL aanwezig zijn 
en daardoor op iedere i o cent 
postzegel van 'plaat II', afgedrukt 
im864of i865. 

(Aß 4)10 cent, plaat 
II, ontdekt in 79S0, met 

duidelijk herkenbare 
'punt in 'E' \fan het 

woord POSTZEGEL 
(verzameling Dr A 

LOUIS) 

2. Op de velpositie nummers 
158,164,173,174,177 en 178 is de 
'punt in de 'E" niet aantoonbaar. 
Óf dit door de onzorgvuldige 
behandeling van de drukplaat is 
veroorzaakt, of dat de punt van 
het begin af aan niet aanwezig 
was, kan helaas niet meer vast
gesteld worden. 

3. De rest van de velposities 
(zegelbeelden) van deze plaat 
zijn in een dermate slechte 
toestand, dat onderzoek naar het 
bestaan van de 'geheime punt 
in de eerste 'E' van het woord 
'POSTZEGEL onmogelijk is. 

Ter afsluiting van het onderzoek 
werd voorgesteld, de drukvorm 
(staalplaat) nog één keer grondig 
schoon te maken en dan nog
maals een poging te doen er een 
afdruk van de maken. Misschien 
zijn dan meerdere details beter 
herkenbaar, mede omdat dan 
door het schoonmaken een aan
tal vuile vlekken verdwijnen. 

Onderzoek andere postz^els 
met 'geheime punt' 
Om verdere bevestiging van 
het resultaat van het onderzoek 

van de drukvorm van 'plaat 
II' in het Museum voor Com
municatie in Den Haag te 
verknjgen, vraagt de redactie, in 
samenwerking met Corinphila 
Veilingen in Amstelveen, aan alle 
'Nederland'verzamelaars de l o 
cent postzegels van de emissie 
1864 die voorzien zijn van de 
'geheime punt in de eerste 'E' 
van het woord 'POSTZEGEL, bij 
haar aan te melden. 
De verzamelaar die een exem
plaar of exemplaren ontdekt, kan 
deze kosteloos laten keuren door 
de 'Nederland'expert Dr. Albert 
Louis die dan ook de plaatpositie 
zal bepalen. 
De verzamelaar die denkt een 
exemplaar met duidelijke of zwak 
zichtbare 'geheime punt m de 
tweede 'E' van het woord 'POST
ZEGEL in zijn of haar bezit heeft, 
kan dit exemplaar aan Corinphila 
Veilingen, Heemraadschapslaan 
loo, 1181 VC Amstelveen zenden 
of afgeven. Corinphila Veilingen 
zal zorgen, dat het exemplaar bij 
Dr. Louis afgeleverd wordt. Hier
aan zijn geen kosten verbonden. 

(Ajh 5)  afdruk van de lo cent, paar, plaat II, gedrukt met zwarte 
inkt (vermoedelijk in ici^2) In het onderste deel van de velafdruk 
bevinden zich een aantal zegelbeelden, die met vernietigd zijn 
door het latere gebruik van de drukplaat als aambeeld In deze 
zegelbeelden kon de 'punt in 'E' van het woord 'POSTZEGEL 
bewezen worden (Museum voor Communicatie) 

(Aß 6) ■ originele dmkvorm/drukplaat, ^ 
in naar hedendaagse toestand (Mu "" 

seum voor Communicatie ■ voorheen ~~ 
Postmuseum) E l l 



VERHUISD! 
Verhuiskaarten Nederlandslndië naar het buitenland 

(igi(yigii) 

H A N T. S I E M , C L E A R W A T E R , USA 

Onder de postwaardestukken 
van Nederlandslndië neemt de 
eerste verhuiskaart in de filatelie 
een onaanzienlijke plaats in. 
Hoe kan het ook anders: Met 
een frankeerwaarde van i cent, 
de laagste van alle Indische 
postwaardestukken, was voor de 
verhuiskaart van huis uit slechts 
een bescheiden plekje toebe
dacht. Het merendeel van de 
verhuiskaarten bleef ongebruikt 
en, indien gebruikt, gebeurde dat 
voor veel filatelisten slechts om 
een gewenst kantoor of welwil
lendneidsstempel te verkrijgen. 

De Indische verhuiskaarten 
waren uitgegeven voor binnen
lands gebruik. Het gehanteerde 
lage tarief was bedoeld om het 
publiek, met name ambtenaren 
die vaak werden overgeplaatst, 
te stimuleren de postdienst snel 
en goedkoop op de hoogte te 
stellen van hun nieuwe adres'. 
In deze notitie wordt bekeken of 
er nog iets leuks valt te beleven 
aan verhuiskaarten die naar het 
buitenland werden verstuurd. 

Bijfrankering 
Het lage tarief van i cent gold 

Het themanummer Postwaardestukken in het kader 

van de Brievenbeurs 2012 zal in maart verschijnen 

en belooft weer interessant te worden! Vandoor deze 

eerste bijdrage in een reeks 'opwarmers'. 

uitsluitend voor binnenlands 
gebruik. Verzonden naar het 
buitenland, moesten verhuis
kaarten als briefkaart worden 
gefrankeerd (5 cent). De ver
huiskaart van Soerabaja naarde 
VS (afb 1) werd verzonden door 
H.W. Borel, militair arts, filatelist 
en lid van een internationale 
correspondentievereniging. Met 
de verhuiskaart stelde Borel 
het verenigingsecretariaat in 
Milwaukee op de hoogte van zijn 
nieuwe adres in Kota Radja. De 
verhuiskaart is dus verzonden 
door een filatelist, maar werd wel 
functioneel gebruikt! 

Het aardige is dat de verhuis
kaart is bijgefrankeerd met de 4 
cent Cijfer (Handelaren Catalo
gus No 45). De 4 cent ultrama

rijn is ongetwijfeld de schaarste 
waarde van deze cijferserie (on
gebruikt en zeker gebruikt). De 
zegel kwam in 1909 in omloop, 
hetzelfde jaar, waarin de eerste 
verhuiskaart werd uitgegeven. 
De bijfrankering van een verhuis
kaart naar het buitenland was 
waarschijnlijk de enige mogelijk
heid om de 4 cent ultramarijn 
functioneel als 'enkelfrankering' 
te gebruiken^ 

De verhuiskaart, verstuurd naar 
Verbó (afb 2), werd eveneens ver
zonden door een filatelist, deze 
keer naar een correspondent 
in Hongarije. De verhuiskaart 
werd als briefkaart gebruikten 
de inhoud, in het Duits gesteld, 
gaat in op details van ruilverkeer. 
Deze keer geen bijfrankering met 

de 4 cent Cijfer (was deze wel
licht moeilijk verkrijgbaar?), maar 
in de plaats daan/an een creatief 
alternatief; een '2 cent Java' en 
een '2 cent Buiten Bezit'. Warem
pel, een echte mengfrankering! 
Maakwerk? Misschien wel, maar 
toch heel aardig bedacht. Verbó 
(Hongaars), ook bekend als 
Vrbau (Duits), is thans Vrbové in 
Slowakije. De stad was bekend 
om zijn graanmarkten had rond 
1900 een overwegend joodse 
bevolking'. 

De verhuiskaart, verzonden naar 
Berlijn (afb 3), is afkomstig uit de 
Kroebel familiecorrespondentie. 
Dat de verhuiskaart als briefkaart 
werd gebruikt, is op de voorzijde 
duideliik gemaakt. De bijfran
kering lijkt samengesteld te zijn 
uit enkele willekeurige 'Java' 
waarden die op dat moment 
voorhanden waren. De zegels 
zijn afgestempeld met een moei
lijk leesbaar vierkantstempel 
Soekaboemi. Op de achterzijde 
schrijft de afzender: Postsendun
gen habe ich noch nicht erhalten, 
ich verlasse Pavillion 'Emma' 
und fahre 1.45 Uhr nach Batai'ia 
zurück. Viele Crüsse. Ernst. 

V E H H U I S K A A H T 
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kfo 1 Verhuiskaart, verzonden 
van Soerabaja naar de VS, 
volgens het geldende tarief als 
bnefkaart (aanvullend) gefrankeerd 
met 4 cent De bifrankenng 
van een verhuiskaart naar net 
buitenland was waarschijnlijk 
de enige mogelijkheid om de 4 
cent ultramanjn functioneel als 
'enkelfrankering' te gebruiken 
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Afb 2 Verhuiskaart, als bnefkaart 
verzonden van Weltevreden naar 

Honganje, Verbó is thans Vrbové in 
Slowakije 
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Aft)} Verhuiskaart, als bnejkaart 
verzonden van Soekaboemi naart 
BeHijn Op de achterzijde schrijft 
afzender o a "ich verlasse Pavillu 
Emma' und fahre t^ Uhr nach 

Batavia zumck" Soekaboemi lag 
aan de spoorlijn van Bandoeng naar 
Buitenzorg 

Victoria hotel complex 
Soekaboemi 
Soekaboemi lag in de Prean-
ger, op de zuidtlank van de 
Coenoeng Gedeh, 600 meter 
boven zee. Bij de stichting in 
1815 met meer dan een land
goed omgeven door een aantal 
kampongs, groeide Soekaboemi 
snel uit tot een flink dorp en was 
tegen 1900 gepromoveerd tot de 
hoofdplaats van het gelijknamige 
district. De Encyclopaedic van 
Nederlandsch-Indië vermeldt 
van Soekaboemi o.a. "Deze 
plaats IS de laatste vijftien jaren 
beroemd geworden als herstel
lingsoord voor de bewoners van 
laaggelegen streken, nadat Dr. 
Van Tijn er het fraaist gebouwde 
gezondheidsetablissement van 
Ned-lndië stichtte dat Selabatoe 
heet. Daaraan is tevens een 
tweede inrichting verbonden, 
Selabintana genoemd". 

Oorspronkelijk was Selabatoe 
een herstellingsoord voor 
inheemse KNIL soldaten. Later 
werden afdelingen toegevoegd 
voor Europese officieren en 

onderofficieren. In 1906 werden 
beide etablissementen aange
kocht door E. Linné, eigenaar van 
het befaamde Victoria hotel. Zijn 
bezit was uitermate lucratief. In 
1910 omvatte het totale complex 
verscheidene paviljoens en een 
aanliggend park met tennisba
nen'' (afb 4 en 5). Alle paviljoens 
werden genoemd naar leden van 
het Nederlands Koninklijk Huis. 
Het bouwen van sanatoria in 
hoog gelegen gebieden was rond 
1880 In Europa in zwang geko
men, vooral om patiënten met 
tuberculose aan te laten sterken 
en tot rust te laten komen'. 

Slotopmerkingen 
Het aantal verhuiskaarten dat 
kon worden bekeken, is dermate 
klein, dat harde conclusies niet 
zijn te trekken. Niettemin is er 
ruimte voor enige indrukken. Het 
lijkt erop dat de eerste Indische 
verhuiskaart, gebruikt naar het 
buitenland, redelijk schaars is. 
Een oogst van drie exemplaren 
na ruim tien jaar nijver verzame
len is mager. De noodzakelijke 
bijfrankeringen vormen een 

aardig aspect, dat in elk geval 
één fïTatelistisch bijzonderheid 
opleverde. 

Ook bij de Indische verhuiskaar
ten naar het buitenland kan, 
zoals bij alle poststukken, de 
afzender en/of de bestemming 
ons iets vertellen over een stukje 
sociale geschiedenis van de 
betreffende periode. 

Poststukken zullen centraal 
staan op de tweelingbeurs Brie-
venbeurs/Filamania die zoals 
gebruikelijk op Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag (6-7 apnl 2012) 
wordt gehouden in Sporthal "De 
Mammoet", Gouda. 
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Ansichtkaarten van het Victoria hotel en het sanatorium Selabatoe 
in Soekaboemi Celegen Goo meter boven zee, was Soekaboemi ver 

buiten Java bekend als rust en herstellingsoord Het Victona hotel en 
het Hotel-Sanatorium Selabatoe en Selabintana vormden tezamen een 
Uitgebreid complex met verscheidene paviljoens en een aanliggend park 

met tennisbanen De paviljoens van het sanatorium waren vernoemd 
naar leden van het Koninklijk Huis 
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DE VROLIJKE AVONTUREN VAN EEN 
FULLTIME POSTZEGELAAR 
Verhalen uit de wereld van de filatelie 

P A U L V A N B E E K , D R I E B R Ü G G E N 

Een verzamelaar kan vanuit zijn 
luie stoel via de digitale snelweg 
alle delen van het land en de 
rest van de aardbol bereiken 
om naar aanwinsten voor zijn 
collectie op jacht te gaan. De 
postzegels worden bezorgd en 
verdwijnen in de verzameling. 
Heeft hij tijdens dit proces ie
mand gesproken? Aan wie laat 
hij ooit de collectie zien? Met 
wie heeft hii nog een enthou-
siasmerencl of verhelderend 
gesprek over zijn verzamelge-
bied? 

Moeten we in ieder geval niet 
proberen om het persoonlijke 
aspect van de filatelie in ere te 
houden? De sociale contacten, 
die hieruit voortvloeien, zijn van 
cruciaal belang voor het plezier 
en de voldoening, die we aan 
deze liefhebberij (of dit beroep) 
beleven! 

Deze auteur schreef over deze en andere items dit even 

onderhoudend als persoonlijk boek met bovengenoemde 

titel, waarvan hier zijn eerste hoofdstuk verschijnt. 

Alle b^in is moeilijk 
Wanneer de postzegels in mijn 
leven kwamen, weet ik niet meer 
precies, maar ik was erg jong, 
hooguit een jaar of vier. Mijn 
vader en opa waren verzame
laars, daarnaast opereerden zij 
als hobbyhandelaar om hun 
collectie te kunnen bekostigen. 
Het ging in die tijd meestalom 
kleine bedragen. Ik kreeg mijn 
eerste zegeltjes van mijn vader 
en opa als ik toekeek hoe zij met 
hun liefhebberij bezig waren. Ik 
deed die in een sigarendoos en 
later in een oud insteekboek. Als 
we bij opa kwamen had hij altijd 

De vrolijke avonturen 
van een fulltime 

postzegelaar 
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een doosje met dubbele zegels 
klaarstaan, waaruit ik een aantal 
zegels mocht zoeken, die ik nog 
niet in mijn verzameling had. 
'Geef hem dat hele doosje 

toch!' zei oma vaak, maar opa 
voelde daar niets voor. Toen was 
ik op de hand van oma, achteraf 
geef ik hem groot gelijk. 

Evengoed groeide de collectie 
zienderogen en werd het de 
hoogste tijd voor een echt 
postzegel al bum. Op woensdag 
was 's middags niet alleen de 
kleuterschool gesloten, maar 
gingen ook de Haagse winkels 
dicht. Net voordat de oude man 
van de kantoorboekhandel de 
deur wilde vergrendelen, kon ik 
nog naar binnen piepen en mijn 
eerste album kopen. Wel een 
groot woord voor het schrift, 
waarmee ik als een speer naar 
huis rende. 
Waar bewaarde mijn vader zijn 
postzegelplakkertjes? Mijn moe
der wist het niet en ik mocht 
niet aan zijn spullen komen. 
Om zes uur zou hij thuiskomen, 
zei ze. Dat wist ik ook wel, maar 
het was pas half twee. Toen 
heb ik haar gevraagd of ik het 
plakpotje mocht gebruiken en 
dat was geen probleem. Zij had 
immers geen idee wat ik van 
plan was. 

Dat ging goed! Veel handiger 
dan met die plakkertjes, waar 
mijn vader altijd mee zat te han
nesen. Het witte spul flink dik 
erop, waardoor het zo grappig 
tussen de tandjes doorliep. Ver
volgens met je duim net zo lang 
duwen en manoeuvreren, totdat 
het zegeltje helemaal recht zat. 
Zo werd blad na blad gevuld. 

Tegen vijven was het schrift bij
na vol. Al mijn postzegels zaten 
er in en dat was maar goed ook, 
want de plakpot was bijna leeg. 
Mijn vader zou opkijken als hij 
straks mijn nieuwe album zag. 

Zodra hij binnenkwam, hij had 
zijn jas nog aan, duwde ik hem 
vol trots het door mij gecre
ëerde filatelistische wonder in de 
handen. Door het drogen van de 
plak en het overvloedige gebruik 
ervan zaten alle bladzijden aan 
elkaar vast. Mijn vader noch ik 
zouden mijn eerste verzameling 
ooit nog te zien krijgen. 

Het duurde even voordat ik over 
dit verlies heen was, maar al snel 
startte ik een nieuwe collectie. 
Opa's postzegeldoosje was 
geduldig en werd regelmatig 
bijgevuld en ook mijn vader bleef 
geregeld een filatelistische duit 
in het zakje doen. Verder ruilde ik 
met vriendjes, scheurde de post
zegels van de brieven of brandde 
mijn vingers bij het afstomen 
ervan. 

Na diverse brandwondinci
dentjes zwoor ik de fluitketel af 
en besloot ik het voortaan bij 
afweken te houden. Gewoon 
een bakje water en enig geduld 
volstonden om de postzegels 
zonder beschadigingen van de 
briefresten te scheiden. Daarna 
werden ze met de beeldzijde 
naar beneden op oude kranten 
gedroogd en vervolgens weer 
prachtig plat gemaakt, door ze 
een dag in een oude catalogus 
van mijn vader te leggen. 

Tijdens het tweede jaar op kleu
terschool 'De Engelbewaarder' in 
de Linnaeusstraat kregen Fransje 
en ik een belangrijke taak. Als 
het tijd was om naar huis te 
gaan, mochten we beurtelings de 
elektrische schoolbel bedienen. 
De knop van de bel bevond zich 
in het kantoortje van de hoofd
kleuterleidster en daar stond een 
enorme ton met onafgeweekte 
postzegels. 

In die jaren werd ervan alles 
voorde missie gespaard. In bijna 
ieder huis stond een missiebusje 
dat met een loodje was verzegeld 
voor het geval men spijt van de 
gulle gaven kreeg. Het busje 
werd eenmaal per jaar opgehaald 
en meteen door een leeg exem
plaar vervangen. Later kreeg het 
gezin per post een bedankje en 
een opgave van het bedrag, dat 



in het busje had gezeten. 
Daarnaast verzamelden we ook 
zilverpapier voor 'de negertjes in 
Afrika'. Wat die daarmee deden 
werd er niet bij verteld, maar het 
doel sprak me aan en ik deed 
enthousiast mee. Zilverpapier, 
doppen van melkflessen én post
zegels. Die negertjes wisten ken
nelijk overal raad mee! Pas nadat 
ik had gehoord dat deze spullen 
werden verkocht en het geld voor 
de missie was bestemd, begreep 
ik het hele verhaal. 
In iedere klas stond een houten 
bakje met een gleuf om postze
gels in te doen, meestal waren 
die gewoon van brieven en kaar
ten gescheurd. De bakjes werden 
op gezette tijden in de grote ton 
geleegd. Eenmaal per jaar kwam 
de man die de postzegels kocht, 
waarna de opbrengst aan de 
missie werd gegeven. 
Als ik de bel had aangezet, liep ik 
snel naar de ton, die een enorme 
aantrekkingskracht op mij had. 
Wat zat daar veel in! 
Met gevaar voor enige imago-
schaae moet ik bekennen dat ik 
eenmaal de verleiding niet heb 
kunnen weerstaan. Twee zegels, 
een tien cent grijs uit de eilan
denserie van de Nederlandse 
Antillen en een vier cent geel met 
een vogel uit de Zomerserie van 
1961, verdwenen in mijn broek
zak. Na mijn misdaad spurtte 
ik terug naar de belknop, zette 
hem uit en liep naar de kapstok 
met de dierensymbooltjes om 
mijn jas te pakken. De juffrouw 
gaf mij een standje en zei dat 
IK voortaan niet meer zo lang 
mocht bellen. 

Dagenlang liep ik met een 
bezwaard geweten rond en was 
bang dat de diefstal zou worden 
opgemerkt, de zegels hadden 
immers bovenop gelegen. Ook 
het ontregelen van de ontwik
kelingshulp zat me niet lekker. 
Het volgende incident kwam mij 
uiteindelijk goed van pas om 
mijn geweten te sussen. 
De ton was inmiddels tot aan 
de rand toe vol en de juffrouw 
had de postzegelman gebeld 
met de vraag of hij de inhoud op 
wilde komen halen. Omdat hij 
de onafgeweekte postzegels per 
kilo afnam, had hij gezegd dat 
eerst de overtollige randjes er 
afgeknipt moesten worden. Een 
mooi werkje voor de leerlingen 
dacht de juffrouw, want op een 
middag zaten we allemaal met 
een kinderschaartje in de hand 
en werd de ton omgekeerd. 'En 
nu moeten jullie netjes de rand
jes er afknippen!' zei de juffrouw 
en deed voor hoe dat ging. 
'Dat mag niet,' zei ik tegen haar. 
'Als je de randjes er afknipt, dan 
zijn ze niets meer waard."Luister 
eens Paultje, de postzegelman 
heeft dat gezegd en die zal het 
heus wel weten.' 
Ik was wel eens vaker eigenwijs, 
maar deze keer meende ik het 
echt bij het rechte eind te heb
ben. Maar na een tweede poging 
om het haar duidelijk te maken, 
reageerde de juffrouw een 
beetje aangebrand en was het 
tijd om de witte vlag te hijsen. 
Al snel won mijn eergevoel het 
van de logica en probeerde ik 
zoveel mogelijk postzegels te 
verminken. De randjes vlogen in 

het rond en de stapel tandeloze 
postzegels op mijn minitafeltje 
groeide. 
Na een weekje knipcorvee was 
de hele ton behandeld. Toen 
alle postzegels, of beter gezegd, 
wat daar van over was, er weer 
in zaten, was deze nog maar 
halfvol. De ton werd weer in het 
kantoortje gezet en de blaren 
van het knippen met de botte 
kinderschaartjes kregen tijd om 
te slinken. Weken later kwam het 
hoge woord eruit. De juffrouw 
had de postzegelman verkeerd 
begrepen: de randjes overtollig 
papier moesten worden afge
knipt en niet die van de postze
gels zelf De hele partij kon de 
prullenbak in. 
Ik had gelijk eekregen, maar wat 
nog belangrijker was: in plaats 
van een diefje was ik de redder 
van de twee postzegels, die ik uit 
de ton ontvreemdde. Dit was het 
hoogtepunt en tevens einde van 
mijn criminele carrière. 

Op mijn zesde verjaardag gaf ik 
een kinderpartijtje en kreeg van 
Fransje een pakketje met Duitse 
postzegels. Ik kon mijn ogen 
niet geloven. Waar had hij die 
vandaan? We waren niet lang 
daarvoor bij onze oosterburen 
op vakantie geweest en ik had 
heel goed onthouden datje in 
dat land voor een mark een heel 
groot ijsje kon kopen. En nu had 
IK ongebruikte postzegels van 
honderd, duizend mark en nog 
veel hogere bedragen. Voor
zichtig schoof ik de waardevolle 
zegels in mijn insteekboek. 

De dag erop probeerde ik mijn 
nieuwe schatten op te zoeken 
in de Yvert catalogus van mijn 
vader, maar ik kon ze niet 
vinden. Heel Duitsland stond er 
gewoonweg niet in, terwijl het 
toch een catalogus met alle ze
gels van Europa was. 'Het is een 
Franse catalogus,' zei mijn vader, 
toen hij uit zijn werk kwam en ik 
mijn brandende vraag eindelijk 
kon stellen. 'Dus moetje kijken 
bij Allemagne.' 'Allemagne?' 'Zo 
heet Duitsland in het Frans.' 
Ik vond het vreemd, een land 
heet toch hoe het heet! Nu zoch
ten we het samen op en mijn va
der bleek, als bijna altijd, gelijk te 

hebben. De zegeltjes, afkomstig 
uit de hyperinflatieperiode van 
voor de oorlog, stonden allemaal 
voor tien centime genoteerd. Het 
was een kleine deceptie, maar 
die viel in het niet bij'de opwin
ding, die deze belevenis met zich 
mee had gebracht. 
Ik had al een oude catalogus van 
Nederland. Voortaan zou ik alle 
postzegels van Europa kunnen 
opzoeken en er scheen ook nog 
een catalogus met de rest van de 
wereld te zijn. De intrigerende 
deur, die toegang verschafte tot 
de avontuurlijke wereld van de 
filatelie, had op een kier gestaan, 
maar ging nu steeds een stukje 
verder open. 

Epiloog 
Paul van Beek (1957) is freelance 
journalist en schrijver. Na een 
periode van veertig jaar, waarin 
hij als verzamelaar, nandelaar en 
veilinghouder zeer nauw bii de 
filatelie was betrokken, besloot 
hij zich in het begin van het 
nieuwe millennium op het schrij
ven toe te leggen. Sindsdien 
publiceerde nij honderden ver
halen, reportages en interviews, 
onder andere in het maandblad 
Filatelie, waarin de mens achter 
de hobby meestal centraal staat. 
De positieve reacties motiveer
den hem tot het schrijven van 
'De vrolijke avonturen van een 
fulltime postzegelaar'. 

Het boek kost € 12,50 en wordt 
in eigen beheer uitgegeven door 
De Fuutenlei, Driebruggen, ISBN 
978-90-816806-1-5 / NUR 477 
Meer info: 
gjpvanbeek@hotmail.com 
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Gepuzzel met Indië 
ZWP is het Mededelingen
blad van de Studiegroep 
ZuidWest Pacific. Cen
traal staat de postgeschie
denis van de  voormalige 
 Nederlandse Overzeese 
Rijksdelen en Australasia. 
De 158e aflevering brengt 
een keur aan artikelen, 
de redactie kan zich 
verheugen in een groot 
aantal medewerkers. De 
inleiding belooft als bij
lage de laatste aflevering 
van de 'Poststempelaüas 
NederlandsIndië igi6
1942', maar misschien 
is er bij de verzending 
daarvan iets mis gegaan. 
Wel is er een handig over
zicht dat laat zien welke 
stempels in de verschil
lende afleveringen van 
ZWP besproken zijn. 
Een kleine greep uit het 
rijke aanbod in aflevering 
158. Bert van Marrewijk 
zwaait de Nederlandse 
Antillen uit (10.10.2010). 
Han Dijkstra belicht 
enkele opdrukafwijkin
gen op Unteazegels. 
W. van Aalzum schrijft 
over de ontwikkeling van 
de burgerluchtvaart (in 
NederlandsIndië) tussen 
beide wereldoorlogen. Hij 
wijst op een verschuiving 
in het postvervoer van 
wat de PTT aanduidde 
als 'gewone middelen' 
scheepvaart, spoorwegen, 
autovervoer  naar de 
luchtvaart. Het zou tot 
laat in de dertiger jaren 
duren voordat een wereld
omspannend luchtnet tot 
stand was gekomen. De 
oversteek van de Grote 

_ Oceaan middels geregelde 
~ diensten werd pas in 1937 
^ gerealiseerd en die van de 
^ Atiantische Oceaan nog 
^ twee jaar later. 
= Scheepvaart en spoor
= wegen bleven daardoor 
^ nog lang als aanvulling 
3 of'standin' van de lucht
T. vaart in gebruik. Voor 
ïi NederlandsIndië was 
i de scheepvaart uitermate 
2 belangrijk voor de ver
= bindingen met de talloze 

_ , . eilanden; de spoorwegen 
51 g waren vooral op Java 

van grote betekenis. 
Aan de hand van enkele 
zorgvuldig geselecteerde 
poststukken werkt Van 
Aalzum een aantal facet

ten van de geschetste ont
wikkeling uit. Onderzoek 
naar deze materie is nog 
een heel gepuzzel omdat 
over postale aansluitin
gen tussen luchtvaart en 
gewone middelen van 
vervoer nauwelijks enige 
informatie te vinden is. 

China voor specialisten 
China is 'hot'. Dat 
blijkt niet alleen uit de 
advertentiepagina's in 
het Maandblad, maar ook 
uit de opbrengstenlijsten 
van veilinghuizen. China 
Filatelie, periodiek van de 
studiegroep met dezelfde 
naam, laat maar weinig 
sporen van de rage zien. 
Er worden twee zeld
zaamheden getoond. Een 
proef van een zegel van 
I yuan, 'vermoedelijk uit 
1911', door de Royal Phila
telie Society gekarakteri
seerd als 'echt, voor zover 
wij kunnen beoordelen', 
wordt ondanks dit soort 
onzekerheden te koop 
aangeboden voor 30.000 
dollar. Een zegel voor 
militaire post uit 1953 
staat (of stond) op Ebay te 
koop voor het bijzondere 
bedrag van 202.337, 5^ 
dollar. Daar moet iemand 
iets omgerekend hebben. 
Bijzonder, maar zonder 
prijskaartje, is een zegel 
voor hoedenbelasting. Op 
Taiwan was in de eerste 
decennia van de vorige 
eeuw de productie van 
hoeden een belangrijke 
bedrijfstak. Veel hoeden 
werden geëxporteerd naar 
de VS en Europa. Ze wer
den wel vooraf op kwa
liteit gecontroleerd door 
een van de zes voor dit 
doel opgerichte inspec
tiekantoren. Als ze aan de 
eisen voldeden, kregen 
ze een stempel 'passed' 
(zo niet: 'rejected'). Voor 

deze inspectie moesten 
leges betaald worden en 
die werd verrekend met 
belastingzegels. Je hebt ze 
in soorten en maten. 
Het meest uitgebreide 
artikel in aflevering 164 
van China Filatelie gaat 
over postvervoer over de 
Transsiberische Spoor
weg. Het is de eerste 
aflevering van wat een 
hele serie moet worden, 
geschreven door Mare 
Symens en Jozef Wagema
kers. De redactie: 'Deze 
reeks artikelen belooft 
een nieuwe mijlpaal in de 
kennis van dit deel van de 
Chinese posthistorie te 
worden. Zonder overdrij
ving. Geen wonder dat uw 
redacteur trots is.' Vanaf 
I oktober 1903 kon het 
algemeen internationaal 
(UPU) postverkeer van de 
postroute via de Trans
siberische spoorweg 
gebruik maken. De eerste 
aflevering bespreekt de 
voorgeschiedenis, waarin 
alleen de Russische post 
gebruik kon maken van 
deze snelle verbinding 
tussen Europa en het 
Verre Oosten. 

van een reeks artikelen 
over de postale geschiede
nis van Duitsland. Het 
gaat om de negentien 
'Altdeutsche' staten die 
eigen postzegels hebben 
uitgegeven in de jaren 
18481871. Dat laatste jaar 
is het startjaar van het 
Duitse keizerrijk. Auteur 
van de reeks is VPTredac
teur Ton Smulders. 
Aan de orde komen Thurn 
und Taxis en het Zuid
Duitse koninkrijk Würt
temburg. Over Thurn 
und Taxis is uiteraard 
al heel veel geschreven, 
maar deze typering was 
nieuw voor mij:'... geen 
grondgebied, maar een 
multinational, een soort 
verre voorafschaduwing 
van Bill Gates zijn bedrijf 
Microsoft.' 
Het familiebedrijf ('slim
me ondernemersclan') 
slaagde erin een keizerlijk 
octrooi 1504 voor het 
postvervoer in Oostenrijk, 
Spanje, de Nederlanden 
en Italië te verwerven. 
Het postbedrijf was zo 
goed georganiseerd, dat 
de familie er steenrijk van 
werd. Pas diep in de ne

Post via de Transsiberische Spoorweg 

Bill Gates in Tilburg 
De Nieuwsbrief (juni 
2011) van de Vereniging 
van Postzegelverzame
laars Tilburg bevat naast 
een uitgebreide veiling
lijst de negende  en voor
lopig laatste  aflevering 

gentiende eeuw brokkelde 
hun monopoliepositie in 
grote delen van Europa 
echt af, maar de firma 
Thurn und Taxis bestaat 
nog steeds als multinatio
nal, 'met fraaie pakhuizen 
en andere kapitale pan

den in diverse Europese 
landen'. In totaal zijn 
er 54 Thurn und Taxis
postzegels te verzamelen, 
ze ogen wat saai en vele 
zijn onbetaalbaar, zeker 
op brief 
Aan het eind van zijn 
reeks artikelen stelt 
Smulders: 'Elementaire 
kennis van de historische 
en postale context maakt 
het verzamelen van post
zegels, brieven, kaarten 
en stempels vanuit ons 
buurland extra boeiend. 
Dat heeft de lange reeks 
van (hopelijk niet te saaie) 
artikeltjes over dit onder
werp wellicht afdoende 
aangetoond.' Ik denk dat 
zijn lezers dit zeker zul
len bevestigen en dat er 
best nog een vervolg kan 
komen. 

Alvast gestempeld 
Het zal aan mij gelegen 
hebben, maar de activi
teiten van de Studiegroep 
Voorafstempelingen 
waren tot nu toe voor mij 
verborgen gebleven. Toch 
bestaat de studiegroep al 
veertig jaar en verscheen 
in mei 2011 de vijftigste 
aflevering van hun 'Of
ficieel Orgaan'. De studie
groep telt iets meer dan 
honderd leden, uit bin
nen en buitenland. Van 
de zeven nieuwe leden in 
2010 kwamen er vijf uit de 
USA.Het verenigingsblad 
is geheel in kleur (A5), de 
vijfiiigste aflevering telt 
maar liefst 72 pagina's. 
Voorafstempelingen 
(precancels) zijn stem
pelafdrukken die door de 
Posterijen op postzegels 
geplaatst zijn, voordat de 
zegels op het poststuk 
aangebracht werden. Er 
zijn ook vooraf gestem
pelde postwaardestukken. 
Het idee erachter is dat 
op deze manier het werk 
van de postbeambte bij de 
aanbieding van massa
drukwerkzendingen 
vereenvoudigd wordt. De 
gewone afstempeling met 
een plaatsnaamstempel 
kan achterwege blijven. 
Het bekendst zijn de 
voorafstempelingen van 



de Verenigde Staten, maar 
ook veel zegels van België 
en Frankrijk (préoblité-
ration) zijn voorzien van 
voorafstempelingen. In 
België bestaat zelfs een 
'Officiële Catalogus van 
de Voorafgestempelde 
zegels' In Nederland is de 
oogst wat minder rijk. 
Amerikaanse en Belgi
sche voorafstempelingen 
nemen in de 50e editie 
van het verenigingsblad 
een belangrijke plaats in, 
maar ook aan Nederland 
wordt aandacht geschon
ken, met het tweede deel 
van 'Een catalogus van de 
klassieke voorafstempe
lingen'. 
Bij voorafstempelin
gen gaat het altijd om 
drukwerk dat ik flinke 
partijen aan het postlo-
ket wordt aangeboden. 
Curieus is daarom zeker 
het Belgische drukwerk
bandje dat voorzien werd 
van de volgende opdruk 
(vertaald): 'Open brief aan 
de heer Léon Terfe, nog 
steeds Notaris in Verviers 
ondanks zijn SCHANDE
LIJK GEDRAG'. Iemand 
die zo'n drukwerk laat 
aanmaken in een oplage 
van minstens 1000 stuks 
om zijn ongenoegen te 
uiten, is vermoedelijk echt 
boos geweest. Helaas is 
de inhoud van het bandje 
niet bewaard gebleven. 
Website van de studie
groep: viww.precancel.nl 

UNITED 

Veel moois uit Leiden 
Hertogpost, Gruno-
post, Sleutelpost, het 
zijn bladen die door de 
redacteuren van andere 
verenigingen driftig ge
screend worden, omdat 
er altijd wel iets aardigs 
in staat voor het eigen 
periodiek. De Leidse Sleu
telpost brengt behalve 
wat bestuurlijke zorgen 
(gezocht: voorzitter en 
tweede penningmeester) 
in het nummer dat de zo
mervakantie inluidt, weer 
het nodige interessante 
leesvoer. Naar aanleiding 
van de ramp met het 
Italiaanse passagiers
schip Andrea Doria (1956) 
krijgen we de suggestie 
een nieuw thema te pro

beren: gezonken (sport) 
auto's. R.E. Taselaar 
vond een poststuk uit 
1931, waarop het KMA-
logo van de afzender 
vervangen was door een 
tekening van een gebroken 
geweertje, hét symbool 
van dienstweigeraars en 
gewetensbezwaarden. 'In 
de jaren twintig van de 
vorige eeuw overheerste 
in Nederland een optimis
tische stemming over de 
wereldvrede. Het "Gebro
ken Geweertje" werd een 
symbool voor anti-milita-
risme en was kenmerkend 
voor de stemming van 
de jaren dertig. Het werd 
gedragen als een speldje 
op de kleding.' 
V f̂illem Hogendoorn 
schrijft naar aanleiding 
van een bezoek aan de 
Tempel van Artemis (of 
wat daar van over is) een 
stuk over de zeven - klas
sieke - wereldwonderen. 
Hongarije heeft ze in één 
serie keurig verenigd. 
Trouwens ook een leuk 
thema om uit te werken. 
Leiden is een stad met 
een rijke historie en dat 
is door de PTT meer dan 
eens aangegrepen voor 
een bijzondere postzegel. 
Leden van de vereniging 
hebben daarnaast enkele 
malen kans gezien met 
persoonlijke zegels het 
Leidse verleden nog 
meer aandacht te geven 
(Leidens verzet, Cleve-
ringa). HilbertKamp-
huisen schreef een mooi 
gedocumenteerd stuk 
over het Leidens verzet 
tegen de Spanjaarden in 
de i6e eeuw, en dan met 
name over twee stedelijke 
magistraten die daarbij 
een rol speelden: Janus 
Doesa (NVPH 561) en Jan 
van Hout (NVPH 562). 
Een vereniging met zo'n 
blad verdient snel een 
echte voorzitter. 
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wereld worden getoond. 
Het eerste artikel toonde 
de beroemde Zweedse 
tre skilling geel. In het 
meinummer wederom 
een unieke zegel, name
lijk de I cent zwart op 
rood van Brits Guyana uit 
1856. De ontdekking van 
de zegel lijkt op die van 
de Zweedse zeldzaam
heid. Een schooljongen 
haalde de zegel van de 
correspondentie van de 
familie. Ondanks dat 
de zegel in matige staat 
was (aangeknipt en met 
een lelijke inktvlek rond 
het stempel) voegde hij 
hem aan zijn collectie 
toe. Later verkocht hij 
de beschadigde zegel 
om van het geld een 
partijtje mooie gekleurde 
zegels aan te schaffen. 
De achtergrond van de 
zegel is onbekend. Het 
zou een foutdruk kunnen 
zijn (er is ook een rode 4 
cent, welke is gedrukt in 
vellen van 4), maar dat 
zou betekenen dat er per 
vel van 4 een foutdruk 
zou moeten zijn. Er zijn 
ook nooit bestellingen 
gevonden. Het is echter 
geen vervalsing, omdat 
de initialen op de zegel 
authentiek zijn. De zegel 
is onder meer in handen 
geweest van beroemde 
verzamelaars als Ferrary 
en Hind. Van de laatste 
gaat het gerucht dat hij 
ooit een tweede zegel in 
handen heeft gekregen 
welke is "verdwenen". 
Goed nieuws overigens, 
er bestaat een kans dat de 
zegel binnenkort op de 
veiling verschijnt. De laat
ste eigenaar is overleden 
in de gevangenis, waar 
hij zat in verband met 
moord. 

Het juninummer gaat 
in op een viertal iets 
minder zeldzame zegels: 
de missionaris zegels 

Ontuierpen, Handboek Postwaarden 

Galerie van zeldzaam-
heden 
In april is de Gibbons 
Stamps Monthly begon
nen met een serie, waarin 
de zeldzaamste zegels ter 

van Hawaii. Het is een 
serie provisorische zegels 
welke zijn uitgegeven 
in 1850 door postmees
ter Henry Whitney. De 
waarden zijn 2 cent, 5 

cent en 2 maal 13 cent. 
De zeldzaamste hiervan 
in de 2 cent waarvan er 
15 bewaard zijn gebleven 
waarvan een op brief De 
liefhebber kan de zegels 
onder meer zien in de 
British Library in London, 
waar in de verzameling 
van de Britse koninklijke 
familie twaalf van deze 
zegels aanwezig zijn. De 
zegels komen aan hun 
bijzondere naam, omdat 
ze voornamelijk werden 
gebruikt door missio
narissen op hun brieven 
naar het vaderland. 

Het artikel in Austria 174 
(het blad van de Engelse 
Austrian Philatelic Soci
ety) zou goed in deze serie 
passen. In een herdruk 
van een artikel van Edwin 
Müller (geen familie) 
wordt verteld over de 
mogelijkheden van het 
verzamelen van de eerste 
emissie krantenzegels van 
Oostenrijk: de Mercurius 
kopjes. In september 
1850 worden drie zegels 
uitgegeven voor het fran
keren van I krant (blauw), 
10 kranten (geel) of 50 
kranten (rose). Zoals bij 
u bekend is alleen van de 
blauwe zegel een redelijk 
groot aantal bewaard 
gebleven. De restanten 
van de gele en rose zegel 
zijn later opgebruikt voor 
de frankering van enkele 
kranten, wat de enige re
den is, dat er nog gebruik
te zegels bewaard zijn 
gebleven. Een vierde zegel 
in vermiljoen verscheen 
later, ook voor het fran
keren van 10 kranten. Dit 
is de zeldzaamste van de 
serie. De schrijver maakt 
duidelijk dat reeds in 1850 
het niet realistisch is om 

een speciale verzameling 
van de hogere waarden 
aan te leggen. Een van elk 
zou al prachtig zijn. De 
blauwe zegel is weliswaar 
geen dubbeltjeswaar, 
maar biedt tal van moge
lijkheden. De zegel is te 
platen, en bovendien zijn 
verscheidene meer moei
lijke stempels juist op 
deze zegels gebruikt. Het 
originele drukmateriaal is 
later gebruikt voor de ver
vaardiging van nadrukken 
(welke overigens eenvou
dig te herkennen zijn aan 
kleur en papier) en vignet
ten ter ere van de WIPA 
1933. Verderop in het blad 
wordt aan de hand van 
geavanceerde chemische 
technieken aangetoond, 
dat een rode versie van 
de Mahler zegel uit i960 
geen verkleuring kan zijn. 
Hoewel de bruine zegel is 
opgebouwd uit oranje en 
rode inkt (met een vleugje 
ultramarijn) is de rode 
inkt veel gevoeliger voor 
degradatie dan de oranje. 
Aangetaste zegels zouden 
dus oranje moeten zijn en 
niet rood. 

Stempel te koop 
De Deutsche Briefmar
ken Revue van juni 2011 
meldt, dat er op Ebay een 
origineel scheepsstempel 
uit Oost Pruisen van de 
MS Hansestadt Danzig 
voor € 385 is verkocht. 
Het stempel is in zeer 
goede staat, alleen het 
datumgedeelte heeft een 
drupje olie nodig (staat 
vast op 9-2-33). Omdat 
niet duidelijk is of het 
stempel door een verza
melaar of een charlatan is 
gekocht, wordt aangera
den om brieven met dit 
stempel goed te bekijken 
voor aanschaf. 

Nederland onder de Loep 
Een glimlach verscheen 
op mijn lippen toen ik het 
blad Nederland onder de 
Loep van de ArGe Nieder
lande in de envelop van 

http://viww.precancel.nl


Afp 
de redactie aantrof. Dit 
fraaie blad stond al een 
tijdje op mijn verlanglijst. 
De Arbeitsgemeinschaft 
Niederlande is een Duitse 
vereniging die op hoog 
niveau de filatelie van 
ons land bestudeert. De 
nadruk ligt heel sterk 
op de postgeschiedenis 
van Nederland en zijn 
koloniën. In het nummer 
i88 staan twee grotere 
artikelen, welke toeval

lig allebei iets met boten 
hebben. Het eerste gaat 
over een klassieke vorm 
van briefvervoer: de 
trekschuyt. Reeds in de 
zestiende eeuw verzorg

den deze beurtschippers 
een regelmatige verbin

ding over de vaarten in 
Holland. Er wordt niet 
alleen een aantal fraaie 
brieven getoond, ook 
wordt aandacht geschon

ken aan de gebouwen die 

een rol speelden in deze 
route. Veel van die vaarten 
verraden in hun naam nu 
nog hun oorspronkelijke 
functie zoals de Haarlem

mertrekvaart. 
Daarnaast staat in deze 
rondbrief een artikel over 
de HollandAmerikaLijn. 
De vele stukken welke 
gerelateerd zijn aan de 
boten van die maatschap

pij (soms met fraaie af

beeldingen van beroemde 

HOLLANDAMERICA LINE ROTTERDAMNEW YORK 

.11,11,1 

schepen als de Nieuw 
Amsterdam) brengen 
een gevoel van nostalgie 

naar boven. Rotterdamse 
lezers onder ons zullen 
begrijpen wat ik bedoel. 

JUBILEUMVELIETJE FILATELIE 
Ter gelegenheid van het uitbrengen van de duizendste editie van uw maand

blad Filatelie heeft de stichting een eigen postzegelvelletje met tien dezelf

de zegels in frankeerwaarde ' i ' uitgebracht. Daarop staat de voorpagina 
van het afgelopen februarinummer afgebeeld met daarop het voorma

lige logo van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
naar een idee van Paul Walraven en samensteller Frits Njio. 

Het velletje in beperkte oplage is te koop voor € 7,50, inclusief 
verzendkosten en zolang de voorraad strekt. Dit bedrag kan 
worden overgemaakt op ING rekening 706968 ten name 

penningmeester van bovengenoemde stichting in Leiden onder 
vermelding van 'Postzegelvelletje loooe editie'. Let op: vermeldt bij uw over

schrijving naar welk adres het velletje moet worden opgestuurd. De toezen

ding kan enige tijd in beslag nemen. 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Z. Een advertentie van drie 
=> regels kost 10 euro; voor elke 
■" regel meer betaalt u 3.50 
'Q euro. Vermelding van uw 
— naam en adres (of naam en 
^ telefoonnummer) in de ad
's vertentie is verplicht. Alleen 
^ abonnees van Filatelie mogen 
^ een kleine annonce plaatsen. 
_. Plaatsing onder nummer 
= kost vier euro extra. 

^ AHENTIE! 
^ Kruis hieronder aan in welke 
" rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

3 l O o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■ 
■I 
i ■ ■■■ ■■■Il 

I 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:... 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

■■1 ■il 

I 
I I 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening) 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 
ALAND 
i68'ii. Strandvolleybaltoer
nooi 'Paf Open'. 
'Varlden' (€ 0.95). Speelsters 
met bal. 

S20 

289'ii. Landschappen. 
'Inrikes'(€o,85), 'Euro
pa'(€o.9o) (Sepac*). 
Kusten resp. bij Kökar, 
lomala. 

3^^^ .JT̂  ** 

ALBANIË 
i82'ii. Staatsbibliotheek 
90 jaar. 

— 10, i.ooo L. (samenhangend). 
=, Resp. man leest boek, man 
■̂  met computer. 

202'ii. Studentenoproer 20 
jaar geleden. 
40, 60 L.; blok 200 L. Resp. 
demonstranten, neerhalen 
van Hoxastandbeeld; de
monstranten maken Vteken. 
252'ii. Europa, kinder
boeken. 
100,150 L. (samenhangend); 
blok 250 L. resp. zon met 
ezel en haan, meisje met duif 

en kat; meisje met stapel 
boeken. 
23'ii. Onderwater arche
ologie. 
50, 250 L. (samenhangend). 
Potten en andere voorwerpen 
uit scheepswrak. 
io3'ii. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
80,100 L. (samenhangend); 
blok 200 L. Verschillende af
beeldingen van symbolische 
voetballers en embleem. 
2i3'ii. Vredesoperaties 
Verenigde Naties. 
50, 50 L. (samenhangend). 
Militairen met geweren, 
helikopter. Beide zegels met 
NAVO*embIeem. 
i j  j  ' i i . Congres van Lush
nja in 1920. 
70, 70 L. (samenhangend), 
150 L. Resp. documenten 
stempel met tweekoppige 
adelaar, gebouw. 

M mA. 
mh 

ANDORRA FRANS 
75'ii. Europa, bossen. 
€0.58. Boomstam. 

235'ii. Francesc Borras 
(18911968). 
€0.95. Zelfportret. 
66'ii. Plein van St. Estève. 
€ 0.58. Huizen en beelden
groep. 
206'ii. Historische auto. 
0.75. SorianoPedroso 
(1919)

ANDORRA SPAANS 
35'ii. Architectuur. 
€ 0.80. Casa Farras. 

Principat d'Andorr o,80€ 

i6'ii. Cultureel erfgoed, 
e 2.55. Gedecoreerde steen 
uit Pedra Clau in St. Estève. 
i7'ii. Biënnale van Venetië, 
werken van Andorrese kun
stenaars. 
€ 0.80, 2.55. Resp. foto
grafisch werk 'De drijvende 
Stad' van Helena Guardia 
(1966), deel van triptiek 'Het 
vergankelijke en het eeu
wige' van Francisco Sanchez 
(1962). 

ARMENIË 
22'ii. Leonid Yengibarov 
(19351972). 
220 d. Portret acteur en 
clown. 
i54'ii. Pasen. 
Blok 1.100 d. Engel. 
i84'ii. Andranik losifyan 
(19051993). 
200 d. Portret uitvinder 
weersatelliet. 
i84'ii. Eerste bemande 
ruimtevaart 50 jaar geleden. 
350 d. Kosmonaut loeri 
Gagarin (19341968). 
i6'ii. Hoofdsteden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
WitRusland. 
Tweemaal 200 d. (samenhan
gend). Stadspoort en stati
onsplein in Minsk, Nationaal 
Museum in lerevan. Beide 
zegels met stadswapen. 

i6'ii. Dichters. Gezamen
lijke uitgifte met Rusland. 
120, 230 d. Resp. Armeense 
dichter Hovhannes Tuman
yan (18691923), Russische 
dichter Valery lakovlevitsj 
Brousov (18731924). 
i6'ii. 20 jaar regionale 
samenwerking op communi
catiegebied. 
Blok 200 d. Aarde en symbo
lische afbeelding. 

AZERBEIDZIAN 
253'ii. Muziekinstrumen
ten. Gezamenlijke uitgifte 
met WitRusland. 
Tweemaal 0.50 m. (samen
hangend). Muzikanten met 
draailier, tar. 

224'ii. looe geboortedag 
Huseyn Aliyev (19111991). 
I. m. Portret schilder. 

AZOREN 
95'ii. Europa, bossen. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 

€ 0.68. Resp. bossen, koe, 
schaap vogel, meer; idem, 
koeien. Doorlopend beeld 
oprand met bomen, horten
sia's en varens. 

BOSNIË & HERZEGOVINA 
95'ii. Europa, bossen. 
Velletje met tweemaal 
2.50 KM (ook samenhan
gend). Bomen. 
265'ii. Flora en fauna. 
2. KM.; blok 2.50 KM. Resp. 
gentiaan (Gentiana jasnae), 
huismus (Passer domesticus) 
met doorlopend beeld op 
rand. 

265'ii. Pelgrimplaats 
Medjugorge. 
2.50 KM Beeld Koningin van 
de Vrede, kerk van St. lames, 
hand met roos. 

265'ii. Eerste bemande 
ruimtevaart 50 jaar geleden. 
Blok 2. KM. Astronaut loeri 
Gagarin (19341968). 
66'ii. Staatswapen. 
I. KM. Wapen met leeuw 
en vlag. 
66'ii. 30 jaar aidsbestrij
ding. 
1.70 KM. Rood lint. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
i25'ii. Archeologische 
ontdekking. 
1.50KM. Plattegrond van 
vroegchristelijke basiliek in 
Cim. 
i85'ii. 300e geboortedag 
van fysicus en astronoom 
Rudjer Boskovic (17111787). 
2.10 KM. Mensen met teles
copen. 
225'ii. Mythes en flora. 
5. KM. Haagdoorntak als 
bescherming tegen weerwolf. 
i6'ii. Pelgrimplaats Med
jugorje. 
Viermaal i. KM. Kruis, beeld 
van Maria, Christus aan 
kruis, kerk. 

BOSNIË & HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
io5'ii. Vogels. 

Viermaal 0.90 KM (samen
hangend met tussenveld). 
Aythya ferina, Alcedo atthis, 
Cygnus oior, Podiceps 
nigricollis. 

i75'ii. Nationale en Uni
versiteitsbibliotheek 75 jaar. 
0.90 KM. Boeken. 
76'ii. Europese kampioen
schappen kajak en kano 2011 
in Banja Luka. 
Velletje met 1.50, 2.30 KM. 
Resp. kajakker, kanoer. 
Doorlopend beeld op rand. 

BULGARIJE 
304'ii. Besluit geloofsvrij
heid 'Edict van Serdica'i.700 
jaar geleden. 
Blok 0.65 L. portret keizer 
Galerius (250311) en oude 
stad Serdica. 

25'ii. Commissie Bescher
ming Mededinging 20 jaar. 
0.65 L. Beeldmerk. 
275'ii. 120 jaar filateUsti
sche pers. 
Blok 0.65 L. Konijn op fiets 
als postbode. 

CYPRUS 
86'ii. Nobelprijs voor 
Christopher Pissaridis 
(1948)
€ 1.71. Portret Cyprische 
econoom. 
86'ii. Historische zeilsche
pen. 
€ 0.22, 0.43, 0.85. Resp. 
galjoen, karveel, brik. 

cO.85 
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CYPRUS TURKS 
i65'ii. Europa, bossen. 
1.50,1.50 NTL. Bomen en 
lieveheersbeestje, bomen en 
dennenappel. Ook velletje 
met de twee zegels. 
275'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
I. NTL. Trouwfoto van Britse 
prins William (1982) en Ca
therine Middleton (1982). 

DENEMARKEN 
86'n. Zomerbloemen. 
2., 6., 8., 10. kr. Resp. 
Papaver rhoeas, Geranium 
sp. Astrantia major, Papaver 
nudicaule. 

86'ii. Kindertelevisie. 
6., 8. kr. Bruno met patates 
frites, Teddy met ballonnen. 

DUITSLAND 
96'ii. Amnesty Internatio
nal 50 jaar. 
€ o. 5 5. Licht aan het eind van 
de tunnel. 

96'ii. Smalspoorbaan 
'Molli' 125 jaar. 
€ 0.45. Stoomtrein met 
Salonwagen van spoorbaan 
tussen Bad Doberan en bad
plaats Külungsborn. 

g6'ii. Friedrich Ludwig 
Jahnsportpark 200 jaar. 
i 1.65. Turnplatz Hasenheide 
(Berlijn) in 1818. 

^QD Jjfaf % i n f M i fnMfcKfe i adliHf .jAw 

96'ii. Saksische stoom
vaartonderneming 175 jaar. 
Blok met € 2.20. Rader
stoomboot op Elbe bij Los
chwitz. Op rand prentbrief
kaarten met schepen brug en 

kerk en burcht. 
77'ii. Vuurtorens. 
€ 0.55, 0.90. Resp. Arngast, 
Dahmeshóved. 
77'ii. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 5.. Gentiana acaulis. 
77'ii. 150 jaar Schutters
bond. 
€ 1.45. Schietschijven en foto 
prijsuitreiking in 1861. 

:145 
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I 150 JAHRE DEUTSCHER ; 
I SCHOTZENBUND ! 

77'ii. 500 jaar Tijl Uilen
spiegel. 
€ 0.55 (ruitvormig). Tijl 
met uil en spiegel, trompet, 
gebroken kan, schaar, boek, 
ezel, masker, geldzak, worst. 

ESTLAND 
i95'n. Dieren, haas. 
€ 0.35. Lepus europeaus. 

26'ii. Vuurtoren. 
€ 0.35. Toren bij Vergi met 
landkaart. 

»TULCTORN 

26'ii. Frankeerzegels. 
€ 0.35, 0.58. Posthoorn in 
verschillende kleuren. 

FRANKRIJK 
i46'ii. 84e congres filate
listenorganisatie FFAP* in 
Metz. 
€0.58 (met label). Kathe
draal en kerk 'Temple Neuf' 
in Metz. 

Verschillende fietsmodellen. 
236'ii. looe geboortedag 
Georges Pompidou (1911

1974)
€ 0.58. Portret oudpresident 
en gebouw Centre Pompidou 
in Parijs. 

276'ii. 0CDE*50Jaar. 
€ 0.87. Gebouw en jubileum
beeldmerk. 
276'ii. Varengevillesur
Mer (Seine Maritime) 
€ 0.58. Kerk en begraaf
plaats. 
276'ii. 'Train des Pignes', 
100 jaar spoorwegen in de 
Provence. 
€ 0.58. Trein op viaduct, 
strand met palmbomen. 

i7'ii. Frankeerzegels. 
Marianne in Europa. 
'Lettre prioritaire 20g', 
'Europe 20g', 'Monde 20g', 
'Lettre prioritaire 50g', 'Let
tre prioritaire lOog', 'Lettre 
prioritaire 250g'. Marianne 
in verschillende kleuren. 
27'ii. Wereldkampioen
schappen judo 2011 in Parijs. 
€ 0.87. Judoka's. 

g7'ii. Frankrijk voorzitter 
topoverleg G20. 
€ o.8g. Symbolische EifFelto
ren in Franse kleuren. 
ii7'ii. Wereldkampioen
schap rugby in Nieuw
Zeeland. 
Velletje met viermaal € 0.89; 
blok € 5. (reliëf zilverdruk). 
Stadsbeeld van Auckland, 
bergen en meer in Natio
naal Park Arthurs Pass op 
Zuidereiland, spelmoment, 
speler; rugbyspelers. Op rand 
rugbyveld. 

'/^yj' i J 

206'ii. Historische fietsen. 
Velletje met zesmaal € 0.59. 

GRIEKENLAND 
i75'ii. Europa, bossen. 
€ 0.75, 3.25 (samenhan
gend). Boomblad en hert 
met wesp en reiger, boom en 
bladen. 

GROENLAND 
95'ii. Frankeerzegels, 
koningin Margrethe II. 
0.50,1. kr. Portret met 
ijsberg en bergen. 

95'ii. Luchtvaart in Groen
land, I. 
8., 17.50 kr. PBY5A Canso 
'Catalina', De Havilland 
DHC3 'Otter'. 

1750 

95'ii. Komische strips, III. 
20. kr. Weeskind Kassassuk. 
Ook blok met zegel en op 
rand ijsbeer. 

95'ii. Hedendaagse kunst. 
3., 7., 34. kr. Werken van 
resp. Julie Edel Hardenberg 
met jasjes met vlagmotie
ven, Naja RosingAsvid met 
sleutel, AnneLise L0vstr0m 
met landschap. 

GROOTBRITTANNIÉ 
223'ii. Frankeerzegels, 
portret koningin Elizabeth II 
type Machin. 
67, 97 p. Resp. donkerli
lapurper, donkerblauwviolet. 
i46'ii. looe geboortedag 
Rev. Wilbert Audry (1911
1997), schrijver van kinder
boekenserie 'Thomas and his 
friends'. 
i", 66, 68, 76 p., £ I., 1.10; 
velletje met i", 68, 76 p, £ i.. 
Treinen met namen resp. 
'Thomas' op station, 'James' 
bij remise, 'Percy' met aan
hangwagen, 'Daisy' bij over
weg met paard en wagen, 
'Toby' met auto, 'Gordon' op 
station met reizigers; 'Tho
mas' op spoorwegovergang 
met 'Bertie de bus', 'James' 
tijdens aanrijding, 'Percy' in 
water met roeiboot, 'Henry' 
in tunnel met muur. 

277'ii. Olympische Spelen 
en Paralympische Spelen 
2012 in Londen, III. 
Tienmaal i" (samenhan
gend). Zeilen (paralym
pisch), hoogspringen, 
volleybal, rolstoelrugby 
(paralympisch), worstelen, 
rolstoeltennis (paralym

pisch), schermen, gymnas
tiek, triatlon, handbal. Alle 
zegels met beeldmerk. 

238'ii. Kroonjuwelen. 
I«, 1^,68,68,76, 76 p., 
£ i.io, i.io. Resp. scepter 
met kruis, St. Edwards
kroon, staf en scepter met 
duiven, kroon van koningin 
Mary, Rijksappel, zwaard 
met juwelen, kroon van het 
keizerrijk, kroningslepel. 

t p 
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gg'ii. Luchtpost 100 jaar. 
Velletje met i", 68 p., £ i., 
i.io. Resp. Piloot Gustav 
Hamel met eerste zak post, 
vertrek van vliegveld Hen
don, piloot Clement Greswell 
in vliegmig type Blériot, 
postbode met eerste post bij 
kasteel Windsor. 

GUERNSEY 
26'ii. Koninklijk huwelijk. 
Blok £ 2.. Prins William 
(1982) en Catherine Middle
ton (1982) met doorlopend 
beeld op rand. 
26'ii. Koningin Elizabeth 
II85 jaar en prins Philip 90 
jaar. 
36,45,48,52,58,65 p. 
Verschillende afbeeldingen 
van koningin en prins. 

HONGARIJE 
254'ii. Nieuwe grondwet. 
Blok 2011 Ft. Heilige Kroon 
van Hongarije. Deel van op
lage is voorzien van kristallen 
in kroon. 
264'ii. Persoonlijke zegels. 
Driemaal 'Belfold' (met label 
voor persoonlijke invulling). 
'Theaterzegel' met silhouet 
van acteur, twee maal 'Liefde
zegel' met resp. vlinders en 
ringen, vlinders en roos. 
25'ii. Beschermde plant. 

m 



'Belfold' (315 Ft.). Helleboris 
purpurascens. 

65'ii. Europa, bossen. 
200, 200 Ft. (samenhan
gend). Bossen bij Örseg, 
Visegrad. 
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65'ii. vlinders en motten. 
80,105, 255, 370 Ft.; blok 
600 Ft. Resp. Apatura metis, 
Melanargia russiae, Arctia 
caja, Prosperinus proserpina; 
Lycaeria dispar. 
65'ii. Lokale fruitsoorten. 
145, 310 Ft. Fruitbloesems 
met resp. appel, peer. 

i85'ii. 150e geboortedag 
schilders József Koszta (1861
1949) en József RipplRónai 
(18611927). 
195, 345 Ft. Schilderijen resp. 
'Klein Meisje met gerani
um'(Koszta), 'Profiel van 
Vrouw' (Rippl). 
i85'ii. Schatten in Hon
gaarse musea. 
280, 385 Ft. Resp. Rakószi
museum (Sarospatak): tegel, 
glaswerk, kasteel, Schei
kundigmuseum (Varpalota): 
portret alchemist Janos 
BanffyHunyady (15781646), 
kwikpomp en drogisten
vaatjes. 

"^ i85'n. Filharmonisch 
— orkest van Pécs 200 jaar. 
" 330 Ft. Embleem en portret 
2 van oprichter Johann Georg 
= Lickl (17691843). 

522 IERLAND 
i25'n. Jaar van Kunsmij
verheid. 
Vijfmaal € 0.55 (in boekje). 
Keramiek van Deidre McLou
ghlin (1949), glaswerk van 
Róisi'n de Buiüéar, sierraad 

van Inga Reed, textielwerk 
van Helen McAllister, houten 
vaas van Liam Flynn. 

EIRE 
55= 

E3 

,̂0 o 

66'ii. Nationale Parken. 
Driemaal € 0.55 (samen
hangend), driemaal € 0.82 
(samenhangend). Resp. 
Glenveagh, Ballycroy, Con
nemara, Burren, Killarney, 
Wicklow Mountains. 

306'ii. Amnesty Internatio
nal 50 jaar. 
€ 0.55. Kaars en prikkel
draad. 

ITALIÉ 
95'ii. Europa, bossen. 
€ 0.60, 0.75. Resp. bomen 
met eekhoorn en paddestoe
len, bomen met vogel en 
bloem met plant. 

285'ii. Amnesty Internatio
nal 50 jaar. 
€ 0.60. Tekst en embleem 
organisatie met kaars en 
prikkeldraad. 
i6'ii. Nationaal Emigratie
museum in Rome. 
€0.60. Schilderij 'De 
Emigranten' van Angiolo 
Tommassi (18581923). 

26'ii. 150 jaar Italiaanse 
eenheid. 
Achtmaal blok met €0.60. 
Portretten van resp. 
Camillo Benso di Carvour 
(18101861), Carlo Catanneo 
(18011869), Guiseppe Gari
baldi (18071882), Vicenzo 
Gioberti {18011852), Clara 
Maffai (18141886) en Chris
tina Trivulziodi di Belgiojoso 

(18081871), Guiseppe Maz
zini (18051872), Carlo Pis
acane (18181857), Vittorio 
Emanuele II (18201872). 
46'ii. 150 jaar Italiaanse 
eenheid. Gezamenlijke 
uitgifte met San Marino. 
Blok € 1.50. Portretten van 
Anita (18211849) en Gui
seppe Garibaldi (18071872) 
met toren in San Marino. 

io6'ii. Marine 150 jaar. 
Velletje met viermaal € 0.60. 
Wapenschilden, 100 jaar Zee
vaartacademie Livorno, 80 
jaar schoolzeilschip Amerigo 
Vespucci, 100 jaar organisatie 
zeelieden met wapenschil
den. Op rand kompas. 
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i86'ii. Serie 'Sport', natio
nale scheidsrechtersvereni
ging 100 jaar. 
€ 0.60. Scheidsrechter met 
gele kaart en voetballers. 

256'ii. looe geboortedag 
Carlo Dapporto (19111989). 
€ 0.60. Portret van acteur. 
286'ii. Serie 'Posta Itali
ana'. 
€ 0.75. Envelop en banieren 
in Italiaanse kleuren. 

JERSEY 
i66'ii. Vogels, zomergas
ten. 
42,50,59,64,79,86 p. 
Resp. Hirundo rustica, 
Muscicapa striata, Cuculus 
canorus, Sylvia communis, 
Carduelis cannabina, Apus 
apus. Ook velletje met de zes 
zegels en velletje met 64, 86, 
79 P

i27'ii. Bij Jersey gestrande 
schepen. 
37,49, 59, 64, 79, 86 p.; blok 
£ 3.. Resp. Princess Ena 
(1935), Caledonia (1881), 
Ibex {1897), Schokland 
(1943), PT509 (1944), Superb 
(1950); Roebuck (1911). 

KROATIË 
55'ii. Europa, bossen. 
7.10, 7.10 kn. Schilderijen: 
Bomen met bos en spin

nenweb van Lovro Artkovic 
(1959), gestileerde bomen 
van Josip Zanki (1969). 
85'ii. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis. 
1.55 kn. Jongen en meisje 
met aarde als gezicht en 
sterren. 
i56'ii. Kastelen. 
3.10, 3.10, 4.60, 4.60 kn. 
Resp. Donji Miholjac, 
Nasice, Bilje, Valpovo. Wa
penschild op alle zegels. 

246'ii. Soevereiniteitsdag. 
3.10 kn. Deel van vlag. 

LETLAND 
55'ii. Geodetische boog 
van Struve. 
Velletje met 0.35, 0.55 Lvl. 
Resp. landkaart met 
meetpunt, landkaart met 
astronoom Friedrich Georg 
Wilhelm Struve (17931864) 
en meetapparamur. 
255'ii. Hoofdstad Riga 
800 jaar. 
0.98 Lvl. (keerdruk samen
hangend). Landkaart met 
oude munten. 

LITOUWEN 
75'ii. Pelgrimsroute paus 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
2.15 Lt. Paul en kathedraal 
van Vilnius. 

2i5'ii. Dierentuin in 
Kaunas. 
Velletje met viermaal 4. Lt. 
Giraffe (Giraffa camelopar
dalis), pelikaan (Pelicanus 
onocrotalis), tropische vis 
(Cichlasoma octofasciatum), 
ijsbeer (Ursus maritumus). 
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46'ii. Etnografisch Mu
seum Alytus. 
2., 2. Lt.(samenhangend). 
Vaas en kannen, blaasbalg. 
i86'u. Nobelprijswinnaar 
Ceslovas Milosac (19112004). 

3.35 Lt. Portret schrijver en 
dichter. 

MACEDONIË 
ii4'ii. Huisdieren. 
50 den. Hond. 

i24'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (19611997). 
100 den. Portret. 
i34'ii. Jaar van de Chemie. 
60 den. Laboratoriumappara
tuur en beeldmerk. 
i54'ii. Autogeschiedenis. 
20, 70 den. Klassieke auto's. 

204'ii. 275e geboortedag 
James Watt (17361819). 
60 den. Standbeeld van 
Schots ingenieur en stoom
machine 
45'ii. Toetreding Macedo
nië tot EU. 
40,40 den. Boedapest met 
brug, gebouw in Warschau. 
55'ii. Europa, bossen. 
50,100 den, blok 100 den. 
Bomen in verschillende 
jaargetijden. 
io6'ii. 100 jaar dagblad 
Shkupi in Albanese taal. 
60 den. Deel artikel uit 1911 
met mannen op paarden. 

MADEIRA 
g5'ii. Europa, bossen. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Resp. wandelaar en 
vogel (Erithacus rubecule) 
in bos; idem, duif (Columba 
trocaz) op tak en roofvogel 
met doorlopend beeld op 
rand. 



MALTA 
95'ii. Europa, bossen. 
€ 0.37,1.19. Resp. bloemen 
met vlinder en kasteel, bo
men en kasteel. 

MAN 
g5'ii. Koninklijk huwelijk. 
Aanvulling melding juni jl. 
£ I., I.. Portretten van resp. 
prins William (1982), Kate 
Middleton (1982). Nu als 
zegels uit velletje van tien 
met labels. 
236'ii. Staartloze katten 
van Man. 
37, 38, 58, 76 p., £1.15,1.65. 
Verschillende afbeeldingen 
van katten met staatswapen. 

MOLDAVIË 
i4'ii. Schilderijen. 
85 b., 1.20, 2., 5.40 L. Zelf
portretten van resp. Eugenia 
Maleshevski (18681942), 
Nicolai Grigorescu (1838
1907), Alexandr Plamadela 
(18881940), Mihail Grecu 
(19161998). 

94'ii. Eerste bemande 
ruimtevaart 50 jaar geleden. 
Velletje met 1.20, 5.40, 7., 
8.50 L. Astronauten resp. 
Joeri Gagarin (19341968), 
German Titov (19352000), 
Virgil I. Grimson (1926
1967), Alan B. Shepard 
(19231998). 
75'ii. Europa, bossen. 
4.20, 4.20 L. (ruitvormig) 
(ook samenhangend). Resp. 
taken bomen, boomstam 
met bomen en uil (Bubo 
bubo). Ook velletje met de 
twee zegels. 
i95'ii. Bloemen. 
70, 80 b., 1.20,1.20 L. VHn
der met resp. hyacint, tulpen, 
narcissen, viooltjes. 

i26'ii. Deportatie Bessara
bië 70 jaar geleden. 
1.20 L. Spoorlijn met kaar
sen. 
236'ii. 20 jaar Moldavische 
postzegels. 
85 b., 1.20,4.20 L. 

MONACO 
i7'ii. Prinselijk huwelijk. 
€0.55, 0.60, 0.77, 0.80, 
2.50; blok € 5.. Portretten 
van prins Albert II (1958) en 
Charlène Wittstock (1978) 
met paleis in verschillende 
kleuren. 

i87'ii. Paleiswachten. 
€ 0.77. Wachten in uniform 
met geweer. 

MONTENEGRO 
2i4'ii. Europa, bossen. 
€ 0.90, 0.90; velletje met 
tweemaal € o.go. Resp. 
boomblad in vorm van Eu
ropa, letters EU gevuld met 
bomen; zelfde afbeeldingen 
in ander formaat en kleur. 

NOORWEGEN 
205'ii. Stad Drammen 200 
jaar. 
9. kr. Rivier en huizen. 
36'ii. 150 jaar brandweer 
en reddingsdiensten. 
9., 27. kr. Resp. brandweer
wagen, brandweerlieden bij 
brand. 

io6'ii. Europa, bossen. 
12., 14. kr. Resp. bosbouw 
metoogstmachine, bomen. 

OEKRAÏNE 
2i5'ii. Schilderij. 
1.50 Hr. 'Kazashka Katya' 
van Taras Schevchenko 
(18141861). 

76'ii. Frankeerzegels, 
gebruiksvoorwerpen. 
1.90, 2.20, 6., 7. Hr. Resp. 
tabakszak, poederfles, snaar
instrument pandora, terrine. 
96'ii. Kozakkenleiders. 
1.50, 2. Hr. Resp. Hryhoril 
Loboda (15451593), Severyn 
Nalyvaiko (ca.15601597). 
Beide zegels met label. 
i76'ii. Grondwet 15 jaar. 
6. Hr. Gestileerde klimplant. 

OOSTENRIJK 
96'io. Schilder Hans Man
kart(i840i884). 
Velletje met € 0.70,1.70. 
Schilderijen resp. 'Portret van 
Dora FournierGabillon', 'De 
Overwinning van Ariadne'. 
i7'ii. 100 jaar militaire 
luchtvaart. 
€ 0.62. Historisch vliegtuig 
'Etrich Dove' en helikopter 
Black Hawk. 
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i7'ii. Gewijde kunst. 
€ 1.45. 'Tassilokelk' uit 780. 
97'ii. Broederschap St. 
Christoph 625 jaar. 
€ 0.62. Schilderij van 
vestiging in Arlberg met 
wapenschild. 
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ii7'ii. OECD* 50 jaar. 
€ 0.70. Beeldmerk met 
wereldbol. 
i57'ii. Lokale spoorbaan 
Stammersdorf 100 jaar. 
€ o.go. Stoomlocomotief 
BBO 378 met wagons en 
stationsgebouw. 

c . . . . . . . . . . 

POLEN 
275'ii. Komische stripfi
guren. 
i55> 155. 2.40, 2.40 Zl. 
(samenhangend). Resp. 
Gucio, Cezar, Kawapiszon, 
Gapiszon. 

PORTUGAL 
i72'ii. 'Hier is uw zegel', 
publieksontwerpen. 
€ 0.32, 0.47. Windmolens 
met brug en gebouwen, 
dieren op drijvend eiland. 
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2i2'ii. Traditionele 
festivals. 
€ o.10, 0.32, 0.47, 0.68, 0.80. 
Resp. mensen en vuur
werk, Festa dos Tabulieros 
(Tomar), Festa do Sao Joao 
(Porto), carnaval (Loulé), 
bloemenfestival (Madeira). 

PORTUGAL . ' t V . % 0 , 1 0 
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f %A 
i3'ii. Portugese kazen, II. 
€0.32, 0.47, 0.58, 0.80, 
I.; blok € 2.50. Resp. Serpa, 
Castelo Branco, Pico, Niza, 
Terrincho; Castello Branco. 
i43'ii. Historische cultu
rele personen. 
€ 0.32, 0.47, 0.57, 0.68, 
0.80. Resp. schrijver Alves 
Redol (igiiigög), schrijver 
Manuel da Fonseca (igii
1993), schrijver en politicus 
Trindade Coelho (18611908), 
wijnhandelaar en filantrope 
Antónia Ferreira (i8iii8g6), 
architect Eugénio dos Santos 
(17111760). 
223'ii. Hogere onderwijs
instellingen 100 jaar. 
€0.32, 0.32, 0.80, 0.80. 
Resp. Universiteit van 
Lissabon met studenten. 
Universiteit van Porto, Hoger 
Technisch Instituut met we
tenschapper, Hoger Instituut 
voor Economie en bestuur 
met tegelwerk. 
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253'ii. Agrarische Krediet
bank 100 jaar. 
'N20g', 'N20g'. resp. Tractor 
met bomen en gewassen met 
huizen, huizen met bomen 
en verkeersplein. 
74'ii. Vissen. 
€ 0.32, 0.47, 0.68, 0.80; blok 
€1.80; blok €1.80. Resp. 
Lampetra fluviatilis, Alosa 
alosa, Platichthys flesus, Liza 
ramada; Anguilla anguilla; 
Salmon salar. 
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i54'ii. Diplomatieke be
trekkingen met ZuidKorea 
50 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met ZuidKorea. 
'N20g', 'l20g'. Historische 
zeilschepen uit resp. Korea 
(schildpadschip), Portugal 
(kraak). 
2i4'ii. Republikeinse Nati
onale Garde 100 jaar. 
'N20g',€3.6o; blok€3.60. 
Resp. hoofddeksels, hand
schoenen, deel uniform met 
doorlopend beeld op rand. 
95'ii. Europa, bossen. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Resp. man met bijl en 
varkens onder bomen; idem, 
bomen en reeen. Doorlopend 
beeld op rand met wilde zwij
nen, specht en roofvogel. 
i65'ii. Upaep* 100 jaar. 
€ 0.80. Gezicht en handen 
met vlaggen in cirkel. 
265'ii. Nationaal Kunst
museum 100 jaar. 
€ 0.32, 0.32, 0.47, 0.68, 0.68, 
0.80; velletje met tweemaal 
€ 1.50. Details van schilde
rijen resp. 'De grijze mouw' 
van Columbano (i857ig2g), 
'Verdrietig hoofd' van Ama
deo de SouzaCardoso (1887
1918), 'Slaapje' van Almada 
Negreiros (18931970), 'Kade 
44' van Fernando Lanhas 
(ig23), 'Schaduw van René 
Bertholo' van Lourdes Castro 
(ig3o), 'Ontwijken' van Joao 
Maria Gusmao (ig7g) en Pe
dro Paiva (ig77); 'Landschap' 
van Juliäo Sarmento (ig48), 
'Levensweg' van Fernando 
Taborda. 
286'ii. Traditioneel Portu
gees borduurwerk. 
€ 0.32, 0.47, 0.57, 0.68, 0.80, 
I., 1.75; blok 1.75. Resp. 
bloemen en vogels, vogel, 
bloemen, slinger, bloem, 
takken, lettermotief; bloem. 

.J 
ROEMENIE 
264'n. Parlementsgebou
wen. 
Velletje met 0.30, 0.50, 0.60, 
3., 4.30, 7.60 L. Verschil
lende afbeeldingen van in en 
exterieur. 
274'ii. Europa, bossen. 
2.40, g.io L. Resp. hert in 
bos, boomtak met eekhoorn. 



g-5-'ii. Ruimtevaart, 'Kos
mos 2011'. 
3.-, 4.70; blok 8.70 1. (rond 
zegel). Resp. eerste Roe
meense ruimtevaarder 30 
jaar geleden Dumitru Dorin 
(1952) met raket, eerste mens 
in de ruimte 50 jaar geleden 
Joeri Gagarin (1934-1968) 
met raket, herdenking eerste 
bijeenkomst Copuos* 50 
jaar geleden: aarde gezien 
vanuit de ruimte. Op rand 
astronauten en verschillende 
ruimtevaartuigen, raket, 
schip met radarantennes. 

i-6-'ii. Circus. 
0.50, 8.10 L. Resp. clowns
gezicht en tent, clown met 
hoed. Ook velletje (tentvorm) 
met de zegels. 

8-6-'ii. 30 jaar aidsbestrij-
ding. 
3.- L. Rood lint (symbool 
aidsbestrijding), regenboog, 
doorsnede van Human Im
munodeficiency Virus (HIV). 
2i-6-'ii. Basarab-brug in 
Boekarest. 
5.- L. Brug over rivier Dam-
bovita. 
30-6-'ii. Perzikbloesem. 
0.50, 0.50 L. (samenhan
gend). Tweemaal bloesem. 

RUSLAND 
29-4-'ii. Luchtvaarthistorie. 
9.-, 10.-, II.-, 12.- r. (sa
menhangend). 'Overwin
ningsvliegtuigen' uit Tweede 
Wereldoorlog resp. gevechts
vliegtuig IL-2, gevechtsvlieg
tuig PE-2, aanvalsvliegtuig 
LA-5, bommenwerper Yak-3. 

i6-5-'ii. Klokken. 
Velletje met 9.-, 12.-, 15.-, 
25.- r. Klokken op Centrale 
Telegraaflcantoor in Moskou, 
Admiraliteit (St. Petersburg), 
Staatsuniversiteit (Moskou), 
station in Sochi. 
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ly-y'ii. looe geboortedag 
Kirill Schchelkin (igii-1963). 
12.- r. Portret nucleair 
fysicus. 

26-5-'ii. Wapenschilden. 
8.50,11.80 r. Resp. stad Ir-
koetsk: Siberische tijger met 
sabelmarter, republiek Komi: 
schild met adelaar. 
26-5-'ii. Architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Montenegro. 
15.-, 15.- r. (samenhangend 
mettussenveld). Resp. 
Kazan-kathedraal in St. Pe
tersburg, gebouw Russische 
diplomatieke vestiging in 
Cetinje. 
i-6-'ii. Dichters. Gezamen
lijke uitgifte met Armenië. 
12.-, 12.- r. Russische dichter 
Valery Jakovlevitsj Brousov 
(1873-1924), Armeense dich
ter Hovhannes Tumanyan 
(1869-1923) 
20-6-'ii. Venezuela 200 jaar 
onafhankelijk. 
12 r. Vlag en silhouet van 
standbeeld vrijheidsstrijder 
Simon Bolivar (1783-1830). 

24-6-'ii. Irkoetsk. 
15.- r. Luchtfoto en stadswa
pen met Siberische tijger en 
sabelmarter. 

SAN MARINO 
4-6-'ii. Bezoek paus Bene-
dictus XVI (1927) aan San 
Marino. 
€ I.-. Paus met basiliek. 

4-6-'ii. Garibaldi 150 jaar ge
leden benoemd tot ereburger 
van San Marino. Gezamen
lijke uitgifte met Italië. 
Blok e 1.50. Anita (1821-
1849) en Guiseppe Garibaldi 
(1807-1882) met toren in San 
Marino 
4-6-'ii. Wereldtheaterdag. 
Velletje met zesmaal € 0.85 
(doorlopend beeld). Verschil
lende afbeeldingen van 
theatervormen met dansers, 
acteurs, maskers en decor
stukken. 

4-6-'ii. Voetbalclub Brescia 
100 jaar. 
€ I.-. Verenigingsembleem. 

SERVIË 
i2-6-'io. Winnaars Davis 
Cup 20X0. 
50.- Ndin. Tennissers Novak 
Djokovic (1987), lanko 
Tipsarevic (1984), Viktor 
Troicki (1986), Nenad Zi-
monjic (1976). 

9-i2-'io. 100 jaar luchtvaart 
in Servië. 
22.- Ndin; boekje met 44.-, 
55.-, 66.-, 77.- Ndin. (samen
hangend) Resp. vliegtuigpi
onier Ivan Saric (1876-1966) 
en vliegtuig; vliegtuigtypes 
resp. Brege 14, Spartan Kru-
zer, IK-3, DC9. 
6-5-'ii. Padvinderij in Servië 
100 jaar. 
22.- Ndin. Embleem, tenten
kamp, bomen en roofvogel. 
io-5-'ii. Gymnasium Bora 
Stankovici30Jaar. 
22.- Ndin. Portret schrijver 
(1876-1927) en gebouw in 
Vranje. 

27-5-'n. Vruchten. 
22.-, 33.-, 44.-, 66.-, Ndin. 
Resp. framboos (Rubus 
idaeus), bosaardbei (Fragaria 
vesca), rode bes (Ribes ru
brum), veenbes (Vacciunium 
macrocarpon). 

3-6-'ii. 30 jaar aidsbestrij
ding. 
22.-, 44.- Ndin. Resp. deel 
wereldkaart met sleutelgat en 
sleutel, apenstaartje en www. 

i3-6-'ii. huropese natuuroe-
scherming. 
22.-, 46.- Ndin. Resp. water
vallen Mokranjska Stena, Beli 
Izvorac. 

i4-6-'ii. 2ooe geboortedag 
Franz Liszt (1811-1886). 
50.- Ndin. Portret Hongaarse 
componist met duiven, 
zwaan en engel met viool. 

SLOVENIË 
27-5-'ii. Frankeerzegels, 
Postman Pavli. 
'A', 'B'. Resp. Pavli op de 
fiets, met brief bij brieven
bus. 
27-5-'ii. Eerst Sloveense film 
80 jaar geleden. 
€ 0.44. Opnameteam met 
camera filmt 'In het Rijk van 
de Goudhoorn'. 

27-5-'ii. Europa, bossen. 
'D', € 0.92. Resp. beuk (Fa-
gus sylvatica) en blad, spar 
met tak. Meetlat op beide 
zegels. 
27-5-'ii. Europa, bossen. 
'D', € 0.92. Resp. beuk (Fa-
gus sylvatica) en blad, spar 
met tak. Meetlat op beide 
zegels. 
27-5-'ii. OECD* 50 jaar. 
'D'. Wereldbol en jubileum
beeldmerk. 
27-5-'ii. Folklore. 
€ 0.77. Mythologisch figuur 
Waterman. 

27-5-'ii. Wereldkampioen
schappen roeien 2011 in 
Bied. 
€ 0.92. Roeiers met kerkto
ren in Bied en besneeuwde 
bergen. 
27-5-'ii. i6oe geboortedag 
Johann Gerstner (1851-1939). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Tsjechië. 
Blok €1.33. Portret van 
violist met viool. 
27-5-'ii. Twintig jaar onaf
hankelijkheid 
Blok €3.11. Boeket bloemen. 

SLOWAKIJE 
3-6-'n. Persoonlijk zegel. 
'T2 50g' (met label voor 
persoonlijke invulling). 
Kindertekening, bloem. 
6-6-'ii. Slowaakse natie 150 
jaar. 
Blok € 1.20. Portretten va 
onafhankelijkheidsleiders 
M. Daxner (1822-1892) en J. 
Francisci (1822-1905) met 
vrouwenfiguur en gebonden 
man. 
i-7-'ii. Klassieke auto's. 
€ 0.40, 0.80. Resp. Aero 30, 
Tatra '87. 

SPANJE 
ii-4-'ii. Feestdagen, 400 jaar 
'Santa Cruz del Voto'. 
€ 0.65. Kruis van bescherm
heilige van stad Canjayar. 

Espaüa oamax 
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i3-6-'ii. Groene routes. 
€ 0.35. Boom en wandelaars 
op spoorbaan. 

dpmeos 

i7-6-'ii. Korps Overheidsar-
chitecten 105 jaar. 
€ 0.80. Ministerie van Finan
ciën in Madrid. 

ESPAAAä^"MM 

i-7-'ii. Internationale Dag 
van de Jeugd. Gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan. 
€ 0.80. Beeldmerk evene
ment. 
i5-7-'ii. Kathedraal. 
Blok € 2.84. Klokkentoren 
van kathedraal van Albarac-
ci'n. 
22-7-'ii. Spaanse film. 
€ 0.80, 0.80. Portretten van 
filmdirecteur Luis Garcia 
Berlanga (1921-2010), 
scriptschrijver Rafael Azcona 
(1926-2008) met schrijfma
chine. 

TSJECHIË 
27-5-'ii. Bloem. 
2.- Kc. Chrysant. 
27-5-'ii. Volksarchitectuur. 
'Z'. Vakwerkhuizen in 
Noord- en West-Bohemen 
met klein huisje in Wal-
lachije. 
27-5-'ii. i6oe geboortedag 
Johann Gerstner (1851-1939)-
Gezamenlijke uitgifte met 
Slovenië. 



Blok 34.- Kc. Portret van 
violist met viool. 

i-6-'ii. Eerste vlucht in Tsje
chië 100 jaar geleden. 
21.- Kc. Portret piloot Jan Ka-
spar (1883-1927) en vliegtuig. 
i-6-'ii. Executie 17 pro
testantse leiders 390 jaar 
geleden. 
26.- Kc. Soldaten en geëxe
cuteerden met stadsmuren 
van Praag. 

CESKA REPUBLIKA 26KC i 

i-6-'ii. Voor kinderen. 
10.- Kc. Meisje en raaf met 
hoed uit film 'De kleine 
Heks'. 
i5-6-'ii. Europese kampi
oenschappen bloemschikken 
in Havirov. 
25.- Kc. Bloemstuk. 
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i5-6-'ii. Fauna. 
IC- Kc. Hamster (Cricetus 
cricetus) met jongen. 

TURKIJE 
io-i2-'io. Dienstzegels, 
bloemen. 
0.05, 0.50, 0.80, o.go, 
I.- NTL. Resp. Tekeningen 
van verschillende bloemen. 

4-2-'ii. Grensverdrag met 
Rusland 90 jaar geleden. 
Velletje met tweemaal 0.90 
NTL. Regermgsgebouw in 
IMoskou met maan en ster, 
onderhandelingstafel. 
25-3-'ii. 400e geboortedag 
schrijver en reiziger Evlija 
gelebi(i6ii-i683). 
0.90,1.30 NTL. (Jelebi resp. 
aan schrijftafel, te paard. 

28-4-'ii. Vissen. 
Driemaal 1.30 NTL. Xiphias 
gladius, Diplodus vulgaris, 
Trigla lucerna. 
9-5-'ii. Europa, bossen. 
0.90,1.30 NTL. Bos met 
resp. specht, hert. 
io-5-'ii. Week van de Gehan
dicapten. 
0.90,1.30 NTL. Verschil
lende afbeeldingen met tekst, 
mensen en rolstoel. 
5-6-'ii. Wereld Milieu Dag. 
Velletje met 0.25, 0.90,1.30, 
1.30 (rond te maken). Resp. 
Anas acuta, Streptopelia 
turtur, Phasianus colchicus, 
Alectoris chukar. 

VATICAAN 
2i-6-'ii. Europa, bossen. 
€0.60, 0.75 (samenhangend). 
Deel uit schilderij 'De Reis 
van Mozes naar Egypte' van 
Pietro Perugino (1450-1523) 
uit Sixtijnse kapel met ver
schillende bomen. 

WIT-RUSLAND 
25-3-'ii. Muziekinstrumen
ten. Gezamenlijke uitgifte 
met Azerbeidzjan. 
Tweemaal 'H' (1.330 r.) (sa
menhangend). Muzikanten 
met draailier. 
i-6-'ii. Hoofdsteden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Armenië. 
Tweemaal 'H' (1.330 r.) (ook 
samenhangend). Minsk, 
Jerevan. Beide zegels met 
stadswapen. 
28-6-'ii. CIS*20jaar. 
'H'. Jubileumbeeldmerk. 
5-7-'ii. 15 jaar vriendschaps
banden met Venezuela. 
Blok 3.000 r. Vlaggen. Op 
rand Zuid-Amerikaanse vrij
heidsstrijder Simon Bolivar 
(1783-1830). 

8-7-'ii. Internationaal 
kunstfestival Slavanski Bazar 
in Vitebsk. 
'A', 'H'. Resp. theater, stad
huis met windmolen. 
i2-7-'ii. Paardensport. 
Driemaal 'H', 'P'. Verschil
lende afbeeldingen van 
ruiters met paarden. 

ZWEDEN 
6-5-'ii. Geodetische boog 
van Struve. 
Blok met tweemaal 12.- kr. 
(driehoekzegels). Portret as
tronoom Wilhelm von Struve 
(1819-1905), hoekmeetinstru-
ment theodoliet. Doorlopend 
beeld op rand met landkaart 
en documenten. 

6-5-'ii. Waterbloemen. 
Viermaal 12.- kr. (in boekje). 
Rode waterlelie met libelle, 
witte waterlelie met gele 
plomp en libelle, gele plomp, 
witte waterlelie. 

6-5-'ii. Ijsjes. 
Viermaal 'Brev'(in boelqe), 
'Brev' (op rol). Resp. ijs op 
stokje, ijs in hoorntje, ijs met 
kersen in bekertje, ijs met 
chocolade, bananasplit met 
kers. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
8-4-'ii. Pioenen. 
90 c ; blok $ 6.60. Resp. 
Pioenenboeket, vaas met 
pioenen. 

ALGERIJE 
i8-5-'n. Telecentrales. 
15.- Dh. Vrouw en kinderen 
met computer en schotelan
tenne. 

ANGOLA 
Okt.'10. OPEC* 50 jaar. 
40, 50, 60 Kzr.; blok 150 Kzr. 
Resp. boorplatform, beeldje, 
silhouet van sabelantiloop, 
boorplatform. Alle zegels 
met beeldmerk organisatie. 

Nov. '10. Aicep* 20 jaar. 
50 Kzr. Vlaggenlint met 
beeldmerk organisatie. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
22-3-'io. Auto's: Ferrari. 
Achtmaal $ 1.25 (in paren 
samenhangend). Hekspoi
ler, type 312 Fi-68 (1868); 
motor, type 246P Fi (i960); 
interieur, type 365P Speciale 
(1966); motor, type 158 Fi 
(1964). 
20-i2-'io. Vijfjaar paus 
Benedictus XVI (1927). 
Tweemaal $ 2.75 (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
i4-2-'ii. Koninklijke verlo
ving. 
$ 2.50; tweemaal $ 2.50 
(samenhangend); blok 
$ 6.-; blok $ 6.-. Verschil
lende afbeeldingen van Prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
9-3-'ii. Schilderijen. 
30, 75, 90 c., $ 1.50. 
'Madonna' van Masaccio 
(1401-1428), 'Madonna van 
de Sterren' van Tintoretto 
(1518-1594), mozaïek van de 
Drie Koningen uit basiliek 
van St. Apolinaire Nuovo, 
'Maria Boodschap' van Fra 
Angelico {1395-1455). 

ARGENTINIË 
i2-2-'io. Dienstzegel, vuurto
ren. 
$ 6.-. Les Eclaireus (Vuur-
land). 

ii-5-'io. Landschap. 
$ 1.50 (met label voor 
persoonlijke boodschap). 
Parana-rivier in Corrientes. 
2i-5-'ii. 20oe sterfdag Mari
ano Moreno (1778-1811). 
$ 2.-. Portret advocaat, politi
cus en journalist. 
2i-5-'ii. Wereld Bloeddonor 
Dag. 
$ 5.-. Druppel bloed. 
4-6-'ii. Jaar van veilig en 
gezond werken. 
$ 2.-. Mensenhoofden. 

ARUBA 
ii-5-'ii. Pioenen. 
Velletje met viermaal iio c; 
blok 350 c. Verschillende 
pioenen. 

ASCENSION 
22-6-'ii. Pioenen. 

Velletje met viermaal 50 p. 
Verschillende pioenen. 
20-7-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
35, 90 p., £1.25; blok£2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 

AUSTRALIË 
29-4-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
60 c. Trouwfoto prins Wil
liam (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
io-5-'ii. 150e geboortedag 
Dame Nellie Melba (1861-
1931). 
60 c. Zangeres op schilderij 
van Rupert Bunny (1864-
1947)-

i7-5-'ii. Producten van 
inlandse planten. 
Viermaal 60 c. (samenhan-
gend).Verschillende planten 
en bomen met eucalyptus-
olie, honing, macadamiano-
ten, theeboomolie. 

i4-6-'ii. Koninklijke Austra
lische Marine 100 jaar. 
Tweemaal 60 c. (samen
hangend). Schepen: HMAS 
Australia, HMAS Sydney. 
Beide zegels met embleem en 
portret van bemanningslid. 
i-7-'ii. Frankeerzegels, 
dieren. 
60 c., $ 1.60,1.65, 2.35, 
4.70. Resp. Grote lang-
oorbuideldas (Macrotis 
lagotis), dingo (Canis lupus 
dingo), suikereekhoorn 
(Petaurus breviceps), rode 
reuzenkangoeroe (Macropus 
rufus). Koala (Phascolarctos 
cinereus). 



57'ii 'Dit is Australië'. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). Kind met hond op 
strand, beschilderde kinder
gezichten, toeschouwers bij 
cricketwedstrijd, dansend 
Maorikind, kangoeroe. 
57'ii. Amnesty Internatio
nal 50 jaar. 
60 c. Hand met kaars en prik
keldraad. 
i97'ii. Skiën in Australië. 
60 c. $ 1.60,1.65. Resp. 
Vrouw en kind op ski's, 
snowboarder, skiër. 

BAHAMAS 
2i6'ii. Koninklijk huwelijk. 
15, 50, 65 c.;blok$ 5.. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 
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BANGLADESH 
27i'ii. Volkstelling. 
3.1. Huis en mensen. 
92'ii. Nationale bijeen
komst padvinderij. 
10.1. Kinderen met tenten 
en scoutingembleem. 

io2'ii. Herdenking van in 
1972. 
5., 5., 10.1. Stichter van 
Bangladesh en oudpremier 
met resp. aanhanger, volks
menigte, bloemenkrans 
io2'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi. 
10., 15., 20.. Verschillende 
afbeeldingen met Indiaas 
politicus Mahatma Gandhi 
(18691948). 
232'ii. Wereldbeker cricket 
2011. Wedstrijden werden ge
speeld in India, Bangladesh 
en Sri Lanka. 
Viermaal 20.1.; blok 50.1. 
(ongetand). Verschillende 
afbeeldingen van spelers. 
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242'ii. Internationale Anti
Corruptiedag. 
5.1. Hand met crimineel en 
geldzakken. 
263'ii. 40 jaar onafhanke
lijkheid. 
Velletje met viermaal 10.1. 
20 t. Resp. Fontein in Dhaka, 
vrijheidsstandbeeld in Chit
tagong, vrijheidsmonument 
in Dhaka, monument in 

Kishoreganj; oudpremier 
Sheik Mujibur Rahman 
(19201975). 
2o4'ii. Probashi Kallyan 
Bank. 
101. Bankgebouw met aard
bol, pijl en bankbiljetten. 
65'ii. 150e geboortedag 
Rabindranath Tagore (1861
1941). 
Viermaal 101., Verschillende 
portretten van schrijver, 
filosoof en musicus met 
gebouwen. 

BERMUDA 
i95'ii. Loodshistorie. 
35, 70, 85 c. $ i.io. Resp. 
boot met mannen op het 
strand en landkaart, zeilboot 
en schepen, zeilboot en 
portret loods Jacob Minors, 
boot en loodsen. 

P I L O T I N G 
R E R M U D A 
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BHUTAN 
i7i2'io. Koninginnen van 
Bhutan. 
Velletje met achtmaal 15 nu. 
Portretten van verschillende 
koninginnen. 
i7i2'io. Wangchuck
dynastie. 
Velletje met zesmaal 15 nu. 
Jigme Namgyal (18251881) 
op paard, Gongsa Ugyen 
Wangchuk (18621926), Jigme 
Wangchuk (19051952), Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuk 
(1980), Jigme Dorji Wang
chuk (19281972), Jigme 
Singye Wangchuk (1955). 

BRAZILIË 
56'ii. Zeefauna. 
Velletje met viermaal 
R$ 2.70. Kwallen (Pelagia 
sp. en Phyllorhiza punctata), 
inktvissen (Sepioteuthis 
sepioidea), octopus (Octopus 
indularis), zeesterren (Oreas
ter reticulatus). 
i56'ii. Werelddag Geweld 
tegen Ouderen. 
R$ i.io. Man en vrouw onder 
paraplu. 

67'ii. Nationaal park 
Tijuca. 
Velletje met tweemaal R$ 5.. 
Vogel (Tangara seledon) 
en orchidee (Hadrolaelia 
lobata), vogel (Thalurania 
glaucopis) en egel (Coendou 
insidiosus). 

237'n. Legendes. 
Velletje met viermaal R$ i.io 
(doorlopend beeld). Dolfijn, 
man met kettingzaag en 
duivel op varken, vrouw met 
goud en goudzever, paard 
zonder hoofd. 
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CANADA 
226'n. Koninklijk huwe
lijk. 
'P'. Prins William (1982) en 
Kate Middleton (1982) in 
koets op huwelijksdag. 

CANADA 
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CHILI 
65'ii. looe geboortedag 
Eduardo Frei Montalva (1911
1982). 
$ 290. Portret oudpresident. 
205'ii. Upaep* 100 jaar. 
$ 290. Gekleurde handen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
234'ii. Wereldboekendag. 
1.20 y. Wereldbol op open 
boek. 
244'ii. Tsinghuauniversi
teit 100 Jaar. 
1.20 y. Oude toegangspoort 
en gebouwen. 
284'ii. Internationale Tuin
bouwbeurs 2011 in Xian. 
1.20, 3. y. Resp. embleem, 
mascotte. 

# 
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45'ii. Universiade Shenz
hen 2011. 
1.20,1.20,1.20, 3.y 
(samenhangend). Resp. em
bleem, mascotte, sportpaleis, 
tekst'Start here'. 
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ic5'ii. Yun Jin brokaat
werk. 
Driemaal 1.20 y. Draak, 
kraamvogel, 'dubbel geluk'. 
Ook velletje met de drie 
zegels. 

235'ii. Inlijving Tibet 60 
jaar geleden. 
Driemaal 1.20 y. Mensen met 
schapen, trein en vliegtuig, 
dansers. 
255'ii. Wetenschappers. 
Viermaal 1.20 y. Bioloog 
Besi Shizhang (19032009), 
ingenieur en ruimtevaart
deskundige Qian Xuesen 
(19112009), chemicus Hou 
Xianghn {191202008), nu
cleair fysicus Qian Sanqiang 
(19131992). 

CHRISTJMAS EILAND 
76'ii. Krabben. 
Tweemaal 60 c. (samen
hangend), tweemaal $ 1.20 
(samenhangend). Resp. 
Gecarcoidea natalis, Birgo 
latro, Karstarma jacksoni, 
Disclopax hirtipes. 

COLOMBIA 
ii4'ii. Biodiversiteit. 
Blok $ 6.100. Panter (Panthe
ra onca), orchidee (Odonto
glossum luteopurpureum), 
kikker (Dendrobates lehman
ni), passiebloem (Passiflora), 
uil (Glaucidium nubicola), 
bloem (Espeletia bogoten
sis), leguaan (Stenocercus 
lache). Doorlopend beeld op 
rand met vlinders, vissen, 
beer, kikkers, bloemen, 
planten, vogels, boom, aap, 
insecten. 

io5'ii. Nationale toezicht
houder voor naleving en 
controle grondwet. 
$ 1.600. Gebouw met beeld
merk. 

COOKEILANDEN 
84'ii. Pioenen. 
Velletje met 80, go c. $ i.io, 
1.20; blok $ 8.10. Verschil
lende afbeeldingen van 
pioenen. 
294'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
20, 30, 80 c. Portretten 
van prins William (1982) 
en Catherine Middleton 
(1982), Westminster Abbey, 
portretten. Ook velletje met 
de zegels. 

COSTARICA 
ii2'io. Verplichte toeslag
zegels kerst (voor stad van de 
kinderen). 
Viermaal 45 Cs. (samenhan
gend). Kindertekeningen: 
meubelmakerij, landbouw, 
huis op berg, huis met vlag
gen en boom. 
95'ii. Presidentsverkiezing 
'Kies een Vrouw'. 
340 Cs. Presidente Laura 
Chinchilla (1959) met sjerp. 

, wpto Costa Rlca^ 
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CUBA 
i59'og. Pioenenfeest in 
Luongyang (China). 
Blok 30 c. Pioen. 

DJIBOUTI 
2010. Wereldkampioenschap 
voetbal 2010 ZuidAfrika 
105 F. Kameel met wereldbe
ker, voetbal, stadion. 

DOMINICA 
42'io. Hulpfonds Haïti, 
dolfijnen. 
Velletje met zesmaal $ 2.. 
Zegels uit 2009 met opdruk 
'Haïti/Earthquake/riefFund'. 
Pepenocephala electra, 
Stenella coeruleoalba, 
Stenella frontalis, Stenella 
clymene, Stenella attenuata 
graffmani, verschillende 
Stenella attenuata. 
i5i2'io. looe sterfdag 
Henri Dunant (18281910). 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 5.. Portretten van 
oprichter Rode Kruis en 
verschillende afbeeldingen 
van verpleegsters. 



100th Memorial Anniversary 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
i9-5-'ii. Dag van de Demo
cratische Soldaat. 
15.-P. Portret kolonel 
Fernandez Dominguez 
(1934-1965). 
3-6-'ii. Dag van de Vrijheid. 
33.- P. Monument van de 
Helden in Santo Domingo. 

i6-6-'ii. 100 jaar luchtvaart in 
Dominicaanse Republiek. 
20.-, 25 P. Resp. vliegtuig 
'Poliplano', portret construc
teur en piloot Zoilo Hermo-
genes Garcia {1881-1916). 

ECUADOR 
6-5-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
Blok $.-. Joeri Gagarin (1934-
1968). Op rand ruimtevaar
tuig Vostoki. 
ig-S-'ii. Internationaal 
Bomenjaar. 
$ 0.50, 0.50 (samenhan
gend), $ 0.75, 0.75 (samen
hangend). Bomen resp. 
Cinchona officinalis, Ceiba 
trichistandra, Jacaranda sp., 
Prosopis sp. 

EL SALVADOR 
29-3-'ii. Dag van de Vermiste 
Kinderen. 
$ o.10,1.-. Voetafdrukken. 

FALKLANDEILANDEN 
ii-6-'ii. Koningin Elizabeth 
II (1926) 85 jaar. 
27, 30,70 p., £ 1,50. Verschil
lende portretten van Britse 
vorstin. 

FIJI 
29-4-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
Blok $ 10.-. Prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 

FILIPPIJNEN 
j-5-'ii. looe geboortedag 
Wenceslao Vinzons (1910-
1943)-
7.- P. Portret politicus. 
5-5-'ii. Biodiversiteit, 
zeedieren. 
2.-, 20.-, 30.-, 40.- P. Resp. 
Lutjanus kasmira, Amphipri-
on clarkia, Naso liturarus, 
Paraglyphidodon melanopus. 
io-5-'ii. Grace Christian Col
lege 60 jaar, II. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Nieuwe vestiging, 
jubileumembleem, oude 
gebouw, oprichters Julia L. 
Tan en heer en mevr. Edward 
Spahr. Ook velletje met de 
vier zegels. 
i2-5-'ii. Biodiversiteit, 
zeedieren. 
4.-, 10.-, 17.-, 100.- P. resp. 
Vexillum taeniatum, Fungia 
scutaria, Lactoria cornuta, 
Cribrochalina olemda. 
i6-5-'ii. WWF*, krokodil. 
Viermaal 7.- P. (ook samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Crocodilus 
mindorensis. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

8-8-'ii. Parlementaire Geme
nebest Associatie. 
Blok £ 2.-. Portret koning 
EIizabe± II (1926). 

25-5-'ii. Vechtsport Arnis. 
Tweemaal 7.- P. Sporters met 
vlag. 
3o-5-'ii. Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend); blok 40.- P. Bezoek 
paus aan Filippijnen in 1995 
portret met resp. tribunes in 
Rizal park, universiteit van 
Santo Tomas, conferentie
centrum, pausmobiel; paus 
met kruisbeeld. 
i3-6-'ii. Nationale Com
municatie en Technologie 
Maand. 
Viermaal 7.- P. (samen
hangend). Symbolische 
afbeelding van commu
nicatiecentrum, autobus, 
computer, toetsenbord met 
koptelefoon. 
i8-6-'ii. Security Bank 60 
jaar. 
Tweemaal 10.- P. (samenhan
gend). 
Gebouw hoofdvestiging, em
blemen door de jaren heen. 
ig-ö-'ii. Filippijns Goethe-
instituut50jaar. 
Viermaal 7.- P. (samen
hangend). Standbeeld van 
nationale held José Rizal 
(1861-1896) in Wiesbaden 
(Duitsland), fontein in Rizal-
park, woonhuis van Rizal 

in Duitsland, jubileumem
bleem. 
ig-ö-'ii. 150e geboortedag 
Dr. José Rizal. 
7.-, 7.- P. (samenhangend), 
7.-, 7.- P. (samenhangend); 
velletje met tienmaal 7.- P. 
Verschillende afbeeldingen 
van nationale held met 
handtekening; verschil
lende zegels-op-zegel en 
Rizal-monumenten in Daet, 
Guinobatan, Santa Barbara, 
Binan Laguna, Zamboanga 
City, San Fernando, Lucban, 
Romblon, Jinjiang (China), 
Illinois (USA). 

GABON 
Juli '10. Informatietechnolo-
giebeurs in Libreville. 
500 F. Landkaart en verbin
dingskabel. 
Aug. '10. 50 jaar onafhanke
lijkheid, I. 
250,250, 250 F. Publieksont-
werpen: zon met duif, land
kaart met gezicht, duiven en 
gezicht met houtstammen en 
boorplatform. 
Aug. '10. 50 jaar onafhanke
lijkheid, II. 
500 F. President All Bongo 
Ondimba (1959). 
Aug. '10. 50 jaar onafhanke
lijkheid, III. 
500 F.; blok 1.500 F. Portret
ten Staatspresidenten Leon 
M'Ba (1902-1967), Omar 
Bongo Ondimba (1935-
2009), AU Bongo Ondimba 
(1959)-

GAMBIA 
8-2-'ii. Koninklijke verlo
ving. 
Twee velletjes met ieder 
viermaal 30.- D. Verschil
lende afbeeldingen van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
8-2-'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Twee velletjes met ieder vier
maal 30.- D. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
8-2-'ii. looe geboortedag 
Ronald Reagan (1911-2004). 
Velletje met viermaal 30.-; 
blok 65.- D. Oud-president 
Verenigde Staten resp. met 
vlag, met echtgenote Nancy 
(1921), saluerend, met paard; 
portret. 
8-2-'ii. Amerikaanse Burger
oorlog 150 jaar geleden. 
Vijf velletje met ieder 
viermaal 30.- D. Velletje i: 
Slag bij Battle Creek: -op alle 
zegels brigadegeneraal Da
niel Ruggles en commandant 
James Harton Ward- sche
pen Pawnee en Freeborn, 
Freeborn bij Mathias Point, 
scheepskanon op Freeborn, 
aanval op de stellingen; vel
letje 2: Slag van Big Bethel: 
-op alle zegels kolonel John 
B, Magruder, brigadege
neraal Ebenezer W. Peirce-
gewonden bij Fort Monroe, 
Rodman-gewerenbatterij, 
vijfde regiment New York 
Zouaves, aanval met paarden; 
velletje 3: Slag bij Boonville: 
-op alle zegels kolonel John 
S. Marmaduke en brigade-
generaal Nathaniel Lyon-

geweer, vertrek van Lyon uit 
Boonville, gevechtsscène, 
terugtocht van Confederatie
aanhangers; velletje 4: Slag 
bij Hoke's Run: -op alle 
zegels kolonel Stonewall 
Jackson en majoor-generaal 
Robert Patterson- Pattersons 
divisie trekt over Potomac-
rivier, schermutseling, 
verkenner bij Shenandoah 
Valley, Unionisten trekken 
op naar Martinsburg; velletje 
5: Slag bij Carthage: -op alle 
zegels gouverneur Clai
borne Fox Jackson en kolonel 
Franz Sigel- Wide Wakes-
demonstratie, Siegel bij de 
Missouri-rivier, slagveld, 
terugtrekking unionistenle
ger naar Sarcoxie. 

^ ^ 

8-2-'n. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi, Bengaalse 
tijger. 
Velle^e met viermaal 30.- D. 
Verschillende afbeeldingen 
van Panthera tigris tigris. 

GHANA 
io-4-'og. Pioenen. 
I.- Ghc. Rode pioen. 

GRENADA 
i-2-'ii. Wereldtentoonstel
ling 2010 China. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
vlok $ 5.-. Luchtopname, 
antieke zonnewijzer, tempel
dak, kanaal; houten leeuw 
i-2-'ii. Frankeerzegels, 
vissen, 
25 c, $ 1.25,1.50, 2.-. Resp. 
Holocanthus tricolor, 
Cephalophalis cruentatis, 
Stegastes leucostictus, Poma-
canthus paru. 
i8-2-'n. Koninklijke verlo
ving. 
Twee velletje met ieder 
viermaal $ 2.50. Verschil
lende afbeeldingen van Prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
4-3-'io. Vredesnobelprijs 
voor Barack Obama (igöi). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van president Verenigde 
Staten met medaille. 

GUATEMALA 
i7-3-'ii. Traditionele kleder
drachten. 
0.50, 5.-, 6.50 Q.; blok 10.-q. 
Kleding uit resp. San Mateo 
Iztatan, Almolonga, Tecpan; 
Palin. 
23-3- 'H. Upaep* 100 jaar. 
5.- Q. Zegel-op-zegel 25 c. 
Yverti45 (1912) met wereld
kaart. 

3i-3-'ii. Nationaal Nieuws
bladenarchief 50 jaar. 
5.- Q. Tijdschriften en 
gebouw. 

GUINEE 
2o-io-'o8. Internationaal Jaar 
van planeet Aarde. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Japanse 
diplomaat en directeur-
generaal Unesco* Koichiro 
Matsuura (1937) met vogel 
(Cardinalis cardinalis), Zuid-
Koreaanse diplomaat en 
secretaris-generaal Verenigde 
Naties Ban Ki-Moon met 
brandweerwagen, Matsuura 
met impala (Aepyceros me-
lampus). Ban Ki-Moon met 
vliegtuig Bombardier 415, 
Matsuura met woestijnlynx 
(Caracal caracal). Ban Ki-
Moon met Rode Kruiswagen; 
Ban Ki-Moon met mineraal 
malachiet. 
i7-ii-'o8. Voetbalprijs 'Gou
den Bal'. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Voetballers 
resp. George Weah (1966), 
Fabio Cannavaro (1973), An-
drij Schewtschenko (1976), 
Pavel Nedvèd (1972), Rivaldo 
(1972), Zinedine Zidane 
(1972); Kaka (1982). 
i7-ii-'o8. Prijs voor goo
chelaars en illusionisten 
'Gouden Mandrake'. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Jean Eu
gene Robert-Houdin (1805-
1871) en Leon Mandrake 
(1911-1993), Georges Melles 
(1861-1938) met filmscène 
uit 'Reis naar de Maan', 
Harry Houdini (1874-1926), 
Garcimore (1920-2000) en 
Gérard Majax (1943), David 
Copperfield (1956), Christian 
Fechner (1944-2008); Carlos 
Vaquera (1962). 
i7-ii-'o8. Internationale 
Vredesprijs. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Brazili
aanse voetballer Pelé (1940), 
Spaanse schilder Pablo Pi
casso (1881-1973), Chileense 
schrijver Pablo Neruda (1904-
1973), Russische componist 
Dmitri Schostakowitsch 
(1906-1975), Hongaarse 
componist Béla Bartok 
(1881-1945), Franse politicus 
Edouard Herriot (1872-1957); 
Franse scheikundige Irene 
Juliot-Curie (i897-ig56). 

i7-ii-'o8. Prijs voor weten
schappelijke prestaties. 
Drie velletje met ieder 
zesmaal 5.000 F.; driemaal 
blok 25.000 F. resp. zesmaal 
Fields-prijs met Franse 
wiskundigen Alain Connes 
(ig47) en André Weil (igo6-
1998), Brits wiskundige Alan 
Baker (1939) en Trinity Col
lege in Cambridge, Canadese 
wiskundige John Charles 
Fields (1863-1932) met 
Fields-medaille, Oekraïense 
wiskundige Wladimir Dr-
infield (1954) en Univer
siteitvan Chicago, Brits 
wiskundige (1957) Simon 
Donaldson en wiskundige 
formule Instanton, Russi
sche wiskundige Andrei Ok-
ounkow (1969) en wiskundig 
object Calibi-Yau; zesmaal 
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Sacharov-prijs: Russische 
kernfysicus Andrei Sacharov 
(1921-1989) met Zuid-Afri-
kaanse oud-president Nelson 
Mandela (1918), tweemaal 
met Bengalese schrijfster 
Tasslima Nasrin (1962), 
tweemaal met Wit-Russische 
politicus Alexander Milinke-
witsch (1947), met Mandela 
en Franse president Nicolas 
Sarkozy (1955); zesmaal 
Turing-prijs: Britse wiskun
dige Alan Turing (1912-1954) 
met codeermachine Enigma, 
Chinese computerweten
schapper Andrew Yao (1946), 
Turing met Universiteit van 
Cambridge, Amerikaanse 
computerwetenschapper 
Alan Kay (1940) met compu
ter, Deense computerpionier 
Peter Naur (1928) met IBM 
1620, Amerikaanse compu
terwetenschapper Frances 
Allen (1932) met IBM Ramac 
305; Franse wiskundige 
Laurent Schwartz (1915-
2002) met vlinder (Papilio 
machaon); wormgat {in de 
zin van de relativiteitstheo
rie); Turing met Amerikaanse 
computerwetenschapper Ivan 
Sutherland (1938). 
i7-ii-'o8. Nobelprijswin
naars. 
Vier velletje met ieder 
5.000 F.; viermaal blok 
25.000 F. Resp. zesmaal 
Vredesprijs: Amerikaanse 
politicus Cordell Huil 
(1871-1955) in 1945, Zuid-
Afrikaanse politicus Nelson 
Mandela (1918) in 1993 en 
Zuid-Afrikaanse politicus 
Albert Luthuli (1898-1967) 
in i960, Duitse politicus 
Willy Brandt (1913-1992) in 
1971, Israëlische politicus 
Menachem Begin (1913-1992) 
in 1978 en Amerikaanse 
oud-president Jimmy Carter 
(1924) in 2002 met Egypti
sche oud-president Anwar 
as-Sadat (1918-1981) in 1978, 
Amerikaanse schrijver Elie 
Wiesel (1928) in 1986, Rus
sische oud-president Michael 
Gorbatschov (1931) in 1990; 
zesmaal Literatuurprijs: 
Franse schrijver Frederic 
Mistral (1830-1914) in 1904, 
Ierse toneelschrijver George 
Bernhard Shaw (1856-1950) 
in 1925, Amerikaanse schrijf
ster Pearl S. Buck (1892-
1973) in 1938, Ierse schrijver 
Samuel Beckett (1906-1989) 
in 1969, Franse schrijver 
Albert Camus (1913-1960) in 
1957, Columbiaanse schrijver 
Gabriel Garcia Marquez 
(1927) in 1982; zesmaal 
Geneeskunde: Italiaanse arts 
Camilio Golgi (1843-1926) in 
1906, Amerikaanse bioloog 
Thomas Hunt Morgan (1866-
1945) in 1933, Amerikaanse 
patholoog Francis Peyton 
Rous (1879-1970) in 1966, 
Zwitsers-Amerikaanse bio-
chemicus Edmond Fischer 
(1920) in 1992, Zweedse we
tenschapper Arvid Carlsson 
(1923) in 2000, Amerikaanse 
bioloog Andrew Fire (1959) 
in 2006; zesmaal Natuurkun-
deprijs: Britse fysicus James 
Chadwick (1891-1974) in 
1935, Amerikaanse fysicus 
Ernest Lawrence (1901-1958) 
in 1939, Russische fysicus 
Lew Landau (1908-1968) 
in 1962, Hongaars-Britse 
ingenieur Dennis Gabor 
(1900-1979) in 1971, Japanse 
fysicus Masatoshi Koshiba 

(1926) in 2002, Russische fy
sicus Witali Ginsburg (1916) 
in 2003; Zwitserse filantroop 
Henri Dunant (1828-1910) 
Vredesprijs in 1901; Franse 
schrijver Sully Prudhomme 
(1839-1907) Literatuurprijs 
in 1901; Duitse medicus 
Emil von Behring (1854-
1917) Geneeskundeprijs in 
1901; Duitse natuurkundige 
Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845-1923) Natuurkunde-
prijs in 1901. 

GUINEE-BISSAU 
29-7-'o9. Roofvogels en 
prooidieren. 
Velletje met vijfmaal 700 f; 
blok 3.300 F. Zeeadelaar 
(Halieetus albicilla) en ad
der (Vipera berus), bruine 
kiekendief (Circus aerugi-
nosus) en veldhaas (Lepus 
europaeus), buizerd (Buteo 
buteo) en koesoegrasrat 
(Arvicanthis niloticus), 
vale gier (Gyps fulvus) en 
huiscavia (Cavia porcellus), 
zwarte wouw (Milvus mi
grans) en hagedis (Cordylus 
tropidosternum); witkopgier 
(Trigonoceps occipitalis) en 
ringslang (Natrix natrix). 
29-7-'og. Door klimaatveran
dering bedreigde dieren. 
Velletje met vijfmaal 700 f.; 
blok 3.300 F. Resp. ijsbeer 
(Ursus maritimus), albatros 
(Thalassarche eremita), 
amoertijger (Panthera tigris 
altaica), zeeadelaar (Haliaee-
tus vociferoides), hirola-
antiloop (Beatragus hunteri); 
rode wolf (Canis rufiis). 
23-ii-'09. Mineralen. 
Velletje met vijfmaal 700 F.; 
blok 2.000 F. Resp. aquama-
rijn, pyrrhotiet, alexandriet 
en chrysoberyl, amethist, 
titaan en chloriet. 
23-ii-'og. Overlijden Karl 
Malden (1912-2009). 
Velletje met 400, 450, 550, 
800, i.ooo F.; blok 3.200 F 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse filmster. 
23-ii-'o9. Wetenschappers. 
Velletje met 400,450, 550, 
800, i.ooo F.; blok 3.200 F. 
Resp. Michael Faraday (1791-
1867), Galileo Galilei (1564-
1642), James Prescot Joule 
(1818-1889), Isaac Newton 
(1643-1727), Leonard Euler 
(1707-1783); Albert Einstein 
(1879-1955). 
23-ii-'o9. Lelies. 
Velletje met 400, 500, 600, 
600, goo F.; blok 3.000 F. 
Resp. Lilium pomponium, 
Lilium canadense, Lilium 
grayi, Lilium parryi, Lihum 
martagon; lilium wallichi-
anum. 

Verschillende afbeeldingen 
van sledehonden in Alaska 
en Siberië. 
23-ii-'09. Bijen en bloemen. 
Velletje met 450, 450, 800, 
800, 800 F.; blok 3.500 F. 
resp. Apis cerana en Trol-
lius europaeus. Bombus 
paradoxus en Crocus vernus, 
Bombus anachoreta en Rosa 
majalis. Bombus czerskii 
en Campanula persicifolia, 
Xylocopa valga en Trifolium 
campestre; Bombus mastru-
catus en Geum reptans. 
23-ii-'og. Tropische siervis-
sen. 
Velletje met 450, 450, 650, 
750, i.ooo F.; blok 3.000 F. 
Resp. Nematobrycon pal-
meri en Rasbora maculata, 
Paracheirodon innesi en 
Hyphessobrycon serpae, 
Paracheirodon axelrodi en 
Thorichthys meeki, Rasbora 
heteromorpha en Hemi-
grammus erythrozonus, 
Astronotus ocellatus; Labeo 
bicolor en Gymnocorymbus 
ternetzi. 

23-ii-'og. Sledehonden. 
Velletje met 500, 550, 650, 
700, i.ooo F.; blok 3.300 F. 

23-ii-'og. Chinese tafelten
nissers. 
Velletje met 450, 450, 650, 
750, i.ooo F.; blok 3.000 
F. Resp. Wang Hao, Wang 
Liqin, Liu Guoliang, Zhang 
Yining, Kon Linghui; Guo 
Yue. 

GUYANA 
2i-2-'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
Velletje met tweemaal $ 200.-. 
Verschillende tekeningen van 
konijn. 
2i-2-'ii. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
Twee velletje met ieder 
zesmaal $ 120; blok $ 550; 
blok $ 550. Resp. velletje i: 
spelers uit finale Nederland-
Spanje Joan Capdevila (1978), 
Arjen Robben (1984), Pedro 
Rodriguez (1987), Gregory 
van der Wiel (1988), Xabi 
Alonso (1981), Wesley Sne-
ijder (1984); velletje 2: spelers 
wedstrijd Duitsland-Uruguay 
Dennis Aogo (1987), Diego 
Forlan (1979), Bastian 
Schweinsteiger (1984), Mar
tin Cäceres (1987), Stefan 
Kesshng (1984), Maximihano 
Perreira (1984); Andres Inie-
sta (1984); Thomas Müller 
(1989). 
2i-2-'ii. Wereldtentoonstel
ling 2010 China. 
Drie velletje met ieder vier
maal $ 150. Resp, verschil
lende afbeeldingen van par
tijleider Jiang Zemin (1926); 
verschillende afbeeldingen 
van staatsman Deng Xiao
ping (1904-1997); tweemaal 
portret keizer Qin Shi Huang 
(259-210 v.Chr.), standbeeld 
van keizer, tekst 'De eerste 
keizer van China'. 
g-j-'ii. Vijfjaar paus Bene-
dictus XVI (1927). 
$ 225, $ 225. Paus, paus met 
kaarsen. 
9-3-'ii. Vijfde sterfdag paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 

Twee velletje met ieder 
viermaal $ 225. Verschillende 
portretten van paus. 

g-g-'ii. Pausen van de 20e 
eeuw. 
Twee velleq'es met ieder 
tweemaal $ 725 (gouddruk). 
Resp. Paus Benedictus XV 
(1854-1922), pauselijk 
wapen, paus Pius XI (1857-
1939), pauselijk wapen. 
g-g-'ii. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Twee velletje met ieder 
viermaal $ 225. Verschillende 
afbeeldingen van zestiende 
president Verenigde Staten. 
g-g-'ii. Kerst, schilderijen. 
$ 80,100, 225, 500. Resp. 
'De aanbidding door de Drie 
Koningen' van Jheronimus 
Bosch (1450-1516), 'De aan
bidding door de Drie Konin
gen' van Peter Paul Ruebens 
(1577-1640), 'Madonna 
met Kind' van Carlo Crivelli 
(1430-1493), 'De vlucht naar 
Egypte' van Lucas Cranach. 

HONDURAS 
23-3-'ii. Upaep* 100 jaar. 
5.-, 25.-1. Beeldjes resp. 
Estela Maya, maisgod Yum 
Kax. 

i-5-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 15.-, 15.-. 
Overdruk op zegels Yvert 
1155-1159 (2003). Verschil
lende afbeeldingen van paus 
tijdens bezoek aan Honduras 
in 1983. 

HONGKONG 
26-5-'ii. Kamer van Koop
handel 150 jaar. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. 
Gebouw Hongkong-club, 
scheepswerf, certificaat 
'Goed Burgerschap' met 
handen, trein met delegatie 
in China. 

INDIA 
jo-4-'ii. Umroa Kunwar Ji 
'Archana' (1922-2009). 
5.- R. Portret religieus leid
ster. 
7-5-'ii. 150e geboortedag 
schrijver en dichter Rabin-
dranath Tagore (1861-1941). 
Velletje met tweemaal 5.- R. 
Tagore met resp. pen en 
papier, bloem. 

25-5-'ii. Topoverleg Afrika-
India, olifanten. 
5.-, 25.- R. Resp. Indische 
olifant, Afrikaanse olifant. 
Ook velletje met beide zegels 
met op rand landkaarten. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
29-4-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
Blok£3.-. Prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 

INDONESIË 
go-j-'ii. Traditioneel textiel. 
Velletje met achtmaal 
2.500 Rp.; blok 5.000 Rp. 
Patronen uit resp. Ulos, 
Tampan, Lasem, Parang 
Garuda, Sasirangan, Uban, 
Toraja, Sumba; vrouw en 
weefgetouw. 

i2-4-'ii. Ruimtevaartuigen. 
2.550, 2.500 Rp. Lancering 
raket, ruimtesonde met 
wereldbol. 
2i-4-'ii. Gezond en veilig 
internet. 
2.500, 2.500 Rp. (samenhan
gend). Jongen maakt verbin
ding met internet en aardbol, 
vrouw en kind met computer 
en vergrootglas. 

IRAK 
i9-4-'ii. Nationale campagne 
tegen verwoestijning. 
750, i.ooo Din. Resp. kind 
met plantje in woestijn, hand 
met plantje in woestijn. 

\ RAOdSi^ 

IRAN 
2oio/'ii. Frankeerzegels, 
vissen. 
100, 250, 300, 350, 400 Ris. 
Resp. Chaetodon mesoleu-



COS, Euxiphipops xantriome-
tapon, Pomacanthus maculo-
sus, Pomacanthus annularis, 
Chaetodon rafflesi. 

g-io-'io. Wereldpostdag. 
Velletje met i.ooo, i.ioo, 
1.300,1.400,1.700, 2.000 
(zeskantige zegels). Resp. 
munten, vliegtuig, postwa
gen, landkaarten embleem 
UPU*, motor met bezorger, 
winkelwagen en apenstaartje, 
e-mailadres. 

. V 

i4-5-'ii. Bijeenkomst van 
monotheistische religies in 
Teheran. 
2.000 Ris. Wolken, boek en 
vlaggenlint. 

ISRAËL 
27-6-'ii. Rabbijn Shlomo 
Goren. 
NIS 1.70. Portret en rams
hoorn. 
27-6-'ii. 'Clown Care'. 
NIS 9.-. Clown en ziek kind 
in bed. 

27-6-'ii. Stranden. 
Tienmaal NIS 1.70 (sa
menhangend in paren met 
doorlopend beeld). Resp. 
tweemaal Zee van Galilea 
met hete luchtballonnen, 
tweemaal Caesarea met 
aquaduct, tweemaal Tel Aviv 
met zeilboten en gebouwen, 
tweemaal Dode Zee met ge
bouwen, tweemaal Eilat met 
gebouwen en motorboten. 
27-6-'ii. Agrarische in
novaties. 
Driemaal NIS 2.50. Recycled 
water voor irrigatie, teelt 
met zilt water: palmboom en 
dadels, verbetering tomaten
teelt: tomaten in kas. 

JAMAICA 
29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Blok $ 400.-. Prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 

JAPAN 
i5-4-'ii. Volledig digitaal 
tv-net. 
80, 80, yen. Tv-toren in 
Tokyo, 'Tokyo Sky Tree'. 
20-4-'ii. Filatelie Week 2011. 
Driemaal 80 yen. Postbode, 
postbode en trein, stadshuis. 
2-5-'ii. Bloemen uit de 
prefecturen. 
Tweemaal 50 yen, tweemaal 
80 yen. Tweemaal azalea 
(Shizuoka), tweemaal citrus-
bloesem (Ehime). 
i3-5-'ii. Wet lokale autono
mie prefectuur Kumamoto 
60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Landschap, Kumamoto-
kasteel, Yamato-kasteel, 
zeilschip, brug. 
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20-5-'ii. Internationaal 
Bomenjaar. 
Velletje met tienmaal 50 yen. 
Chamaecyparis pisifera, 
abrikozenbloesem, Machilus 
thunbergi, Sciadopitys 
verticillata. Prunus mume, 
Quercus gilva Blume, Nageia 
nagi, Michelia compressa, 
Pseudotsuga japonica, 
beeldmerk. 
20-5-'ii. Bezienswaardighe
den in prefectuur Hokkaido. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Zeehond (Phoca larga), 
tarweveld, tweemaal laven-
delveld (doorlopend beeld), 
standbeeld scheikundige 
en bioloog William S. Clark 
(1826-1886) bij observato
rium, koeien, tweemaal Rosa 
rugosa (doorlopend beeld), 
tweemaal bloeiend floxen 
in Razah-park (doorlopend 
beeld). 
i5-6-'ii. Wet lokale auto
nomie prefectuur Toyama 
60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Zee en bergen, Kurobe-dam, 
gans, tempel, huis. Op rand 
tulpenveld. 

2i-6-'ii. Hulp aardbevings
slachtoffers. 
Vijfmaal 80+20 yen. Bloem 
van harten, rode bloem, 
bloem en vogel, witte bloe
men, vogel met hart. 
22-6-'ii. Zomergroeten. 
Hello Kitty (Japans tekenfi-
guurtje). 
Vijfmaal 50 yen (klein for
maat), vijfmaal 50 yen (groot 
formaat), vijfmaal 50 yen 
(ovale vorm). Verschillende 
afbeeldingen van Kitty White. 
23-6-'ii. Antarctisch Verdrag 
50 jaar. 
Zesmaal 80 yen (samenhan
gend). Kaart van Antarctica 
met ijsbloemen, pinguïns: 
Pygoscelis adeliae, Pygos-
celis antarcticus, Pygoscelis 
papua, Aptenodytes forsterii, 
Eudyptes chrysolophus. 

7-7-'ii. Dierenriem. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende afbeeldingen 
uit Japanse dierenriem. 
8-7-'ii. 100 jaar georgani
seerde Japanse sport. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Portretten oprichters Japanse 
amateursportorganisatie, 
gewichtheffer en turner, 
defilerende sporters, skiërs, 
paard met ruiter en vol-
leybalsters, schaatser en 
skiër, worstelaar, embleem 
sportfestival, softbalsters, 
hardloopster met honkballer 
en zwemmer. 
io-7-'ii. Animatieserie 'Hero 
Heroïne'. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Figuren uit serie: tweemaal 
Antoinette, driemaal Oscar, 
tweemaal Feruzen, Rosalie, 
Jeanne, Andre. 

JORDANIË 
6-4-'ii. Wereldkampioen
schappen schermen voor 
junioren in Amman. 
10, 20, 30, 40, 50 Pt.; blok 
50 Pt. Verschillende afbeel
dingen van schermers. 
i4-4-'ii. Jordanië-rally. 
10, 20, 30,40; blok 50 Pt. 
Resp. viermaal rallywagens; 
rallywagen en helikopter. 

JORDAN-^ ' 

KAAPVERDIË 
2010. Volksopstanden. 
40.-, 50.-, 60.- e. Resp. Min-
delo {Sao Vicente) 1934, Paul 
(Santo Antao) 1894, Ruben 
Manuel (Santiago) igro. 

KAZACHSTAN 
5-5-'ii. SCO* 10 jaar. 
2101. Embleem met wereld
bol. 

3-6-'ii. 30Jaaraidsbestrij-
ding. 
32 t. Rood lint. 
i5-6-'ii. Economisch comité 
Europa-Azië 10 jaar. 
321. Embleem 

KIRIBATI 
29-4-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
Blok $ 5.-. Prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 

KIRGIZIË 
i4-5-'ii. Wereldkampioen
schap ijshockey 2011 in 
Slowakije. 
28.-, 42.- s. (ook ongetand). 
Ijshockeyers. 

KOREA NOORD 
25-2-'ii. Verbetering levens
standaard door samenwer
king. 
10,10, 30, 70,112 w. Resp. 
militairen en arbeiders, man 
met trein en flessen, man 
met korenschoof en trein, 
militairen, landkaart met 
mensen en kapotgeslagen 
raket. 
i2-3-'ii. Noord-Korea 65 
jaar. 
30 w. Zegel-op-zegel 50 ch. 
Yvert4 (1946) met vlag en 
magnolia's. 

gasjasstäs *auB 65B7IB ; 

i5-3-'ii. Vriendschap met 
Volksrepubliek China. 
Twee velletje met ieder 
vijfmaal 10 w. Verschillende 
afbeeldingen van Chinese en 
Noord-Koreaanse leiders. 
3i-3-'ii. Internationaal 
Vrijwilligersjaar. 
Velletje met 30,42, 70 w. 
Resp. man en vrouw werken 
samen bij verbetering risico 
bij rampen, vrouw met vrij
willigers tijdens promotiebij
eenkomst, hulpverleners met 
brancard en tenten. 
28-4-'ii. Internationale tuin
bouwtentoonstelling 2011 in 
Xi'an (China). 
30 w.; velletje met 10, 
30, 42 w. (ronde zegels). 
Resp. Magnolia Sieboldii; 
Kimilsungia (orchidee hy

bride), Kimjongilia (begonia 
hybride), Paeonia sufïhiti-

gi^sJsi^Asat» 
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20-5-'ii. Chollima-stand-
beeld. 
Blok 98 w. Standbeeld 
opgericht in 1961 t.g.v. 49e 
verjaardag president Kim II 
Sung. Doorlopend beeld op 
rand met bloeiende struiken 
en gebouwen. 
5-6-'ii. Fruitbedrijf Taedong-
gang. 
Blok 70 w. Appelen aan 
boomtak. Op rand doorlo
pend beeld met boomgaar
den. 

20-6-'ii. Orchideeën. 
Velletje met 10, 30, 70,142 w. 
Resp. Vanda hybrida, Laeli-
ocattleya, Laelia gouldiana, 
Phalaenopsis. 

KOREA ZUID 
i3-5-'ii. Familie. 
250, 250 w. (samenhan
gend). Gezichten, man met 
vrouw en kind met harten. 
27-5-'ii. Toerisme. 
Viermaal 250 w. Huisje met 
bamboebos in Damyang, 
theeplantage in Boseong, 
moerasgebied bij in Upo, 
bomen bij Jusanji-meer in 
Cheongsong. 

2-6-'ii. Bescherming poolge-
bieden en gletsjers. 
Tweemaal 250 w. (sa
menhangend). Ijsberen, 
pinguïns. 

io-6-'ii. Militaire Academie 
Shinhueg 100 jaar. 
250 w. Studenten met geweer 
en trompet met tekst school-
lied. 
30-6-'ii. Werelderfgoed, 
koninklijke graftombes van 
Joseon-dynastie. 
Tweemaal 250 w. samen
hangend. Grafheuvels en 
sculpturen van tombes van 



koning Taejo (1335-1408) 
in Geonwolleung, koning 
Sajong (1397-1450) in Yeong-
neung. 

LIBANON 
23-5-'ii. Beroemde perso
nen. 
L£i.750, 2.250, 2.750, 
3.000, 5.000,10.000. Resp. 
zangeres Sabah, zanger 
Nabih Abou El-Hassn, 
zanger Hassan Alaa Eddine, 
Caracalle-groep, beeldhou
wers Alfred, Michael en 
Youssef Basbous, dichter 
Said Aki. 
23-5-11. Bakermat van het 
alfabet. 
L£ 250. Fenicisch alfabet. 
23-5-'ii. Arabische Perma
nente Postcommissie. 
L£ 500. Vlaggen en hand met 
schrijfveer. 

LIBERIA 
23-3-'io. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan de 
synagoge in Rome. 
Achtmaal $ iio. Grote syna
goge in Rome, paus met op
perrabbijn Riccardo Di Segni 
(1949), paus en priester, Di 
Segni en geestelijke, paus en 
microfoon, grootrabbijn van 
Rome Elio Toaff (1915), paus 
voor camera, paus wordt 
toegejuigd. 

7-ii-'io. Wereldtentoon
stelling 2010 in Shanghai, 
Chinese leiders. 
Twee velletjes met ieder 
viermaal $ 90. Velletje i: ver
schillende afbeeldingen van 
president Hu Jintao (1942); 
verschillende afbeeldingen 
van oud-partijleider Mao 
Zedong (1893-1976). 
23-3-'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
Velletje met tweemaal $ 100. 
Decora tiefkonijn. 

MAAGDENEILANDEN 
— 29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
= Blok $5.-. Prins William 
~ C1982) en Catherine Middle-
•^ ton {1982). 

^ MACAU 
ta 30-5-'ii. Lokale zangtraditie 
= Naamyam. 
~.̂  1.50, 2.50, 3.50,4.-ptcs.; blok 
3 10.- ptcs. Verschillende afbeel-
= dingen van zangers en zange-
'^ ressen met instrumenten. 

28-7-'n. Legendes en my
thes, IX. 
1.50,1.50, 2.-, 2.-, 2.50, 

2.50 ptcs; blok 10.- ptcs. 
Verschillende afbeeldingen 
uit 'Legende van de witte 
Slang'. 

MALEISIË 
ii-4-'ii. Kunstvoorwerpen 
uit nationaal erfgoed. 
Vijfmaal 60 sen (samen
hangend), vijfmaal 60 sen 
(samenhangend). Resp. 
riemgesp met lotusmotief 
en edelstenen, gouden munt 
met hert, zilveren en gouden 
sireh set van sultan Abdul 
Samad van Selangor, gouden 
munt van sultan Muzaffar 
Shah van Johor, terracotta 
standbeeld van zittende 
Boeddha, koninklijke gouden 
tabaksdoos uitTerangganu, 
gouden munt van Sultan 
Alauddin Rjhat Shah van 
Johor, bronzen klok, gouden 
munt van sultan Zainal Abi-
dib Shah II van Terangganu, 
bronzen standbeeld van 
Avalokistesvara. 
28-4-'ii. Setem Ku, zilverwerk 
Tweemaal 35 sen, tweemaal 
65 sen (samenhangend). 
Resp. hibiscus, durianvrucht, 
klassiek patroon, vlieger met 
bloemenpatroon. 

MALI 
2010.50 jaar onafhankelijk
heid. 
5,10, 20, 25,100, 565 F. Jubi
leumembleem met landkaart. 

MAROKKO 
4-5-'ii. Tekenfilm, Tom en 
Jerry. 
Velletje met tienmaal 
3.50 Dh. Tom en Jerry resp. 
vijfmaal op de tennisbaan, 
vijfmaal aan het strand en op 
het water. 

MARSHALLEILANDEN 
29-4-'ii. Brits koninklijk 
huwelijk. 
Vel met vijftienmaal $ 0.44. 
Verschillende bloemen. 
2-5-'ii. King James-bijbel, 
apostelen. 
Vel met twaalfmaal $ 0.44. 
Andreas, Filippus, Simon, 
Jakobus, Paulus, Mattheüs, 
Jakobus de Meerdere, Judas, 
Petrus, Johannes, Bartholo-
meüs, Tomas. 
28-5-'ii. Tuinleven. 
Velletje met twaalfmaal 
$ 0.44. Vlinder (Hypolimnas 
bolina), passiebloem (Pas
siflora sp.), lieveheersbeestje 
(Coccinella sp.), libel (Anax 
imperator), viooltjes (Viola 
blanda), motje (Nyctemera 
sp.), bloemen (Houstonia 

caerulea), sprinkhaan (Tet-
tigonia sp.), vlinder (Vanessa 
sp.), hommel (Bombus sp.), 
kever (Lucanus sp.), vlinder 
(Nymphalis polychloros). 

i Mar.h»II IsUnJa 
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23-6-'ii. Zuidpoolverdrag 
50 jaar. 
Zesmaal $ 0.98. Verschillen
de afbeeldingen van pinguïns 
(Aptenodytes patagonicus 
en Aptenodytus forsteri) met 
ijsberg, schepen en jongen. 

MAURITIUS 
i8-4-'ii. Werelderfgoed in 
Mauritius. 
7,14,15, 25 Rs. Resp. trap 
van historisch immigratie
gebouw Aapravasi Ghat, 
berg en lagune bij Le Morne, 
Unesco*-monument van Le 
Morne, ziekenhuiskeuken 
van Aapravasi Ghat. Ook vel
letje met de vier zegels. 

MAYOTTE 
i4-3-'ii. Traditionele wasserij. 
€ 0.58. Vrouw met wasgoed 
op haar hoofd. 

i4-3-'ii. Vogel. 
€ 0.58. Merops superciliosus 
i4-3-'ii. 170 jaar band met 
Frankrijk. 
€ 0.58. Sultan Adrian Souli, 
commandant Pierre Passot, 
schepen, gebouwen op 
Mayotte. 
i6-5-'ii. Eiland. 
€ 0.58. Eiland van wit zand. 
i6-5-'ii. Vogel. 
€ 0.58. Corythornis vintsi-
oides. 
20-6-'ii. Religieuze ceremo
nie Madjiliss. 
€0.58. Mannen. 
20-6-'ii. Bomen. 
€ 0.58, 0.58. Sinaasappel
boom met vruchten, kapok
boom met vruchten. 

MEXICO 
2g-4-'ii. Nationale Inspectie
dienst voor Zaden 50 jaar. 
Driemaal $ 7.-. Vrucht en 
zaden, bloemen, avocado 
met bloem en landkaart. 

*'°° S., ' '°° ?^ ^"^ =^ 

4-5-'ii. Hoofdpostkantoor. 
$ 7.-. Gebouw in Mexico City. 
ii-5-'ii. Iconen van het wor
stelen, i.ooo maskers, II. 
Velletje met driemaal $ 7.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van worstelaars met maskers. 

i5-5-'ii. Dag van de Onder
wijzer. 
$ 7.-. Lerares met leerlingen. 
i5-6-'ii. Wereldkampioen
schap voetbal 2011 tot 17 jaar 
in Mexico. 
$ 7.-, 11.50,13.50 (samen
hangend). Driemaal voetbal
lers met beker en beeldmerk. 
i7-5-'ii. looe geboortedag 
Fermi'n Espinosa 'Armil-
hta'(i9ii-i978). 
$ 7.- Portret stierenvechter. 

MOZAMBIQUE 
30-ii-'09. 90e geboortedag 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
Velletje met zesmaal 8 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
30-ii-'09. Chinees Nieuw
jaar, Jaar van de Tijger. 
Velletje met zesmaal 8 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van tijger. 
30-ii-'og. i2oe geboortedag 
van Charlie Chaplin ((1889-
1977)-
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Britse film-
komiek. 

ü" AiA«,*ra d* CJnfc U ^ ^utm' 

30-ii-'09. 20e sterfdag van 
keizier Hirohito (1901-1989). 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Japanse 
keizer. 
jo-ii-'og. John. F. Kennedy 
(1917-1963). 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van oud-presi-
dent Verenigde Staten. 
30-ii-'o9. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 

Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse filmster. 
jo-ii-'og. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
jo-ii-'og. Elvis Presley 
(1935-1977)-
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse zanger. 
3o-ii-'og. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse zanger. 
30-ii-'og. Wereldtentoon
stelling 2010 in Shanghai. 
Velletje met zesmaal 20 
mt.; blok 175 mt. Lan-
denpaviljoens van Nepal, 
Afrikaanse Gemeenschap, 
Groot-Brittannië, Roemenië, 
Afrikaanse Gemeenschap, 
Japan; China. 
30-ii-'o9. Bouw eerste teles
coop door Galileo Galilei 400 
jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. Toren van 
Pisa, telescoop, uurwerk, 
tweemaal telescoop, globe; 
astronomische voordracht. 
Op alle zegels afbeelding van 
Italiaanse astronoom Galilei 
(1564-1642). 
30-ii-'og. Publicatie 'Astro-
nomia Nova' van Johannes 
Kepler 400 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Duitse 
astronoom Kepler (1571-
1630) en Franse filosoof en 
natuurwetenschapper René 
Descartes {1596-1650). 
30-ii-'09. 250e sterfdag 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Duits-
Engelse componist. 
jo-ii-'og. 200e sterfdag 
Joseph Haydn (1732-1809). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Oosten
rijkse componist. 

NAMIBIA 
ii-5-'ii. Verkeersveiligheid. 
Blok $ 5.30. Woestijnweg. 

i6-5-'ii. Bedreigde zeedie
ren. 
Velletje met achtmaal $ 4.60. 
Afrikaanse pinguïn, Kaapse 
Jan-van-Gent, Atlantische 
geelsnavelalbatros, zuidka
per, aalscholver, kelp, Kaapse 
rotskreeft. 
i8-7-'ii. Vogels, fiiten. 
'Inland Registered Mail', 
$ 4.60, 5.30. Resp. Tachybap-
tus ruficollis, Podiceps, ni-
gricoUis, Podiceps cristatus. 

NAURU 
29-4-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 



Blok $ 5.-. Prins William 
(1982) en Catherine Mid-
dleton (1982). 

NEVIS 
g-j-'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 
3-3-'io. Racewagen. 
Achtmaal $ 1.25 (in paren 
samenhangend). Verschillen
de afbeeldingen van Ferrari 
Corvette types 125S (1947), 
500F2 {1951), 553F2 (1953), 
Dino 156F2 (1957). 
24-3-'io. Paddenstoelen. 
25,80 c.,$i.-, 5.-; Velletje 
met zesmaal $ 1.50. Resp. 
Psilocybe guilartensis, Albo-
leptonia flavifolia, Agaricus 
sp., Psilocybe caerulescens, 
Psilocybe portoricensis, 
tweemaal Psilocybe plutonia, 
Boletus ruborculus, Albo-
leptonia largentii, CoUybia 
aurea. 
g-i2-'io. Bank van Nevis. 
30 c , $ 5.-. Resp. oude ge
bouw, nieuwe vestiging. 

io-i2-'io. VS-president Ba-
rack Obama (1961) bezoekt 
India. 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok $ 3.-. Resp. Obama met 
echtgenote Michelle (1964), 
met studenten in Mumbai, 
ondertekening condoleance 
register terroristenaanval 
in Mumbai, met president 
Manmohan Singh (1932); 
met studenten in Mumbai. 
io-i2-'io. Elvis Presley (1935-
1977)-
$ 3.-, 3.-. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
zanger en acteur. 
20-i2-'io. Koninklijke 
verloving. 
Blok $ 3.-; blok $ 3.- (ronde 
zegels); blok $ 6.-. Tweemaal 
staatwapen Nevis 
Omlijst door verschillende 
afbeeldingen van prins Wil
liam (1982) en Catherine 
Middleton (1982); prins en 
verloofde. 
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NICARAGUA 
ló-ii-'og. Centraal-Ameri
kaans gerechtshof 17 jaar. 
25.- Cd. Gebouw in Managua 
en portretten van Gerardo 
Barrios Espinoza, Maria 
Bedoya de Milina, Augosto 
César Sandino en Francisco 
Morazän. 

NIEUW-CALEDONIÉ 
24-6-'ii. Paddenstoel, 
iio F. Podoserpula miranda. 

SlillliVELLE-CRLÉDONIE 

24-6-'ii. Wandeltocht Trans-
calédonienne 20 jaar. 
75 F. Wandelaars en em
bleem. 

NIEUW-ZEELAND 
i-6-'ii. Maori Nieuwjaar. 
60, 60 c , $ 1.20,1.90, 
2.40, 2.90. Verschillende 
traditionele vishaken als 
sierraad. Ook velletje met de 
zes zegels. 

6-7-'ii. Kindergezondheid, 
vogels, vogels. 
60+10c, 60+10c, 
$1.20+10 c. Resp. Apteryx 
mantelli, Pophyrio mantelli, 
Strigops habroptilus. Ook 
velletje met de zegels. 

6-7-'ii. Kiwi's. 
$ 1.20,1.90, 2.50 (rond te 
maken, ook samenhangend). 
Apteryx australis in resp. de 
kleuren zwart, zilver, blauw. 

NIGERIA 
i4-7-'io. Guaranty Trust
bank 20 jaar. 

20, 50,100,120 N. Vrouw 
met wereldbol en bank
en jubileumembleem op 
verschillende achtergrond-
kleuren. 

NIUE 
6-7-'ii. Vogels. 
$ 1.70, 2.-. 2.40. Resp. 
Aplonis tabuensis, Lalage 
maculosa, Ptilinopus por-
phyraceus. Ook velletje met 
de zegels. 

NORFOLKEILAND 
24-6-'ii. Nationaal park 25 
jaar. 
25, 60 c., $ 1.55, 2.25. 
Bomen en planten resp. 
Abitilon julianae, Hibiscus 
insularis, Myoporum obscu-
rum, Meryta latifolia. 

OEZBEKISTAN 
j i - j - ' i i . Bloemen. 
800, 900, I.OOO, 1.200 (S); 
velletje met i.ooo, 1.900 (S). 
Resp. Lagochilus vevedenskyi 
R. Ramet Zucker, Echinops 
babatagensis Tscherneva, 
Saxifraga hirculus L., Natha-
liella alaica B. Fedtsch; twee 
verschillende afbeeldingen van 
Eremurus korolkovii Regel. 

i2-4-'ii. Nationaal erfgoed. 
Velletje met 800, i.ooo, 
1.900,1.900 (S). Resp. hou
ten tafel, kistje, boekenrekje, 
bewerkte pompoen. 
i-6-'n. Vogels, kinderteke
ningen. 
Viermaal 500 (S). Vlaamse 
gaai, hop, fazant, vogels in 
de herfst. 

OOST-TIMOR 
28-ii-'io. International 
Jaar van de Biodiversiteit, 
reptielen. 
Velletje met $ 0.50, 0.50, 
0.75, 0.75,1.-, I.-. Resp. 
Limnonectes timorensis, 
Chelodina timorensis, Cryp-
telytrops insularis, Varanus 
timorensis, Crocodylus poro-
sus, Dendrelaphis inornatus 
timorensis. 

i4-2-'n. Aicep* 20 jaar. 
$ 0.75. Vlaggenlint en orga
nisatiebeeldmerk. 

PAKISTAN 
i3-5-'ii. Spoorwegen 150 
jaar. 
8.- R. Trein en station met 
jubileumbeeldmerk. 

2i-5-'ii. 60 jaar diplomatieke 
betrekkingen met China. 
Tweemaal 8.- R. (samenhan
gend). Presidenten Asif Ali 
Zardaki (1955) en Hu Jintao 
(1942), premiers Yousoaf 
Raza Gilani (1952) en Wen 
Jiabao (1942). 
8-6-'ii. Samenwerking bij 
aidsbestrijding. 
8.- R Wereldbol met handen 
en rood lint. 
io-6-'ii. Vriendschap met 
Rusland. 
8.- R. Pokrov-kathedraal 
(Moskou) en Faisal-moskee 
(Islamabad) met vlaggen. 

: PAKISTAN . RUSSIA FRIENDSHIP I 

PALAU 
S-g-'io. looe geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
Velletje met viermaal 94 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van katholieke zuster en 
oprichtster orde 'Zusters van 
Naastenliefde'. 
S-g-'io. looe sterfdag Henri 
Dunant (1826-1910). 
Velletje met viermaal 94 c ; 
blok $ 2.50.-. Portret oprich
ter Rode Kruis met Franse 
parlementariër en humanist 
Frederic Passy (1822-1912), 
Russische tsaar Nicolaas II 
(1868-1918), voorzitter eerste 
Geneefse Conferentie Henri 
Dufour (1787-1875), Oosten
rijkse pacifiste Bertha von 
Suttner (1843-1914); voor- en 
achterkant van Nobelme
daille. 

iooth Memorial Anniversary 
000000 

PANAMA 
2008. Verdrag Panamakanaal 
30 jaar. 
0.35 B. Portretten leiders 
Jimmy Carter (1924), Omar 
Torrijos (1929-1981) met 
schip in kanaal. 
2008. Padvinderij 100 jaar. 
0.20 B. Beeldmerk scouting 
en padvinders. 

2008. Orde van Salesianen 
100 jaar in Panama. 
0.20 B. Portret priester met 
landkaart, schoolgebouw, 
kerk, muzikanten en parade. 

PAPUA-NIEUW-GUINEA 
6-4-'ii. Tandbaarzen. 
1.05,1.05, 5.-, 7.- L.; blok 
10.- K. Resp. Cephalopholis 
miniata, Cromileptes altive-
lis, Plectropomus areolatus, 
Epinephelus lanceolatus; 
Epinephelus polyphekadion 
met doorlopend beeld op 
rand. 
20-4-'ii. Abraham Lincoln 
(1809-1865), oud-president 
Verenigde Staten. 
I.-, 1.05, 5.-, 7.-; velletje met 
5, 50, 55 t., 1.05, 5.-, 7.-K.; 
blok 10.- k. Resp. twee
maal portret met teksten, 
vrijheidssymbool Burger
oorlog, portretten Lincoln 
en oud-president Jefferson 
Davis (1808-1889); schilderij 
'The Peace makers' van 
George Healy (1813-1894), 
Fort Summer, emancipa
tieproclamatie, Lincoln en 
generaals Grant (1822-1885) 
en Lee (1807-1870), Lincoln 
en tekst, Slag bij Gettysburg; 
Lincoln en tekst over sla
vernij. 
3-5-'ii. Vlinders. 
1.05,1.05, 5.-, 7.- K.; blok 
10.- K. resp. Ornithoptera 
Croesus lydius, Ornithop
tera priamus, Ornithop
tera urvillianus, Ornithop
tera goliathus; Ornithoptera 
alexandrae. 

25-5-'ii. Ananas. 
5 t., 1.05, 5.-, 7.-K.; blok 
10.- K. (geurende zegels). 
Verschillende ananassoorten. 

PARAGUAY 
3i-3-'ii. Upaep* 100 jaar. 
6.000,11.000 Gs. Resp. land
kaart Midden- en Zuid-Ame-
rika met nationale vlaggen, 
vlaggen en gebouwen. 

i2-4-'ii. Nationale Ontwik
kelingsbank 50 jaar. 
700 Gs. (met label). Bankge
bouw en jubileumembleem. 



65'ii. 200 jaar onafhanke
lijkheid. 
Vijfmaal i.ooo Gs. (samen
hangend); blok 11.000 Gs. 
Kathedraal, treinstation, 
gouvernementsgebouw, 
theater, cultureel centrum 
en museum El Cabildo; Huis 
van de Vrijheid. 

95'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
2.000 Gs. (met label). 
PoolsFranse natuur en 
scheikundige Marie Curie 
(18671934). 

PENRHYN 
84'ii. Pioenen. 
$ i . io; blok $ 7.20. Resp. 
Rode pioenen, witte pioenen. 
55'ii. Parels. 
Velletje met 20, 30, 50 c , 
$ I., 2.; velletje met 90, 
90 c, $ i . io , 1.20. Resp. 
duiker, haai op zeebodem, 
parels, pincet en parel, schel
pen; eiland, parels, duiker, 
duiker. 

65'ii. Toerisme. 
Vel met 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 c , $ I., I.IO, 
1.20,1.50, 2., 3. . Resp. 
zeevogels, rog, lagune, zee
kust, palmbomen, rotskust, 
strandkust, zonsondergang, 
palmbomen, haaien, land
tong, parels, zeeschildpad, 
kust, zonsopkomst. 

PERU 
i5 i  ' i i . Folac* conferentie 
(Lions) in Lima. 
7.80 S. Kerk en landkaart. 
24i ' i i . Derde top Zuid
Amerikaanse en Arabische 
landen. 
8.40 S. Bergen en poort met 
beeldmerk ASPA*. 
3i i  ' i i . looe geboortedag 
José Maria Arguedas (1911

 1969). 
=, 6.60 S. Portret schrijver en 
■̂  dichter. 
^ 233'ii . Upaep* 100 jaar. 
_ 2. S. Puzzelstukjes met 
^ vlaggen. 

283'ii. Bekende Peruanen, 
Clorinda Matto de Turner 
(18521909). 
3.60 S. Portret schrijfster. 
283'ii. Nobelprijs voor 
Literatuur 2010. 

7.80 S. Mario Vargas Llosa 
(1936) ontvangt prijs. 
i4'ii . Nationale Universi
teit voor Peruaans Amazone
gebied (UNAP) 150 jaar. 
54'ii. Avontuurlijke 
sporten. 
7.80 S. Motorcrosser. 
74'ii. looe geboortedag 
Sabio Peruano Pulgar Vidal 
(19112003). 
2,40 S. Portret geograaf 
274'ii. Radio observato
rium Jicamara 50 jaar. 
6.60 S. Antennes en jubileu
membleem. 
35'ii. Haven van Callao. 
5. S. Luchtfoto van haven
gebied. 
i35'ii. Nationaal Archief 
150 jaar. 
5.80 S. Oude documenten en 
embleem. 
205'ii. Zuidelijke snelweg 
naar oceaan. 
5.20 S. Weg in landschap. 
235'ii. Nationaal Theater. 
5. S. Gebouw in Lima 
255'ii. Padvinderij in Peru 
100 jaar. 
6.40, 6.40 S. Vlag met em
bleem en resp. padvindster, 
padvinder. 

PITCAIRNEILANDEN 
255'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
$ 2.80, 6. (samenhangend 
met tussenstrook). Prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982) resp. bij 
verloving, tijdens huwelijk. 
Op tussenstrook echtpaar in 
koets met paarden en wapen
schilden. 

POLYNESIÉ 
i75'ii. Klassieke voertui
gen. 
70,100 F. resp. Dion Bouton
autobus, Tilburykoets met 
paarden. 

226'ii. Humor. 
100,140 F. Humoristische 
tekeningen van resp. duiker 
en vis, visser in boot en vis. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
i77'o8. OudEgyptische 
cultuur. 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000,40.000 Db.; blok 
95.000 Db. Resp. Nefertiti 
met levenskruis, sarcofaag 
en Cleopatra VII, Toetancha
mon met scarabee van heilige 
pillendraaier, Ramses II met 
Egyptische valkgod Horus; 
Oog van Ra met Anubis
sculptuur. 

i77'o8. Luchtschepen. 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000, 40.000 Db.; blok 
95.000 Db. Verschillende 
types resp. LZ 127, LZ 2, LZ 
9, LZ130; LZ 129. 
i77'o8. Utagawa Kunisada 
(17861864). 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000, 40.000 Db.; blok 
100.000 Db. Verschillende 
werken van Japanse schilder 
en tekenaar. 
i77'o8. Duitse vuurtorens. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Vuurtorens bij: 
Amrum, Neuland, Eckern
fbrde. List Ost. 
i77'o8. Israël 60 jaar. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Oostenrijkse 
journalist Theodor Herzl 
(18601904) met staatswa
pen van Israël, Israëlische 
politicus David Ben Goerion 
(18861973) met beeld van 
Jeruzalem, Israëlische poli
tica Golda Meïr (18961978) 
met davidster, rotskoepel in 
Jeruzalem en kandelaar. 
i77'o8. Strijd tegen aids. 
Velletje met viermaal 25.000 
Db.; blok 95.000 Db. Resp. 
Oudpresident Verenigde 
Staten Bill Clinton (1946) en 
inenting van kind, hand van 
laboratoriummedewerker 
en zieke vrouw, idem met 
stethoscoop en klein kind, 
Amerikaanse viroloog Hilary 
Koprowski (1916) met entstof 
tegen kinderverlamming, 
Duitse arts en theoloog 
Albert Schweitzer (1875
1965) met ziekenhuis in 
Lambaréné. 
i77'o8. Golfspelers. 
Velletje met viermaal 25.000 
Db.; blok 95.000 Db. Resp. 
Amerikaan Tiger Woods 
(1975), Amerikaan Todd Ha
milton (1965), ZuidAfrikaan 
Ernie Els (1969), Amerikaan 
Ben Curtis (1977); Woods. 

i77'o8. Circus. 
Velletje met viermaal 25.000 
Db.; blok 95.000 Db. Resp. 
Circus Billy Smart, Staats
circus van Moskou, Circus 
Herman Renz, Chinees 
Staatscircus; Cirque du Soleil 
i77'o8. Vlinders en orchi
deeën. 
Velletje met viermaal 25.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
Papilio laglaizei en Cypripe
dium kentuckiense, Prepona 
xenagoras en Phalaenopsis 
lindenii, Danaus sita en Pap
hiopedilum sp., Ornithoptera 
priamus en Phragmipedium 
sedenii; Ornithoptera paradi
sea en Cattleya intermedia. 

SAOEDIARABIË 
44'ii. Antieke Saudische 
sierraden, II. 
Velletje met zesmaal 2. R. 
Verschillende sierraden. 

SENEGAL 
44'io. 50 jaar onafhankelijk. 
300 F. Vlag met boom, mo
nument en leeuw. 

SIERRA LEONE 
7ii'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
Velletje met tweemaal 6.000 
Le. Tweemaal konijn. 
7ii'io. Internationale post
zegeltentoonstelling 2010 
Peking, Chinese keizers. 
Driemaal velletje met ieder 
viermaal 3.000 Le. Velletje 
i: Chinese tekst en driemaal 
keizer Gaozu (256195 v. 
Chr.); velletje 2: Chinese 
tekst, portret keizer Hong 
Wu (183281398), inkt
tekening van Wu, keizerin 
Ma (13331382); velletje 3: 
Chinese tekst, keizer Kangxi 
(16541722), Kangxi op 
troon, Kangxi met kalligra
feerpenseel. 

30i2'io. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
Tweemaal velletje met ieder 
viermaal 2.700 Le. Verschil
lende afbeeldingen van paus. 
30i2'io. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
GrootBrittannië. 
Tweemaal velletje met ieder 
4.500 Le. Verschillende af
beeldingen van paus tijdens 
bezoek. 
i2i'ii. Walvissen. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le.; tweemaal blok 
8.000 Le. Resp. Balaenoptera 
bonaerensis, Balaenoptera 
acotorostrata, Balaenoptera 
musculus, Balaenoptera bo
realis; Balaenoptera brydei; 
Balaenoptera physalus. 
i2i'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indipex 2011 in New Delhi, 
lotusbloemen. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le.; blok 10.000 Le. 
Verschillende afbeeldingen 
van Nelumbo nucifera. 

SINGAPORE 
i85'ii. Voedselmarkten. 
Viermaal 80 c. Mensen op 
markten in Newton, Max
well, Lau Pa Sat, East Coast. 

36'ii. Bedreigde diersoort, 
kleinklauwotter. 
Velletje met viermaal 50, 
50 c. $ I.IO, I.IO. Verschillen
de afbeeldingen van Aonyx 
cinerea. 

SRI LANKA 
i28'io. Jeugd Olympische 
Spelen 2010 in Singapore. 
10. R. Mascotte en embleem 
met landkaart. 

i4'ii. 150e geboortedag 
Rabindranath Tagore (1861
1941). 
5. R. Portret schrijver, filo
soof en musicus. 

ST. HELENA 
294'ii. Koninklijk huwelijk. 
Blok£3.. Prins VVilliam 
(1982) en Catherine Middle
ton (1982). 

ST. KITTS 
8i'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (19351977). 
Velletje met zesmaal $ 2.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 
ig'io. looe sterfdag Henri 
Dunant(i826i9io). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.. Portret oprich
ter Rode Kruis met Franse 
parlementariër en humanist 
Frederic Passy (18221912), 
Russische tsaar Nicolaas II 
(18681918), voorzitter eerste 
Geneefse Conferentie Henri 
Dufour (17871875), Franse 
schrijver en staatsman Victor 
Hugo (18021885); Rode 
Kruisverpleegster, 
2i2'ii. Bezoek paus 
Benedictus XV! (1927) aan 
Portugal. 
$ 2.75, 2.75. Paus, paus met 
gebouwen. 
2i2'ii. Vijfde sterfdag paus 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
$ 2.50, 2.50. Verschillende 
foto's van paus. 
2i2'ii. Barack Obama 
(1961). 
$ 2.50, 2.50. Verschillende 
foto's van president Ver
enigde Staten. 
2i2'ii. Koninklijke verlo
ving. 
Twee velletje met ieder vier
maal $ 2.50; blok 6.; blok 
6.. Verschillende afbeeldin
gen van prins William (1982) 
en Catherine Middleton 
(1982). 
2i2'ii. 500e Sterfdag 
Sandro Botticelli (14451510). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.. Schilderijen resp. 
'Giovanna Albizzi met Venus 
en de drie Grafieën', deel 
van Lemmifresco uit villa 
bij Florence, 'Portret van een 
jonge Vrouw', 'St. Sebastian'; 
'Laatste avondmaal van de 
heilige Jeronimus'. 
2i2'ii. Kerst, schilderijen. 
10,25, 30>90C., $1.80, 
3.. Resp. 'Reis van de 
Drie Koningen' van Fra 
Angelico (13951455), 'Ma
donna aanbidt Kind en een 
Engel' van Biagio d'Antonio 
(14461516), 'De Geboorte' 
altaarstuk uit klooster van 
VyssiBrod (Tsjechië), 'Reis 
van de Drie Koningen' van 
James Tissot (18361902), 
'Aanbidding door de Her
ders' van Agnolo di Cosimo 
(15031572); 'Madonna 
en Kind' van Carlo Crivelli 
(14301493). 
2i2'ii. Dolfijnen. 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.; blok $ 6.. Resp. 
Stenella attenuata, Orcinus 
orca, Sotalia fluviatilis, 
Stenella clymene; Turciops 
truncatus; Steno bredanensis. 



ST. MAARTEN 
28-4-'ii. Pioenen. 
Velletje met viermaal no c ; 
blok 350 c. Verschillende 
afbeeldingen van pioenen. 

ST.PIERRE ET MIQUELON 
ii-5-'ii. Kunstnijverheid. 
€ 0.33. Sieradenmaker met 
ketting. 
i-6-'ii. Postzegeltentoonstel-
hng Expo 2011 in Saint-Pierre. 
€ 0.85. Embleem met land
kaart, standbeeld, huizen 
en kerk. 

25-6-'ii. Lokaal spreekwoord 
'Ga de lege blikjes van het 
strand halen'. 
€0.58. Man en jongen met 
lege conservenblikjes op 
strand. 

ST. VINCENT 
i5-i2-'io. Kerst, schilderijen. 
90 c , $ 1.80, 2.50, 3.-. Resp. 
'Aanbidding' van Domenico 
di Pace Beccafumi (1486-
15 51), 'Aanbidding door de 
Herders' van Gerard van 
Honthorst (1592-1656), 
'Aanbidding door de Drie 
Koningen' van Guido Reni 
{1575-1642), 'Geboorte' 
van Domenico Ghirlandaio 
(1449-1494). 
20-i-'ii. Koningen van 
Engeland. 
Velletje metachtmaal $ 2.-. 
Henry I (1068-1135), John 
(1166-1216), Richard II (1367-
1400), Edward V (1470-1483), 
Edward VI (1537-1553), 
Charles II (1630-1685), Ge
orge in (1738-1820), George 
VI(i895-i952). 
i7-2-'ii. Viag. 
$ I.-Nationale vlag. 
i7-2-'ii. Caribische dolfijnen. 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
blok$6.-. Resp. Stenella 
coeruleoalba, Lagenodelphis 
hosei, Delphinus capensis, 
Delphinus delphis, Stenella 
longirostris, Stenella fronta
lis; Grampus griseus. 

SURINAME 
i-4-'ii. 25e Internationale 
Papiergeldbeurs in Valken
burg. 
'A', SR$ 0.55,1.-, 1.50, 3.-, 
3.50, 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.-, 

9.-. Bankbiljetten van resp. 
Maleisië, Vanuatu, Nepal, 
Samoa met vogel (Diduncu-
lus stringisrostris), Oman, 
Frans Polynesië met vissen 
en bloemen (hibiscus en 
strelitzia), Gibraltar, Bhutan, 
Tonga, Argentinië, Suriname 
met zegel-op-zegel Yvert 
1050 (1986) opdruk 30 op 70 
c , IJsland. 

20-4-'ii. Pioenen. 
Velletje met viermaal SR$ 2.-; 
blok SR$ 7.-. Verschillende 
afbeeldingen van pioenen. 
25-5-'ii. Vogels. 
'A', SR$ 0.55,1.-, 2.25, 
3.25,3.50,4.25,4.75,6.-, 
7.-, 8.-, 9.-. Resp. Suiriri 
suiriri, Pitangus sulphuratus, 
Lepidothrix serena, Schif-
fornis turdinus, Euphonia 
violacea, Ochthoeca lit-
toralis, Amazona farinosa, 
Anthracothorax nigricollis, 
Psophia crepitans, Euphonia 
plumbea, Piprites chloris, 
Neopipo cinnamomea. 

SYRJÊ 
25-6-'io. International bloe-
menbeurs in Damascus. 
Vijfmaal £ 25 (samenhan
gend). Calendula, cyclamen, 
rozen, fuchsia, roos. 

TADZJIKISTAN 
i-4-'ii. Jaar van de haas. 
Velletje met tweemaal 2.- S. 
(ook ongetand). Haas en 
wortel, kat en haas. Op rand 
space shuttle, dierenriem, 
lancering ruimtevaartuig en 
astronaut. 

TAIWAN 
7-7-'ii. Uilen. 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 25.-. Resp. 
Asio otus, Otus sunia, Strix 
aluco, Glaucidium brodiei. 

2i-7-'ii. Klassieke roman 
'reis naar het Westen', II. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 25.-. 
Verschillende afbeeldingen 
uit roman. 

TANZANIA 
i5-7-'io. Jongenspadvinderij 
Verenigde Staten 100 jaar. 
Velletje met driemaal 
1.900 Sh. Verschillende 
emblemen en padvinders in 
kano, op ski's, met hengel. 
i4-io-'io. Tv-serie Star Trek 
Voyager. 
Velletje met viermaal 1.400 
Sh. Personen uit serie: 
Kathryn Janeway, Tuvok, 
B'Elanna Torres, Chakotay. 

THAILAND 
2010. Frankeerzegels, koning 
Bhumibol. 
i.-,2.-, 3.-, 5.-, 6.-, 7.-, 9.-, 
10.-, 12.-, 15.-, 50.-, 100.-, 
200.-, 500.- B. Portret koning 
in verschillende kleuren resp. 
blauw, bruinrood, opaal
groen, oranjebruin, violet, 
karmijnlila, oranjegeel, 
oranje en zwartgrijs, turks-
blauw en donkergrijsblauw, 
grauwgeel en grauwgroen, 
violet en donkergroen, groen-
geel en donkergroen, roodlila 
en grijszwartbruin, donker
oranje en zwartlilabruin. 
22-4-'ii. Diplomatieke 
betrekkingen met Laos 60 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Laos. 
Viermaal 3.- B. (samenhan
gend). Tweemaal vrouw 
in klederdracht, tweemaal 
bloemen. 

ii-5-'ii. m e geboortedag 
Pridi Banomyong (1900-1983). 
Tweemaal 3.- B. Portret 
staatsman met vlag, portret 
en gebouw universiteits
campus. 
ii-5-'ii. looe geboortedag 
Panyananda Bhikkhu (1911-
2007). 
Viermaal 3.- B. Portret 
geestelijke met resp. beeldje, 
tekst, standbeeld, klooster. 
i7-5-'ii. Boeddhistische 
feestdag Viaskhapuja. 
3.- B. Muurschildering uit 
tempel. 
2-6-'ii. Orchideeën. 
Viermaal 3.- B. Dendrobium-
variëteiten Cherluk Red, Lai 
Sirin, Suree Peach, Cheetah. 
Ook velletje met de zegels. 

23-6-'ii. Departement van 
Wetenschap 120 jaar. 

3.- B. Gebouw met micros
coop en computer. 
i-y-'ii. 100 jaar padvinderij. 
3.- B. Portret oprichter 
koning Rama VI (1881-1925) 
en scoutingembleem. 

TOGO 
i5-7-'io. looe geboortedag 
Jacques-Yves Cousteau (1910-
1987)-
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Portret Franse 
ontdekkingreiziger en on
derzoeker met resp. duiker 
en vissen (Balistoides con-
spicillum en Pomacanthus 
imperator), schip Alcyone, 
zwaardwalvis (Orcinus orca), 
schip Alvyone; tuimelaar 
(Tursiops truncatus). 

i5-7-'io. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velletje met viermaal 750 E; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse filmster. 
i5-7-'io. Overlijden Wassili 
Smyslow (1921-2010). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Viermaal ver
schillende afbeeldingen van 
Russische wereldkampioen 
schaken; Smyslow met Letse 
wereldkampioen Michail Tal 
(1936-1992). 
i5-7-'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se zanger en filmster. 
i5-7-'io. Overlijden Lech 
Kaczynski (1949-2010). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Poolse oud-
president. 
i5-7-'io. 50e geboortedag 
prinses Diana. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Portret prinses 
met bezienswaardigheden 
in Londen resp. Jubilee 
Bridge, Buckingham Palace, 
Westminster Palace, Tower 
Bridge; Tower Bridge. 

i5-7-'io. Afrika reis van paus 
Benedictus XVI (1927). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
i5-7-'io. Eerste commerci
ële vaart Zeppelin 100 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. pas
sagiers bij vertrek, bouwer 
Ferdinand Graf von Zeppelin 
(1838-1917), passagiere 
met Engelstalige brochure. 

piloten; luchtschip op start
plaats. 

TOKELAU 
29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Blok $ 6.-. Prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 

TRINIDAD & TOBAGO 
i-i2-'io. Kadettenkorps. 
$ I.-, 2.50,3.75,4.50, 
5.25; blok $ 15.-. Verschil
lende foto's van korps dor de 
jaren heen; oud-gouverneur 
Ruthven Le Hunte (1852-
1925) en president George 
Maxwell Richards (1931). 
4-i2-'io. Huis van Afgevaar
digden 30 jaar. 
$1.-, 2.50,3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 15.-. Resp. verga
derzaal. Englishman's Bay, 
Anglicaanse kerk St. Patrick, 
Fort King George, Buccoo-gei-
tenrace; Point Heritage Park. 
io-i2-'io. Feesten en festi
viteiten. 
$ I.-, 2.50, 3.75, 4.50; blok 
$ 15.-. Resp. baptistische 
feestdag met klokken, isla
mitische feestdag Eidul-Fitr 
met biddende man en mina
ret met palmbomen, kerst
mis met Maria en Jozef met 
Jezus in kribbe met geiten en 
palmboom, hindoeïstische 
feestdag Diwali met kaarsen; 
dansende en zingende men
sen bij kerstboom met fles op 
tafel en gitaar en sambabal. 

TRISTAN DA CUNHA 
29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Blok £3.-. Prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 
24-5-'ii. Britse historie, II. 
Achtmaal 35 p. Magna 
Carta (1215), Rozenoorlog 
(1455-1485), Buskruitverraad 
(1605), Grote brand van Lon
den (1666), Slag bij Waterloo 
(1815), 'Age of empire'. 
Industrie en Handel, Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918). 

TUNESIË 
25-3-'ii. Internationale Dag 
van het Boek en Auteurs
recht. 
2.350 F. Beeldmerk en tekst. 
3-5-'n. Internationale Dag 
van de Persvrijheid. 
250 F. Duif en hand met pen. 



20-5-'ii. Kindertekeningen. 
700,1.350 F. Resp. kinderen 
met vlag, vlinder. 

TURKMENISTAN 
25-i2-'io. 15 jaar neutraliteit. 
Velletje met tweemaal 'B'. 
Emblemen met president 
Gurbanguly (1957) schudt 
hand met VN secretaris
generaal Ban Ki-Moon (1944) 
en wereldbol. 

UGANDA 
i-2-'ii. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van het Konijn. 
Velletje met tweemaal 
1.200 Sh. Verschillende 
konijnen. 
25-2-'ii. Vijfjaar paus Bene-
dictus XVI (1927). 
Twee velletjes met ieder vier
maal 500 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
25-2-'ii. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 in Zuid-
Afrika. 
Twee velletje met ieder zes
maal 400 Sh. Velletje i: Afri
kaanse teams van Algerije, 
Zuid-Afrika, Ghana, Nigeria, 
Ivoorkust; velletje 2: teams 
van Italië, Japan, Australië, 
Brazilië, Nieuw-Zeeland, 
Verenigde Staten. 

URUGUAY 
6-5-'ii. Frankeerzegel, am
bachtelijk handwerk. 
$ 200, Leren tas en koe. 
ii-5-'ii. Televisie kanaal 4 
Monte Carlo 50 jaar. 
$ 12. Presentatoren en 
camera. 
ii-j-'ii. Moederdag. 
$ 12. Hart. 
i2-5-'ii. Slag bij Las Piedras 
200 jaar geleden. 
$ 12. Schilderij van slagveld 
met mensen, wapens en 
paarden. 

"^ ij-S-'ii. Frankeerzegel, 
u, ambachtelijk handwerk. 
= $ 44. Smidswerk, landbouw-
^ werktuig. 
~ i5-6-'ii. Zuid-Amerikaans 
= voetbalkampioenschap 2011 
1̂  in Argentinië. 
^ $ 37. Voetballer en vlaggen. 
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VANUATU 
25-5-'ii. WWF*, papegaai. 
40, 60,140,160 vt. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Trichoglos-
sus haematodus. 

VENEZUELA 
2i-i2-'io. Venezolaans 
Antarctica. 
Velletje met 0.30, 0.30, 
0.40, 0.40, 0.60, 0.60, 6.50, 
8.50, 8.50,13.50 Bs. Resp. 
onderzoekers, onderzoekers 
met instrumenten, vijf onder
zoekers, onderzoekers in de 
sneeuw, tweemaal verschil
lende beelden van ijsvlakte, 
groep onderzoekers met 
vlag, stormvogel (Macron-
ectes giganteus), pinguïns 
(Pygoscelis papua) en schip, 
rugvin van vis. 

VKNKZUKLA EN LA A N T A R T I D A 

2i-2-'ii. Upaep* 100 jaar. 
2.- Bs. Vrijheidsstrijder Si
mon Bolivar (1783-1830) met 
mensen en landkaart. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
g-io-'io. Wereldpostdag. 
I.-, 5.50 Dh. Resp. duif met 
briefen wereldkaart, beeld
merk UPU*. 

-'"'Csro'T' 
g-ii-'io. Havenbedrijf DP 
World. 
I.-, 2.-, 3.-, 4.- Dh.; Verschil
lende afbeeldingen van 
containerhaven in Dubai 
met bedrijfsembleem. Ook 
velletje met de vier zegels, 
verkoopwaarde 15.- Dh. 
i4-ii-'io. Yas Marina For
mule i-circuit. 
I.-, 5.50 Dh. Resp. racewa
gen, tribunes en technische 
ruimtes. 

2-i2-'io. 39e Nationale 
identiteit, patriottische orga
nisatie 'Watani'. 
I.-, 1.50 Dh. Resp. vingeraf
drukken, landkaart gevuld 
met vingerafdrukken. 
i-2-'ii. 39e Nationale Dag, 
kindertekeningen. 
Zesmaal i.- Dh. (samenhan
gend). Auto's en vlaggen, 
vrouwen met vlaggen, vlag en 

gebouw, mensen met vlag
gen en gebouw, vrouwen en 
kinderen, symbolische afbeel
ding met bloemen en vlag. 

VERENIGDE STATEN 
2g-6-'ii. Pioniers van 
Amerikaanse industriële 
vormgeving. 
Vel met twaalfmaal 'Forever'. 
Peter Müller-Munk (1904-
1967) met kan, Walter Dor-
win Teague (1883-1960) met 
fototoestel, Greta von Nessen 
(1900-1978) met lamp, 
Frederick Hurten Rhead 
(1880-1942) met aardewerk 
serviesgoed. Henry Dreyfliss 
(1904-1972) met telefoontoe
stel, Eliot Noyes (1910-1977) 
met typemachine, Raymond 
Loewy (1893-1986) met pun
tenslijper, Norman Bel Ged-
des (1893-1958) met radio, 
Rüssel Wright (1904-1976) 
met tafelbestek, Donald 
Deskey (1894-1989) met tafel-
lamp, Dave Chapman (1909-
1978) met naaimachines, 
Gilbert Rohde (1894-1944) 
met elektrische klok. 

^ 

27-7-'ii. Posthond Owney, 
mascotte Spoorwegpost
dienst. 
'Forever'. Hond en insignes. 

28-7-'ii. Vrachtschepen. 
Viermaal 'Forever'. Klipper, 
stoomzeilschip, Liberly-
vrachtschip, containerschip. 

ii-8-'ii. Vlaggen, IV 
Tienmaal 'Forever'. Noord-
Marianen met palmbomen, 
Ohio met vlinder, Oklahoma 
met oliepomp, Oregon met 
planten, Pennsylvania met 
herten, Puerto Rico met 
vogel, Rhode Island met 
zeilboot. South Carolina met 
strandhuis. South Dakota met 
bison, Tennessee met vogels. 
i2-8-'ii. Moslimfeest Eid. 
'Forever'. Arabische let
tertekens. 
24-8-'ii. Serie 'Amerikaanse 
schatten'. 
'Forever'. Schilderij 'The 
long Leg' van Edward Hop
per (1882-1929) met zeilboot 
en vuurtoren bij Princetown. 

VIETNAM 
i5-5-'ii. Dieren in Nationaal 
Park Ba Be. 
2.000, 3.500, 6.000, 8.500 d.; 
blok 14.500 d. Resp. muntjak 
(Muntiacus muntjak), reiger 
(Gorsachius magnificus), 
hagedis (Acanthosaura lepi-
dogaster); schildpad (Pyxidea 

mouhoutii); goudkat (Cato-
puma temminckii). 

5-6-'ii. Begin nationale be
vrijding 100 jaar geleden. 
2.000 d. Portret Nguyen Tat 
Thanh (Ho Chi Minh 1890-
196g) met schip en gebouw. 

WALLIS EN FUTUNA 
3i-3-'ii. Hulp slachtoffers 
cycloon Toma. 
600 F. Schip J. earlier met 
cycloon en landkaart. 
28-4-'ii. Martelaren van St. 
Pierre Chanel. 
75 F. Schilderij van priester 
Chanel met twee vrouwen. 

28-5-'ii. Vogels. 
5,10,15 F. (samenhan
gend). Resp. Vini australis, 
Meliphaga foulehaio, Lalage 
maculosa fiitunae. 

28-6-'ii. Anti-alcohol cam
pagne. 
130 F. Whiskyfles en graf-
kruis. 

WEST-SAMOA 
27-4-'og. ILO* 90 jaar. 
$ 2.-, 2.70, 3.0,3.90. Organi
satiebeeldmerk en getal go. 
25-5-'ii. WWF*, veelkleurige 
fruitduif. 
50 s., $ 2.-, 2.70, 5.-. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Ptilinopus 
perousii. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

ZUID-AFRIKA 
i-4-'ii. Sumbandila-satelliet. 
Vijfmaal 'Standard Postage'. 
Verschillende stadia van 
ontwikkeling en lancering 
van observatiesatelliet. 

23-5-'ii. Grondwet van 
mensen voor mensen. 
Blok 2.50 R. Tekst van 
inleiding. 

ZUID-GEORGIÉEN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHWEILANDEN 
2i-7-'ii. Koninklijk huwelijk. 
70, g5 p., £1.15. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 
io-8-'ii. Stormvogels. 
60,70,95 p., £ 1.15. Resp. 
Macronectes giganteus, 
Pagodroma nivea, Daption 
capense, Pelecanoides 
georgicus. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
7-6-'ii. Velletje met viermaal 
60 c. Verschillende afbeeldin
gen van ijsbergen. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i5-6-'ii. Filatelistische con
ferentie in Metz. 
€ I.- (met label). Pinguïns 
(Pygoscelis papua). Op 
label portret Pierre Bignon 
(1921-1990), eerste voorzit
ter Franse vereniging voor 
poolfilatelie. 

*Gebruikte afkortingen: 
Aicep Agencia para o 

Investimento e 
Comércio Externo 
de Portugal 

ASPA America del Sur -
Paises Arabes 

CIS Commonwealth of 
Independent States 

Copuos Committee on the 
Peaceful Uses of 
Outer Space (UN) 

FFAP Federation Fran^aise 
des Associations 
Philateliques 

Forac Foro Leonistico de 
America Latina y del 
Caribe (Lions) 

ILO International Labour 
Organization 

OECD Organisation for 
Economic Coopera
tion 

Sepac Smaal European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

SCO Shanghai Coopera
tion Organization 

UNAP Universidad Nacio-
nal de la Amazonia 
Peruana 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific end Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

UPU Universele Post Unie 

** Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Konijn 3-2-'n tot 
22-2-'l2. 



door John Dehé 

WAT JE VAN VER HAALT... 

Veilingbezoekers heb 
je in soorten en maten. 
Sommigen vinden het 
al prachtig als ze op de 
clubveiling voor weinig 
geld een paar kaveltjes 
kunnen bemachtigen; 
voor anderen speelt geld 
kennelijk geen rol. Je hebt 
van die verzamelaars die 
net zo lang met hun hand 
omhoog blijven zitten, 
totdat de veilingmeester 
hun erop wijst, dat zij 
het kavel allang gekocht 
hebben. 
Je hebt ook de 'allesvre
ters'. Geen veiling in 
de regio slaan ze over, 
ze zitten op alle lande
lijke veilingen vooraan en 
zijn niet te beroerd om 
honderden kilometers 
te rijden, in hun jacht op 
nieuwe trofeeën. 
Wij hebben zo'n verzame
laar in onze vereniging, 
die ook nog eens smake
lijk kan vertellen over zijn 
avonturen. Posthistorie 
is zijn grote hobby. 'Hrt 
is doenlijk heel simpel. 
Veilinghouders l(unnen niet 
alles bekijken en niet alle 
buitenlandse inzenders hebben 
veel verstand uan Nederlandse 
posthistorie. Daarom zijn 
in het buitenland prachtige 
vondsten mogelijk.' 
Een van zijn favorieten 
is het grootste Belgische 
veilinghuis: Van Looy 
& Van Looy. Je kunt 
natuurlijk vanuitje luie 
stoel de veilinglijsten op 
internet bekijken (www. 
uanlooystampauctions.com), 
maar een echte verzame
laar zit in de zaal en blijft 
in Antwerpen een nachtje 
slapen. Dat geeft je ook de 
mogelijkheid om een blik 
te werpen in het leukste 
onderdeel van een veiling: 
de tientallen doosjes, 
albums en partijtjes. 
Van Looy brengt een 
prachtige, goed geor
dende, kleurencatalo
gus uit, waarin ook de 
opbrengstiijsten van de 
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vorige veiling staan. Bijna 
de helft van de meer dan 
200 pagina's tellende 
catalogus bestaat uit 
afbeeldingen. 
Er wordt vijf keer per jaar 
geveild, waarbij elke keer 
meer dan 4.000 kavels on
der de hamer komen voor 
een waarde per veiling van 
meer dan 400.000 euro. 
Er worden 4.000 catalogi 
verstuurd (waaronder 
i.ooo naar Nederland). 
Per veiling zijn er zo'n 
250 zaalbieders (gespreid 
over twee dagen) en meer 
dan 1000 bieders via 
brief, fax, email of via de 
veilingwebsite. 

Van Looy & Van Looy is 
een echte verzamelaarvei
ling. Het aardige is dat er 
niet alleen filatelistische 
toppers onder de hamer 
komen, maar dat ook 
de randgebieden van de 
filatelie aan bod komen; 
ansichtkaarten ('zich
ten'), oude documenten, 
boeken en prenten. 
De nadruk ligt daarbij op 
België en Belgisch Congo. 
Dat geldt ook voor de ze
gels en poststukken, maar 
zeker één derde deel van 
het aangeboden materiaal 
in de laatste veiling betrof 

andere landen ('gans de 
wereld'), met onder meer 
een bijzonder aanbod 
Groot Brittannië. Ne
derland is meestal goed 
vertegenwoordigd. Dit is 
mede een gevolg van de 
overname van Postze
gelveiling Hoes vier jaar 
geleden. Er zijn veel 
deelnemers en klanten 

die de overstap naar de 
Belgische veiling gemaakt 
hebben. 
Wat bij het moderne 
Belgische materiaal 
opvalt, is het grote aantal 
'luxe velletjes', herden
kingsvelletjes,  bladen en 
 kaarten, al dan niet met 
de handtekening van de 
ontwerper, ongetande uit
giften, ministervelletjes, 
etc. Wat ook opvalt, zijn 
de flinke prijzen die voor 
dit materiaal gevraagd én 
betaald worden. 
Een paar jaar geleden 
is Van Looy &Van Looy 

begonnen met themavei
lingen. Enkele voorbeel
den zijn de veilingen met 
de Emissie Poortman, 
Emissie Houyoux, 
Literatuurveilingen, 
Luchtpost, Leopold I en 
Belgisch Congo. Vooral 
die laatste was bijzonder 
succesvol met resultaten 
die de verwachtingen ver 
overtroffen. Enkele bij
zondere stukken uit deze 
veiling zijn als illustratie 
afgebeeld. 

Een kleine toelichting 
De meeste postzegelver
zamelaars kennen wel het 
verhaal van de postzegel 
uit 1920, waarbij het stad
huis van Dendermonde 
op zijn kop staat. Congo 
heeft dit ook, er zijn twee 
zegels met een kopstaand 
landschap. En deze zijn 
zelfs nog zeldzamer dan 
die van Dendermonde. 
Van de Dendermonde ze
gel zijn negen exemplaren 
bekend (waarvan er nog 
steeds één vermist is!) en 
van de 10 cent karmijn van 
Belgisch Congo uit 1915 
zijn maar tien exempla
ren bekend, waarvan op 
deze veiling een prachtig 
postfris exemplaar werd 
geveild voor € 25.000. 

In de periode van de 
overgang van de onaf
hankelijke staat Congo 
naar Belgisch Congo 
werden alle bestaande 
zegels overdrukt met een 
opdruk "Congo Beige". 
Geschiedkundig interes
sant, maar vooral heel 
zeldzaam. Wereldwijd 
bestaan er maar twee 
volledige sets in vellen, en 
bij de afgebeelde set staan 
sommige opdrukken ook 
nog eens omgekeerd. De 
droom van elke Congo 
verzamelaar, met een 
prijskaartje van € 50.000. 
De derde afbeelding 
toont een proef van het 
aangenomen type van 
de 2oc, op groot karton 
met grote cirkel in reliëf 
ingedrukt. Deze cirkel 
komt overeen met het 
formaat van de matrijs. 
De proef is afkomstig uit 
een beroemde collectie 
en er zijn slechts twee 
exemplaren bekend. Voor 
€ 26.000 wisselde dit 
topstuk van eigenaar. 
Misschien een idee voor 
verzamelaars die hun 
grenzen willen verleggen: 
een dagje Antwerpen. 



SAMENSTELLING. lEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS
JEFFR£YGROENEVELD@HETNET.NL 

DE PADEN OP, DE LANEN IN 

Het thema van de Dag 
van de Jeugdfilatelie 2012 
is "vakantie". Een goede 
reden lijkt mij om daar in 
deze rubriek midden in 
de vakantietijd bij aan te 
haken. Als deze Filatelie 
bij u in de bus valt genie
ten vele Nederlanders van 
een welverdiende vakantie 
(i, 2, 3). Misschien leest 
u ons blad nu wel op uw 
vakantieadres of hoort u 
tot de gelukkige groep die 
niet in het hoogseizoen 
op pad hoeft? Op vakantie 
gaan is voor Nederlanders 
een vanzelfsprekendheid 
die bij het leven hoort, 
velen van ons verlaten 
zelfs meerdere keren per 
jaar het huis om de wereld 
te verkennen of elders 
ontspanning te zoeken. 

Werken, werken 
Hoe anders was dat nog 
niet eens zo heel lang 
geleden. Nog aan het 
begin van de twintig

ste eeuw was vrije tijd 
iets, dat alleen voor de 
rijken was weggelegd. 
Zij gingen naar het 
strand,vermaakten zich 
in gelegenheden als het 
Kurhaus in Scheveningen, 
reisden naar steden als 
Rome en Parijs of en dat 
zal u verbazen  gingen 
kamperen. De gewone 
man, arbeiders, kleine 
zelfstandigen hadden daar 
geen geld en tijd voor. Zij 
werkten dag en nacht. Zij 
ploeterden om hun dage
lijkse kost te verdienen en 
hun gezinnen te onder
houden, zelfs de zondag 
was niet voor iedereen 
vrije dag. Werkweken van 
zestig uur en meer waren 
eerder regel dan uitzon
dering. Op vakantie gaan 
was iets, waar men niet 
eens over droomde. 

Geen beschaving 
Met name de socialisten 
trokken zich het lot van 

de arbeiders aan. Al in 
1889 pleitte de sociahsti
sche voorman Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis 
voor een achturige werk
dag. De Sociaal Demo
cratische Arbeiders Partij 
(SDAP) was voorzich
tiger (4) en diende een 
wetsvoorstel in voor een 
tienurige werkdag. Er was 
echter geen meerderheid 
in de Tweede Kamer om 
het voorstel te ondersteu
nen. De burgerlijke par
tijen meenden, dat al die 
arbeiders door gebrek aan 
beschaving zich geen raad 
zouden weten met hun 
vrije tijd. Dronkenschap 
en onzedelijk gedrag 
zouden het gevolg zijn. 
Pas onder invloed van 
revolutionaire dreiging 
ging in igig het roer om. 
De Arbeidswet van minis
ter Aalberse brak met de 
liberale gedachte, dat de 
overheid geen bemoeie
nis moest hebben bij 
arbeidsovereenkomsten. 
De werkdag werd wette

lijk vastgelegd op acht uur 
en de werkweek ging naar 
45 uur. De vrije zaterdag
middag werd ingevoerd 
en het recht op een vrije 
zondag. De praktijk bleek 
echter weerbarstig. Veel 
werkgevers namen het 
niet zo nauw en werkda
gen van achtenhalf uur 
en werkweken van 48 
waren heel gewoon, maar 
desondanks was het voor 
veel arbeiders toch een 
hele verbetering. 

Vakantiefeesten 
In onze tijd is het bijna 
ondenkbaar, dat ook veel 
kinderen van die lange 
werkdagen maakten. Veel 
13 en 14jarigen namen 
gewoon deel aan het ar
beidsproces. Kinderen die 
het geluk hadden, dat ze 
nog naar school gingen 
kregen wel vakantie, maar 
moesten dan thuis klusjes 
doen of vermaakten zich 
op straat. Het was weer 
de SDAP die zich om 
het lot van deze kinde

ren bekommerde. Suze 
Groeneweg, het eerste 
vrouwelijke Kamerlid, 
organiseerde in igi2 een 
"Vacantiekinderfeest". 
Duizenden kinderen uit 
Rotterdam maakten een 
uitstapje naar het strand. 
Het initiatief werd in an
dere steden opgepakt en 
in 1918 werd de landelijke 
commissie "Vacantiekin
derfeest" opgericht. Nog 
tot ver in de jaren zestig 
zou deze commissie haar 
werk blijven doen. 

Vakantieoorden 
Een ander initiatief kwam 
van de Nederlandse Bios
coopbond die het voorstel 
van de bioscoopexploitant 
Abraham Tuschinski en 
zijn zwager Gerschtano
witz overnam. Zij wilden 
vakanties organiseren 
voor de 'bleekneusjes' 
uit de grote stad van alle 
gezindten. 
Het resulteerde in de op
richting van de Stichting 
BioVacantieoord (5). 
In 1933 werd in Bergen 
aan Zee het landhuis 
Russenduin het eerste 
BioVacantieoord en nog 
decennia lang zou in de 
bioscopen de collecte
bus voor de stichting 
rondgaan. 
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Betaalde vrije dagen 
De invoering van de 
45-urige werkweek was 
een hele verbetering, 
maar het zou nog een tijd 
duren voordat arbeiders 
het recht kregen op 
vakantiedagen. Bij de 
scheepswerf en gieterij De 
Schelde in Vlissingen gin
gen in 1928 de arbeiders 
in staking voor vakantie
dagen. Het rommelde al 
enige tijd bij De Schelde 
(6), die erom bekend
stond het personeel slecht 
te betalen. In 1927 kreeg 
de directie een eisenpak
ket voorgelegd door de 
vakbond (7). Men wilde 
loonsverhoging, vrij op 
christelijke feestdagen en 
drie dagen vakantie met 
doorbetaling van loon. 
De directie toonde slechts 
haar minachting voor de 
vakbond en kwam met 
een plan om de overwerk-
regeling te verslechteren. 
Toen de vakbond haar 
leden opriep om alle over
werk te weigeren bond de 
directie in, maar ging niet 
in op de gestelde eisen. 
Er volgde een staking die 
vier maanden duurde. 
Door bemiddeling kwam 
er een einde aan de 
staking. Het resultaat was 
een grote overwinning 

voor de 1650 arbeiders 
die gestaakt hadden. Het 
uurloon werd met een 
cent verhoogd, er kwam 
een 48-urige werkweek 
met behoud van loon, de 
christelijke feestdagen 
werden doorbetaald en 
in de week van Pinkste
ren kregen de arbeiders 
vier betaalde vakantie
dagen. Het succes had 
een domino-effect: ook 
bij andere takken van de 
bouwnijverheid kwamen 
er vakantieregelingen. 

Vertrouwde zuilen 
Dat betekende nog niet 
dat Nederland massaal op 
vakantie ging. De tijd was 
er inmiddels, zij het nog 
beperkt, maar het geld 
ontbrak. Tijdens de eco
nomische crisis van de ja
ren dertig was het maken 
van een vakantiereis nog 
steeds een luxe die slechts 
voor een beperkte groep 
was weggelegd. Vakantie 
betekende wandelen in 
het park of een dagje naar 
de dierentuin (8). Toch 
groeide de groep die het 
zich kon veroorloven om 
meerdere dagen weg te 
gaan. Sommigen konden 
zich zelfs een winter
sportvakantie veroorloven 
(9). Groepsreizen waren 

populair, maar natuurlijk 
wel met mensen uit de 
eigen vertrouwde zuil. 
Zo was er een algemene 
Nederlandse Reisvereni-
ging (10), maar ook een 
Nederlandse Christelijke 
Reisvereniging (11). In 
groepsverband ging 
men een paar dagen 
naar Duitsland, België of 
een hotel op de Veluwe. 
Daarnaast organiseerden 
de diverse zuilen meer
daagse bijeenkomsten, 
die het karakter van een 
vakantie hadden. Bij de 
socialistische Arbeiders 
Jeugd Centrale (12) werd 
gewandeld, gefietst en 
gekampeerd en dat alles 
met vrolijk gezang. 

Vrije zaterdag 
In de jaren vijftig groeide 
langzaam maar zeker 
de welvaart; op vakantie 
gaan was niet meer het 
privilege van de rijken. 
Ook was men steeds 
minder afhankelijk van 
de groepsreizen en de 
activiteiten van de eigen 
zuil. Er was nog geen 
sprake van verre reizen. 
Wie in het gelukkige bezit 
was van een auto trok 
erop uit naar Italië, maar 
voor menigeen was de 
fiets het ideale vakantie

vervoermiddel. Kamperen 
werd een geliefde vakan
tieactiviteit. Ondertus
sen groeide de vrije tijd. 
In igöi ging een lang 
gekoesterde wens van de 
vakbeweging in vervul
ling: de vrije zaterdag. Er 
is krapte op de arbeids
markt en het is lastig om 
aan personeel te komen. 
Om mensen te lokken 
stellen verschillende 
bedrijven de vrije zaterdag 
in, maar de regering ziet 
daar niets in. Onder druk 
van de vakbeweging (13) 
en de Tweede Kamer 
gaat de verantwoorde
lijke minister uiteindelijk 
toch overstag en worden 
de vrije zaterdag en de 
vijfdaagse werkweek voor 
het overheidspersoneel 
een feit. 

Massatoerisme 
Aan het eind van het de
cennium gaat Nederland 
massaal op vakantie. Het 
vliegen wordt ook voor de 
gewone man betaalbaar. 
Vakanties naar een zonnig 
land als Spanje komen 
binnen ieders bereik 
(14,15). Het massatoe
risme doet zijn intrede. 
Het werd op sommige 
plaatsen zo druk, dat de 
overheid meende door 
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middel van voorlichtings
campagnes vakantiegan
gers aan te moeten sporen 
niet allemaal tegelijk op 
vakantie te gaan (16). 
Tegenwoordig is er niet 
alleen meer in de zomer 
sprake van topdrukte, 
maar ook tijdens kortere 
schoolvakanties kan het 
lastig zijn om de ge
wenste reis te maken, laat 
staan in alle rust. Neder
landers komt men over 
de hele wereld tegen (17, 
18,19,20). De welvaart is 
ondanks de economische 
crisis nog steeds onge
kend en met minstens 
twintig vakantiedagen 
hebben de Nederlanders 
ook alle tijd om op reis te 
gaan. Ze gaan terug naar 
hun wortels in Indone
sië, bezoeken familie in 
Australië, brengen hun 
wittebroodsweken door 
in Thailand of gaan shop
pen in New York. Maar 
daarnaast zijn de Neder
landers kampeerkampioe-
nen. Dikke kans dat u op 
een Franse camping in de 
zomermaanden meerdere 
Nederlanders tegenkomt. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAA1E UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGiBODEN 

www.motiefonline.nl Motief-
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, 
Sittard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail rohert-wiktor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229-261611. 
vyww.sramps-dns.com 

www.aephilatelie.nl voor al uw 
postzegels van vele landen. Voor 
meer informatie A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 010-5222914. 

DDR25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Indonesië 20-25%. R- Dorman, 
Fonteinkruid 37, 7772 NL 
Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

CEPT + voor- en meelopers en 
Frankrijk postfris en gebruikt 
stuur uw mancolijst. G. Borst, 
Want ig, 1276 HC Huizen. 
E-mail: g.borst7(g^kpnplanet.nl 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 
www.wereld7egpls.pn M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

~ www.postzegel-veih'ng.nl met 
"~ vele leuke aanbiedingen, nu met 
^ gratis verzending vanaf 5 euro. 
;;; A.M. Eijgelaar. 
= Telefoon 010-5222914. 

z; Alle jaargangen Le Monde des 
^ Philatelistes tegen advertentie-
^ kosten. L. Bakker. 
i Telefoon 076-5152230. 

Nieuwe Balkanlanden leveren 
5 3 8 ^'^ '^8^" scherpe prijzen. Graag 

abonnement voor nieuwe uitgif
ten. Mancolijsten zijn welkom. 
Adamphila, Postbus 9642, 
1006 GC Amsterdam. 
Fax. + 31206109745. 

www.postzegelparadijs.nl de 
nieuwste veiling op internet! 
N. Engelhart. 
Telefoon 06-15641312. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk en verrassend goedkoop. 
CPC Conny.s paketten centrale. 
CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. 
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. 

Firmaperforaties, perfins van 
Nederland, elk aantal welkom. 
W. Backers, Postbus 3052, 
5003 DB Tilburg. 

Stuur mij 20 waardevolle, 
schaarse of zeer interessante 
zegels pre-iggi. Ontvang zelfde 
aantal & cat. waarde. E-mail eerst 
hansrieuwers(p)yahoo.com.aii. 
H.Rieuwers, Bastiaansstr. 96, 
2033 RL Haarlem. 

Victoria klein blanco postzegelal
bum van Importa, ook omslagen 
en losse bladen. J.A. de Kok. 
Telefoon 010-4742771. 

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 
ofwww.fiiitalia.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 ppmulder(g)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j 
in De Bilt. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaagrp)hccnet.nl 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. bij
eenkomst in Utrecht met veiling 
en kwartaalblad. Bel H. Veen. 
Telefoon 079-3611910 
www.ksp.iberia.nl 

Verenigde Naties en/of Ver
enigd Europa. Al vanaf i960 de 
gespecialiseerde vereniging in 
ons land. Een must voor elke 
VN en VE specialist. Een eigen 
nieuwtjesdienst op thema, 4 
bijeenkomsten per jaar en 4 x ons 
eigen gerenommeerde tijdschrift 
"Grenzeloos" per jaar. Interna
tionale contacten. Contributie 25 
euro per jaar. Voor inlichtingen: 
tel. 033-4943567 of e-mail: 
pnrfier(g>hormail.com 

Postzegel-Ansichtkaarten-Mun-
tenbeurs zaterdag 17 september 
NVPV afd. Alphen a/d Rijn afd. 
Bodegraven, Boskoop, V.v.Postz. 
Verzam. Gouda 9.30 -16.30 
uur in Rijngaarde i, Dronenwijk 
Bodegraven. Semihandelaren in 
postzegels, munten en ansicht
kaarten kunnen nog huren, 
tafel 1.20 bij 0.80. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( ! 

"Postzegels 
W. van der Bijl 1) 

<—M 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.motiefonline.nl
http://vyww.sramps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.wereld7egpls.pn
http://www.postzegel-veih'ng.nl
http://www.postzegelparadijs.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://ofwww.fiiitalia.nl
http://www.ksp.iberia.nl
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Aankoop China. Prijzen tot ver boven 100% MicFiei Catalogus! 
Aankoop series: 
Michel Nr. Aankoop € 
31-34 (1ste druk) 140,00 
146-75 (1ste druk) 610,00 
269-277,288-296 18,00 
495-510 41,00 
534-545 360,00 
546-550 135,00 
570-588 (zonder 576) 490,00 
604-605 65,00 
608-615 105,00 
622-625 26,00 
643-645 95,00 
648-655 800,00 
648-655 ongetand 3.200,00 
689-698, 726-735 180,00 
702-713 28,00 
702-713 ongetand 140,00 
736-738 65,00 
736-738 ongetand 190,00 
741-743 29,00 
741-743 ongetand 160,00 
744-759 470,00 
760-764 68,00 

IVlichel Nr. 
776-777 
786-787 
788-793 
795-809 
811-818 
824-826 aan 
827-831 
834-837 
838-845 
858-860 
868-872 
874-881 
882-889 
899-902 
903-913 
914-918 
927-934 
947 
948-951 
952-954 
955-957 
958-963 

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 

iVlichel Nr. Aankoop € 
964-965 64,00 
966-976 gevouwen 1.500,00 
966-976 ongev. 
977-981, 990-992 
982-984 
985-989 
993-994 
995-1008 
1010-1018 
1019 
1020-1024 ongev. 
1025 
1027 
Al 027 
1028 
1029-1032 
1033-1034 
VI 
1035-1038 
Militär 1-3 

2.900,00 
820,00 
820,00 
220,00 
105,00 

2.350,00 
760,00 
180,00 

3.200,00 
115,00 
135,00 

op aanvraag 
25,00 
34,00 
53,00 

op aanvraag 
49,00 

op aanvraag 

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 enl<ele voorbeelden: 
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Aankoop 
Michel Nr. 
BI. 1 - 4 

5 
6 
7 
8 

BI. 9 
BI. 10 
BI. 11 
BI. 12 
BI. 13 
BI. 14 
BI. 15 
BI. 16 
BI. 17 
BI. 18 
BI. 19 
BI. 20 
BI. 21 
BI. 22 
BI. 23 

11 
1 
2 

blokken: 
Aankoop € 

105,00 
130,00 
280,00 
800,00 
.200,00 
.850,00 
.450,00 
290,00 
350,00 
230,00 
240,00 

85,00 
420,00 

44,00 
38,00 

.300,00 
135,00 
190,00 
165,00 
170,00 

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

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

m^, of oer e-mail: info@DzhcrimDen.nl 

Zie ook onze andere advertentie elders in dit blad. 

Langegracht 42c I 3601 AJ Maarssen I e-mail: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@DzhcrimDen.nl
mailto:info@pzhcrimpen.nl


^ i e t d i i k Meer dan 92 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192011 

Voor onze komende najaarsveiling in november 
zoeken wij nog materiaal! 
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U kunt voor deze nu al importante veiling 
heden inzenden. 

Voor komen wij graag naar u toe. 
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Meer informatie op: www.rietdijkveilingen.nl 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
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en u bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 
Noordeinde41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl

