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Internationaal het best georiënteerd 

Hoge prijzen mede door de Chinese kopers. 
De Chinezen kopen natuurlijk de Chinese postzegels bij ons maar ook Engeland en Koloniën 

bepaalde motieven + veel West Europese landen postfrisse collecties/voorraden. 

Chin3 ' " de top 6 van de buitenlandse veilingkopers bij de N.P.V. 
staan de Chinezen nu op de eerste plaats. 

f t enqeland 
fc — ^ idultsland 
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nu dubbel zoveel kijkruimte te Weesp 
Ons aanbod is nog nooit zo enorm geweest. 
Neemt u wel extra tijd voor de bezichtiging. 

noteert U alvast in uw agenda 
kijkdagen: 

23 oktober 11.0016.00 uur24 oktober 10.0016.00 uur 
25 oktober 10.0016.00 uur26 oktober 10.0019.00 uur 
27 oktober 10.0017.30 uur28 oktober 10.0017.00 uur 

29 oktober 10.0015.00 uur 
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Leeuwenveldseweg 14a1382LX WEESPWWW.NPV.NLinfo@npv.nl0294433020 

http://WWW.NPV.NL-info@npv.nl-0294-433020


igjsUij^SJ xatawiki.n 

Maak je collectie compleet 
Al 1.200.000 postzegels te koop 

i 
Open eenvoudig je eigen webwinkel 
Bereik het grootste verzameiaarsnetwerk 

40 # . 40 

Ik ben natuurlijk ook op thema terug te vinden 
Uitgebreide themacatalogus met duizenden thema's 

SUOMl F iNL A u n 

_j v_ 

Catawiki is een paradijs voor verzamelaars. Je collectie bijhouden, 
kopen en verkopen gaat sneller en makkelijker dan ooit. ^ 

lo Meedendorc 
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r FILATELIE DE BOEIER J 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in 

-j- Nederland & OR 
- f Indonesië 

prach t kwaliteit van: 

TK Zwitserland 
^ Rep. Suriname 

^ Thema Spoorwegen 
Vraag vri jbl i jvend onze gratis prijslijst aan. 

U kunt ons bezoeken op www.filateliedeboeler.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 

NL VELLETJES VAN 5/10/20 postfr is (nrs. vIgs. NVPH) 
V886-88 
V1108b 
v i l 09b 
vmob 
V1419 
V1439 
V1461 
V1487 
V1491b 
V1492b 
V1495b 
V1499b 
V1501b 
VI542-43 
V1546-47 
V1571-2A 
V1571-2B 
V1579-80 
VI628-29 
VI630 
V1646 
V1662-63 
V1672 
V1678 
V1681 
V1692 
V1693A 
V1693B 
VI702-05 
VI706 
VI709 
V1714 
VI 720a 
V1720b 
VI721 
V1727 
VI733 
VI735 
V1740-45 
V1747 
V1748 
VI756 
VI763 
VI766 
VI773-77 
V1779 
V1788-07 
VI826-35 
V1836 
V1837 
V1842-51 
VI856-75 
VI878-87 
V1894-03 
VI904 
VI907 
V1908 
V1909-18 

32,00 
0,80 
1,30 
2,10 
5,00 
4,50 
4,50 
5,00 
3,75 
4,25 
4,50 
8,75 

17,50 
5,50 
3,75 
4,20 

18,00 
5,50 
5,50 
5,00 
3,75 
5,50 
7,50 
6,75 
4,50 
6,00 
6,00 
6,00 
5,50 
9,50 
4,50 
4,50 
4,00 

99,50 
4,00 
4,50 
4,50 
4,50 
6,00 
2,50 
4,20 
4,50 
4,50 
5,00 
5,00 
4,50 
6,00 
4,75 
2,90 
4,20 
4,50 
6,00 
4,50 
5,50 
3,20 
3,30 
3,20 
5,50 

VI919-20 
V1931-50 
VI957-66 
VI967 
V1974-83 
V1984 
VI988 
V2014-33 
V2034a 
V2034b 
Va2034b 
V2034C 
Va2034c 
V2035a 
V2036 
Va2036 
V2037 
Va2037 
Vb2037 
V2038 
V2039 
Va2039 
V2040 
Va2040 
V2041 
Va2041 
V2042 
Va2042 
V2043 
Va2043 
V2050 
V2065 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 
V2075 
V2076 
V2065-76 
V2077-82 
V2083 
V2089-98 
V2099-00 
V2104-13 
V2115-34 
V2135b 
Va2135b 
V2135C 
Va2135c 
V2136b 
V2136C 
Va2136c 
V2137 

Bestellingen per brief, fax, e 

7,50 
6,50 
5,00 
3,20 
5,00 
3,50 

11,00 
6,20 
0,70 
0,40 
0,40 
0,50 
0,40 
1,00 
1,50 
1,50 
3,00 
3,00 
6,50 
3,00 
3,30 
4,50 
8,50 
8,50 
4,80 
6,00 
6,50 
8,50 

20,00 
25,00 
12,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
4,50 
5,00 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
5,00 
6,00 
3,50 
4,90 
4,50 
4,90 
6,00 
0,80 
1,40 
1,40 
1,40 
0,40 
0,75 
0,75 
9,00 

-mail of 
vooruitbetaling en zolang de voorra 
Bij bestellingen tot € 120,--f € 2 , - £ 
aangetekend. Type-/zetfouten voorb 

Bij vooruitbetaling altijd 5% 

Klipper 75, 2991 KL Barendr 
Tel: 0180-690810 
ING: 2718493 
E-mail: nfo@filateliedeboeier 

V2138 
Va2138 
V2139a 
V2139b 
V2140 
Vid. corr. 
V2141 
V2142-51 
V2152-61 
V2162-63 
V2164-69 
V2172-81 
V2182-91 
V2192-93 
V2194-95 
V2196-97 
V2199-08 
V2210 
V2212-31 
V2232 
V2233-42 
V2244 
V2245 
V2246a 
V2246b 
V2247a 
V2247b 
V2248-9 
V2252-57 
V2258-9 
V2260-69 
V2270 
V2272-81 
V2285-94 
V2296-05 
V2306-15 
V2316 
V2317 
V2318 
V2319 
V2320 
V2321 
V2322 
V2325-34 
V2350-51 
V2352-61 
V2366-69 
V2371-80 
V2381-90 
V2391 
V2392 
V2403-07 
V2408-12 
V2420 
voetbl1+2 
V2424-28 
V2429-33 
V2444 

8,50 
8,00 
5,20 

21,00 
5,00 
6,90 
4,90 
4,90 
4,60 
4,60 
7,20 
4,60 
4,60 
4,60 
4,60 
4,60 
5,50 
4,60 
6,50 
3,60 
5,50 
8,50 
6,50 
4,50 

35,00 
5,20 

110,00 
5,00 
7,00 
5,00 
5,50 
5,00 
5,50 
6,80 
7,20 

10,00 
4,50 
8,50 
8,50 
5,00 
4,40 
5,20 
5,00 
5,00 
9,80 
5,20 
9,00 
7,20 

10,00 
4,00 
6,00 
4,75 
6,00 
4,80 

12,50 
6,00 
5,00 
4,80 

telefoon. Levering 
ad strekt. 
idmin. kosten; daa 
ehouden. 

korting (boven 

echt 
Fax: 

ABN-AMRO: 
nl 

V2446-55 7,20 
V2456-65 10,00 
V2466 0,50 
V2467A 7,00 
V2467B 6,50 
Va2467B 6,00 
V2468 4,20 
V2469 5,60 
V2480 4,60 
V2481 5,70 
V2483 5,60 
V2489 5,60 
V2493-4 5,60 
V2500-09 6,50 
V2510-11 5,60 
V2514-5 8,75 
V2520-1 5,60 
V2528-9 5,60 
V2530-9 7,20 
id.AHIogo 10,00 
V2540-9 10,50 
V2550-9 5,50 
ld.nw tekst 5,50 
V2551-58 3,80 
V2560 4,70 
V2561 5,75 
V2562Aa 5,90 
V2562Ag 14,50 
V2562Ah 5,90 
V2562Ai 5,90 
V2562Bb-f 5,50 
V2563a 6,00 
V2563b 8,00 
V2563C 8,00 
V2563d 8,00 
V2563e 5,50 
V2570 9,30 
V2571-5 5,80 
V2581-92 6,90 
V2593-02 6,00 
V2603-07 9,40 
V2609-18 8,50 
id.Ahlogo 11,50 
ld.Kruidvat 12,00 
V2619a 4,30 
V3FM 5,60 
V2620 6,00 
V2621 4,90 
V2622 5,90 
V2623-34 6,90 
V2635a 6,00 
V2636a 6,00 
V2639-40 9,75 
V2645-49 5,75 
V2652-57 10,00 

voor verdere nrs 
zie onze prijslijst 

tegen 

boven franco 

€ 500,- 8%) 

0180-690811 
50.50.44.978 

geen winkel 

1oc»^""Ve' 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

8 - 9 oktober2011 
VAN 9.30-16.30 UUR 

GROTE VEEIV1ÄRKTHAL ^\o(vi''-
^"'^^«>?«r:oeKefS 

LiWe«̂ ' den betoe» UTRECHT 
OU**-"' gelegen aan de Sartreweg. nabij roionae 'De Berenkuil'' en A27 

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

www.ver2amelendnederland.nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
f e/? evenement dat u niet mag missen! 

?ie Capelse postzegellieurs 
Zaterdag 24 en zondag 25 september 201 ' 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, IVIarsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den Ijssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.j. Elshoff) 

U ( Fl LATE LI STENVERENIGING)' 
SSEL-& LEKSTREEK 

Volgende beurs 2011 is op: 
26 en 27 november 

SHFE Safe Verzamelsystemen 
Postzegel-verzamelalbum "Nederland" 
met voordruk en folie-insteekhoesjes 

met voorbedrukte zegels van de jaren 
2002-2010 (vanaf de Euro-invoering) 
met insteekhoesjes In ringband (met 
jaarlijkse aanvulmogelijkheid) 

Nr. 2110-5/7060 € 129,50 

« Q s i S i E a i 

Compact-album voor brieven 
en ansichtkaarten 
Reusachtig inhoudsvermogen, 
in lichtbruin vierringsband 
met zandkleurige tussenschotjesT' 
Door gepatenteerd klemsysteem 
staat dit album stevig als een boek. 
Inclusief 20 bladen voor 80 kaarten. 

Nr. 7883 € 27,50 

SAFE Neder land • Firma Van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite: www.safenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 

http://www.filateliedeboeler.nl
http://www.ver2amelendnederland.nl
http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl


Difsda Ö 
m EderiLenHuanD WC Jf) Van Dieten Postzegelveilingen BV • • • 

- Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T +31 (0)475 - 563 500 • F. +31(0)475 330 829 

- Bazarstraat 3, 2518 AE 's-Gravenhage, T+31 (0)70 365 3817 
(Postadres p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD 's-Gravenhage) 

info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

Van Dieten Postzegelveil ingen BV ï l fn Filatel ie BV 

545 

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


Aankomende Postzegel- en IMuntenbeurzen: 

Eindhoven 2X augustus 

Den Maasi 1 i septcmbe 

van der Valk Eindhoven 
Aalsterweg 322 

Van der Valk Den Haag 
Zijdeweg 54 

De Nobekier. 
A. van Berchemiaan 2 

Regard/ Airport hotel 
Rotterdam 2 oktober Rotterdam 

Vliegveldweg 59-61 

De volgende halfjaarlijkse MPO-postzegeheili: 

arten en varia ue\e 
2&3septcmber20n. 

len? Neem dan conlaet 
mei MPO en wij verzorgen professionele hegeleiding \ ; 

taxatie lot veiling. 

Kanlooradfes MF^O: Enefgievveg 7. 3401 MD Llsselslein 

Tel: 030-6063944 - Fax: 030-6ol9895 - WWW.MPO.NL 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

e 1,00 per 
€ 0,32 per 
€ 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,60 per 
€ 0,35 per 
€ 0,40 per 
€ 0,35 per 
€ 4,50 per 
e 0,43 per 
€ 0,82 per 

100 BFR (vanaf 1960) 
1 CAD. 

10 DKK. 
10 FE 

1 GBP. 
1 GBP. 
1 SFR (vanan996). 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 7,00 netto per boekje, (losse zegels 0,35 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorheliuud van valuta-schommelingen. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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

GR0ENLAND-IJSLAND-F1NLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

POSTZEGELBOEKJES 
Duizenden hebben we er... Zeer uitgebreid o.a. Australië, België, Canada, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk. Ierland, Noorwegen, Rusland, Zwitserland ... en nog 150 andere landen/gebieden! 

Kijk op www.booklets.nl 
Vrijwel alle boekjes zijn afgebeeld. U kunt ook om prijslijsten van bepaalde landen of thema's vragen. 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk, tel 0416 331451 - info@booklets.nl 
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Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 125' velling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op 

zaterdag 24 september 2011 
in Restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 

t.o.v deurwaarder J. Venema. 

In onze 126" veiling zijn o.a. opgenomen honderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijl<dagen kan materiaal voor 
onze 127" veiling worden ingeleverd. 

Wij zoeken voortdurend mooie collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Bezichtiging ten lontore clageiijl<s mogelijl(. 
Kijkgelegenheid op: vrijdag 23 september van 10.00 - 18.00 

zaterdag 24 september van 08.00 -11.30 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 10 december a.s. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 

Nadere inlichtingen: tel. 058 - 2122096 
fax. 058-2129180 

f' 

Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe. 

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

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

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

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

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

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

Winkel aan huis [wilt u ons bezoeken, s.v.p. na tel. afspraak]. 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities. 

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

http://WWW.MPO.NL
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzlironh@bart.nl
http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl


Jaargang 89  september loi i  nr. ioo6 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichtma Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelic, '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 30014,1303 AA Almere 
Telefoon: 0651536872 

03652 50400 
Email: redactie^depfatelicnl 
Website: mu'U'.d^latelie.nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 03653 84 880 
in/o(3)bureaudetToye.nl 

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

(09002265263) 
Telefax: 02513104 05 
Mutaties: uiu'ui.oboiand.nl/blad(filütelie 

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

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

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement € 32. Stort dit bedrag op 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen
ningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar 
het blad moet worden verzonden! 

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaar^an^ 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 

Bestuur: 
uoorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, 
Roelofsstraat 31 
2596 VK 's Gravenhage 
telefoon: 0703280342 
penningmeester: 
PJ. van de Kasteele 

Copyright: 
© 2011 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
29.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

.^\edes7,^^^ 

\ Official 
partner 

Inhoud FiUk. 
u i t de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

•558/559 

560 

Nieuw bij PostNL 

Bondspagina's 

Postwaardestukken 

Postzegelboelqes 

Boekenplank i 

Heldinnen van de lucht 

Luchtpostnieuws 

561 

. 562;563;564;565 

566 

567 

■568/569 

• 570/571 

■572/573 

Nederlandse post in de overgang 

Filatelistische evenementen en stempels 

574 

, .58o/58i;582;583/584;585 

586/587 

Pingpongen met kat en muis 

Boekenplank 2 

■ 588/589 

■ 590/591 

..592/593/594 

Vervalsingen herkennen 

Wij lazen voor u/Terug naar.. 

Nieuwe uitgiften 

Onder de hamer 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

595 

596/597 

598/599/600 

..602/603/604/605/606/607/608/609 

610 

..612/613 

614 

Bij de voorpagina 
Hopende op een fraaie nazomer na 
deze natte maanden schotelen wij u 
alvast een smakelijk september
nummer voor. Het hoofdartikel gaat 
over heldinnen van de lucht: vrou
welijke vliegers die veelal met fatale 
afloop in de vorige eeuw hun leven 
waagden om de luchtvaart verder op 
te stuwen in de vaart der volkeren. De overgang van TNT Post 
naar PostNL heeft Frans Hermse geïnspireerd om een actueel 
artikel te schrijven over deze moderne filatelie. We hebben 
een rubriek omgedoopt in Nieuw bij PostNL, want er zijn 
geen postagentschappen meer. Verder ontdekte Jos Stroom 
van Noviopost verborgen katten en muizen in de Mooi 
Nederlandserie uit 2006, een grapje van de ontwerpers, dat 
nu pas uitkomt. Veel leesplezier en de nazomer komt eraan! 

Advertentieindex 
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580 

Vrouwelijke vliegers 
waagden zich in 

het luchtruim om 
vliegtuigen in de 

beginjaren van de 
luchtvaart te testen 

veelal met fatale afloop 

Nederlandse post 
inde 
overgang 
586 
De laatste jaren volgen 
structuurwijzigingen bij de Nederlandse 
post elkaar in hoog tempo op. Dit leidde 
tot de derde naamsverandering in 13 jaar. 

Pingpongen met 
kat en muis 
592 

Postzegelontwerper 
Barry de Bruin klapt 

uit de school. Tijdens 
een symposium in 
het Museum voor 
Communucatie erkent hij katten 
en muizen te hebben verstopt in 
de Mooi Nederlandserie 2006. 
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poslzegelhandel 
m 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

n^ 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen 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-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

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

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Onze nominale aankooplijst is onveranderd geldig! 
Voor iedere vraag die u heeft, neemt u gerust contact op met ons kantoor: U kunt ons 
bereiken maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op: tel: 0346 - 552585 of 
06 - 43073077 / fax: 0346 - 552584 of 030 - 2892620 of per e-mail: info@pzhcnmpen.nl 

A 
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Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop China. Prijzen tot ver boven 100% Michel Catalogus! 
Aankoop series: 'WÊÊ 
lyiichiel Nr. Aanicoop € 
3134 (1ste druk) 
14675 (1ste druk) 
269277, 288296 
495510 
534545 
546550 

140,00 
610,00 

18,00 
41,00 

360,00 
135,00 

570588 (zonder 576) 490,00 
604605 
608615 
622625 
643645 
648655 
648655 ongetand 
689698, 726735 
702713 
702713 ongetand 
736738 
736738 ongetand 
741743 
741743 ongetand 
744759 
760764 

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

800,00 
3.200,00 

180,00 
28,00 

140,00 
65,00 

190,00 
29,00 

160,00 
470,00 

68,00 

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

^BSmÊ 
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 

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

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

Bijgaand vindt u enkele voorbeelden: 

•#S' ■atti 
imsM 

Michel Nr. 
964965 

Aankoop € 
64,00 

966976 gevouwen 1.500,00 
966976 ongev 2.900,00 
977981, 990992 820,00 
982984 
985989 
993994 
9951008 
10101018 
1019 

820,00 
220,00 
105,00 

2.350,00 
760,00 
180,00 

10201024 ongev. 3.200,00 
1025 
1027 
Al 027 
1028 
10291032 
10331034 
VI 
10351038 
Militär 13 

115,00 
135,00 

op aanvraag 
25,00 
34,00 
53,00 

op aanvraag 
49,00 

op aanvraag 

Aankoop blokken: ^ ^ ^ 
Michel Nr. 
BI. 1  4 
BI. 5 
BI. 6 
BI. 7 
BI. 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 

Aankoop € 
105,00 
130,00 
280,00 
800,00 

11.200,00 
1.850,00 
2.450,00 

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

85,00 
420,00 

44,00 
38,00 

1.300,00 
135,00 
190,00 
165,00 
170,00 

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

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw verzameling in commissie te geven. In dit geval leggen wij gezamenlijk 
met ü 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) 

WW^fW^^mTïFi 'w^M^^*rd'

Lanaearacht 42c 3601 AJ Maarssen email: info@pzhcrimDen.nl 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: www.filatelie.net 
15679 Afghanistan jaren '60 Prijs: € 150,00 
Postfnsse collectie series en blokken wo ook ongetand, in insteekboek 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15739 België ca. 1920/1940. Prijs: € 850,00 
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie België ca 1920/1940 in veelal blokken van 4 
Collectie bevat veel beter materiaal, echter de vonge eigenaar heeft de albumbladen op maat 
gesneden en daarbij veel zegels meegesneden Echter nog steeds veel beter matenaal aan
w/ezig zoals (Yvert no's) 221233* (4x), 258266', 305307* (blokken van 4), 306314*, 317
324', blok r , 6*, etc Tevens veel spoon«egzegels in gebruikte blokken van 4 

compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15762 Bulgarije 18791940. Prijs: € 240,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Bulgarije 18791940 op albumbladen in map Collectie bevat 
leuk klassiek materiaal met doubletten, goed port etc Hoge cat waardei 

compleet gefotografeerd op www fllatelie.net 
15744 Bund en Berlijn 19451985. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Bund en Berlijn 19451985 in 2 blanco albums Collectie bevat 
veel beter matenaal uit de beginjaren en ook combinaties, bneven etc 
15769 Canada 18581990. Prijs: € 925,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 18581990 in Kabe album Collectie is ge
deeltelijk dubbel verzameld (postfris en gebruikt) en bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 
5, 1217, 3637, 50 (2 dollar), 5461, 6272, 8592, 129139,140155, etc Goed gevulde collec
tie, hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15727 Canada 18592010! Prijs: € 950,00 
Zeer goed gevulde eerst ongebruikte en gebruikte, later postfnsse collectie Canada 18592010 
in 3 Davo albums Collectie is vanaf 1920 vrijwel compleet Hoge cat waarde' 
15792 China fdc's 19881995. Prijs: € 300,00 
Mooie partij onbeschreven 1e dag enveloppen wo dubbelen, 320 complete uitgaven, in doosje 
15733 Davo themaboeken. Prijs: € 500,00 
Doos met 23 themaboeken van Davo met zegels Bevat de volgende boeken no 1 (2x), 2 (2x), 
3 (2x) 4 (3x), 5 (2x), 6, 7 (2x), 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 (2x) Prijs bij diverse collega's is 950 
euro 
15750 DDR 19491990. Prijs: € 400,00 
Goedgevulde, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 19491990 in 4 albums Collectie bevat 
veel materiaal, waaronder ook beter zoals Mao zegels gebruikt en Debna blok gebruikt op aan
getekende FDC compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15808 Denemarken 18571996. Prijs: € 975,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Denemarken 18571996 in 2 Schaubek albums Collectie is van
af 1941 geheel postfris en bevat ook tientallen postzegelboekjes Tevens wat Groenland en 
Faeroer aanwezig compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15807 Denemarken perfins. Prijs: € 400,00 
Klem album en stockboek met ca 950 perfins van Denemarken Leuk kavel, zelden in deze om
vang gezien 
15806 Denemarken sterstempels. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met ca 200 sterstempels van Denemarken Bevat veel schaars matenaal, veelal 
prachtige afdrukken en bevat tevens wat matenaal van Faeroer 
15752 Egypte 19451959. Prijs: € 775,00 
Doos met 6 vellenmappen met een partij postfnsse vellen en veldelen van Egypte 19451959 
Zeer veel materiaal, waaronder ook wat Palestina 
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 
15755 Engeland, Ierland, Kanaaleilanden. Prijs: € 675,00 
Goedgevulde, gebruikte collectie Engeland, Ierland, Guernsey, Jersey en Man in 3 Davo albums 
Bevat zegels van 1841 tot 2003 Veel matenaali 

compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15801 Engelse koloniën 19481990. Prijs: € 450,00 
Prachtig postfns lot meest langlopende senes t/m pond en dollarwaarden van veel verschillende 
landen, meestal prachtige motiefsenes van o a Tristan, Papua, Ascension, Virgin, Botswana, 
Pitcairnetc Catw ruim2000euro compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15676 Engelse koloniën 19531980. Prijs: € 200,00 
Postfnsse senes en blokken wo betere, van veel verschillende landen, in stockboek Cat w cir
ca 1000 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15803 Engelse koloniën handelarenvoorraad. Prijs: € 900,00 
Meest postfnsse party van oude beurshandelaar met voorraadboeken postfns AZ, blokken ou
de betere zegels en senes Canada en Australië gebruikt, verzameling Nw Zealand wo beter, 
boek met beter Frans en Bnts Antarctica senes in aantallen etc etc in 7 banden en los, in doos 
15805 Engelse koloniën. Prijs: € 450,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Engelse kolomen in blanco album met veel motief matenaal 
Bevat o a Cook Islands, Cyprus, Dominica etc 
15707 Europese landen uitzoekpartij. Prijs: € 250,00 
Grote doos vol met (deel)verzamelingen, restanten, doublettenpartijen, in groot aantal insteek
boeken Zeer veel zegels, van oud tot nieuw, vondsten zeer goed mogelijk en natuurlijk veel uit
zoekplezieri 
15715 Faeroer. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte dealerstock Faeroer in 3 insteekboeken Tevens wat postfns materiaal 
aanwezig compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15764 Fiji. Prijs: € 175,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Fiji tot 1981 Op blanco albumbladen in map 

compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15784 Frankrijk 19061970. Prijs: € 3.050,00 
Uitgebreide partij postfrisse blokken van 4 van Frankrijk 19061970 In het begin ook wat onge
bruikt (2 zegels met plakker, 2 zonder plakker), later uitsluitend postfns Bevat veel beter materi
aal zoals (Yvert nos) 166**, 167**/*, 168**/*, 210215**/*, 303**/*, 454457**/*, 459460**, 891
896**, 930935**, 945950**, 10661071**, luchtpost 6**/*, TT, 812**/* etc Mooie partij, zeer 
hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

15768 Frankrijk, Mercure. Prijs: € 300,00 
Frankrijk, Mercure 2 proeven, 1 proef Semeuse, spionagezegels Mercure (Yvert 412, 30ct) Op 
albumpagina in map compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15767 Frankrijk. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie port en voorafstempelingen Frankrijk op Leuchtturm bladen in 
map Bevat o a (Yvert no's) port 5, 6, 9*, 9 (2x), 17, 19*, 20, 23(*), 25, 27*, 34, 63**, 64*, voor
afstempelingen 24, 26, 29, 30, 33, etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15787 Hongarije 18711959. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 18711959 in Schaubek album Goed gevulde col
lectie met goed klassiek en beter matenaal zoals (Michel no's) 128144*, 403410*, 430437*, 
467470* 484487,511515*, 517521, blok 1, 2*, 3*, 4,5,6,10*, 11*, 23,24, 25,27A, 28A*, etc 

compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15794 Hongarije 18712005. Prijs: € 1.500,00 
Vrijwel complete ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 18712005 in 4 Schaubek albums 
en 1 stockboek Ook vrijwel alle blokken aanwezig, goed back of the book etc 
15800 Hongarije ongetand 18741991. Prijs: € 1.750,00 
Prachtige meest ongebruikte geheel ongetande collectie in mooie frisse kwaliteit (later ook diver
se blokken postfris), met o a toppers als de 1931 Zeppelinsene, veel uitgaven van de jaren 
40/50 (die met in de catalogus staanin), vele series en blokken, opgezet in 5 Davo albums 
Prachtige koop van dit zelden aangeboden matenaaim 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15785 Hongarije. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Hongarije Bevat veel ma
teriaal met ook beter zoals (Michel nos) 128144*, 145161', 380382*, 383388*, 398400*, 
403410*, 517521*, 551564*, blok 3, 4*, 5*, 6*, 20*, 21*, 22*, etc 

compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15809 Ierland 19221995. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Ierland 19221995 in 2 albums Goedgevulde, dub
bel verzamelde (postfris en gebruikt) collectie met zeer veel matenaal Aanrader' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15663 Ierland 19291956. Prijs: € 100,00 
Zeldzaam souvemrboekje van de Ierse posterijen met betere senes ingeplakt, schaars en zelden 
aangeboden compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15746 IJsland 18731995. Prijs: € 550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 18731995 in 2 Lindner albums en tevens 
een Lindner album met diverse postfnsse blokken van Scandinavië 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15732 Indonesië 19481973. Prijs: € 300,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Indonesië 19481973 in Importe album Goed gevulde collec
tie met o a Risopdrukken ongebruikt (keur Okker) compleet gefotografeerd op www.fiiatelle.net 
15776 Israel interimperiode. Prijs: € 425,00 
Klem albumpje met diverse zegels en bneven van de mtenmpenode van Israel. Leuk kavel 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15770 Italië 18611985. Prijs: € 3.000,00 
Prachtige gebruikte collectie, redelijk tot zeer compleet met veel van de dure uitgaven wo 1863 
t/m 2 lire, 1879/82 t/m 2 lire, 1910 Garnbaldi, 1923 Militia en Manzoni sene(ii), 1924 Croceira en 
Venetia opdrukken, jaren 30, 40 en 50 met veel van de goede uitgaven, veel dure luchtpost uit
gaven jaren 30, beter back of the book, m Yvert album Prachtige kwaliteitscolleotie met heel veel 
dure uitgaven, Sassone 2010 cat w ruim 44 000 euroi'i 

compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15797 Italië GNR 1944. Prijs: € 1.750,00 
Lot van 4 bneven met daarop de complete series 5c t/m 50 lire en de luchtpostserie (incl 
Espresso) 25c t/m 10 lire Michel 1/20 & 35/43, alleen zegelwaarde goedkoopste type reeds 
7700++ euro Sassone 470/489 en LP 117/125, cat w zegelwaarde alleen reeds 19 250 euro"' 
(op bnef veel duurderi") Zelden aangeboden" 
15778 Joegoslavië 18791990. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 18791990 in 3 albums Collectie be
gint met Bosnië, Servië, Kroatië en bevat zeer veel materiaal 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15719 Joegoslavië 19181963. Prijs: € 375,00 
Ongebruikte maar voornamelijk gebruikte collectie Joegoslavië 19181963 m blanco album 
Bevat ook blokken, expresse, port en krantenzegels 

compleet gefotografeerd op www.fiiatelle.net 
15662 Liberia 18822002. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Libena 18822002 m 2 insteekboeken Collectie 
bevat veel matenaal, waaronder veel ongetand, blokken en veel motief series 

compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15772 Luxemburg 18521991. Prijs; € 925,00 
Postfnsse en ongebruikte (iets gebruikt) collectie Luxemburg 18521991 in 2 luxe Kabe albums 
Collectie bevat goed klassiek matenaal en ook veel betere zegels zoals (Yvert nos) 2, 54*, 59
68*, 7485*, 234238*, 239243*, 244248*, 252257*, 276281', 454A", 531533**, luchtpost 
1620*, blok 3(*), 5**, leuk dienst, port etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15740 Natal. Prijs: € 220,00 
Klassieke voornamelijk gebruikte stock Natal in insteekboek 

compleet gefotografeerd op www.fliatelie.net 
15786 Nederland 1852. Prijs: € 1.000,00 
Map met een mooie kleine collectie mengfrankenngen van Nederland 1852 Bevat 8 bnefstukjes 
met diverse mengfrankenngen Collectie is goed gedocumenteerd 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15668 Nederland 18521950. Prijs: € 3.250,00 
Mooi lot vrijwel uitsluitend betere uitgaven ongebruikt, gebruikt en iets postfns, goed klassiek met 
de betere waarden in aantallen, ook nr47 ongebruikt, 80 gebruikt, 101 ongebruikt, 104/5(2x), 
136/138 Veth, En face hoge waarden ongebruikt, beter port en roltandmg, ietwat diverse kwali
teit, doch meestal netjes, in 2 stockboeken Cat w ruim 22 000 euro" 

compleet gefotografeerd op www.fllateiie.net 
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15700 Nederland 1852-1987. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Nederland 1852-1987 in Davo en 
Lindner album Koopjei compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15721 Nederland 1899-1999 velrandbijzonderheden. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met gebruikt materiaal van Nederland 1899-1999 met o a plaatnummers, knipte-
kens, etsingnummers etc. Veel eentieden en blokken van 4 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.nat 
15753 Nederland 1980-2005. Prijs: € 595,00 
Postfrisse collectie Nederland 1980-2005 in 3 Davo luxe albums Collectie bevat circa 660 euro 
nominaal (Cour de Justice met geteld), dus onder nominaal en de dure albums cadeau" 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15754 Nederland 1980-2005. Prijs: € 595,00 
Postfrisse collectie Nederland 1980-2005 in 3 Davo luxe albums Collectie bevat 1034,85 gulden 
en 188,90 euro nominaal (Cour de Justice met geteld) 
15728 Nederland curiosa. Prijs: € 300,00 
Album met practitige illustraties gemaakt van verknipte postzegels (mozaik) en met kinderseries 
1924-1939 Prachtige stukje huisvlijt en zeer decoratief 

compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15760 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 400,00 
Ruim 120 grootrondstempels Nederland, wo 6 x Kroningsgulden (no 49) Op insteekkaarten in 
map compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15665 Nederland kleinrond. Prijs: € 400,00 
Ruim 500 afstempelingen, veelal mooi op het zegel zegels ook meest in fnsse kwaliteit, betere 
afstempelingen zoals Bergsohenhoek, Borculo, Poortvliet, Sluis etc in stockboek 

compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15757 Nederland langstempels. Prijs: € 400,00 
Map met stockbladen met langstempels van Nederland Voornamelijk emissie 1872, maar ook 
o a Veth In totaal 279 zegels compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15759 Nederland stempels. Prijs: € 160,00 
Nederland langebalk- en puntstempels Ruim 200 stuks Vnl op no Jubileumzegels van de 
Bazel en op no 19 Op insteekkaart in map compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15731 Nederland variëteiten. Prijs: € 450,00 
Insteekboek met diverse vaneteiten en druktoevalligheden van Nederland met o a blok van 4 van 
no 1300 met kleurafwijking (met bnef van PTT) compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15761 Nicaragua 1862-1935. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nicaragua 1862-1935 op albumbladen in map Leuke partij 
met veel matenaal compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15811 Nlue 1967-2004. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Niue 1967-2004 in blanco album Bevat zeer veel materiaal, 
waaronder veel blokken en veel motief compleet gefotografeerd op www fiiatelie.net 
15756 Officiële jaarset Juliana Regina. Prijs: € 320,00 
Officiële jaarset Juliana Regina 1969-1975 van de Filatelistische Dienst der Nederlandse PTT 19 
waardes In postzegelmapje in map compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15701 Oostenrijk en gebieden 1850-1993. Prijs: € 750,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met sterk klassiek aandeel, 1850 sene, 1867-80 t/m 50kr ge
bruikt 1908 t/m lOkr, beter jaren 30.1945 Hitler opdrukken t/m 5Rm, luchtpost incl 1925/30 se
rie en 1 935 sene, Oostenrijks Levant, Bosnië compleet etc in 2 albums Enorme cat w 

compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15782 Overzeese gebiedsdelen 1868-1981. Prijs: € 750,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese gebiedsdelen 1868-1981 in dik Unie album 
Collectie IS goed gevuld met ook wat beter klassiek matenaal, maar helaas in wat gemengde 
kwaliteit Bevat Nederlands Indie, Indonesië, Nederlands Nieuw Guinea, Curapao en Suriname 

compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15722 Papua Nieuw Guinea 1952-1996. Prijs: € 325,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Papua Nieuw Guinea 1952-1996 in Davo album 
Goedgevulde collectie in zeer mooie kwaliteit compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15814 Portugal 1945-1997. Prijs: € 625,00 
Collectie Portugal 1945-1997 in Leuchtturm album en 3 stockboeken Vanaf 1958 is de collectie 
zeer goed gevuld en geheel postfns Veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 663-670", 671-
674", 726-729", 744-747", 807-810", 845-848", 853-856", 857-858", 873-878", blok 2*, 
4*, 7*7", 11", etc t^ooie collectie, hoge cat waarde' 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15812 Portugal 1961-1982. Prijs: € 240,00 
Postfnsse en gebruikte (dubbele) collectie Portugal 1961-1982 in 2 zelfgemaakte albums 
Goedgevulde collectie met ook blokken compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15702 Portugal en koloniën 1853-1955. Prijs: € 2.150,00 
Meest gebruikte collectie + doubletten met zeer indrukwekkend klassiek aandeel, 1855 sene, 
1856, 1862 en 1866 series, klassiek op een paar zegels na compleet, nog een gebruikte scha-
duwcollectie, betere blokken en kolomen, op groot aantal albumbladen, in map Prachtige vond
stenpartij compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15813 Portugal. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met voornamelijk gebruikt klassiek matenaal van Portugal Wat wisselende kwali
teit, maar zeer hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15724 Scandinavië. Prijs: € 850,00 
Gebruikte collectie Scandinavië in 6 Davo albums in doos Albums zijn goed gevuld, zonder ech
te top zegels Bevat Zweden, Finland, IJsland, Noonwegen, Faeroeren Groenland 

15704 St. Vincent 1987. Prijs: € 200,00 
Proefvelletjes van de drukkerij in verschillende drukfases van de 1987 Grenadines of St 
Vincent, 30 verschillende velletjes in verschillende kleuren, zelden aangeboden en decoratief 

compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15729 St. Vincent specimen opdrukken. Prijs: € 135,00 
Insteekboek met ca 150 moderne postfnsse zegels van St Vincent met specimen opdrukken 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15780 Suriname 1873-1975. Prijs: € 1.150,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Sunname 1873-1975 in Davo luxe album Collectie is 
goed gevuld met oa 58a*, 60-64* 104-110*, 239-243*, luchtpost 8-14* (DoX) port 1-8, 16, 
36-46* etc Mooie collectie, cat waarde ruim 5000 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15781 Togo 1914-1982. Prijs: € 500,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Togo 1914-1982 in 2 blanco albums Veel materi
aal, waaronder veel blokken met leuk motief 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15705 Treinen. Prijs: € 200,00 
MOOI lot van 30 verschillende proefvelletjes van de 1987 Grenadines of St Vincent treinenserie 
in verschillende kleuren, met- en zonder waarde-inschnft, allen ongetand, uit de drukkerij 
Zelden aangeboden' 
15783 Turkije 1867-2003. Prijs: € 800,00 
Zeer uitgebreide gebruikte stock Turkije 1867-2003 in 3 uitpuilende stockboeken Gigantische 
hoeveelheid zegels, waaronder veel klassiek matenaal 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15730 Turks Cyprus 1975-1995. Prijs: € 375,00 
Dubbele (postfnsse EN gebruikte) collectie Turks Cyprus 1975-1995 in luxe Lindner album 

compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15726 USA 1861-2007. Prijs: € 900,00 
Voornamelijk gebruikte collectie USA 1861-2007 in 3 Davo albums Collectie is zeer goed gevuld 
met ook zeer veel blokken Ook wat postfns materiaal aanwezig 
15788 Venezuela 1859-1960. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela 1859-1960 in blanco album Bevat veel matenaal, 
waaronder wat leuk klassiek compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15749 Venezuela 1859-1989. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela 1859-1989 in 4 blanco albums Collectie 
bevat veel matenaal met ook betere senes en luchtpost, fiscaal blokken etc Hoge cat waarde' 

compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15725 Verenigd Europa. Prijs: € 950,00 
Postfrisse collectie voorlopers en meelopers van Verenigd Europa in 7 albums in doos Goed ge
vulde collectie met o a (Michel no's) Italië 774-776, Saar 297-298, Tnest-A 67-69, Gnekenland 
582-587 Luxemburg 478-483, 552-554, België 976-978, etc 
15689 Vluchtelingenjaar 1960. Prijs: € 120,00 
Postfnsse senes en blokken wo België blok(2x), veel uitgaven, in stockboek 

comp;ee( gefotografeerd op www filatelie.net 
15699 Wereld betere uitgaven. Prijs: € 1.850,00 
Handelarenboek uitsluitend betere uitgaven met heel veel Engelse kolomen, Abu Dhabi met se
ne t/m lOrs en opdruk t/m 1 dinar, veel klassiek (ook wat vals hier en daar), beter Albanië en 
Franse kolomen, Portugal, Rusland en Spanje, in Safe album Enorme cat w 

compleet gefotografeerd op www Watelie.net 
15716 Wereld diverse. Prijs: € 350,00 
Insteekboek met divers matenaal van diverse landen, waaronder klassiek materiaal, Azie met 
China, vaneteiten etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15680 Wereld postfris. Prijs: € 120,00 
Postfnsse senes en blokken wo leuk buiten Europa met o a Syne en andere landen Midden 
Oosten, in stockboek compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15670 Wereld postfrisse uitgaven. Prijs: € 1.750,00 
Groot lot meest postfrisse uitgaven van een groot aantal verschillende landen veel goede motie
ven, deels nog ongineel in vellen en/of blokken per 100 verpakt, buiten vervelende landen ook 
veel Engelse kolomen, Azie met China kippenserie 225x postfris, Thailand blokken, Hong Kong, 
in grote doos Enorm aantal senes en blokken, zeer geschikt voor wederverkoop, eBay of rond-
zending 
15706 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 250,00 
Leuke partij diversen van oud tot nieuw, (deel)verzamelingen, doubletten, van veel verschillende 
landen in groot aantal insteekboeken, in grote doos Uren uitzoekplezier' 
15748 Zw/eden 1855-1988. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1988 in 3 Davo cnstal albums 
Collectie bevat veel klassiek gebruikt materiaal en veel modern postfns 

compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15664 Zweden afstempelingen 1855-1899. Prijs: € 750,00 
Prachtlot WO vele betere zegels, veel met mooie afstempelingen, kleurnuances en typen, op al
bumbladen, in map Prachtlot voor specialist compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15777 Zwitserland 1862-1988. Prijs: € 1.500,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Zwitserland 1862-1988 in twee luxe Leuchtturm albums Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal zoals (Michel no s) 69D**,70D", 108", 152*, 153-156", 172-174" 175-178**, 
228**, 270-276**, 377-385**, 387-394", 506-507** 518**, blok 2**, 7*, 12**, 15*, 17** etc Zeer hoge cat 
waarde' compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.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 

http://compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net
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FNIP' 

Internationale Postzegel-
en Muntenbeurs 

I Cx iL O K l O D G r ^ U I I Jan van Rliswljcklaan 191 Jan van RIjswIjcklaan 191 
2020 Antwerpen 

Zaterdag van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: € 3.00 

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

In samenwerking met FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: 
Geef deze bon af aan de Ingang voor gratis toegang op zaterdag 1 of zondag 2 oktober 2011 

n a a m : 
adres : 

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


VOORHEEN 
POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
G J . GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 2 1 1 ^ veiling wordt 
gehouden op 
1, ó, 7 e n 8 oktober 2011 
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»RINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 

TEL.+ 31 (0)20624 97 40 

''̂ AX F 31 (0)20624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WV>/W.CORINPHILA.NL 

RINPHILA AUKTIONEN A( 
WIESENSTRASSE 8 

1034 ZÜRICH • ZWITSERLAND 

N'EL. ■h41 10)44389 91 91 

Nederland en O.R. goede ex. en series, gespecialiseerde 
collectie hoge waarden bontkraag, variëteiten, stempels 
w.b. Ie gedeelte puntstempels collectie Dreikurs, post en 
postwaardestukken w.b. zeer uitgebreid 1 edagstempels, 
postgeschiedenis Haarlem, Ie en 2e Wereldoorlog, 
cpl. drukvellen Nederlandslndië en Indonesië, uitgebreid 
België, China, Jordanië, Libanon en Syrië, landen en mo

tiefcollecties, engrosposten, prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindt u op WWW.CORINPHILA.NL, 
op aanvraag zenden wij u een exemplaar per post toe. 

mailto:INFO@CORINPHILA.NL
http://WWW.CORINPHILA.NL


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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

DE H O L 

Veiling Nr. 113 
wordt gehouden op 

zaterdag 24 september 2011 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

mailto:info@pzhzeist.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


Postzegelshouj 

iP05TEX®2 0ii IM 
15 oktober 
16 

Americahal 
Laan van Erica 50 
7321 BX Apeldoorn 
berell<baar met: 
• Trein (station De l\/laten) 
• Auto A50 afrit 24 

ApeldoornTeuge 
GRATIS PARKEREN 

Open: 
vrijdag 10.00 tot 17.00 uur 
zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 
zondag 10.00 tot 16.00 uur 

entree € 5,00 
met ledenpas KNBF of tegen 
inlevering van onderstaande 

waardebon € 4,00 

www.postex.nl 

Activiteiten o.a. 
• Tentoonstelling 
• Veel handelaren uit 

binnen en buitenland 
• Postex® Jeugdhoek 
• Dubbeltjes boeken 
• Postzegel berg. Gratis 

postzegels uitzoeken 
• Creatief met Postzegels 

met demonstraties 
• Jubilerende verenigin

gen 
• Workshops 
• Postadministratie(s) 
• Gespecialiseerde vere

nigingen die zich pre
senteren 

• Jaarlijks wisselende 
demonstraties van niet 
filatelistische activitei
ten 

• GRATIS CATALOGUS 
■nr^^'^ 

n inlevering van deze s t rook krijgt U één euro 
JTING op de toegangsprijs (niet m cambinatie met andere aktlesp 

http://www.postex.nl


POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 

T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

Onze 65̂ ^̂  veiling was 
een zeer groot succes! 

Enkele opbrengsten (excl. opgeld) 

. t ^ ' * * : . 

toeslag € 170,-

. * . > . 
3**-**^ 

nr 32a ongebruikt 
toeslag € 2650,-

toeslag € 1150,-

toeslag € 2450, toeslag € 470,-

Inleveren voor onze 66̂ ^̂  veiling op 3 december 
is mogelijk tot en met 15 oktober. 

Gratis taxatie van uw collectie of doubletten 
op kantoor na telefonische afspraak 

zonder verder enige verplichting uwerzijds!!! 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://rynmond.com
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vlUNT 
De koiu^ ...^L overheerlijke 
Limburgse Vlaai staat weer klaar! 

Hou zaterdag^ november 2011 vrij in uw agenda!!! 

PHÜAKOOPDAG zou 
Nü in onze vernieuwde winkel/showroom vm i.ooo m^... 

'Humiswiai'ie.k & 
F i l a t e l i e 

tkuctions 

Handelsstraat 34a 
6i35KLSittard 
The Netherlands 

Telefoon +31 (0)4^  420 i6 50 
Telefax: + 31 (o]46  420 16 51 

www.philamunt.nl 
info@philaniunt.nl 

Op zaterdag 5 november 2011 houden wij van 10.00 tot 16.00 uur onze 5e PHILAKOOPDAG 
in onze vernieuwde winkel/showroom in Sittard. Tijdens de jubileumeditie van onze 
Philakoopdag hebben we naast de gebruikelijke kortingen een aantal extra's voor u in petto: 

 Tombola met spetterende prijzen* (prijsuitreiking om 13.00 uur) 
 Veiling met ca. 50 fenustische kavels (aanvang om 14.00 uur, géén veilingkosten] 
 Gigantische magazijnopruiming 
 25% Korting op alle postzegelpartijen 
 Waanzinnige kortingen op ons assortiment van munten 
 Spectaculaire kortingen op onze bankbiljetten 
 Kortingen op alle verzamdbenodigdheden 
 Jeugdboek aanwezig... 
 Nu in onze vernieuwde winkel/showroom van 1.000 m^ 

"""«ttfu., 

LAAT U VERRASSEN,. 

Enkele voorbeelden van prijzen die u kunt winnen bij onze Tombola... 
«l i l l tSI / lUE OCTOBIIE Hit 

e 
# m 

^^-y-

f " "■ " " l ' i i is ' i CpsTHuissrii Ociaiii nu 

Kunt u een gewonnen pnjs niet zelf meenemen? Dan bezorgen wij deze gratis voor u. 
/ .^S| 

Een greep uit onze veilingkavels... (U betaald géén veilingkosten) 

' I Itizet: £ 150 

Postfris 

Inzet: € 50, Inzet: £ 200,

UNC 

http://www.philamunt.nl
mailto:info@philaniunt.nl


s îraKL E 
DERTIG JAAR STRIJD TEGEN AIDS 

Romfilatelia gaf op 8 juni 
een postzegelserie ter 
gelegenheid van het dit 
jaar dertig jaar geleden 
ontdekte HlVvirus, dat de 
ziekte AIDS veroorzaakt. 
Sindsdien wordt er we
reldwijd gevochten tegen 
deze dodelijke ziekte. 
Romania werd uitgeno

digd door de Universal 
Postal Union om dit soci
ale project te ondersteu
nen, samen met het geza
menlijke VNprogramma 
over HIV/AIDS (UNAIDS), 
de International Labour 
Organisation en UNI 
Global Union. 
Na de samenwerking met 
UNICEF Roemenië en het 
Roemeense HIV/AIDS 
Centrum, brengt Romfila
telia deze serie die samen
valt met de VN algemene 
vergadering over de strijd 
tegen HIV/AIDS, in het 
VN hoofdkwartier in New 
York. Meer info op: 
u)U)U).romjilatelia.ro 

VAN LOKVEN NEEMT VAN DIETEN OVER 

Henk van Lokuen 

Van Lokven Filatelie 
heeft onlangs overeen
stemming bereikt met 
de betrokken partijen 
over de voortzetting van 
de activiteiten van het 
125jarige Van Dieten 
Postzegelveilingen. Het 
voortbestaan van het 
veilinghuis is hierdoor 
gewaarborgd. 
Met deze overname gaat 

_ Van Lol<ven Postzegelvei
— lingen op in Van Dieten 
■̂  Postzegelveilingen, 
^ dat twee keer zo groot 
■= wordt. De eerstkomende 
^ veiling (veiling 622) zal 
"Z gehouden worden op 45 
1;̂  november in Roermond. 
^ De gehele praktische 
S organisatie van de veiling 
2 blijft in handen van Henk 
^ van Lokven, geassisteerd 

_ _  door Peter Storm van 
5 5 8 Leeuwen vanuit Den 

Haag, waar ook kijkda
gen voorafgaand aan deze 
veiling zullen plaatsvin
den. 
Inmiddels heeft Van 

Dieten Postzegelveilingen 
een kantoor geopend in 
Den Haag. Dit kantoor is 
gevestigd in het Museum 
voor Communicatie met 
een eigen ingang aan 
Bazarstraat 3. Van Lokven 
Filatelie in Roermond 
blijft het hoofdkantoor 
van Van Dieten Postzegel
veilingen. 

500 JAAR 
TUL UILENSPIEGEL 

Vijfhonderd jaar geleden 
werden de verhalen van 
Tijl Uilenspiegel voor 
de eerste keer gedrukt. 
De "Eulenspiegel" was 
een groot succes. Reeds 
in de i6e eeuw werd het 
beroemde verhaal vertaald 
uit het Duits in verschil
lende andere talen. 
Deutsche Post geeft deze 
zegel uit in velletjes van 
tien stuks voor 
€ 5,50 Meer info: 
u)U)U).deutschepost.de 

JAN HINTZEN 19362011 

Op 7 augustus overleed Jan 
Hintzen na een slopende ziekte. 
Hij was 37 jaar voorzitter van de 
Vlissingse Filatelisten Vereni
ging en wilde dit blijven tot zijn 
dood. 'In het harnas sterven', 
zoals hij zei. Als gevolg van 
zijn ziekte moest hij in maart 
dit jaar zijn voorzitterschap 
toch beëindigen. Het bestuur 
heeft hem toen tot erevoorzitter 
benoemd, zodat hij als adviseur 
betrokken kon blijven bij de 
vereniging. Hij heeft tijdens zijn 
ziekte aan de voorbereiding van 
de tentoonstelling in Vlissingen 
in mei 2012 tot op het laatst 
meegewerkt. 

Jan was Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Een bijzondere 
filatelist, altijd op zoek naar het 
ongewone en actief lid van De 
Vliegende Hollander en de Ne

derlandse Academie voor Filatelie 
als redacteur en publicist. Hij 
zal voordeven als filatelist en als 
Vlissinger door zijn publicaties 
en door zijn Stichting Jan Hintzen 
Publicatiefonds, waarmee pubh
caties over de postgeschiedenis en 
Vlissingen worden gesteund. 

DERTIG ZEGELS OLYMPICS 2012 

De komende Olympische 
Spelen 2012 in Londen 
zijn voor Royal Mail 
aanleiding geweest om 
drie series in blokken 
van elk den zegels in het 
uitgifteprogramma op te 
nemen. De eerste serie 
verscheen op 22 oktober 
2009, de tweede editie op 
27 juni 2010 en eind deze 
maand komt de laatste 
serie. 
In totaal dertig zegels 
met ieder een Olympische 
sport erop. Ook aan de 
paralympische sporters 
is gedacht. Alle zegels 
hebben 'ist' als nomi
nale waarde. De sporten 
die aan de orde komen 
zijn  in volgorde van 
uitgifte  kanoslalom, 
boogschieten, hardlopen, 
duiken, werpsport boccia 
(paralympisch), judo, 
ruitersport, badminton. 

gewichtheffen, basketbal, 
roeien (paralympisch), 
schieten, moderne pen
taüon, tael<wondo, fiet
sen, tafeltennis (paralym
pisch), hockey, voetbal, 
goalbal (paralympisch), 
boksen, zeilen (paralym
pisch), hoogspringen, 
volleybal, rolstoelrugby 
(paralympisch), worste
len, rolstoeltennis (pa
ralympisch), schermen, 
gymnastiek, triadon en 
handbal. 
Dertig zegels voor de der
tigste Olympische Spelen, 
reden voor de postorgani
satie om een vel samen te 
stellen van alle dertig ze
gels. De volgorde hiervan 
in het vel is verschillende 
van de volgorde zoals de 
zegels zijn uitgegeven. Op 
de rand van het vel is een 
impressie afgebeeld van 
het Olympisch stadion. 

FILATELIE NU OOK OP 
TWinER 

Filatelie is nu ook aan
wezig op Twitter onder 
de naam @)defilatelie. 
Het is een kwestie 
van volgen en worden 
gevolgd voor de laatste 
postzegelnieuwtjes uit 
de hele wereld. 

Voor £ 18.80 is het vel ver
krijgbaar bij Royal Mail. 
Meer info: u)U)UJ.royalmail. 
com/portol/rm 



BELGRADO ZOO 7 5 JAAR 

Driekwart eeuw geleden 
werd de dierentuin in 
Belgrado, de hoofdstad 
van Servië, geopend. 
Momenteel beschikt de 
diergaarde over meer dan 
2.000 dieren van ruim 
270 soorten. Er staan ook 
diverse zeldzame bomen. 
De dierentuin neemt 
deel aan het programma 
voor de bescherming en 
instandhouding van be
dreigde diersoorten. Ter 
gelegenheid van het jubi
leum verscheen onlangs 
een aantal postzegels, 
waarop verschillende die
ren uit de collectie staan 
afgebeeld. 

75 roAHHa soonouiKor spTa 
yBeorpaAy 

7Sth Anniversary 
of Belgrade Zoo 

75 Jahre l 75AnsduParczoologique S 
Zoo In Belgrad t de Belgrade S 

WIM VAN DER BIJL WEER VEILIG THUIS 

Postzegelhandelaar 
Wim van der Bijl uit 
Utrecht heeft volgens een 
familievriend in Noord-
Korea twee weken in 
de gevangenis gezeten 
vanwege staatsgevaarlijke 
activiteiten. Die zouden 
hebben bestaan uit het 
fotograferen op door 
het regime ongewenste 
locaties. De postzegel
handelaar zou samen met 
enkele Noord-Koreaanse 
medewerkers van zijn 
bedrijfin Pyongsong vlak
bij de Noordkoreaanse 
hoofdstad Pyongyang zijn 
opgepakt. Volgens R.TV 
Utrecht is Van der Bijl 
twee weken lang onder-

KLASSIEKE BUSSEN MALTA WEG 

Voor de vele toeristen die 
Malta hebben bezocht 
waren de lijnbussen een 
echte trekpleister. Maar 
helaas, ook het perso
nentransport op dit 
bijzondere eiland moet 
met zijn tijd meegaan. 
De ruim 500 oude 
bussen verdwijnen om 
plaats te maken voor 
moderner materieel. Met 
ingang van 3 juli is het 
routenetwerk aangepast 
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en zullen nieuwe bussen 
van de maatschappij 
Arriva de diensten 
verzorgen. Reden voor 
de postdienst om twintig 
bijzondere zegels uit te 
geven. Twee velletjes met 
ieder tien zegels van 
respectievelijk € o.10 en 
€ o.6g. Op alle zegels 
staan verschillende, klas
sieke autobussen 
afgebeeld. 

Cl * 

RECORDPRIJS BLAUWE MAURITIUS 

Deze 'Blauwe Mauritius' 
postzegel is in Londen ge
veild voor ruim £ i miljoen 
(ca. e 1.120.000). Dit is 
de hoogste prijs die ooit 
is betaald voor een zegel 
van Groot-Brittannië of de 
koloniën. Hiermee was het 
een hoogtepunt van de vei
ling. Acht andere zegels en 
stukken waren goed voor 
ieder iets meer dan 
£ 100.000. Eind juni kwa
men in Londen een aantal 
fraaie en waardevolle 
zegels uit de Chartwell-
coUectie onder de hamer. 
Het betrof een deel van de 
verzameling van Sir Cyril 
Humphry Gripps. Deze 
zakenman en filantroop 
overleed in het jaar 2000. 
Zijn wereldberoemde 
postzegelcollectie, bijeen
gebracht in 84 albums, 
wordt in delen geveild 
door veilinghuis Spinks 
in Londen. In het eerste 
deel bevond zich ook een 
'Blauwe Mauritius'. Van de 

duizend in 1847 uitgege
ven zegels zijn er slechts 
enkelen bewaard gebleven: 
acht ongebruikte en vier 
gebruikte. Een ongebruikt 
exemplaar bevindt zich in 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag. 
De volgende veiling van 
een deel van de Chartwell-
collectie is gepland in 
oktober. Hierna volgen 
nog enkele veilingen die 
doorlopen tot eind 2012. 
De totale opbrengst wordt 
door de veilinghouder 
geraamd op zo'n £ 20 
miljoen. 

MAANDBUD FILATELIE IS EN BLIJFT ONAFHANKELIJK 

Zowel uit opmerkingen van de 
KNBF als uit reacties van bij onze 
stichting aangesloten verenigingen 
is duidelijk geworden, dat er 
gebrek aan kennis is over de 
georganiseerde filatelie. Veelal gaat 
dit om de misvatting, dat het 
lidmaatschap van de bond 
onlosmakelijk zou zijn verbonden 
met het abonnement op dit 
maandblad. Niets is minder waar. 
De Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen 
(KNBF) erkent uitsluitend 
verenigingen - dus geen natuurlijke 
personen - als lid . 
Het maandblad Filatelie is een 
onafhankelijk tijdschrift, uitgege
ven door de Stichting Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie, 

waarbij zes grote postzegelvereni
gingen samen met de KNBF 
deelnemen in het bestuur van de 
Stichting. Verenigingen kunnen 
zijn aangesloten bij dit maandblad, 
zonder lid te zijn van de Bond. 
Maar ook kunnen verenigingen lid 
zijn van de Bond zonder aangeslo
ten te zijn bij dit maandblad. 

Er zijn drie abonnementsvormen: 
I. Een collectief abonnement voor 
alle leden van een vereniging tegen 
kostprijs. Deze wordt jaarlijks 
vastgesteld op voorstel van de 
stichting door de Raad van 
Toezicht en voor i juni aan de 
verenigingen meegedeeld voor het 
daaropvolgende jaar. De vereniging 
ontvangt maandelijks achteraf een 

factuur voor het afgelopen maand 
toegezonden aantal edities. Bij 
opzeggingen en overlijden van 
leden stopt de toezending en 
draagt de vereniging minder af 
2. Een abonnement voor verenigin
gen die voor minimaal 25 leden het 
maandblad wensen te ontvangen. 
In januari ontvangt de vereniging 
een factuur voor zijn aangemelde 
leden die vooraf moet worden 
betaald. Voor dit jaar is het € 24 per 
deelnemer. Bij opzeggingen en 
overlijden stopt de toezending na 
het lopende jaar. 
3. Een individueel abonnement 
voor lezers die geen lid zijn van een 
vereniging. Voor dit jaar is dit € 31 
voor abonnees in Nederland. 

vraagd en mocht hij pas 
vertrekken toen hij een 
bekentenis ondertekende. 
Het lot van zijn mede
werkers is onbekend. De 
onfortuinlijke handelaar 
zegt goed behandeld te 
zijn tijdens zijn gevangen
schap. 
Wim van der Bijl maakt 
het naar omstandighe
den goed en is enorm 
opgelucht weer thuis 
in Utrecht te zijn, aldus 
zakenpartner Ronald de 
Groen. 
Wim van der Bijl werd 
twee weken vermist in 
Noord-Korea. Hij zou op 
30 juli weer naar Neder
land terugkeren, maar 
was hier niet aangeko
men. 'Sindsdien ontbrak 
elk spoor', aldus com
pagnon Ronald de Groen. 
Van der Bijl ging op 19 
juli naar het communis
tische Noord-Korea op 
zakenreis voor bijzondere 
postzegels en kunst. 

DUURZAME 
ENERGIEZEGELS 

Op 5 augustus gaf An 
Post vijf postzegels uit 
over duurzame energie
technieken. Hoewel klein 
in omvang is Ierland een 
'broeinest' van duurzame 
energie. De vijf belang
rijkste energiebronnen 
zijn windenergie, zonne-
energie, waterkracht, oce
aan energie en een scala 
van biomassa. 
De set van vijf zegels is 
voorzien van beelden van 
verschillende duurzame 
energietechnieken: wind, 
waterkracht, zonne-, golf
en biomassa. 
Meer info: 
iDivuJ.irishstamps.ie 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: d2iewon(a)xs4all.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

GRUnO IN VOGELSERIE 

Op 20 juni verscheen 
een blok met tien zegels 
'Grutto' van „i" (=€ 46c] 
in het kader van de eerder 
gestarte serie met vogels -
op 31 januari de Kool
mees - met in het totaal 
75 vogelsoorten verspreid 
over drie jaar! 
De koolmees en de grutto 
zijn overal via de PostNL 
verkooppunten verkrijg
baar. De overige vogels 
zitten in het abonnement 
samen met een speciale 
stift, waarmee de code 
op de zegels kan worden 
afgelezen en waarmee een 
voor de betreffende vogel 
specifiek geluid hoorbaar 
wordt. Buiten het abon
nement om kost de stift 
€39.95. 
De zegels zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Print, Haarlem in 5-kleu
ren offset (de 4 CMYK-
kleuren plus fosfor) en 
voorzien van een kamtan-
dingY. 
Artikelnummer: 710325, 

1& (S)(S)S) I post 
100 JAAR 
NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR MICROBIOLOGIE 
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MICROBIOLOGIE 

Op 27 juni verscheen een blok 
met 2x5 zegels van ' i ' 
(= € 46c) met uitleg over de 
zegels op de blokrand. 
De thema's: 
- Wijn gist 
- Penicilline schimmel 
- Kaas melkzuurbacterie 
- Biogas archebacterie 
- Groenbemesting bacterie 
- Biodiesel alg 
- Afvalwaterzuivering bacterie 
- Compost schimmel 
- Desinfectie bacterie virus 
- Zelfhelend beton bacterie 

Op de velrand het nieuwe 
logo van PostNL. Dit is dus 
afwijkend van wat er in het 
juninummer is afgebeeld! 
De zegels zijn gedrukt bij 
Lowe-Martin in Canada in 
5-kleuren offset met sto
chastisch raster (de 4 CMYK-
kleuren plus fosfor) met het 
zegelformaat 36x25mm en 
voorzien van kamtanding. 
Artikelnummer; 310861, pro
ductbarcode 68248. 

Aanvang verkoop 27 jü f l i 2011 
Art ikelnummer ^10861 

LOWE MARTIN GROUP, CANADA 

Inmiddels zijn er al weer 
drie emissies dit jaar ver
schenen - gedrukt in offset 
door Lowe-Martin - met 
allemaal dezelfde afmetin
gen en tanding - 36x25mm 
en kamtanding 13.33:12.80 
met 24/16 tanden hor./vert. 
en geen 13:13 zoals door 
PostNL werd gemeld! Ten
minste, als de opgegeven 
afmetingen kloppen! 

- 375 jaar Universiteit 
Utrecht - ongerasterd 

- UNICEF - stochastisch 
raster 

- Microbiologie - stochas
tisch raster 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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PROMOTIE VAN DE FILATELIE - GROTE MARKT BRUSSEL 

Op 19 september ver
schijnt een blok met vijf 
zegels van (i) (= € o 61) 
met afbeeldingen van 
verschillende gebouwen 
rondom de Grote Markt 
te Brussel Ontwerp Jean 
Libert Gravure Guil-
laume Broux Blok lay-out 
Jean Libert en MVTM 
[Myriam Voz en Thierry 
Martin] 
De blokken zijn gedrukt 
in vierkleuren rasterdiep
druk gecombineerd met 
plaatdruk op een Goebel 
rotatiepers van de Zegel
werkplaats in Mechelen 
Het zegelformaat is for
maat 3 - 27 66x40 2omm 

- met een perforatiemaat 
II1/2 16/23 tanden hor / 
vert De zegels zijn in 
het blok staand doch 
steeds met de basis van 
de zegeltekening gericht 
naar het centrum van het 
blok als zijnde de Grote 
Markt zelf Nergens loopt 
een perforatie door naar 
de blokranden ter ver
gemakkelijking van het 
losscheuren Productbar
code op de linkeronder-
rand 
Het blok kost € 3 05 en 
wordt slechts als geheel -
en bloc-verkocht 

EUROPA-HET WOUD 

Op 29 september ver
schijnt een blok met twee 
zegels van (3 Europa, 
o-ioog met-genorma-
hseerd) (= € 3 00) met 
flora en fauna van het 
woud Ontwerp Rene 
Hausman Blok lay-out 
MVTM [Mynam Voz en 
Thierry Martin] 

De blokken zijn gedrukt 
in vierkleuren offsetdruk 
in de Zegelwerkplaats in 
Mechelen 

Het zegelformaat is for
maat 3 - 27 66x40 2omm 
- met een perforatiemaat 
II1/2 16/23 tanden hor / 
vert Aan geen van de zij-
randen van het blok loopt 
de perforatie door 

Het blok kost € 6 00 en 
wordt slechts als geheel -
en bloc - verkocht 
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Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
Sgang 2010'. Alle elf edities uit de jaargang 2010 

ïïgitaliseerd. Als u deze Cd-rom wilt bestellen, kunt u 10 euro 
overmaken op ING-rekening 706968 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'Jaargang 2010 op Cd-rom'. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cd-rom 
moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 
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Op 14 juli 2011 is Daan Koelewijn overleden. 

In de wereld van de filatelie was Daan heel erg 

bekend en geliefd. Dat kwam doordat hij niet 

alleen veel wist over postzegels, maar daar ook 

heel leuk over kon vertellen en schrijven (i). 

Voor de Posthoorn maakte hij de rubriek Fila(w) 

aardigheden. Niet alleen jongeren lazen het 

met plezier, maar ook de wat oudere lezers van 

Filatelie. Daan schreef voor allerlei filatelistische 

tijdschriften. Hij maakte ook een boek over de 

post in Boskoop (2). 
1. Daan bespreekt tijdens eenjaarvergadering vanJFN de door 

jeugdleiders gemaalfte verzamelingen. 

11 ?SSÏ®©1S IffiLf Miïl<3® 
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Gekke dingen 
Daan Is vroeger school
meester geweest. Hij 
vond het erg leuk om 
met kinderen te werken 
en de kinderen vonden 
het leuk om bij hem in 
de klas te zitten. Hij deed 
vaak gekke dingen. Zo 
nam hij eens een duif 
mee de klas in. Over 
duiven wist hij heel veel. 
Hij had een postzegel
verzameling over de 
duif, waar hij veel prijzen 
mee heeft gewonnen (3). 
Maar ook in de filate
lie hield hij van gekke 
dingen. Hij probeerde 
mensen enthousiast te 
maken door over allerlei 
onderwerpen i-kader 
inzendingen te maken. 
Zo had hij verzamelingen 
over De Lach (4), maar 
ook over De Dood {5). 
Op de vraag waarom 
hij over zo'n onderwerp 

een verzameling aan het 
opzetten was, zei hij met 
die bijzondere humor 
van hem: "Een verzame
ling wordt pas goed als 
je er veel over weet en ik 
ben bijna ervaringsdes
kundige op dit gebied". 

DAAN KOELEWIJN 
GROOT Fl UTELIST EN 
BIJZONDER MENS 
Positief 
Als jurylid zag Daan 
altijd de positieve dingen 
in een verzameling. Hij 
was erg goed in het voe
ren van jurygesprekken. 
Dat vond hij belangrijk, 
want hij wilde verzame
laars graag helpen om 
hun inzending nog mooi
er en beter te maken. En 
dankzij de opmerkingen 
van Daan zijn heel veel 
verzamelingen inderdaad 
een stuk beter geworden. 

Steun 
Daan was jarenlang pen
ningmeester van de post-
zegelclub in Boskoop. 
HIJ lette goed op het geld 
en wist ook heel goed 
om aan geld te komen 
voor tentoonstellingen 
en andere activiteiten. 
De jeugd in Boskoop 
kon altijd op zijn steun 
rekenen. Per slot van 
rekening was hij een van 
de oprichters van de 

jeugdclub. Daan was er 
enorm trots op dat hij sa
men met zijn kleindoch
ter bijdragen kon leveren 
aan het postzegelblog 
(6). Voorlopig kun je hun 
verhalen daar nog steeds 
lezen (zie: http://www. 
postzegelblog.nl). 

Waardering 
In 2009 kwam er een 
eind aan al de filatelis
tische activiteiten van 
Daan. Zijn ziekte maakte 
het steeds moeilijker om 
zijn werk te doen en dat 
vond hij onverantwoord. 
Als Daan ergens aan 
begon dan deed hij dat 
namelijk serieus en met 
alle mogelijke inzet. Bij 
zijn afscheid als jeugdju-
rylid kreeg hij de Gouden 
Speld van jeugdfllatelie 
Nederland (7). Dat is een 
onderscheiding die maar 
weinig mensen krijgen. 
Ook andere organisaties 
eerden hem met belang

rijke onderscheidingen. 
Zelfs de koningin vond 
dat Daan goed werk bin
nen en buiten de filatelie 
had gedaan. Ze maakte 
hem Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Daan 
die altijd heel beschei
den was en vaak deed of 
zijn werk niet zo heel erg 
belangrijk was, was dui
delijk heel blij met deze 
blijk van waardering (8). 
Daan Koelewijn overleed 
op 78-jarige leeftijd. Hij 
was al een tijdje heel 
erg ziek, maar zijn dood 
kwam voor velen toch 
onverwacht. De filatelie 
heeft een groot filatelist 
verloren, maar vooral 
zijn wij een bijzonder 
mens kwijt geraakt. Wij 
wensen zijn vrouw, kin
deren en kleinkinderen 
veel sterkte om dit ver
lies te verwerken. Moge 
Daan rusten in vrede. 

Jeffrey Groeneveld 
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7. Nadat Daan voorde laatste keer gejureerd 
heefl, krijgt hij uit handen van Marianne 

Rozendaal de Gouden Speld vanJFN. 

"""^SWi^ 
8. Trotse kleinkinderen omringen Daan 

nadat hij een lintje van de koningin heefl 
gekregen. 

http://www
http://postzegelblog.nl


De opdracht 
Zo, de vakantie is 
weer voorbij. 
Tijd om de 
postzegelalbums 
uit de kast te halen. We gaan werken aan 
een opdracht van de Filamarathon: een of 
twee albumbladen met allerlei middelen van 
vervoer tijdens de vakantie. Pegin met jezelf.■ 
hoe gingen jullie? 

eend verbaasd over de 
rand: iii óók hier? 

Een groepsreis 
Ik ben dol op groeps

reizen. Heerlijk gereden 
worden naar nnooie plek

jes en onderweg vertelt 
de gids allerlei nieuwtjes 
over het land waar we 
door reizen. Nu moet 
ik zeggen dat het ook 
èrg handig is om een 
busreis te doen met een 
groep, want ik spreek de 
taal meestal niet van dat 
land. En de gids wel! 

Dag en nacht in een 
zeilboot 
Je kunt ook vakantie 
vieren in een zeilboot. 
Overdag zeil je dan van 
de ene haven naar de 
andere, en 's avonds 
doe je de dektent er 
overheen om te gaan 
slapen. Reken maar dat 
je goed slaapt in zo'n 
bootje! 's iVlorgens als 
je wakker wordt kijkt een 

Met de fiets 
Mijn man kocht een 
nieuwe auto en dat was 
een goed moment om 
een trekhaak te laten 
aanbrengen. En op 
de trekhaak past een 
fietsenrekje, zo leuk! 
Dus nu maken we ieder 
weekend mooie fiets

tochten. Eigenlijk wilde 
ik de fietsen ook meene

men naar decamping, 
maar mijn man zei dat 
er dan niets van fietsen 
terecht zou komen 
omdat het gebied te 
bergachtig was. 

Een wielerklassieker 
Wij waren in de vakantie 

K^^^RBj^S 
*•' f' ^1 

nl ill 
C B|r,ZOLDER .P 4 
P i r y TEKIAEMEN / l * g <• 
e ? / ^ 10 6 1969 U s 1 
f BELCDEBELGIQUE J 

in de buurt van een wie

lerwedstrijd. Daar komt 
altijd een heleboel pu

bliek op af. De wedstrijd 
op deze postzegel is in 
België, maar een andere 
beroemde die ik al vaak 
tijdens mijn zomerva

kantie heb gezien, is 
de Tour de France. Heb 
jij dat wel eens meege

maakt? Een hele kara

vaan is dan onderweg: 
de bussen, volgauto's 
met reserveonderdelen, 
de pers, de verzorgers, 
de familie van de ren

ners. En de helden maar 
fietsen, van de ene stad 
naar de andere. 

Een cruise 
Dit spreek je uit als 
"kroez" en het is een 
passagiersschip waar

mee je mooie reizen 
over zee kunt maken. 
Lijkt het je wat? Of heb 
je het al eens gedaan? 
Ze doen op die schepen 
tijdens de reis ook leuke 
dingen voor kinderen; je 
verveelt je echt niet. 

̂ aopÄzil 
Reizen per vliegtuig 
j i j bent vast wel eens 
met een vliegtuig op 
vakantie gegaan. Zo 
snel, en zo veilig. Geen 
file, geen lange autorit, 
maar hoog in de lucht 
twee filmpjes kijken en 
je bent er. Mijn favoriet, 
die van jou ook? 

Op de rug van een 
kameel 
Zou jij dat doen: een 
weekje schommelen 
op een kameel door de 
woestijn? Het is natuur

lijk wel het avontuur 
van je leven, dat wil je 
meemaken, je moet dan 
wel leren om te reizen 
met héél weinig bagage, 
want die hutkoffer van 
jou kan niet mee. En je 
DS heb je ook niet no

dig; in de woestijn zijn 
geen oplaadpunten. 

Reizen te paard 
Zo ging het vroeger 
altijd: of lopend, ofte 
paard. Ik weet wel wat 
ik zou kiezen, want ik 
ben dol op paarden. Ze 
zijn zo sterk en je kan 
best wel een dun tentje 
achterop meenemen. Of 
je slaapt als de cowboys 
met je hoofd op je zadel. 
Wel een heel stoere 
vakantie. 

Laten we de auto thuis? 
De meeste mensen gaan 
per auto met vakantie, 
dus daar kan jij over 
meepraten. Liedjes 
zingen onderweg (pff..) 
, bij elke tankbeurt een 
spelletje uitzoeken, 
nummerborden tellen, 
of een dvdtje kijken. 
Kinderen hoeven zich 
tijdens lange ritten niet 
te vervelen. Ik neem 
zomaar aan dat jij je 
albums bij je hebt om je 
postzegels recht te zet

ten en alles te tellen? 
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Gebruik je fantasie 
Maak een paar al

bumbladen over een 
fantasievakantie, met 
buitenaardse vervoers

middelen. Geen auto 
of kameel, maareen 
vliegende schotel of 
een transformer. Of je 
gaat met een potvis 
mee de diepte in. Ik ben 
benieuwd! 

DIA DE LA COSMONAUli' 
COHETES POSTALES PRECWlSOfiES 3EB1E il 

Succes er mee! 
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POSTZEGELS MET 
GAATJES 
Dit stukje lees ik niet, 
denk je, want postzegels 
met gaatjes zijn bescha
digde zegels en die moet 
je niet sparen. In de prul
lenbak ermee! Toch ga ik 
proberen je er het een en 
ander over te vertellen. 

Heel oude gaatjes 
In de begintijd van het 
verzamelen van postze
gels waren er nog geen 
stockboeken, klem
stroken of plakkertjes. 
Handelaars hadden toen 
de gewoonte hun voor
raad met spelden op te 
prikken op bijvoorbeeld 
een stuk karton. In heel 
oude zegels vind je die 
speldenprikken terug. 
Als ze niet zeldzaam zijn 
moet je postzegels met 
die gaatjes niet verzame
len. Maar zeer zeldzame, 
bewaar die toch maar. 
Een Blauwe Mauritius 
met een speldenprik is 
toch nog erg veel geld 
waard. 

Lettergaatjes 
Tegenwoordig maken 
de meeste bedrijven 
voor het frankeren van 
hun post gebruik van 
frankeermachines. Daar 
komen de bekende rode 
stempels vandaan. Vroe
ger had elk bedrijf een 
postkamer waar een paar 
mensen zaten die op de 
uitgaande post postze
gels zaten te plakken. Er 
waren bazen die bang 
waren dat deze bedien
den ook hun eigen post 
met de "zegels van de 
zaak" zouden frankeren. 
Er moesten dus maat

Ter herinnering aan Daan Koelewijn laten we hem nog een keer zelf 
aan het woord in een aflevering van zijn rubriek uit 2005. 

regelen worden geno
men ! En dit gebeurde 
door de postzegels te 
voorzien van een aantal 
lettergaatjes.. Deze let
ters werden genoemd 
firmaperforaties of in het 
Engels perfins (dit staat 
voor PERforated INitialS; 
initials betekent voorlet
ters). 
De perforatieapparatuur 
werd in 1867 uitgevonden 
door de Engelsman Jo
seph Sloper. Op 13 maart 
1868 kregen Britse be
drijven toestemming van 
de postdienst om van 
deze perforaties gebruik 
te maken. In ons land 
mocht het vanaf 1875. 
In de tijd dat ik begon 
met postzegels sparen 
werden die postzegels 
met perforaties be
schouwd als beschadigd. 
Mijn vader zag er per
soonlijk op toe dat ik ze 
weggooide. Hij wilde dat 
ik een nette verzamelaar 
werd. Nu specialiseren 
bepaalde verzamelaars 
zich in het bijeenbrengen 
van perfins (1,2). Het 
is een hele uitzoekerij 
om te ontdekken van 
welke firma sommige 
perforaties zijn. In ons 
land bestaat zelfs een 
vereniging die zich met 
deze materie bezig
houdt. Ze noemen zich 
Perfin Club Nederland. 
Zij geven een catalogus 
uit waar alle tot nu toe 
bekende firmaperforaties 
van bedrijven uit ons 
land staan. 

Polzegels 
Op 8 april 1930 schreef 
de Pruisische Minister 
van Binnenlandse Zaken 
voor dat de politieautori
teiten de postzegels die 
ze gebruikten moesten 
perforeren met de letters 
POL, als afkorting van 
Polizei. Een paar jaar 
eerder, in 1926, gebruikte 
de politie van Berlijn deze 
perforatie al. In totaal 
komen er postzegels uit 
50 verschillende Duitse 
plaatsen voor met deze 
gaatjesletters. Elke post
zegel werd apart geperfo
reerd met een handperfo
rator. leder politiebureau 
had een eigen apparaatje 
om die perforatie aan te 
brengen en ze vertoonden 
allemaal kleine verschil
len. 
Ik ken een verzamelaar 
die van elke POLperfora
tie kan zeggen uit welke 
plaats deze kwam. Hij 
spaart ze ook op deze 
manier. Deze man is 
ernstig besmet met de "fi
latelitis" (medische term 
voor postzegelziekte). 
Er komen ook postfrisse 
postzegels voor met deze 
perforatie. Deze werd 
later aangebracht met de 
originele handperforators. 
De vervalsers wilden zo 
wat verdienen. We heb
ben hier dus te maken 
met valse "polletjes". 

Harten en ruiten 
Soms maken ze van 
gewone postzegels 
dienstzegels door ze te 

voorzien van perforaties. 
Dienstzegels worden 
gebruik door instellin
gen van het Rijk, zoals 
ministeries. 
In 1912 en 1914 werden 
Beierse postzegels geper
foreerd met de letter E 
(E/se(ibofin=spoorwegen). 
Zo werden het dienst
spoorzegels. Luxemburg
se postzegels werden 
veranderd m dienstzegels 
door het woord OFFI
CIEL te perforeren en in 
Engelstalige landen o.a. 
Australië prikten ze de 
letters OS {On Service) 
in de zegels. In Zwitser
land perforeerden ze 
een kruis en zo ontstond 
een dienstzegel. Een 
leuke perforatie kwam Ik 
tegen in postzegels van 
het ZuidAmerikaanse 
Uruguay. Daar werden 
postzegels gepromo
veerd tot dienstzegels 
door perforaties in de 
vorm van kruisen, kroon
tjes, hartjes, ruitjes en 
sterretjes (3,4). Sommige 
diensten hebben één 
zo'n perforatie, andere 
twee, afhankelijk door 
welke instantie of minis
terie de dienstzegel werd 
gebruikt. 

Een hele puzzel 
In Canada gaven ze 
zegels uit ter bestrijding 
van het analfabetisme. 
Op de postzegels staat 
een legpuzzel. Eén stukje 
ontbreekt; er zit dus 
een gat in (5). Als dat 
stukje is gevonden is de 

alfabetisering voltooid en 
is deze puzzel opgelost. 
Mooi bedacht of niet. Ik 
vind het cool. 

Gaatjes voor de sier 
Tegenwoordig maken ze 
ook nog wel eens gaatjes 
in postzegels, maar dat 
is zomaar voor de aardig
heid. In de Nederlandse 
decemberzegels van 
1993 zitten ook allemaal 
gaatjes. Mijn buurvrouw 
plakte een paar velletjes 
op een jampot, zette er 
een brandend kaarsje in 
en had zo een prachtig 
kerstlichtje. Liechtenstein 
voorzag de kerstzegels 
van 2004 van een pracht 
geperforeerde rand (6). 
Het is nu net of de post
zegels een rand van kant 
hebben. Op de velletjes 
die Nederland uitgeeft 
en die je alleen maar 
kunt kopen in de plaats 
die erop staat afgebeeld 
(een beetje raar en dom 
vind je niet.') staan de 
gaatjeswoorden "Mooi 
Nederland" (7). 

Spreekwoord 
Vooral als je een thema 
verzamelt, kun je die 
zegels met gaatjes prach
tig gebruiken. Kijk maar 
eens welke onderwerpen 
er m dit schrijfseltje 
worden genoemd. Zo zie 
je dat er heel wat te doen 
is in de postzegelwereld 
over gaatjes. Een spreek
woord luidt "praatjes vul
len geen gaatjes", maar 
na dit verhaaltje kun je 
zeggen "gaatjes vullen 
wel praatjes". 

Daan Koelewijn 
(1C)JJ-2011) 
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POSTSCRIPTUM 
ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

EeftßlateüstUcke'ayoei: iftut 

ANTWOORDEN PUZZEL MEI 2011 

Dit zi)n de antwoorden van 
de puzzel van mei 2on 1. 
1904, 2. Hartstocht, 3. Blaad
jes verdampen te veel vocht, 
4. Purmerend, zaterdag 22 
april, 5. Karl Benz, 7. Nieuw-
Zeeland 

Na loting heeft Merel Coppens 
uit Etten-Leur een prijsje gewonnen 

Hartelijk gefeliciteerd' 

PUZZEL SEPTEMBER 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand 
1. Wat IS hetzuiderhcht? 
2. Noem een belangrijk verschil tussen een belas

tingzegel en postzegel 
3. Hoe heet het boek dat Daan Koelewijn over de 

postgeschiedenis van Boskoop maakte' 
4. Waar staan de letter PERFIN voor' 
5. Welk land heeft dienstzegels met kruizen, kroon

tjes, hartjes, ruitjes en sterretjes' 
6. Welke beroemde wielerwedstrijd heeft Willeke al 

vaak gezien tijdens de vakantie' 

Stuur je antwoorden voor 1 november 20n naar 
de redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend 
Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL SEPTEMBER 2011 te vermelden 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels' 

eer dan 1400 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampi(ids.org 

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

Deze maand stellen we 
de vraag 

Wat is fiscaalfilatelie? 
Fiscaalfllatelie houdt zich 
bezig met het verzamelen 
en bestuderen van zegels 
en documenten op het 
gebied van belastingen, 
rechten en heffingen en 
ingelegde gelden Er is een 
belangrijk verschil tussen 
een postzegel en een 

WIST]E DAT... 

het 's nachts in de buurt 
van de Noordpool soms 
flink kan spoken m de 
lucht' Dit verschijnsel 
noemen we "poollicht" 
Het poollicht ontstaat 
door botsingen van elek
trisch geladen zonnedeel-

tjes m onze atmosfeer 
Die deeltjes komen dus 
van explosies op de zon 
De kleuren van het licht 
zijn vooral wit, groen en 
rood, maar soms komen 
blauw, paars en geel wel 
voor Een andere naam 

belastingzegel De eerste 
wordt door de postdienst 
vernietigd met een stem
pel Een belastingzegel 
wordt door de gebruiker 
vernietigd Soms gebeurde 
dat met een firmastem
pel Het kan ook met een 
handtekening en datum, 
maar je ziet ook vaak dat 
het met een simpele pen
nenstreek IS gedaan Voor 
meer informatie over fis
caalfllatelie kun je terecht 
op de pagina's lo i tot en 
met io8 van het ABC 

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

voor dit natuurverschijn
sel IS "noorderlicht" En 
omdat de aarde eigenlijk 
een enorme magneet is, 
komt erook poollicht < 
voor aan de Zuidpool En 
daar heet het dan "zui-
derlicht" Met een beetje 
geluk kan je het poollicht ^ 
wel eens heel zwakjes m 1 
Nederland zien Maar d e ' 
meeste mensen zullen 
dan wel slapen 

Toon Oomens 

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

Marth van Herk 
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SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfroon(fflhetnet.nl 

PALEIS HET LOO, 
HET KLEINE BROERTJE VAN VERSAILLES 

Hi 

Paleis Het Loo van afb. i 
met de Apeldoornse post
zegel uit de serie Mooi Ne
derland is te beschouwen 
als het kleine broertje van 
het paleis van Versailles 
nabij Parijs. Het voorbeeld 
van Versailles was op zijn 
beurt het landhuis Vaux-
le-Vicomte van afb. 2 dat 
werd gebouwd in opdracht 
van Fouquet, minister in 
de regering van de nog 
jonge konmg Lodewijk 
XIV. Dit barokpaleis kende 
als eerste een centrale 
ligging m een uitgebreide 
geometrische tuin, versierd 
met beelden, vijvers en 
fonteinen. Bij de schit
terende opening in 1661 
werd zowel de begeerte 
als de jaloezie van de ko
nmg opgewekt door het 
perfecte ontwerp en fraaie 
afwerking. Zo'n kostbaar 
kasteel kon nooit betaald 
zijn uit de eigen middelen 
van de minister en hij 
moest wel een greep m de 
Franse schatkist hebben 
gedaan. Fouquet werd een 
week na het openingsbal in 
de Bastille gevangen gezet 
en heeft die niet meer le
vend verlaten. Lodewijk gaf 
opdracht een nog luisterrij
ker paleis te bouwen die 
paste bij zijn grootsheid als 
Zonnekonmg. Versailles 
vormt inderdaad het hoog
tepunt van de Europese 
paleisbouwkunst door zijn 
omvangen en de grootse 
staat van het hof die er 
gevoerd werd. Bezoekers 
raakten toen en worden nu 
nog steeds geïmponeerd 
als zij bij het hek van het 
paleis aankomen en vanaf 
het voorplein de hoge ge
bouwen van afb. 3 zien. Of 
bi] de achterkant aangeko
men die prachtig spuitende 
ApoUofontein van afb. 4 
zien en de uitgestrekte 
tuinen van de geniale tuin-
architect André Le Nótre 
van afb. 5. Lodewijk Het 
achter in de tuin ver van 
het hoofdpaleis nog een 
privé paleis bouwen om 
de drukte aan het hof te 
kunnen ontvluchten. Dit is 
het Groot Trianon van afb. 
6 met een prachtige fagade 
van roze marmer. 

De restauratie, of liever 
de reconstructie van de 
verdwenen kasteeltuin van 

Paleis Het Loo was in 1986 
gereed gekomen en werd 
gekozen voor de 50 et 
Europazegel. Dat paste 
goed bij het Cept-thema 
Bescherming Natuur en 
MiUeu. Op de postzegel 
staat de gebogen rode lijn 
symbool voor bescherming 
tegen het grijze verleden 
waarin zoveel historische 
tuinen verdwenen zijn door 
verwaarlozing, of planolo
gische beslissingen. Paleis 
en tuin waren in opdracht 
van Stadhouder Willem 
III vanaf 1684 aangelegd 
onder leiding van de Frans
man Daniel Marot, die als 
gevluchte Hugenoot goed 
bekend was met de Franse 
paleisbouw. De zegel en de 
kaart van afb. 7 tonen de 
tuin naar de Fontein van 
Hercules, compleet met 
de colonnade die de tuin 
afsluit. Voor de maximum-
kaart van afb. 8 met de 
andere Ceptzegel van 70 et 
is in de toenmalige boom
reeks heel toepasselijk 
gebruik gemaakt van de 
ansichtkaart van de boom 
midden op het grasveld 
van de Koninklijke Stallen 
van Het Loo, zodat ook 
nog een van de bijgebou
wen getoond kan worden. 
Op de Postex van 2005 
verscheen het stempel van 
afb. 9 met de geometrische 
patronen van de paleistuin. 
Afb. 10 is er mee gemaakt 
en toont de patronen 
leuk in de met sneeuw 
bedekte tuin. Afb. 11 toont 
de zomerse situatie met 
de Koninginnetuin en de 
Tritonfontein. 

Postex APELDOORN 
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100 JAAR CIRCUS HERMAN RENZ 

Dit jaar is het honderd 
jaar geleden, dat een 
circus werd opgericht 
dat nog steeds als Circus 
Herman Renz door 
Nederland rond toert, 
momenteel met de jubile
umvoorstelling 'Celebra
tions'. Het velletje loo 

jaar Circus Herman Renz 
brengt een ode aan het 
rijke Nederlandse circus-
leven. De tien postzegels 
tonen de vuurspuwer, 
slangenmens, clown, 
olifant, acrobaat, leeuw, 
menselijke piramide, cir-
cuspaard en koorddanser. 

Naast het velletje met 
tien verschillende post
zegels verschijnen er ook 
twee postzegelmapjes, 
twee eerstedagenvelop-
pen en een Themaboek. 

100 J M R CIRCUS HERMAN RENZ 

100 JAAR BOND HEEMSCHUT 

In 20II viert de Erfgoed
vereniging Heemschut 
haar honderdjarige be

staan. De 7000 leden van 
deze vereniging zetten 
zich sinds igii in voor 
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waardering en behoud 
van waardevolle monu
menten en cultuurland
schappen in Nederland. 
Op het velletje loo jaar 
Bond Heemschut staan 
zes opvallende bouwwer
ken die dankzij deze Bond 
voor Nederland zijn be
houden: de Amerikaanse 
ambassade in Den Haag, 
kasteel Amerongen, 
tricotfabriek Winterswijk, 
Noord-Zuid-Hollands 
Koffiehuis in Amsterdam, 
Sint Servaasbrug in Maas
tricht en de synagoge in 
Groningen. Vier postze
gels staan tweemaal op 
het velletje. 
Dat Piet Gerards Ontwer
pers dit velletje ontwierp 
is geen toeval. Zijn 
bureau ontwierp al eerder 
verschillende postzegels, 
waaronder Nederlands 
industrieel erfgoed uit 
2002. 

GROEN BEZIG MET POSTNL 

Met de postzegels 'Groen 
bezig' laat PostNL zien, 
dat groen handelen 
belangrijk is voor een 
leefbare toekomst. Zoals 
het nieuwe werken, het 
terugdringen van energie
verbruik, de toepassing 
van alternatieve energie
bronnen, woningisolatie, 
spaar- en led-lampen en 
biologische voedselpro
ductie. 
De emissie 'Groen bezig' 
omvat drie postzegelmap
jes: een met tien verschil
lende postzegels voor 

Nederland, een met vijf 
dezelfde postzegels voor 
binnen Europa en een met 
vijf dezelfde postzegels 
voor buiten Europa (We
reld). Voor deze emissie 
zijn door grafisch ontwer
per Gesina Roters twaalf 
illustraties gemaakt. 
Naast het velletje met tien 
verschillende postzegels 
en twee velletjes met 
vijf dezelfde postzegels 
verschijnen er ook twee 
mapjes en drie eerstedag-
enveloppen. 

UITGIFTEPROGRAMMA TWEEDE HALFJAAR 2 0 1 1 

1 september 
• Nederland i Groen 
• Europa i 
• Wereld i 
ig september 
• 100 jaar Circus Her

man Renz 
10 oirtober 
• Persoonlijke postze

gels 20II in zilver 
14 oktober 
• Postcrossing 
• Dag van de Postzegel 

2011 

8 november 
• Kinderpostzegels 2011 
21 nouember 
• Decemberzegels 2011 

De postzegels zijn, zolang de 
voorraad strekt, uerkrijg-
baar bij de PostNL verkoop
punten, Bruna ivinkels, 
Collect Club m Groningen, 
v\a de OnimeuJinkel op 
u)U) uj.postnl.nl/collertclub. 
De geldigheidstermijn is 
onbepaald. ^^^ 
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email pteurlin3S@)home nl 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
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HOE GEBRUIK IK DE NIEUWE KNBF BONDSPAS? 

Proficiat met de ver
nieuwde KNBF Bondspas. 
Heeft u uw naam op de 
pas inmiddels ingevuld? 
Zonder naam verliest deze 
pas zijn geldigheid! Wij 
vragen u op de allereerste 
plaats deze pas op de 
vernieuwde website van 
de KNBF (www.knbf.nl) 
te activeren om gebruik 
te maken van de (extra) 
diensten van uw bond. 
Elke pas heeft een uniek 
nummer welke is afge
drukt aan de voorzijde van 
de pas. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om via 
activering van het zelfde 
KNBF pasnummer op 
de website van Voorde
lengids.eu gebruik te 
maken van verschillende 
aangeboden diensten, 
acties en overige zaken. 
Hierbij een uiteenzetting 
van de mogelijkheden 
welke geboden worden op 
de website van de Voorde
lengids.eu, de partner van 
de KNBF Bondspas. Dit 
is geheel vrijblijvend en 
geen verplichting! Om het 
overzichtelijk te houden 
geven wij alle informatie 

per onderdeel van deze 
website, waar de pas bij te 
gebruiken is. 

Account aanmaken 
U gaat naar www.voorde
lengids.eu en Wikt links 
bovenaan, onder het 
inlog scherm, op Account 
aanmaken. Hier vult de 
pashouder zijn pasnum
mer in. Daarna moet 
een formulier worden 
ingevuld. Alle gegevens 
die hier worden ingevuld 
worden strikt vertrouwe
lijk behandeld. Ook wordt 
om een rekeningnummer 
gevraagd. Dit is nodig om 
gebruik te maken van ons 
Cashback Systeem. Later 
in de mail staat wat dit is 
en hoe dit te gebruiken is. 

Webshop 
In de webshop van Voor
delengids.eu zijn produc
ten te kopen voor een hele 
lage prijs. Hiervoor heeft 
men wel een account 
nodig. Dit wijst zichzelf 
eigenlijk. De pashouder 
kiest een categorie en een 
sub categorie (bijvoor
beeld: categorie: Film, 

ÜiBF 
BONDSPAS 

^ J 
Vereniging ^ 9 7 

■■■III 
399926742 

BBA 

subcategorie: Humor). De 
pashouder kiest de pro
ducten die hij wilt en klikt 
op bestellen. Vervolgens 
kunt u betalen via IDeal. 

Cashback / Online Web
shop 
Hier kunnen produc
ten gekocht worden bij 
andere bedrijven. Lees 
hiervoor goed op de 
website hoe het precies in 
zijn werk gaat. Hier alvast 
een samenvatting: kies 
een categorie en daarna 
het gewenste bedrijf, 
de korting staat ernaast 
vermeld. Klik daarna op 
de banner en bestel de ge
wenste producten. Daarna 
moet het formulier op 
onze website ingevuld 
worden. De korting waar 
de pashouder recht op 
heeft wordt vervolgens op 
het account gestort. Zodra 
het bedrag meer dan 
€ 25 is kan dit terugge

NIEUWE WEBSITE KNBF 

Naar verwachting zal 
binnenkort de nieuwe 
website van de KNBF 'de 
lucht ingaan'. Er is voor 
een nieuwe website geko
zen om beter te kunnen 
inspelen op de wensen 
van filatelisten van bij de 
KNBF aangesloten ver
enigingen. Daarnaast om 
de filatelie beter onder de 
aandacht te brengen bij 
een breed publiek en deze 
te enthousiasmeren voor 
deze mooie hobby. 
Voor de leden van de bij 
de KNBF aangesloten 
verenigingen bestaat de 
mogelijkheid een account 
aan te maken. Hiervoor 
is de KNBF Bondspas, 
die vanaf 25 mei aan 
alle bij de KNBF aange
sloten verenigingen ter 
beschikking is gesteld, 
nodig (indien u nog geen 
KNBF Bondspas heeft 
ontvangen kunt u contact 
opnemen met het bestuur 
van uw vereniging). Hoe 
een account op de website 
aangemaakt kan worden 

staat beschreven op het 
hoofdscherm van de 
nieuwe website. 
Indien u een account 
aanmaakt heeft u de mo
gelijkheid om u gratis te 
abonneren op de Nieuws
brief en de Bondsbrief. 
De Nieuwsbrief verschijnt 
maandelijks en bevat een 
veelheid aan interessante 
filatelistische informa
tie. Het is het snelst 
groeiende filatelistische 
blad in Nederland! In de 
Bondsbrief staan de be
langrijkste ontwikkelin
gen opgenomen die voor 
uw postzegelvereniging 
mogelijk van belang zijn. 
Als u uw account heeft 
aangemaakt krijgt u 
toegang tot bijvoorbeeld 
het Forum. Hier kunt u 
in contact komen met 
medeverzamelaars en 
allerlei vragen stellen of 
helpen beantwoorden. 
Daarnaast kunt u onder 
andere filatelistische 
filmpjes en websites van 
medefilatelisten bekijken, 
tentoonstellingscollecties 
bewonderen, reageren op 

artikelen die op de web
site zijn geplaatst onder 
de titel "Filatelieblog" of 
bijvoorbeeld met korting 
door de KNBF uitgegeven 
postzegelvelletjes kopen. 
Kortom, het loont de 
moeite om onze website 
te bezoeken en een ac
count aan te maken! 
De KNBF wil graag haar 
website verder uitbouwen. 
Indien u het leuk vindt 
om artikelen te schrijven 
voor Filateüeblog en de 
Nieuwsbrief, neem dan 
alstublieft contact met 
ons op (redactienieuws
brief(a)knbf.nl). Heeft u 
een mooie collectie die u 
wilt laten plaatsen op de 
website of organiseert uw 
vereniging een ruilbeurs? 
Laat het ons weten en 
wij zorgen ervoor dat het 
op de nieuwe website 
wordt geplaatst. Indien u 
verbeterpunten consta
teert, aarzel dan niet om 
contact met ons op te ne
men (infQ(g)knbF.nl). De 
KNBF wenst u heel veel 
plezier toe met de nieuwe 
website! 

stort worden op de reke
ning van de pashouder, 
(voor dit onderdeel is een 
rekeningnummer vereist 
bij account). 

Online reserveren bij 
restaurants 
Ga naar www.vdgrestau
rants.eu, of klik op het 
plaatje, kies hier via land 
en regio een restaurant 
naar wens. Bij de laatste 
stap moet een pasnum
mer en wachtwoord 
ingevuld worden. Dit zijn 
dezelfde gegevens als op 
het account van www. 
voordelengids.eu. Na het 
boeken krijgt de pashou
der een sms'je met daarin 
een bepaalde code voor de 
reservering. Gebruik deze 
code bij binnenkomst van 
het restaurant en ontvang 
io°/o tot 25% korting, dit 
is vaak inclusief drank. 

Show Your Card  Laat 
zien die pas 
Dit is het bekendste onder
deel van Voordelengids. 
eu. Op onze website (www. 
voordelengids.eu) gaat dit 
via vier stappen: kies land 
(nr.i). Regio (nr.2), plaats 
(nr.3) en categorie (nr.4) 
bedrijven bij u in de buurt 
te vinden waar u korting 
krijgt door alleen al de 
pas te laten zien. Hier
voor hoeft een pashouder 
verder niets te doen. 

Vakanties 
Bij Voordelengids.eu 
vliegvakanties kunt u va
kanties boeken met 8% 
10% korting op de gehele 
vliegreis. Op deze website 
kunt u uw ideale vakantie 
opzoeken met de pull 
down menuutjes. Vlak 
voor de betaling wordt 
een code gevraagd. Hier 
moet het pasnummer 
worden ingevoerd. Pas 
daarna wordt de korting 
verrekend! Mocht u nog 
vragen hebben, schroom 
niet en laat het ons weten. 
Veel plezier aan u en de 
andere filatelisten met 
het gebruik van de KNBF 
Bondspas! 
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SALON DU TIMBRE 2 0 1 2 

Van 8 tot en met 17 juni 
2012 vindt een internatio
nale postzegeltentoon
stelling plaats met de 
naam Salon du Timbre. 
De tentoonstelling zal 
worden gehouden in 
het Pare Floral in Parijs. 
Deelname staat uitslui
tend open voor inzenders 

met een traditionele of 
posthistorische verzame
ling die voldoet aan de 
internationale reglemen
ten van de F.I.P. Aanvul
lende voorwaarden zijn 
vermeld in de IREX van 
deze tentoonstelling. De 
organisatie ligt in handen 
van Phil@poste in samen-

Lc Scilon du Timbre 2010 
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werking met de Federati
on Frangaise des Associa
tions Philatéliques (FFAP) 
en wordt erkend door de 
F.I.P. en de F.E.RA. 
Als landscommissaris 
voor deze tentoonstelling 
is door de KNBF de heer 
Cees Janssen benoemd. 
De Landscommissaris 
neemt de inzendingen 
mee naar de tentoonstel
ling in Parijs en uiteraard 
weer terug. Aanmel
dingsformulieren en 
verdere informatie over 
deelname aan de Salon 
du Timbre zijn verkrijg
baar bij Cees Janssen, 
Timmermanshove 29, 
2726 DX Zoetermeer. 
E-mail: cees.j.e.janssen{5) 
hccnet.nl. Telefoon: 079-
3512756. De aanmelding 
sluit op 15 november 2011. 

FEDERATIE I.V. PHILATELICA 100 JAAR 

De I.V. Philatelica, die 
oorspronkelijk "Interna
tionale Postzegelverzame
laars Vereniging Hollan-
dia" heette, is opgericht 
in het jaar 1911. Het clubje 
uit het eerste jaar telde 
bij het 25-jarig bestaan 
in 1936 al 752 leden. Aan 
het einde van de oorlog 
waren dat er al 3.500. Die 
geweldige groei kwam 
niet alleen uit Den Haag. 
Met wat jaloerse blikken 
werd rondom de stad van 
oprichting gekeken naar 
het goed functionerende 
rondzendverkeer. In 1913 
al ontstond in Gorinchem 
een afdeling van Den 
Haag en dat voorbeeld 
vond in het gehele land 
navolging. 
Na de oorlog steeg het 
aantal leden nog verder, 
in de tachtiger jaren zelfs 
tot 22.000, doch toen 
de hausse in postzegels 
voorbij was, daalde het 
aantal leden tot een kleine 
12.000, verdeeld over 
ongeveer 80 afdelingen. 
De geest des tijds is ook 

aan de I.V. Philatelica 
niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Steeds meer 
stemmen gingen op om te 
komen tot een volkomen 
zelfstandigheid van de 
aangesloten verenigin
gen, doch met behoud 
van de voordelen die de 
grote moedervereniging 
kon bieden. Na jaren van 
voorbereiding is tenslotte 
gekozen voor de vorm 
van een 'federatie', die 
per I januari 1994 een feit 
is geworden. De Federa
tie I.V. Philatelica is een 
overkoepelend lichaam 
van ongeveer 50 postze
gelverenigingen in geheel 
Nederland. 
De afgelopen jaren heeft 
een reorganisatie van 
de centrale organisatie 
plaats gevonden. Door de 
algemene terugloop in de 
filatelie was het niet lan
ger verantwoord om per
soneel tegen betaling in 
dienst te hebben. Met in
zet van alle bestuursleden 
en medewerking van de 
leden van de aangesloten 

verenigingen, draait de 
centrale organisatie thans 
helemaal op vrijwilligers 
naar volle tevredenheid. 
Ook belangrijk daarbij 
is de samenwerking met 
postzegelvereniging De 
Globe o.a. op het gebied 
van de nieuwtjesdienst 
en de veilingen. Dit alles 
onder het motto:' Omdat 
we het samen beter kun
nen'. 
De honderdste Algemene 
Ledenvergaderingvan I.V. 
Philatelica vond plaats op 
14 mei 2011 in Nieuwe
gein. Tijdens deze verga
dering nam Jan Roedoe 
afscheid als voorzitter van 
het federatiebestuur nadat 
hij 25 jaar de voorzit
tershamer heeft mogen 
hanteren en 33 jaar als be
stuurslid actiefis geweest. 
Hij laat een dynamische 
en financieel gezonde 
organisatie achter zich en 
kijkt met genoegen terug 
op de soms zeer enerve
rende jaren. De heer Louis 
Nobelen heeft van hem de 
hamer overgenomen. 

GEWIJZIGDE VOORWAARDEN VERZEKERINGEN KNBF 

Per I januari 2012 
worden de voorwaarden 
van de transportverzeke
ring (rondzendverkeer) 
onder de gemeenschap
pelijke polis van de 
KNBF gewijzigd. In de 
afgelopen jaren heeft de 
zogenoemde "transport
verzekering" (rondzend-
verzekering) haar nut 
bewezen. Zowel kleine 
als grotere schadeclaims 
zijn afgewikkeld door 
verzekeraar en toe
gekend, waardoor de 
schade voor onze aan
gesloten verenigingen 
tot een minimum kon 
worden beperkt. 
Tot op heden werd op 
basis van voorschot 
en eindafrekening de 
verschuldigde verzeke
ringspremie voor/over 
een lopend verzeke
ringsjaar berekend. Deze 
wijze van verrekenen 
veroorzaakt twee keer 
per jaar een piek aan 
werkzaamheden en is 
daardoor zeker niet 

efficiënt te noemen en 
daarbij komt ook nog 
dat diverse verzekerden 
soms meerdere malen 
moeten worden ge
maand om de gevraagde 
gegevens te verstrekken. 
Ingaande het verzeke
ringsjaar 2012 zal aan 
u een opgaveformulier 
worden verstrekt waarop 
u het te verzekeren be
drag kunt aangeven. In 
september a.s. ontvangt 
u het opgaveformulier 
voor 2012. Zolang u 
vervolgens in de daarop
volgende verzekerings
jaren geen (schriftelijke) 
wijziging aangeeft blijft 
deze waarde als bereke
ningsgrondslag bestaan 
en zult u dus jaarlijks op 
basis van het verzekerd 
bedrag een nota ontvan
gen. Dekking van de ver
zekering bestaat tot het 
aangegeven verzekerd 
bedrag, waarbij de pre
mie moet zijn voldaan 
over de periode waarin 
een schade ontstaat. 

BIBLIOTHECARIS HENK WEEVERS 

Henk Weevers is 
woonachtig in Haarlem 
en al sinds zijn lagere 
schooltijd bezig met 
postzegels. Zoals hij zelf 
schrijft: "Zoals gebrui
kelijk in die tijd begon 
je met het verzamelen 
van de postzegels van de 
hele wereld en was het de 
sport om van elk bekend 
land tenminste een zegel 

OPNIEUW WORKSHOP BBE OP POSTEX 2011 

Voor Postex 2011 te Apeldoorn 
staat weer een workshop BBE 
(Begeleiding Beginnende Ex
posanten) op het programma. 
Gelukkig zijn er steeds weer 
enthousiaste verzamelaars die de 
grote stap willen wagen om voor 
het eerst mee te doen aan een 
wedstrijdtentoonstelling. De BBE 
is bedoeld om vermijdbare begin-
nersfouten te voorkomen 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 zowel gevorderde verzame
laars als beginners. Dit gebeurt 
vanzelfsprekend op een tentoon
stelling, waar diverse collecties 
aanwezig zijn. 
Het is gewenst dat de deelnemers 
voorafgaande aan de workshop 
hun plannen, ideeën, problemen 
of misschien zelfs al een kopie van 
een gereed deel van de toekom

stige inzending opsturen naar 
de Commissaris Filatelistische 
Vorming (uiterlijk 6 oktober): S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad aan 't Haringvliet. Het 
emailadres van de heer Bangma is: 
sbangma@)xs4all. nl. 
De workshop wordt gehouden op 
zondag 16 oktober van 11.00 tot 
13.00 uur tijdens de Postex. Aan
melding voor deelname uiterlijk 6 
oktober 2011 bij het Bondsbureau. 

te bemachtigen. Na een 
tijdje merk je dat zoiets 
wel erg veel is en krijg je 
wijze raad van anderen 
om je wat te beperken. 
Dat doe je dus en je verza
melt vervolgens zoals ge
bruikelijk Nederland en 
de voormalige koloniën. 
Dankzij een ruiladres in 
Duitsland ook nog eens 
alle Duitse gebieden. 
Toen kwam de opkomst 
van het thematisch 
verzamelen en ik vond 
muziek en theater wel 
een mooi onderwerp. Na 
een aantal jaren zie je ook 
weer dat het nogal bree 
d dreigt te worden en 
ga je nadenken over hoe 
dit te beperken. Zo deed 
vervolgens mijn vader 
mij het idee aan de hand 
om het thema blaasmu
ziek te nemen. Dat was 
een goede suggestie. De 
groep instrumenten op 
postzegels werd direct 
stukken kleiner. Alleen 
blijft de vraag, wat doe 
je met al de zegels met 
posthoorns. Een mooi 
voorbeeld zoeken denk 
ik dan. In mijn werkzame 
leven ben ik begonnen 
als bibhothecaris en toen 
ik de vacature zag in het 
Maandblad 'Filatelie' 
leek het mij ook een 
mooie functie om mee af 
te sluiten." 

http://hccnet.nl


m— 
SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Nederland: elektronische 
briefkaarten 
Dankzij het internet 
wordt het steeds gemak
kelijker, kaarten te 
versturen zonder de straat 
op te gaan. Aanbieders 
zoals PostNL en Greetz 
geven u de mogelijkheid 
op elektronische wijze 
een kaart te maken en 
te adresseren, die kort 
daarna in papieren vorm 
bij de geadresseerde 
bezorgd wordt. Soms blij
ken deze kaarten beplakt 
met een 'port betaald'-
zegel, soms alleen met 
een gedrukt kenmerk. 
Over het algemeen zou 
ik deze kaarten niet tot 
de postwaardestukken 
willen rekenen, maar er 
zijn verzamelaars die daar 
anders over denken. 

Een veilinghouder uit 
Zwijndrecht stuurde me 

deze zomer een gratis 
kaart via 'Dordrecht 
Marketing' en vroeg zich 
af wat het resultaat zou 
zijn. Dat laat ik u hier 
zien. I Is er postaal gezien 
een verschil met de gratis 
kaart van PostNL die voor
zien werd van een 'port 
betaald'-zegel? 2 Ik vind 
van niet: het zijn allebei 
briefkaarten, maar geen 
postwaardestukken. 

NIEUWI UITGIFTEN 

Argentinië 
Ter gelegenheid van de 
Nationale Postzegelten
toonstelling PHILAFEST 
2011 werd op 10 juni een 
briefkaart uitgegeven met 
een nominale waarde 
van $ 2 en een oplage van 
10.000 stuks. 

Op 13 augustus verscheen 
een briefkaart ter gelegen

heid van het eeuwfeest 
van auteursrechtenorga
nisatie 'Argentores'. In 
het zegelbeeld ($ i) staat 
een inktpot met ganzen
veer en links op de kaart 
ziet men een schrijfma
chine en verwijzingen 
naar de andere gebieden 
waarop de organisatie 
zich beweegt: theater, 
film, radio en tv. 3 

Australië 
Alsnog een afbeelding van 
de voorgefrankeerde en
velop '100 jaar Northern 
Territory' die verscheen 
op 30 mei (zie vorig num
mer). 4 

Canada 
Behalve de briefkaart die 
ik in juni meldde, is in 
Canada nóg een voorge
frankeerde prentbrief-
kaart uitgegeven ter 
gelegenheid van het Britse 

Koninklijke Huwelijk. 
Kaart en zegelbeeld tonen 
een foto van het bruids
paar. Prins William en 
Kate Middleton, ofwel 
de Hertog en Hertogin 
van Cambridge, in een 
open koets. De kaart (Port 
betaald) kan verstuurd 
worden naar alle bestem
mingen ter wereld en kost 
$1,89.5 

Canada geeft regelmatig 
postwaardestukken uit 
om zijn muzikale inwo
ners onder de aandacht 
te brengen. Op 30 juni 
2011 werden de volgende 
artiesten vereeuwigd op 
briefkaarten: Ginette 
Reno, Bruce Cockburn, 
Kate & Anna McGarrigle 
en Robbie Robertson. Een 
set van vier kaarten wordt 
verkochtvoor $ 7,56. 6 

Vier nieuwe kaarten in de 

reeks 'Roadside Attracti
ons' zijn uitgekomen op 
7 juli 2011. De afgebeelde 
objecten zijn deze keer: 
de grootste kreeft ter 
wereld (in Shediac, New 
Brunswick), een reus
achtige bosbes (Oxford, 
Nova Scotia), een enorme 
aardappel (0'Leary, 
Prince Edward Island) en 
een gigantische inktvis 
(Glover's Harbour, New
foundland). In het zegel
beeld van deze buiten
landkaarten is telkens het 
complete object te zien, 
met op de beeldzijde van 
de kaart een fragment. Ze 
kosten $ 1,89 per stuk. 7 

Op 8 augustus zijn nog 
twee Canadese brief
kaarten verschenen: een 
binnenland- en een bui
tenlandkaart met afbeel-
dmgen van 'Miss Super-
test III', een raceboot die 
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in 1961 winnaar werd van 
de Harmsworth Trophy. 
Daarmee was de boot de 
eerste niet-Amerikaans 
winnaar van deze trofee. 
Ook van deze kaarten is 
de prijs $ i,8g per stuk, al 
zou men gezien het tarief-
verschil tussen binnen- en 
buitenland iets anders 
verwachten. 8a, b 

Duitsland 
Ik kan weer twee venster
enveloppen met zegel
beeld 'Plusbrief-individu-
eir laten zien, beide met 
een nominale waarde van 
55 (eurocent): 
Oliebedrijf Wunsch Öle 
uit Ratingen (afgestem
peld in februari 2011) g 
De Postbank uit Ham
burg, met typografische 
afstempeling golflijnen 
"lamburg' zonder datum. 

Een vergelijkbare typo
grafische afstempeling, 
maar dan met 'Infopost' 
in plaats van een plaats
naam, werd aangetroffen 
op de mailing van een 
organisatie uit München. 
Het zegelbeeld op de 

envelop is 25 (eurocent) 
'Tuinanjer'. i i 

Kleurrijk blijven ze, de 
talrijke mailings van 
'Deutsche Post Philatelie'. 
De bestelkaart voor een 
postzegelmapje bloemen-
postzegels werd in mei 
voorzien van het zegel
beeld 'De vier elementen: 
Water' en typografische 
afstempeling 'Weiden, 
-2.-5.11-18'. Opvallend 
is, dat de landsnaam en 
waardeaanduiding '55' 
nagenoeg onzichtbaar ge
maakt zijn. De bestelkaart 
voor het postzegelboekje 
'WK Voetbal Vrouwen' 
kreeg een zegelbeeld, 
inclusief landnaam en 
waardeaanduiding, uit die 
reeks met typografische 
afstempeling 'Weiden, 
20.-6.11-18'. 12,13 

Frankrijk 
De zomervakantie levert 
me altijd wel wat post-
waardestukken uit Frank
rijk op, verstuurd door 
filatelistische vrienden 
die daar op vakantie zijn. 
Een prêt-a-poster-envelop 
deze keer, uit een serie 

van vijf, met als onder
werp de Pont Valentré in 
Cahors. Deze versterkte 
brug over de rivier de Lot 
dateert uit de veertiende 
eeuw, maar de middelste 
toren bleef onvoltooid tot 
het einde van de negen
tiende eeuw. De brug staat 
op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO, in het 
kader van de pelgrims
route naar Santiago de 
Compostella. Voor- en 
achterzijde van de enve
loppen zijn voorzien van 
foto's van de brug; het 
zegelbeeld zonder waar
deaanduiding is ondeend 
aan een postzegel uit 
2008. Voor verzending 
naar Nederland moest 
20 eurocent bijgeplakt 
worden. 14a, b 

Tsjechië 
De Tsjechische Republiek 
is een betrekkelijk jonge 
staat, vandaar dat dit 
jaar pas het twintigjarige 
bestaan van de politie 
herdacht wordt. Op een 
briefkaart van 15 juni met 
waardeaanduiding 'A' ziet 
men het embleem van de 
politieorganisatie en vier 

foto's van politieactivitei
ten. Waardeaanduiding 'A' 
staat voor het tarief bin
nenland, momenteel 10 
kronen. De verkoopprijs 
van de kaart is 15 kr. 15 

Eveneens op 15 juni ver
scheen een briefkaart ter 
herdenking van de Com-
pacta van Bazel (1436), 
overeenkomsten waarmee 
vrede en godsdienstvrij
heid werden vastgelegd 
tussen de katholieken en 
de hussieten in Bohemen. 
In het zegelbeeld ziet men 
een foto en het wapen 
van de stad Jihlava, en 
links op de kaart staat een 
middeleeuwse afbeelding 
van die stad, waar de 
Compacta werden onder
tekend. 16 

Verenigde Staten 
Op ig augustus 2011 
verscheen een serie van 
vijf voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
afbeeldingen uit anima
tiefilms van filmmaat
schappij Pixar. Afgebeeld 
zijn: Lightning McQueen 
en Mater uit Cars (2006); 
Remy de rat en Linguini 

uit Ratatouille (2007); 
Buzz Lightyear en twee 
aliens uit Toy Story 
(1995); Carl Fredricksen 
en Dug uit Up (2009) 
en ten slotte de robot 
WALL*E uit de gelijkna
mige film (2008). 

Zwitserland 
In Chur wordt van 15-18 
september de multilate
rale postzegeltentoonstel-
Ung 'Rätia 2011' gehou
den, met deelnemers uit 
Zwitserland, Oostenrijk, 
Duitsland, Liechtenstein 
en Nederland. Voor deze 
gelegenheid wordt een 
briefkaart uitgegeven met 
de beeldzijde ontleend 
aan een prentbriefkaart 
'Groeten uit Chur' van 
rond 1900. De adreszijde 
van de kaart is een stuk 
moderner, met in de rech
terbovenhoek een tweedi
mensionale sorteercode 
naast het zegelbeeld. De 
kaart heeft een nominale 
waarde van 100 (rappen) 
en wordt verkocht voor 
CHF 1,60.17 
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Alleen de onderste tekstregel is gedeeltelijk aanwezig. Voor Ket overige is de kaft van boekje 31 onbedrukt 

Nederland 
Boekjes Nederland m nieuwe 
Speciale Cfltaloflus 2012 
De Nederlandse boelqes 
zijn terug in de jaar
lijkse NVPH-catalogus! In 
circa 50 pagina's zijn alle 
bijzonderheden van de 
moderne postzegelboek
jes (periode 1964 - 2007) 
opgenomen: telblok-
ken, registerstrepen, 
snijlijnen, versnijdingen, 
plaatfouten, proefboek-
jes, etc. 
U hoeft dus niet meer 
naar de oude De Rooij-
catalogus (de laatste was 
in 1994) te grijpen of-
voor de stokouden onder 
ons - naar De Rooij/Hali 
en evenmin naar de voor 
de boekjes onhandige 
Specialiteitencatalogus. 
Onhandig, omdat de 
hoofdnummers in de jaar
lijkse catalogus stonden 
en de bijzonderheden in 
de specialiteitencatalo
gus. Nu staat alles weer 
bij elkaar. Zelfs de combi
naties uit de boelqes heb
ben hun plaatsje kunnen 
behouden. 
Het belangrijkste is, 
dat de boekjes ook de 
komende edities in de 
jaarlijkse uitgave opgeno
men blijven worden. 
Het nieuwe boelqesdeel 
is door de auteur van 
deze rubriek bewerkt. 
Ook ontdekkingen van 
de laatste jaren zijn erin 
opgenomen. Wat dacht 
u van registerstrepen op 
43 a? Nog niet zo lang 
geleden gevonden. En 
weet u welke boekjes met 
zelfklevende zegels er 
ongestanst, dus zonder 
perforatie, zijn gevonden? 
Ze staan er allemaal in. 
Nog een voorbeeld. 
Boekje 31 (Kerkgebou
wen, 1985) is kortgeleden 
opgedoken met een 
vrijwel onbedrukte kaft. 
Enfin, kijkt u zelf maar. 

De sinds iggg uitgegeven 
Prestigeboelqes vormen 

een afzonderlijk onder
deel in de catalogus. 
Boekjes met persoonlijke 
zegels staan er niet. Ver
moedelijk komt er eind 
dit jaar een afzonderlijke 
catalogus voor producten 
met persoonlijke zegels. 

Australië 
De hedendaagse Australier 
Het klinkt wat oubollig, 
mijn vertaling van 'Living 
Australian'. Het gaat in 
elk geval om een serie van 
vijf postzegels, versche
nen op 5 juli, waarop 
het alledaagse leven van 
de Australiër geschetst 
wordt. Een dan zien we 
weinig verrassende zaken: 
man met hond als beste 
vriend, vriendschappen 
tussen mensen, cricket
supporters, een speciale 
Aboriginal dans en een 
kangoeroe genietend op 
het strand. De serie is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje. Het bevat tien 
zegels van 60c. 

Het bruidspaar in de open 
landauer. 

Canada 
De dag van het fiuwelijk 
Net als Australië gaf ook 
Canada als nagerecht 
nog een boekje uit met 
postzegels, waarop het 

bruidspaar in een open 
landauer schittert. De uit
giftedatum was 22 juni en 
de inhoud bestaat uit tien 
P-zegels (= ($ 5.90). 

Artiesten 
Voor de derde maal kwam 
de Canadese post met een 
viertal postzegels waarop 
liedjesschrijvers en/of 
zangers te bewonderen 
zijn. Het betreft artiesten 
die ook internationale 
faam verwierven: The 
McGarrigle Sisters, Bruce 
Cockburn, Robbie Ro
bertson en Ginette Reno. 
Net als de beide vorige 
keren (29 juni 2007 en 2 
juli 2009) zijn ze verkrijg
baar in op CD's lijkende 
boekjes met weliswaar de
zelfde zegelinhoud, maar 
met een andere artiest op 
de voorzijde. De boekjes 
bevatten acht P-zegels ($ 
4.72). Een complete set 
komt op $18.88. 

Beziensuiaardî heden lan^s 
de weg (3) 
Op vakantie gaat men in 
Canada nog altijd vooral 
met de auto. Voor het 
derde jaar verscheen er 
weer een serie postzegels 
waarop bekende curiosi
teiten langs de weg staan 
afgebeeld. Dit keer uit de 
oostelijke provincies: een 
kolossale kreeft (Shediac, 
New Brunswick). Een 
bosbes van 2,4 bij 3,3 me
ter (Oxford, Nova Scotia), 
een gigantische aardappel 
(O'Leary, Prince Edward 

Island) en een knaap van 
een inktvis (Glover's Har
bour, Newfoundland). Ze 
zijn sinds 7 juli verkrijg
baar in een boekje van 
acht zegels (8xP, $ 4.72). 

Miss Supertest III 
In Canada haast een 
mythe met heroïek en 
tragiek: in 1961 werd 
voor de derde achtereen
volgende maal bij een 
snelheidswedstrijd op het 
Meer van Ontario met 
de Canadese hydroplane 
(superspeedboot) de 
Miss Supertest III trofee 
veroverd. Het vaartuig 
(met een vliegtuigmotor) 
bereikte een snelheid van 
ruim 200 km/u. De piloot 
l<wam enkele weken later 
op de Detroit rivier bij een 
snelheid van 249 km/u 
om het leven. 
Op 8 augustus, dus vijftig 
jaar later, brengen twee 
postzegels deze feiten in 
herinnering. Eén ervan is 
per tien in een postzegel
boekje verkrijgbaar (loxP, 

Reclame voor locale producten 
langs de weg 

MISS Supertest III 

Canadese uituindingen 
Canadezen zijn inventief, 
volgens de toelichting bij 
het postzegelboekje van 
17 augustus. Het boekje 
bevat acht P-zegels (boek-
jesprijs dus $ 4.72). Het 
gaat om vier uitvindingen: 
de elektrische oven, pace
maker, BlackBerry en de 
elektrische rolstoel. 

Geestelijke gezondheid 
Het jaarlijkse toeslag
boekje (sinds 2008) ten 
bate van de geestelijke 
gezondheid verscheen op 
6 september. De inhoud 
bestaat uit tien postzegel 
met de aanduiding P-i-io 
(boekjesprijs wordt dus 
$ 6.go). Afgebeeld is een 
hoofd met puzzelstukjes. 

Denemarken 
Station 
Kopenhagens Centraal 

Station (Hovedbanegard) 
bestaat dit jaar 100 jaar. 
Reden genoeg om dit mo
nument met z'n karakte
ristieke toren ook postale 
aandacht te schenken. Op 
10 september verschijnen 
er vier zegels met ken
merkende motieven van 
dit grote station. 
Eén der zegels, de 8 kro
nen met de klok en een 
balkenconstructie, is ook 
per twaalf in een postze-
gelboelqe verkrijgbaar. 
Bovendien vond men het 
ook wel een prestige-
boelqe waard. Dit bevat 
drie bijzondere velletjes, 
veel tekst en een schat aan 
illustraties. Prijs ervan is 
139 kronen. 

Duitsland 
175 jaar stoombootuaart 
Op 9 juni verscheen in 
Duitsland een postzegel 
van € 2.20 met een 
afbeelding van de 
raderstoomboot Diesbar 
op de Elbe. Op de 
achtergrond schittert het 
historische centrum van 
de stad Dresden. Het is 
nu 175 jaar geleden dat er 
voor het eerst stoomboten 
voeren in Saksen. Ze 
varen er nog steeds 
overigens. 
De zegel is niet alleen 
verkrijgbaar in een blokje, 
maar ook per tien in een 
boekje. Een duur boekje, 
dat wel! De zegel in het 
blokje is gegomd, die in 
het boekje zijn zelflflevend. 

MARKENSET 

' selbstklebend 
• pfaktisdie 10x2,20€ 

VOffatsgrölïe 

Deutsche Post ^ 

Raderboot o'g de Elbe in Dresden 

Vuurtorens 
Op I juli verschenen er 
opnieuw twee postzegels 
met afbeeldingen van 
vuurtorens: die van Nor-
derney (één van de Duitse 
Waddeneilanden, de toren 
werd gebouwd in 1875) 
en die van Warnemünde 
(badplaats aan de Oost
zeekust, de toren is uit 
1897/98). Ze kunnen nog 
even vooruit met vuurto
renzegels, want in totaal 
telt Duitsland zo'n 200 
vuurtorens. Beide zegels 
van 45c zijn zelfklevend 
en per tien verkrijgbaar in 
een boekje. 



Frankrijk 
Mananneiegels iets gew\}zigd 
Tegelijk met de tariefsver
hoging van I juli zijn er 
ook kleine wijzigingen bij 
de Mariannezegels. Geen 
waardeaanduidingen 
meer en soms ook andere 
kleuren. 
Voor de boekjesver
zamelaar is eigenlijk 
alleen de rode zegel voor 
binnenlandse brieven 
tot 20 gram van belang. 
Daar staat sinds i juli op 
'20g' en de tekst 'Lettre 
Prioritaire'. 
Het tarief ging van 58c 
naar 60c. 
De meest gebruikte 
boekjes met twaalf zegels 
kregen ook weer nieuwe 
teksten op de kaft. 
Op I juU met de tekst 'Art 
grave sur Velin d'Arches' 
(speciaal papier voor 
litho's e.d.) en op 15 
juli met een tekst over 
gemeenschappelijke 
uitgaven van Frankrijk 
en België. Beide in een 
oplage van zes miljoen 
boekjes. 

Griekenland 
Vakantieland 
Met een serie postzegels, 
uitgegeven op 22 juni, 
probeert Griekenland de 
wereld van zijn toeris
tische kwaliteiten te 
overtuigen. 
In mooie composities 
laten ze karakteristieke 
attracties van het land 
zien. Elke zegel bevat 
bovendien de aansporing 
om 'www.visitgreece.gr' 
te bezoeken. 
Eén van de zegels, die 
van € 0.75, is per tien 
stuks verkrijgbaar in 
een boekje. De zegels 
zijn zelfklevend en het 
aantal uitgegeven boekjes 
bedraagt 10.000. 

Groot-Brittannië 
Locomotief uit eerste helft 20e 
eeuw 
Uit de serie 'Klassieke 
locomotieven', versche
nen in een velletje op i 
februari van dit jaar, is 
één waarde opgenomen 
in een op 23 augustus 
uitgegeven boekje met 
zesmaal ist class (= 46p). 
Het boekje bevat vier gou
den iVlachinzegels en twee 
maal een Dean Goods 
stoomlocomotief 

Ierland 
Technolô ieèn uoor duurzame 
energie 
Duurzame energiebron
nen zijn er in Ierland in 
overvloed: wind, zon, 
water, oceaan en bio
massa. Ze zijn zichtbaar 
op vijf 55-centzegels die 
op 5 augustus versche
nen. De zegels zijn per 
tien verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. 
Wie er meer over weten, 
kan dat vinden in het op 
dezelfde datum uitgege
ven prestigeboekje. De 
prijs ervan bedraagt 
€9.00. 

uuurzome energie m Ierland 

Israël 
Vlinders 
Twintig zegels met 
kleurige vlinders (zeven 
verschillende) vormen 
de inhoud van een op 27 
juni in Israël verschenen 
postzegelboekje. De ze
gels zijn zonder waarde
aanduiding. Ze kunnen 
gebruikt worden voor 
een brief binnenland tot 
50 gram en kosten op dit 
moment 1.70s. 

Vlmderboekje van Israel 

Korea Noord 
Vier nieuuie boekjes 
De post van Noord-Korea 
houdt van regelmaat. Het 
lijkt erop dat er dit jaar 
nog vier nieuwe boekjes 
uitkomen: op 5 september, 
5 oktober, 5 november en 
5 december. 

Mineralen m een Koreaans 
postzeflclboekje 

Het eerste bevat vier post
zegels met afbeeldingen 
van bloeiende cactussen 

Oude stoomlocomotief m Engels boekje 

en bijbehorende insecten 
(zegels van 30, 70, 98 en 
112 won). Nummer twee 
heeft een velletje met drie 
zegels met dinosaurus
sen (42, 98 en 140 won). 
De brandweer is aan de 
beurt bij nummer drie: zes 
voertuigen op vier zegels 
en twee vignetten (30, 
70, 98 en 140 won) en als 
laatste een boekje met vier 
kleurrijke mineralenzegels 
(30,42, 58 en 98 won). 
Alle vier de boekjes hebben 
een verkoopprijs die 14 
won boven de zegelwaarde 
ligt. Ook hebben ze alle 
een geperforeerde en een 
ongeperforeerde versie. 

Mayotte 
Eerste en teuens laatste boekje 
Het album van Mayotte 
kan dicht. Dit eiland dat 
eigen postzegels had 
tussen 1892 en 1911 en 
opnieuw sinds 1997 is in 
april van dit jaar tot Frans 
departement gepromo
veerd. 
Dat betekende automa
tisch, dat het geen eigen 
postzegels meer mag 
uitgeven. (Al geplande 
uitgiften voor dit jaar 
mogen nog wel.) 
Mayotte gaf in 1998 het 
eerste en enige boekje 
uit: de inhoud bestaat uit 
tien Franse zegels zonder 
waardeaanduiding met 
opdruk. 

OPyiKHt ttOBEßbl 

Russische oorlo^sulic^tui^cn 

2010 tanks, en nu in 2011 
staan de oorlogsvhegtui-
gen centraal. De serie van 
vier postzegels met afbeel
dingen van bommenwer
pers en jachtvliegtuigen 
verscheen op 29 april en is 
- net als de vorige keren -
ook in een prestigeboekje 

verkrijgbaar. 
Voorzijde van het Servische boekje 

Servië 
Dierentuin 
De dierentuin in Bel
grado bestaat 75 jaar. 

Boekje 1 van Mayotte 

Noorwegen 
Nansen en Amundsen 
Noorwegen viert dit jaar 
het Nansen- en Amund-
senjaar: het is dit jaar hun 
150e geboortejaar. Nansen 
bereikte de Noordpool 
en Amundsen bereikte de 
Zuidpool eind 1911,100 
jaar geleden. In samen
werking met de post gaf 
de postzegelvereniging 
van Fredrikstad twee post-
zegelboelqes uit om deze 
mijlpalen te vieren. De 
zegels bevatten portret
ten van de twee noord- en 
zuidpoolgangers. 

Rusland 
De ouerujinning in 1945 
Voor het derde jaar 
schenkt de Russische post 
aandacht aan de wapens 
die in 1945 mede de over
winning brachten. In 2009 
waren het de geweren, in 

Dat is natuurlijk wel een 
postzegelboekje waard. 
De inhoud van het op 12 
juli verschenen boekje 
bevat een velletje met vier 
postzegels waarop een 
Bengaalse tijger (33d), 
een witte krenggier (44d), 
een roodnekwallabie 
(46d) en een leeuw (5od) 
zijn afgebeeld. 

Singapore 
Groeten uitYourSingapore 
Het stadsstaatje Singa
pore biedt nogal wat. 
Met üen kleurige designs 
worden die facetten op 
postzegels verbeeld. 
De zegels komen uit op 
14 september en zijn 
dan ook in een boekje 
verkrijgbaar. Prijs van het 
boekje is S$2.55. 

Verenigde Staten 
Vrijheidsbeeld en Vlafl 

Boekjes met bijzondere 
zegels zien we in Ame
rika de laatste jaren niet 
meer. Alleen nog exem
plaren met permanente 
zegels. Deze maand 
komen er weer drie bij. 
Het zijn alle drie vouw
boekjes met twintig 
zegels Vrijheidsbeeld en 
Vlag (ie klas, nu 44c). 
Het eerste gedrukt door 
APU (Ashton-Potter, 
offset), het tweede door 
AVR (Avery Dennison, 
rotatiediepdruk) en num
mer drie door SSP (Sen-
nett Security Products). 
Het ATM-boekje met 
achttien zegels verscheen 
al eerder op 8 april. De 
producent ervan was SSP. 

Lady Liberty (uit Las Vegas) en de 
Amerikaanse vlag 

Zwitserland 
Duiergen 
Volgens de legende kwa
men er vaak dwergen in 
het bij het Berneser Ober-
land gelegen Haslital. 
Er verschenen intussen 
al meerdere boeken met 
tekeningen en verhalen 
van de dwerg Muggestutz 
en zijn vrouw Raurinde. 
Op 9 september komt 
er ook een boekje uit 
met tien postzegels van 
85c. Muggestutz komt er 
prominent in beeld. 

http://'www.visitgreece.gr'


HANDBUCH UND SPEZIALKATALOG 

Schweizer Kantonalmar

ken 18431854 

Auteurs: Karl Louis, 
Antoine Clavel en Walter 
Brühlmann 
Uitgave: Corinphila Aukti

onen AG  Weisenstrasse 8 
9  8034 Zürich  Schweiz 

122 pagina's, formaat 28 x 
21.5 cm, le oplage / Zürich 
2011. 
Prijs € 6g + portokosten. 

Tekst uit het voorwoord: 
Mit dem Handbuch und 
Spezialkatalog .Schweizer 
Kantonalmarken 1843

1854 'steht dem Sammler 
Klassischer eidgenössisch

er Briefmarken einer neuer 
Katalog zur Kantonalphi

latelie und Postgeschichte 
zur Verfügung. Das Ziel 
der neuer Publikation 
ist eine Einführung und 
übersichtliche Darstellung 
der Briefmarkenausgaben 
unter kantonaler Verwal

tung in den Jahren 1843 
bis zu ihrer Ausserkursset

zung am 1. Oktober 1854 
während der Entwicklung 
zur Eidgenossenschaft, vom 
Kanton zur Nation'. 

Dit handboek betreft de 
postgeschiedkundig 
periode van de Kantons 
Zürich, Geneve en Bazel. 
De auteurs beginnen met 
vergelijkingstabellen van 
hun zegelnummering 
met die in de Zumstein, 
Michel, Scott en Yvert 
catalogi. 
De verschillende posttarie

ven worden per Kanton uit

voerig en met voorbeelden 
verklaard. 
Vervolgens worden de ver

schillende zegelwaarden, 
inclusief eventuele typen, 
in eenheden, los, strippen 
en blokken, besproken. 
Ook de papiervarianten, 
de gebruiksperioden, 
de proeven en eventuele 
nadrukken. 
Van ieder Kanton worden 
de verschillende gebruikte 
afstempelingen en de 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
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 

waarde hiervan op losse 
zegel en brieven vermeld. 
Tevens worden alle 
gebruikte stempels van 
de postkantoren van het 
Kanton Zurich nog apart 
genoemd en op brief 
gewaardeerd. 

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 

Tot slot een artikel over het 
Zwitserse muntwezen van 
1798 tot de Muntunie van 
I januari 1852. 
Voor verzamelaars van de 
Zwitserse kantonale zegels 
is dit boekwerk een must, 
vooral, omdat hierin de ge

'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 

gevens uit de archieven zijn 
verwerkt van de bekende 
Zwitserse keurmeesters 
Hans Hunziker en Emil 
Rellstab, die sinds 2007 in 
bezit zijn van Corinphila. 

Henk van der Vlist 

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 

_ regel meer betaalt u 3.50 
— euro. Vermelding van uw 
° naam en adres (of naam en 
^ telefoonnummer) in de ad
"i vertentie is verplicht. Alleen 
^ abonnees van Filatelie mogen 
L̂  een kleine annonce plaatsen. 
'Z Plaatsing onder nummer 
"■ kost vier euro extra. 

1 AnENTIE! 
2 Kruis hieronder aan in welke 
^ rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

J / l o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

i 
n 

Jllllil 
liiiir 
I 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

imMHii 
■■■■■iiiliniiii|i|iiili 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening) 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 



stationsstraat 160 
T 055-5217988 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Leenderweq150 
T 040-2122297 

W^^^t^^HI 

Groninqen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

Verzilver uw goud! 

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

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

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

C goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

http://www.goudwisselkantoor.nl
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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

VEILING 17S 
zaterdag 17 september 2011 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 12 september t/m vrijdag 16 september 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 17 september van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 17 september van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 176 wordt gehouden op 12 november 2011. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

57i 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

mailto:info@leopardl.nl
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I Kinderzegels 1962, nrs. 779/783 
luxe postfris, en vele andere series 

Ivoor slechts 1 euro per serie! 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 
1941 zomer 392/96 
1943 germaanse symbolen 405/11 
1943 zeehelden 412/21 
1945 kind 444/48 
1946 prinsessen 454/59 
1948 regering 504/05 
1950 opruiming 549 
1952 staatsmijnen 582 
1954 bonifatius 646 
1954 luchtvaart 647/48 
1957 de ruyter 693/94 
1958 europa 713/14 
1959 europa 727/28 
1959 kim 729/30 
1960 europa 745/46 
1962 zilveren huwelijk 764/65 
1962 zomer 766/70 
1962 automatisering 771/73 
1962 europa 777/78 
1962 kind 779/83 
1963 rode kruis 795/99 
1963 europa 800/01 
1963 onafhankelijkheid 807/10 
1964 zomer 812/15 
1965 verzetsmonumenten 836/38 
1965 kind 849/53 
1966 kind 870/74 
1967 zomer 877/81 
1967 europa 882/83 
1967 rode kruis 889/93 
1968 europa 906/07 
1968 luchtvaart 909/11 
1969 europa 925/26 
1969 Juliana regina 939a 
1970 europa 971/72 
1970 hartstichting 975/77 
1971 europa 990/91 
1972 zomer 1003/06 
1972 europa 1007/08 
1972 vlag 1010/11 
1972 olympische spelen 1012/14 
1972 kind 1020/23 
1973 zomer 1026/29 
1973 europa 1030/31 
1973 kind 1038/41 
1974 milieu 1043/45 
1974 zomer 1046/49 
1974 gelegenheid 1052/54 
1974 kind 1059/62 
1933 bijzondere vluchten LP10 
1953 bijzondere vluchten LP14 
al deze 51 series luxe postfris 50, 

GESLOTEN 
l.v.m. vakantie zijn w i j gesloten van 

8 t /m 28 augustus. 
Bestellingen welke binnenkomen voor 

2 augustus worden nog verzonden, 
orders van na 2 augustus worden begin 

s e p t e m b e r v e r s t u u r d . 

THEO PETERS 
1 Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 
530 • F 020-6222454 • E infoStheopeters.com 

EUROKNALLERS ^Tn I EÜROKNALLERS m\ 

4 - 8 
Goudazegels 1962, nrs. 774/776 
luxe postfris, en vele andere series 
voor slechts 2,50 euro per serie! 
aantal jaar 

1949 
1962 
1967 
1976 

omschrijving 
wereldpost 
gouda 
amphilex 
amphilex 

nummer 
542/43 
774/76 
886/88 
1098/02 

al deze 4 series luxe postfris 

prijs 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
9.50 

EUROKNAUERS W Ê f ' l 

Kankerbestrijding 1955, nrs. 661/665 
luxe postfris, en vele andere series 
voor slechts 5 euro per serie! 
aantal jaar 

1921 
1944 
1949 
1952 
1953 
1967 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

omschrijving 
jubileum met opdruk 
bevrijding 
kind 
kind 
Juliana en profil 
Juliana en profil fosfor 
kankerbestrijding 
kind 
kind 
kind 
zomer 
zomer 
kind 

al deze 13 series luxe postfris 

nummer 
106 
428/42 
544/48 
596/00 
617/36 
618b/634b 
661/65 
683/87 
702/06 
715/19 
722/26 
738/42 
747/51 

prijs 
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-
5,-

60,-

EUROKNALLERS I K I 

Rembrandt 1956, nrs. 671/675 
luxe postfris, en vele andere series 
voor slechts 10 euro per serie! 
aantal jaar omschrijving 
.. X 1936 universiteit 
..X 1937 jamboree 
..X 1939 willibrordus 
„ x 1940 kind 
..X 1950 zomer 
..X 1950 kind 
.. X 1952 riebeeck 
.. X 1952 zomer 
..X 1953 zomer 
..X 1953 kind 
..X 1954 Juliana en profil 
,.x 1954 kind 
..X 1955 zomer 
.. X 1956 zomer 
.. X 1958 zomer 
..X al deze 15 series luxe postfris 

MEGA OPRUIMING 

MAX. 5 PER SOORT PER KLANT 

ALLES POSTFRIS 

nummer 
287/88 
293/95 
323/24 
374/78 
550/55 
563/67 
578/81 
583/87 
602/06 
612/16 
637/40 
649/53 
655/59 
671/75 
707/11 

prijs 
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-
10,-

145,-

Van Gogh 1954, nrs. 641/645 
luxe postfris, en vele andere series 
voor slechts 15 euro per serie! 

aantal jaar omschrijving nummer 
.X 1923 voorstellingen 110/13 

. X 1924 redding 139/40 

..X 1926 kind 166/68 
,x 1940 konijnenburg 332/45 

.'.X 1951 kind 573/77 
^̂ x 1954 zomer 641/45 
... X al deze 6 series luxe postfris 

pnjs 
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
15,-
85,-

EUROKNALLERS 

Europazegels 1956, nrs. 681/682 
luxe postfris, en vele andere series 
voor slechts 20 euro per serie! 

aantal jaar 
... X 

. . . X 

... X 

... X 

. . . X 

... X 

1924 
1933 
1934 
1951 
1956 

omschrijving 
kind 
vrede 
emma 
zomer 
europa 

al deze S series luxe postfris 

nummer prijs 
141/43 20,-
256 
269 
568/72 
681/82 

20,-
20,-
20,-
20,-
95,-

EUROKNALLERS 1 

Kerken 1950, nrs. 556/560 
luxe postfris, en vele andere series 
voor slechts 30 euro per serie! 

aantal jaar 
... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

1926 
1927 
1928 
1937 
1938 
1938 
1939 
1950 
1952 
1967 

omschrijving 
kind 
kind 
kind 
kind 
zomer 
kind 
kind 
kerken 
tentoonstelling 
amphilex 

al deze 10 series luxe po 

nummer 
199/02 
208/11 
220/23 
300/04 
305/09 
313/17 
327/31 
556/60 
592/95 
886/88 vellen 

islfris 

prijs 
30,-
30,-
30,-
30,-
30,-
30,-
30,-
30,-
30,-
30,-

285,-

Winkel geopend: 
ma/za io.oo-i7-oo uur 

of 24 uur per dag 
iaiaJaii''5i«*i 

n 
^»31 11 1 

252 



SUMMER SAIE BIJ 31 ^ THEO PETERS VUL IN 
EN BESTEL 

TOP 10 NEDERLAND MOOI GESTEMPELD TOP 5 NEDERLAND TOPSERIES POSTFRIS 

aantal nummer 

■ \mtm\ 
omschrijving 

.. X nrs. 1/3 Koning Willem III (Ie emissie) 79,

.. X nrs. 4/6 Koning Willem III (2e emissie) 49,

.. X nr. 12 Koning Willem III 50 cent goud 89,

.. X nr. 49 Kroningsgulden 49,

.. X nr. 99 Jubileum 1913 2 1/2 gulden 14,50 

..X nr 100 Jubileum 1913 5 gulden 12,50 

..X nrs. 130/131 Jubileum 1923 245,

.. X nrs. 136/138 Tentoonstelling 75,

.. X Roltanding 94/97 Kind 1932 17,50 

.. X Roltanding 98/101 Kind 1933 16,50 

aantal nummer 
IB 

LLUl 
\U'i If l ^ i ^ H 
1 • 1™ LJ£_ L X ^ J ^ ^ ^ ^ H 
ru 1—iKnlralKll 

omschrijving cat.waarde nü voor 

nr. 47 Hangend haar luxe postfris 
+ certficaat 

nr. 80 10 gulden oranje luxe postfris 
+ certificaat 

nrs. 104/105 10 guldens oranje met opdruk 
luxe postfris 

nrs. 244/247 ANW luxe postfris 

nrs. 518/537 Juliana En Face luxe postfris 

3500,

2250,

2495,

1495,

850,

270,

1660,

599 

179 

679 

r ■! 

10 COMPLETE JAARGANGEN ALLES POSTFRIS 

aantal 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

jaar 

Nederland 1965 
Nederland 1966 
Nederland 1967 
Nederland 1968 
Nederland 1969 
Nederland 1970 
Nederland 1971 
Nederland 1972 
Nederland 1973 
Nederland 1974 
al deze 10 jaarganc 

^̂ ^̂ H 
HHI'''' .l^^l^^B^^^I 

nummer 

nrs. 836/853, 855 
nrs. 856/857, 859/874 
nrs. 876/898 
nrs. 900/916 
nrs. 918/936 
nrs. 963/982 
nrs. 984/1000 
nrs. 1002/1023 
nrs. 1026/1041 
nrs. 1043/1062 
en postfris met bonus 104 

cat.waarde 

10,

7,

21,

11,80 
17,60 
16,30 
1450 
17,50 
13,20 
17,60 

3/45a 

nü voor 

2,50 1 
2,50 
5,

3,50 
4,50 
4,50 
3,50 
4,50 
3,50 
4,50 

38,50 

r 

TOP 101'DAG ENVELOPPEN 

aantal 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

nummer 

FDC E.2 
FDC E.3 
FDC E.4 
FDC E.5 
FDC E.6 
FDC E.7 
FDC E.8 
FDC E.37 
FDC E.46 
FDC E.56 

r, g 9f l 

kwaliteit 

netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
luxe zonder adres 
luxe zonder adres 
luxe zonder adres 

■1 
' a^ j 

nü voor 1 

340, 1 
169,

179,

149,

95,

69,

49,

3,50 
39,50 
24,50 

J 

DEZE ADVERTENTIE (of kopie) in een 
envelop zonder postzegel sturen aan: 

THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E B ' Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

I I Stuurt u mij a.u.b. de aangekruiste artikelen: 

BESTELBONUS 
Bestellingen van 
€ 25,tot €150,

> | | 

Postzegelboekje 14 

• inhoud 7x 25 en 
5x5 cent Juliana 

• Gewild om te scheuren 
• cat. waarde 7,50 
• luxe postfris 

GRATIS! n 

Bestellingen van 
€ 150,tot €300,

Nederland nr. 530 

• De moeilijkste waarde 
uit de serie 

• leuk om te hebben 
of te ruilen 

• cat. waarde 70,

• postfris 

GRATIS! D 

Kruis de gewenste 
bestelbonus aan! 

1 per klant 

Bestellingen 
vanaf € 300,

*s? 
UV Hand lamp 

• zoekt die dure 
fosforzegels! 

• controleert uw geld 
op echtheid! 

• handig voor iedereen 
• origineel Leuchtturm 

GRATIS! D 

of bestel per telefoon (020) 622 25 30 of fax (020)622 24 54 of email info(a>theopeters.com 

1 Subtotaal € 
D Ja, ik verzeker mijn zending tegen veriies en diefstal € 
D Verzendkosten zegels, munten, etc. onder € 100, (binnen Nederland) € 
D Verzendkosten albums, catalogi, supplementen (binnen Nederiand) € 
D Verzendkosten buitenland worden door ons berekend € 

Totaal €~ 

Naam: 

Straat i huisnummer: 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

Email: 

Relatie nr: 

Woonplaats: 

Handtekening: datum: 

1,50 
2,75 
7,00 

m/v 



HELDINNEN 
VAN DE LUCHT 

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

Ballonvaarsters 
Toen de Fransman Pilatre de 
Rozier op 21 november 1783 de 
eerste geslaagde ballonvaart 
maakte, bleek het mogelijk 
dat mensen zich veilig in het 
luchtruim konden wagen en wat 
nog belangrijker was, ook weer 
veiNg op aarde konden terugke
ren. Nog geen jaar later, al op 4 
juni 1784, ging de eerste vrouw 
de lucht in. Het was Madame 
Dhible, een operazangeres, die 
als passagier in de ballon Le 
Gustave een ballonvaart maakte 
(afb. i ) . Ballonvaarten waren in 
net begin in Frankrijk erg po
pulair en jean Pierre Blanchard 
en zijn vrouw Madeleine waren 
enthousiaste ballonvaarders 
(afb. 2). Madeleine Blanchard 
werd in 1810 de eerste officiële 
ballonbestuurster en Napo
leon benoemde haar zelfs tot 
Keizerlijke Aeronaut. Ze gaf veel 
demonstraties bij feestelijke 
gebeurtenissen en maakte meer 
dan vijftig ballonvaarten. Bij 

Vanaf de eerste jaren dat mensen zich van de vertrouwde 

aarde in het luchtruim waagden, hebben vrouwen dapper 

meegedaan en zich in de geschiedenis van de luchtvaart 

een eervolle en beroemde plaats verworven. Dot was niet 

altijd gemakkelijk; mannen waren oanvankelijk bang dat 

hun prestige en imago werden aangetast. Met hun door

zettingsvermogen, ambitie en ook onderlinge rivoliteit 

hebben vrouwen de prestaties von mannen niet alleen 

geëvenaard, maar zelfs vele malen overtroffen. Veel 

vrouwen hebben daarbij hun leven verloren, moor in de 

filatelie leven ze voort. 

een demonstratie in Parijs in 
1819, waarbij ze 's avonds in het 
donker opsteeg met een door 
fakkels verlichte ballon, vloog 
de ballon in brand en kwam ze 

om het leven. In Duitsland was 
Wilhelmine Reichardt de eerste 
ballonvaarster; ze maakte meer 
dan twintig vluchten (afb. 3). 
Ballonvaren bleef lange tijd een 

geliefde bezigheid en een grote 
attractie voor het publiek. Met 
de komst van het vliegtuig ging 
echter de belangstelling al snel 
over naar dit nieuwe fenomeen. 

Eerste aviatrices 
Zoals bekend maakten de 
gebroeders Wright in Amerika in 
1903 de eerste gemotoriseerde 
vlucht. In 1908 was de Frangaise 
Barones de Laroche de eerste 
vrouw die een vliegtuig bestuur
de en ook als eerste vrouw ter 
wereld in 1909 een vliegbrevet 
haalde (afb. 4,5). Hoewel ze 
kort daarna zwaar gewond werd 
bij een vliegongeluk, gaf ze het 
vliegen niet op: 'Als ik dood ga, 
heb ik alleen mezelf iets te ver
wijten'. Ze verongelukte in 1919. 
De eerste Amerikaanse en de 
tweede vrouw ter wereld met een 
vliegbrevet was Harriet Quimby, 
een journaliste uit New York. Ze 
leerde vliegen in de zomer van 
i g n en al in december van dat 
jaar gaf ze vliegdemonstraties bij 
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imr\ 8 Mein Beese, m i g i i 
de eerste Duitse vrouw 
met een vUeghrevet 

de inhuldiging van de president 
van Mexico. Ze droeg altijd een 
purperen zijden vliegoverall. 
jammer dat er toen nog geen 
kleurenfoto's bestonden (afb. 
6,7). Om de Fransman Louis 
Blériot te evenaren, die In 1909 
de eerste vlucht over het Kanaal 
had gemaakt, vloog ze in 1912 
van Dover naar Hardelot, ten 
zuiden van Calais. Tijdens de 
vlucht droeg ze een kruik met 
heet water op haar schoot om 
zich tegen de kou in de open 
cockpit te beschermen. Kort na 
deze historische vlucht veronge
lukte ze dodelijk toen ze op 1 juli 
1912 in Amerika probeerde het 
snelheidsrecord te verbeteren. 
In Duitsland was Melli Beese de 
eerste vrouwelijke piloot met een 
vliegbrevet. Ook zij had het niet 
gemakkelijk om in de mannen
wereld door te dringen. In 1910 
meldde ze zich bij de vliegschool 
opjohannisthal bij Berlijn, maar 
werd afgewezen omdat men 
geen ervaring had met vrouwe-

Melli Beese 
1886 + 1925 

ERSTE DEUTSCHE MOTORFUEGERIN 

9. Po^woardestuk met bijzonder stempel van Melli Beese 

liike leerlingen.... Bij een andere 
vliegschoorkreeg ze na lang 
aandringen eindelijk een paar 
vlieglessen, waarbij ze ook nog 
een ongeluk kreeg en haar enkel 
brak. Ze kwam echter terug en 
ondanks veel tegenwerking en 
zelfs sabotage aan haar vliegtuig, 
slaagde ze op 13 september! 911 
(haar 25e verjaardag) als eerste 
Duitse vrouw voor het vlieg-
examen. In 1912 opende ze een 
eigen vliegschool en begon ze 
ook zelf vliegtuigen te bouwen, 
waaronder een vliegboot, de 
'Vliegende Boot' (afb. 8,9). Na 
de Eerste Wereldoorlog wilde ze 
opnieuw met vliegen begin
nen, maar kreeg geen kans. Uit 
vertwijfeling pleegde ze in 1925 
zelfmoord. 

Gouden tijdperk 
De periode tussen de twee 
wereldoorlogen was een gouden 
tijd voor de luchtvaart. In de 
Eerste Wereldoorlog was de ont
wikkeling van het vliegtuig met 

sprongen vooruit gegaan en na 
de oorlog waren er genoeg vlieg
tuigen over om mee te 'spelen'. 
Opnieuw waren er veel vrouwen 
die mee wilden doen, maar ze 
werden nog steeds niet serieus 
genomen en bleek het moeilijk 
om een opleiding te krijgen. 
Bovendien koste het vliegen (ook 
toen al) veel geld en konden 
vrouwen bijna nergens een baan 
in de vliegwereld krijgen. Om 
geld te verdienen maakten in 
Amerika veel vrouwen, die er in 
slaagden een brevet te halen, 
deel uit van vliegende circussen 
om geld te verdienen. Een van 
hen was Bessie Coleman, de eer
ste Amerikaanse zwarte vrouw 
die een vliegbrevet haalde, in 
Frankrijk, want in Amerika kreeg 
ze toen vanwege haar huidskleur 
geen kans (afb. lo) . Ze deden de 
meest ongelofelijke stunts, zoals 
het in de lucht overstappen via 
de vleugel van het ene vliegtuig 
naar een ander vliegtuig o f ze 
speelden een partijtje tennis in 

de lucht (afb. n ) . Met het ver
diende geld konden ze zelf een 
vliegtuig kopen en zich toeleggen 
op meer serieuze vliegprestaties. 
De jacht op records begon. 

Over oceanen 
De Amerikaanse Amelia Earhart, 
een van de meest bekende en 
beroemde piloten ter wereld, 
kreeg haar eerste lessen van 
een vrouwelijke instructeur en 
maakte in 1920 baareerste 
solovlucht. Met geld van haar 
moeder kocht ze een klein twee
dehands vliegtuig en vestigde 
daarmee al meteen een hoog-
terecord van ruim 4.200 meter. 
In 1928 werd ze gevraagd of ze 
mee wilde met een vlucht over 
de Atlantische Oceaan, in die tijd 
nog een riskante onderneming. 
Ze nam het aanbod onmiddel
lijk aan en op 17 juni 1928 vloog 
ze samen met Wilmer Stultz 
en Louis Cordon in de Fokker 
F-VII/3m 'Friendship' in bijna 
21 uur van Newfoundland naar 
Engeland (afb. 12,13). Op haar 
vlucht nam ze drie brieven mee 
(afb. 14). Hoewel ze gedurende 
de vlucnt eigenlijk niets hoefde 
te doen, was ze wel de eerste 
vrouw die over de Atlantische 
Oceaan vloog en werd daardoor 
op slag wereldberoemd. Met 
het geld van de publicaties over 
deze vlucht kon ze nu haar 
wensen in de vliegerij realiseren. 
Haar eerste grote 'wapenfeit' 
was de eerste solovlucht door 
een vrouw over de Atlantische 
Oceaan van Newfoundland naar 
Ierland op 20 mei 1932 met een 
Lockheed Vega (afb. 15, i6). Door 
deze vlucht, precies 5 jaar na de 
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mnwwmvr legendarische eerste solovlucht 
over deze oceaan door Charles 
Lindbergh, kreeg ze de bijnaam 
MISS Lindy. Deze vlucht was 
overigens geen pretje; onderw/eg 
kwam ze in storm en onweer 
terecht en vielen ook nog de 
brandstofmeter en de hoogte
meter uit, maar na ruim 15 uur 
vliegen landde ze veilig in Ierland 
bij Londonderry. Op haar vlucht 
nam ze vijftig brieven mee, die 
alle door haar werden gesigneerd 
(afb. 17). In 1935 maakte ze met 
hetzelfde vliegtuig als eerste een 
solovlucht van Hawaï naar Oak
land in Californiè en nam op die 
vlucht 49 brieven mee (afb. i8). 
In datzelfde jaar maakte ze ook 
nog een non-stop vlucht van Los 
Angeles naar Mexico City en van
daar non-stop terug naar New 
York. Ter gelegenheid van haar 
bezoek werden in Mexico 300 
zegels van een opdruk voorzien, 
waarvan ze er veertig gebruikte 
op de vijfendertig brieven die 
ze meenam (afb. 19). Voor haar 
vliegprestaties kreeg ze drie
maal de Harmon Trophy, een 
eerbewijs van de internationale 
vereniging van vliegers. Ook ont
ving ze het Legioen van Eer en 
de Belgische Leopoldsorde. Haar 
grootste wens, een vlucht rond 
de wereld, eindigde in een trage
die. Samen met haar navigator 
Fred Noonan, vertrok zij op 21 
mei 1937 in een Lockheed Electra 
uit Californiè (afb. 20, 21). Ze ko
zen een route van west naar oost 
via Zuid-Amerika, Afrika, India, 
Indonesië, Australië naar Nieuw 
Guinea en verder over de Pacific 
terug naar Amerika. Onderweg 
maaKten ze onder meer een 
tussenlanding in Suriname (afb. 
22). Op 2 juli startten ze van 
Lae op Nieuw Guinea voor een 
vlucht van bijna 4.000 km naar 
het eiland Howland, halverwege 
Hawaï. Op deze vlucht werden 
ca. 5.000 enveloppen meegeno
men die vooraf door Amelia wa
ren gesigneerd en te koop voor 
vijf dollar (afb. 23). Het vliegtuig 
kwam nooit aan op Howland en 
ondanks de grootste opsporings
actie die ooit werd gehouden, 
werd nimmer een spoor van 
het vliegtuig en de bemanning 
gevonden. Het mysterie houdt 
tot op de dag van vandaag veel 
mensen bezig. 

Sneller en hoger 
Haar landgenote Ruth Nichols 
(afb. 24,25) maakte haar eerste 
solovlucht in een watervliegtuig 
en was ook de eerste vrouw die 
in 1924 een brevet voor water
vliegtuigen kreeg. Tijdens de 
transcontinentale luchtrace voor 
vrouwen van de oostkust naar de 
westkust van Amenka in 1930, 
evenaarde ze bijna het record 
voor mannen. Deze jaarlijkse 
race voor vrouwen - geringschat
tend ook wel de Powder Puff 
Derby genoemd - werd voor het 
eerst m 1929 gehouden en bleek 
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meer publiek te trekken dan een 
soortgelijke race voor mannen 
en werd daarom na twee jaar 
weer afgeschaft in 1931 bracht 
ze het snelheidsrecord voor 
vrouwen op 340 km/uur en het 
hoogterecord op 9430 meter. 
Hoogtevluchten waren in die 
jaren niet zonder gevaar, want er 
bestonden nog geen moderne 
zuurstofmaskers. Op haar hoog-
tevlucht nam Ruth Nichols een 
zuurstofFies met een rubberslang 
mee en klemde het ene uit
einde tussen haar tanden. Geen 
wonder dat op grote hoogte haar 
tong bevroor. In 1931 wilde ze 
een poging doen om als eerste 
vrouw een solovlucht van New
foundland naar het vaste land 
van Europa te maken, maar kort 
vóór vertrek vernielde ze haar 
Lockheed Vega 'Akita' bij een 
ongeval (afb. 26). Bij deze crash 
brak ze vijf ruggenwervels, maar 
van opgeven wilde ze niet weten. 
Ze bleef vliegen, eerst in het gips 
en later in een stalen korset. Ze 
gaf haar ambitie pas op toen bij 
een volgend ongeval haar vlieg
tuig in vlammen opging. 

Naar andere continenten 
In Engeland ging de ambitie 
van de dames vooral uit naar 
langeafstandsvluchten. Amy 
Johnson, die haar baan als 
secretaresse niet meer zag zit
ten, nam vlieglessen en kreeg in 
december! 929 haar brevet. Ze 
haalde bovendien haar diploma 
voor vliegtuigmonteur (afb. 27, 
28). Met nauwelijks vijftig uren 
vliegervaring begon ze op 5 mei 
1930 aan een solovlucht naar 
Australië. Een niet ongevaarlijke 
vlucht over onherbergzame 
gebieden en onderweg weinig 
goede vliegvelden. Ook had ze 
nog nooit boven zee gevlogen en 
wist nauwelijks iets van navi
gatie. Later gaf ze toe dat haar 
zelfvertrouwen was gebaseerd 
op onwetendheid. Onderweg 
moest ze zelf diverse reparaties 
aan haar vliegtuig uitvoeren en 
verwisselde zelfs een propeller. 
Haar monteurdiploma kwam 
dus goed van pas. Na een 
enerverende vlucht landde ze 
na 19 dagen m Port Darwin en 
was ze de eerste vrouw die deze 
solovlucht volbracht (afb. 29). 
In Engeland kreeg ze daarna de 
bijnaam 'Queen of the Air'. In 
1932 bracht ze het snelheidsre
cord Londen - Kaapstad op haar 
naam met een tijd van 4 dagen 
en 7 uur en verbeterde dat nog 
eens in 1936 (afb. 30). Bij het 
begin van de Tweede Wereldoor-

29 Bijzonder stempel ter 
herdenking van de vlucht Amy 

Johnson naar Australië Met 
dit vliegtuig maakte ze in ig^i 
ook een vlucht van Londen 
naar Tokio 

log nam Amy Johnson dienst 
bij de vrouwenafdeling van de 
Engelse Air Transport Auxiliary 
(ATA), waar ze vliegtuigen van 
de fabrieken naar de vliegvelden 
overbracht. Op een van deze 
vluchten, op 5 januari 1941, 
verongelukte ze in slecht weer in 
de monding van de Theems en 
verdronk. Ondanks zoekacties 
werd ze nooit gevonden, 
jean Batten uit Nieuw Zeeland 
was ook een dame met dürfen 
zelfvertrouwen (afb. 31,32). Haar 
ouders hadden voor haar een 
carrière in de muziek bedacht, 
maar zelf had ze andere ambi
ties. Ze verkocht haar piano en 
vertrok naar Engeland, waar ze 
op 23-jarige leertijd haar brevet 
haalde. Op 8 mei 1934 begon ze 
aan een solovlucht naar Australië 
en na bijna 15 dagen arriveerde 
ze in Port Darwin, vier dagen 
minder dan Amy Johnson in 
1930. In 1935 keerde ze terug in 

Engeland en met het geld dat ze 
verdiende met lezingen kocht 
ze een moderne Percival Gull. 
In novemben935 maakte ze 
met dit toestel in twee dagen en 
dertien uur een solovlucht van 
Londen naar Natal in Brazilië 
en in 1936 maakte ze opnieuw 
geschiedenis met haar solo
vlucht van Engeland naar Nieuw 
Zeeland. In een recordtijd van 
zes dagen en 18 uur vloog ze 
naar Auckland (afb. 33). jean 
Batten kreeg vele onderscheidin
gen; ze ontving onder meer de 
Brittannië Trophy van de Engelse 
Royal Aero Club en de Challenge 
Trophy van de Internationale Ver
eniging van vrouwelijke vliegers. 
Daarnaast was ze Ridder van 
het Franse Legioen van Eer en 
Commander of the Order of the 
British Empire. 

Rival ititeit 
In Frankrijk bleven de vrouwen 
niet toekijken hoe elders in de 
wereld hun seksegenoten het 
ene na het andere record op hun 
naam brachten. Maryse Bastié 
(afb. 34) haalde haar brevet in 
1925 met het doel 'de aandacht 
van het publiek te trekken', 
een veel gehoorde uitspraak 
van vrouwelijke piloten bij het 
begin van hun carrière. Om die 

aandacht te trekken vloog ze bij
voorbeeld onder bruggen door. 
In 1928 trad ze als instructeur 
in dienst van een vliesxschool 
en in juli van dat jaar tracht ze 
het duurrecord op bijna 27 uur. 
Twee jaar later verbeterde ze dat 
record tot bijna 38 uur, waarvoor 
ze 1 dag en 2 nachten in de lucht 
bleef Misselijk van de uitlaatgas
sen en lijdend aan hallucinaties, 
wreef ze eau de cologne in haar 
ogen om wakker te blijven. De 
dames hadden er wel wat voor 
over! Overigens was ook in 
Amerika het vestigen van duur-
records een 'geliefde' bezigheid. 
Daar bleven Frances Marsalis 
en Helen Richy in 1933 bijna tien 
dagen in de lucht. Ze sliepen om 
beurten en hun vliegtuig werd 
regelmatig in de lucnt bijgetankt. 
Tijdens de kerstdagen liet het 
tankvliegtuig aan een touw een 
klein kerstboompje en een diner 
met kalkoen in hun vliegtuig zak
ken. Maar Maryse Bastié deed 
meer. In 1932 verbeterde ze het 
hoogterecord van Ruth Nichols 
tot 9.790 meter Vier jaar later 
verbeterde ze het record over de 
zuidatlantische oceaan van Jean 
Batten met ruim 1 uur (afb. 35, 
36). In de Tweede Wereldoorlog 
diende ze als Kapitein bij de Vrije 
Franse Stnjdkrachten. Op 6 juli 
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1952 vond ze de dood, toen het 
militaire vliegtuig, waarin ze als 
passagier meevloog, veronge
lukte. 
Ook Helene Boucher vestigde in 
haar korte leven diverse records 
(afb. 37). In 1931 behaalde ze op 
23jange leeftijd haar brevet en 
specialiseerde zich m snelheids
viuchten. In augustus 1934 
verbeterde ze met de Caudron
Renault 'Rafale' enige malen het 
snelheidsrecord voor vrouw/en 
en aan het eind van die maand 
had ze met 445 km/uur het snel
heidsrecord voor alle categorieën 
vliegtuigen in handen. Evenals 
haar collega Maryse Bastié, w/erd 
ze voor haar prestaties in het 
Legioen van Heropgenomen. Op 
30 november!934, op 26jarige 
leeftijd, verongelukte ze tijdens 
de landing met haar racevlieg
tuig. Haar landgenote Maryse 
Hilsz begon met parachutesprin
gen, maar raakte verknocht aan 
het vliegen en werd beroemd 
door haar langeafstands en 
hoogtevluchten. Eind 1930 
maaKte ze een solovlucht heen 
en terug van Parijs naar Saigon. 
In afb. 38, waar ze samen met 
Helene Boucher is afgebeeld, is 
dit feit filatelistisch vereeuwigd. 
In 1933 maakte ze in bijna zeven 
dagen een solovlucht van Parijs 
via Saigon naar Tokio. Daarna 
wijdde ze zich aan hoogtevluch
ten; in 1936 bereikte een hoogte 
van 14.300 meter, een record 

42 Bijzonderstempel 
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voor vrouwen, dat dertig jaar 
lang op haar naam bleef staan! 
Evenals Maryse Bastié diende ze 
in de Tweede Wereldoorlog als 
Kapitein bij de Vrije Franse Stnjd
krachten en ook zij verongelukte, 
op 30 januan 1946, als passagier 
in een militair vliegtuig. De vlieg
prestaties van de Franse dames 
hebben veel bijgedragen aan de 
acceptatie van vrouwen in de 
luchtvaart. 

Vrouwen in de ooriog 
In de Tweede Wereldoorlog 
hebben veel vrouwen hunland 
als piloot gediend. In de meeste 
landen werd hun echter niet 
toegestaan aan gevechtsacties 
deel te nemen. Hun taken 
bestonden voornamelijk uit het 
overvliegen van vliegtuigen van 
de fabrieken naar de militaire 
vliegvelden of het proefvliegen 
van toestellen na reparaties 
(afb. 39). Soms deden ze ook 
gevaarlijker werk, zoals het 
testen van nieuwe vliegtuigen. In 
Duitsland kreeg Hanna Reitsch 
daarmee grote bekendheid (afb. 
40). Ze maakte testvluchten met 
het Me163 raketvliegtuig en zelfs 
met het proefmodel van de Vie, 
een bemande versie van de Vi 
vliegende bommen en bedoeld 
voor zelfmoordaanvallen (afb. 
41). Zover IS het nooit gekomen, 
dat ging zelfs Hitler te ver. De on
bemande Vi's richtten aan het 
eind van de oorlog grote schade 
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aan in Londen en Antwerpen 
(afb. 42). In Rusland waren 
vrouwen wel actiefin de strijd 
in de lucht. Aan het oostfront 
namen honderden vrouwen 
deel aan luchtgevechten en 
bombardeerden Duitse troepen 
en stellingen. Onder hen waren 
Marina Raskova en Valentina 
Grisodubova, die in 1938 samen 
met Pauline Ossipenko een lan
geafstandsrecord voor vrouwen 
op hun naam hadden gebracht. 
Met hun Tupoiev 37 'Rodina' 
vlogen ze toen nonstop van 
Moskou naar Komsomoisk, een 
afstand van 5947 km. (afb. 43, 
44). Marina Raskova sneuvelde 
in 1943 als jachtvlieger en kreeg 
een staatsbegrafenis. Valentina 
Grisodubova was commandant 
van een afdeling bommenwer
pers met 300 mannelijke piloten 
en technisch personeel. Ze 
overleefde de oorlog en kreeg 
later een functie in de burger
luchtvaart. 

Emancipatie een feit 
Meteen ijzeren wil, dürfen 
doorzettingsvermogen hebben 
vrouwen bewezen niet voor 
hun mannelijke collega's onder 
te doen en hebben ze op hun 
manier bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de luchtvaart. 
Daarbij zijn ze altijd vrouw geble
ven. Toen Amy Johnson na haar 
heroïsche vlucht naar Australië 
in 1930, in Darwin landde en met 

uit haar vliegtuig klom, dacht 
men even dat ze was flauwge
vallen. In werkelijkheid zat ze 
ineengedoken in de cockpit 
'heur' haarte kammen en haar 
gezicht te poederen. Of zoals 
Lady Mary Heath, die al in 1928 
alleen van Londen naar Kaapstad 
vloog. Speciale vliegkleding vond 
ze maar flauwekul; ze vloog 
daarom in een iapon en droeg 
schoenen met noge hakken (afb. 
45). Bovendien had ze haar vlieg
tuig blauwgroen laten schilderen, 
omdat die Kleur beter paste bij 
de steen in haar ring. De discus
sies in kranten en tijdschriften 
in de jaren twintig en dertig, 
of vrouwen wel op hun plaats 
waren in de luchtvaart, zijn al 
lang verstomd. Tegenwoordig 
kijkt men er niet meer van op dat 
vrouwelijke piloten de grootste 
passagiersvliegtuigen besturen, 
zoals Lynn Ripplemeyer, in 1984 
de eerste vrouwelijke gezagvoer
der op een Boeing 747 jumbojet 
(afb. 46). Ook vliegen ze met 

straaljagers, zoals Jacqueline 
Cochran die in 1953 als eerste 
vrouw de geluidsbarrière door
brak (afb. 47,4&). De acceptatie 
van vrouwen in de luchtvaart is 
echter niet vanzelf gegaan, heel 
lang hebben vrouwen moeten 
vecnten tegen de weerstand 
bij mannen en tegenwerking 
door allerlei instanties, tot op 
het hoogste niveau. De tijden 
zijn veranderd. De waardering 
voor vrouwen in de luchtvaart 
en in het bijzonder voor hun 
bijdrage in oorlogstijd, bleek 
onlangs nog door de uitreiking 
van de Gouden Medaille van 
het Amerikaanse Congres door 
president Barack Obama aan de 
in 1943 door Jacqueline Cochran 
opgerichte Woman Airforce 
Service Pilots (WASP) (afb. 49). 
De vraag is waarom vrouwen 
zo graag wilden vliegen. Het 
antwoord daarop kan worden 
samengevat als 'zichzelf willen 
bewijzen en anderen bewijzen 
dat ze iets konden'. 

Literatuur. 
Alone in the Sky door Jean 

Batten; Airlife Publishing Ltd., En
geland 19S7, ISBN 7 85370 023 4 

Skystars door Ann Hodgman, 
McClelland sj Stewart Ltd., Ca
nada 7987, ISBN o 68Q 30870 7 

Heroines of the Sky door Hervé 
Lauwick, Frederick Muller Ltd., 
Londen 7960, Geen ISBN 

Women of the Air door Judy 
Lomax, Doad, Mead el Company, 
New York igSy, ISBN 0396 
o8g8o7 

Diverse websites 

^5 lady Maty Heath held met van vliegkleding 
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Jacqueline w 
Cochran 
Pioneer Pilot \ ^ 

■ ■ i i i i a i t i f t 
4y en 48 Jacqueline 
Cochran won in 793S 

Bendix race, de inter

continentale vliegroce 
van Los Angeles naar 
Cleveland en was in 7953 
de eerste vrouw die de 
geluidsbarnère doorbrak 

46 Lynn Ripplemeyer, de eerste vrouwelijke 
gezagvoerder van een By4y passagiersvliegtuig 

4c) In 2010 werd door president Obama 
de Gouden Medaille van het Amenkoanse 
Congres toegekend aan de Woman Aiiforce 

Service Pilots (WASP) 
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LUFTHANSA 

Op 21 januari was er 
een eerste vlucht van 
deze maatschappij van 
Frankfurt via Dakar naar 
Manaus, gepland met de 
MD-ii Cargo, maar uitge
voerd met de B-747-400. 
Eerst Frankfurt - Manaus, 
dan Dakar - Manaus, dan 
Manaus - Bogota en dan 
Manaus - Frankfurt. 
(1,2,3,4). 
Eind maart begon ook de 
zomerdienstregeling in 
Duitsland en wel op 27 
maart met de eerste vlucht 
met de B-737-500 van 
Palermo naar Francoforte, 
met post uit Italië, Malta, 
San Marino en Vaticaan 
(5, 6, 7, 8) . 
Ook op 27 maart met de 
B-737-500 van Frankfurt 
naar Trondheim v.v. (9, 
10) Op 2 april werd nog 
even München - Antalya 
gevlogen met de A-321. 
(11) 
Op 30 April met de CRJ-
700 van Düsseldorf naar 
Bergen vv (12,13) 
Dan was er ook dit jaar 
weer een FISA congres in 
Europa en wel in Graz. 
Vanuit Essen werden er 
verschillende vluchten 
gemaakt en dat werd ook 
filatehstisch vastgelegd. 
Post uit UNO Wenen, 
New York en Geneve. (14, 
15,16) dan Essen - Graz, 
Essen - Frankfurt en Dres
den - Graz. (17,18,19) en 
Graz-Dresden en UNO-
Wenen naar Dresden (20, 
21) en daarbij ook nog 
afgebeeld het aankomst
stempel in Graz. 

KÄTI lörgen Si,iiLpers 
C/o rtVEBRJA 2011 
S e i c r s b c r g 
AJWlOCnii Östemnch 



50E DAG AEROFIUTELIE 

50e Dag van de Aerofilate-
lie en 75-jarig bestaan van 
De Vliegende Hollander 
wordt gevierd op 15 
oktober a.s. in Apeldoorn 
tijdens Postex 2011 in de 
Americahal. Daar zal ook 
bijgaande envelop met 
stempel verkrijgbaar zijn 
die wordt beplakt met een 
eigen bijzondere post
zegel, ontworpen door 
de Vliegende Hollander. 
(25). 

^^cHoiƒ5^^ 

^ ^ \%\ 2011 ^ ^ 

imMMMI 

5̂ Z 

587 



NEDERLANDSE POST 
IN DE OVERGANG 

F R A N S H E R M S E , S I T T A R D 

Nationale post 
Op 15 januari 1799 werden de 
posterijen in Nederland genatio
naliseerde (afb. i ) Dit gebeurde 
tijdens het bestaan van de zo
genoemde 'Bataafse Republiek', 
die echter niet het gehele gebied 
van het huidige Nederland om
vatte. Na de opheffing van het 
Koninkrijk Holland in i8 io werd 
de Nederlandse Post ingelijfd bij 
de Franse Post, met alle postale 
kenmerken van dien, zoals de 
departementstempels (afb. 2). 
Deze bleven ook na 1813 nog 
enige tijd in gebruik, eventueel 
met gekapt nummer. In 1928 
werd de officiële naam van de 
post 'Staatsbedrijf der Posterijen, 

De laatste jaren volgen de structuurwijzigingen bij 

de Nederlandse Post elkaar in hoog tempo op. Dit 

wordt enerzijds veroorzaakt door de veranderende 

marktomstandigheden (concurrentie), anderzijds 

door de gestage afname van het postvolume door de 

toenemende digitalisering. Dit proces leidde tot de 

derde naamsverandering in 13 jaar tijd. 

Telegrafie en Telefonie^, afgekort gegrift. In 1989 veranderde de 
PTT (afb. 3). Deze afkorting is naam in 'Koninklijke PTT Ne-
nog bij velen in het geheugen derland' (KPN) (afb. 4), met als 

119 
LEYDE 

afij 2 departementstempel, Leiden 

figri^i 
kpnnv 

80 1998nederland 

Ct 

werkmaatschappijen PTT Post 
en PTT Telecom. In 1996 kocht 
de PTT het Australische bedrijf 
TNT (Thomas Nationwide Trans
port). Deze aankoop zou grote 
gevolgen hebben. 

Verzelfstandiging Post en 
beursgang 
Na de aankoop van TNT werd 
voor de Post de naam TNT Post 
Groep (TPC) ingevoerd. In 1998 
werd de splitsing tussen TPC 
en KPN een feit (afb. 5a, b). Op 
29 juni 1998 ging TPC naarde 
beurs. 
De filatelisten kregen een gratis 
aandeel van o cent (afb. 6). De 
bedrijfskleur bleef vooralsnog 

PTT 
cfi} 

o/i). 6 
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Ter gelegenheid van de nieuwe naam heeft PostNL een 
bijzondere aanbieding. Vla de Kaartenservice van PostNL 
kunt u t/m 15 juni 2011 gratis een standaard dubbele kaart 
maken en versturen. U betaalt dus geen € 2,86 voor een 
kaart inclusief verzendkosten, maar helemaal niets. En het 
mooiste is dat op deze kaart een werkelijk unieke postzegel 
komt. Een postzegel met het nieuwe logo die speciaal voor 
dit moment is ontworpen. Ga snel naar de Kaartenservice 
op postnl.nl/kaart, maak een kaart voor wie u maar wilt, 
en vul bij het afrekenen de actiecode PostNL in. 

post 

aß 12 

rood (afb 7) Op 15 mei 2006 
kwam er opnieuw een naams 
Veranden ng de naam van het 
postbedrijf werd TNT Post en de 
bednjfskleurwerd oranje (afb 
8) Deze kleur wordt ovengens 
ook al door een bank gevoerd die 
men tijdens de Tour de France 
regelmatig door het beeld ziet 
fietsen Tenslotte splitste eind 
mei 2011 TNT Post zich af van 
Express en werd een zelfstandig 
bednjfmetals naam PostNL, 
met een nieuw logo Het nieuwe 
bedrijfgingop3i mei 2011 naar 
de beurs (afb 9) 

Overgang naar PostNL 
Reeds m de eerste maanden van 

2011 kwamen er pseudopost
waardestukken in omloop, waar
op na enig puzzelen de letters 
PostNLte vinden waren (afb i o , 
n) Ze werden ovengens nog 
gestempeld met het datumloze 
Inkjetstempel TNT Post (') In 
het huisaan huis blad 'Er is post' 
werd eind mei de mogelijkheid 
aangeboden om gratis (wens) 
kaarten te versturen, naar eigen 
ontwerp (afb 12) De kaarten 
werden geproduceerd door de 
firma Hallmark, die reeds eerder 
kerstkaarten produceerde' 
Het aanbod gold tot 15 juni 
en er werd gretig gebruik van 
gemaakt (afb 13) De envelop
pen, waann de kaarten werdeif 
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verstuurd, waren voorzien van 
een port betaald zegel met het 
nieuwe logo 'postnl' en werden 
gestempeld met een inkjetstem
pel TNT POST (i) De overgang 
was dus nog met compleet In 
de maand juli doken de eerste 
enveloppen op met de tekst 'Port 
Betaald/Port Payé/PaysBas' met 
het nieuwe logo 'postnl' (afb 
14) Daarnaast blijven voorlopig 
enveloppen met 'TNT POST Port 
Betaald' m gebruik (afb 15) 

Literatuurverwijzingen 
' DrG Hogesteeger 200 jaar 

Post in Nederland 1799 1999 
^ 'Mail', een uitgave van TNT, 

bestemd voor medewerkers 
van TNT Post, NR 5, mei 2011 

' 'Filatelie' 2011 5 p 360362 
Kerst en Nieuwjaarspost 2010 

ajb Cl 

Port Betaald 
Port Payé 
Pays Bas 

ajb 13a mfufmnfimmnmm 

T N T Post 
Port betaald 
Port Payé 
PaysBas 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
20II (verschijnt 8 november 
2011) moeten uiterlijk op i 
oktober 2011 in het bezit zijn 
van de redactie van 'Filate
lie', Postbus 30014, 
1303 AAAlmere 
of op die datum per e-mail 
naar redactie(3)defilatelie.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. 

TENTOONSTILLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
2011 

25 september: 
Lichtenvoorde. Jaarlijkse 
verzameibeurs. 'de Swite', 
van Schuttersgilde 'St.Swi-
bertus' , Hendrik Leemrei-
zestraat 2,10-1630. 
Tel: 0544-375707. 
henkflneuink@hotmail.com 

I oktober: 
Spijkenisse. Halfjaarlijkse 

_ regiobeurs, partycentrum M. 
— en E. Molenaar, Winston 
° ChurchilUaan, 10-16. Email: 
^ j.arandia2(3) chello.nl 

~ 8-9 oktober: 
L̂  Utrecht. Grote internationale 
^ uerzamel-cn curiosamarkt. Vee-
•^ markthal, Sartreweg, 930-
"^ 1630. Tel: 0317-614760/06-
3 12918888. 
UJ 
t— 
2 9 oktober: 
Z^ Heemstede. Jubilcumbeurs 100 

jaar Op Hoop uan Zegels, 'Cas-

Americahal, Laan van Erica 
50, vr/za: 10-17, zo: 10-16. 
uJUJUJ.postex.nl 

14-16 oktober: 
Apeldoorn. 
Jubileum Luchtposttentoonstel
ling tgu 75 jaar De Vliegende 
Hollander en 50ste dag van de 
Aerojïlatelie in de Americahal 
tijdens de POSTEX2011. 
Wedstrijdtentoonstelling 
(W2 en W3) met propagan
da. Bijzonder poststempel 
en speciale enveloppe met 
persoonlijke postzegel ter 
gelegeheid van het 75-jarig 
bestaan van de VH. Infor
matie bij Secretaris De Vlie
gende Hollander, De Kolk 13, 
3931WN Woudenberg. 
UJUJW.de-uliegcnde-hoilandcr.com 

15 oktober: 
Hilversum. Postzegel en 
Poststukken najaarsbcurs, 
Wijkcentrum De Koepel, 
Kapittelweg 399a, 10-16. Tel: 
035-5386170. 

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

Nieuwe Markt 6,10-17. Tel: 
055-3558600. uiuJUJ.emde-
jaarsbeurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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

10 september: 
De Meern. Cultureel centrum 
De Schalm, Oranjelaan 10, 
9-12. Tel: 0348-443237. 
Gouda. Zaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 
0182-374230/06-11837028 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 

Tel: 055-3558600. 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde i, 930-1630. Tel: 
06-53260579/0182-394584. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322. 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan i, 10-16. 
Tel: 0172-216239. 
Veendam. Wijkcentrum 
'Dukdalf', De Reede i, 10-16. 
Tel: 0598-625021. 
Woerden. Al-Barid, Ver
enigingsgebouw Excelsior, 
Singel 45a, 930-15. Tel: 
0348-418770. 
si(tskebreunesse@hotmail. com 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

18 september: 
Alkmaar-Oudorp. Wijk
centrum 'De Oever', 
Amstelstraat i, 10-16. Tel: 
072-5896190. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat i6 i , 9-12. Tel: 
0224-298416. 
Sittard. Scholengemeen
schap Trevianum, Bradleys-
traat 25. Tel: 046-4422264. 

f Q A ca de luifel ' . Herenweg 96, 
J 7 V 11-1530-Tel: 023-5334252. 

14-16 oktober: 
Apeldoorn. 
Postex 2011. Nationale ten-
toonstellimng en beurs, 

12 november: 
Veenendaal. Haljaarlijkse uer-
zamelaarsbeurs Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8. 
tel. 0318-518505 
deglobe-t;ndaal@)liue.nI 

19 november: 
Kloetinge. Najaarsbeurs, Ami
citia, Schimmelpennickstraat 
14,10-17. Tel: 0113-227945. 
m.bcueru)ijk@uccre.nl 

2-4 december: 
Monaco (F). Monacophil 2011, 
Club de Monte-Cario, c/o 
Musée des Timbres en des 
Monnaies, 11 Terasses de 
Fontvieille. Meer info: www. 
monacophil.eu 

28-29 december: 
Barneveld. Eindejaarsbcurs 
& Stamptales, Veluwehal, 

Postzegclen is een sportieve bezigheid 

II september: 
Anna Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21, 930-
13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
BaanderherencoUege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13. Tel: 024-
6413608/6414349. 

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

17 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-322034/340484. 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55,10-16. 

Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. Email: 
ver2am£lbeursueghel(a)home.nl 

19 september: 
Markelo. Socuruimte 
sporthal 'de Haverkamp', 
Stationsstraat 30,10-16. Tel: 
0547-363000. 

20 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
UJ.j.m.goossens(3)chello.nl 

24 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur). 
Bilthoven. 't Vogelnest bij 

Zuiderkapel, Boslaan i, 10-
16. Tel: 0346-572593 (na 19 
uur) Ver. F.C. Oost-Europa. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13-16. Tel: 
0181-415640. haloouerbeel<@ 
planet.nl 
Deventer. Wijk en zalencen
trum, Van Vlotenlaan 85, 
10-16. Tel: 0570-644136. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Kapelle. De Vroone, 10-17. 
Tel: 0113-227945. 
m.bei;eru;ijk@ueere.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
Veenendaal. CSG 'het Per
ron ' , Sportlaan 11-13,10-16. 
Tel: 06-12960344. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 10-15. Tel: 
038-4216493. 

25 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, g-12. Tel: 0227-
542286. 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel: 
020-6942002. 
Echt (L). Café De Weegbrug, 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
hotterb£ekx@)hetn et.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. 
Tel: 0316-527954. Email: 
jan.s.roelo/sen(5)planet.nl 
Lichtenvoorde. 'De Swite', 
Hendrik Leemreizenstraat i, 
10-1630. Tel: 0544-375707 
(na i8u). henkgrieumkg) 
hotmail.com 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingseweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

26 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
u;.j.m.goossens(a)chello.nl 

I oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. Tel: 
0229-582544. 
Groningen. Huize Patrimo
nium, Berkenlaan, 10-16. Tel: 
050-5349131. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. Tel: 
078-6814441. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis-
traat i, 10-16. Tel: 06-
21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. Tel: 
0341-256163. 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 
4,10-15. Tel: 0181-616995. 
malieu@planet.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijk-
hof, Bilderdijkhof 1,10-15. 

mailto:henkflneuink@hotmail.com
http://chello.nl
http://jaarsbeurs.nl
mailto:ijk@uccre.nl
http://planet.nl
mailto:ijk@ueere.nl
http://et.nl
http://hotmail.com
mailto:malieu@planet.nl


Tel: 0297-525556. 

2 oktober: 
Heemskerk. Kennemercol-
lege, Plesmanweg450,10-16. 
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. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530 Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat4,10-16 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 
Tiel. gebouw AVGN, Schee-
ringlaan 4a, 1330-16. Tel: 
0344-623545. 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 
86,10-15 Tel- 0597-
592676/421497. 

9 oktober: 
Anna Paulowna. Ontm 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. 
Wij'chen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13. Tel: 024-
6413608/6414349. 

12 oktober: 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpennmckstraat 14, 
10-17. Tel: 0113-227945. 
m hivaw\]k@veere nl 

15 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 
Apeldoorn. Wijkcentrum 
'Het Bolwerk', Ravelijn 55, 
10-16. Tel 055-3558600. 
Appingedam. ASWA-ge-
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10-16. Tel: 0596-611454. 
Boskoop. 'In de Stek', Put-
telaan 148,13-17. Tel. 0182-
615136. pjdekomn3@casema nl 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. Tel: 
078-6150511/0184-415437. 
Schoonhoven. Verenigings-
huis De Zilverstad, 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: 
uenomelbcursueflhel@)home nl 

18 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
u)j m goossens^chdlo nl 

20 oktober: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, va 19 Tel: 045-
5415088 

22 oktober: 
Assen. Sporthal Peelo, 
Scharmweg 31, 930-16. Tel: 
050-5033926. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13-16. Tel: 
0181-415640. haloouerbe£k@ 
planet nl 
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: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 9-12. Tel- 0227-
542286. 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel: 
020-6942002 

24 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
w] m 300ssens@chcllo 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 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d Haarlaan 6, 930-13. 
Tel- 0297-289322 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179 
Rozenburg (ZH). Zaal Ad-
ventskerk. Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,10-16. Tel: 
0181-214224. 
Tolbert. Dorpshuis Tolbert, 
Meester Boonstraplant-
soen 4,10-16. Tel 050-
5343470/5019547-
Zeewolde. 'De Sfinx', 
Flevoweg 69,10-17. Tel: 
0341-426049 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 10-15. Tel: 
038-4216493. 

29 oktober: 
Zeewolde. De Sfinx, Flevo
weg 69,10-17. Tel: 0341-
426049. 

30 oktober: 
Echt (L). Cafe De Weegbrug, 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
hotterbeekx@hrtnrt nl 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. 
Tel 0316-527954 Email 
jan s roclo^en(3)planrt nl 

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

5 november: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. Tel: 
0229-582544. 
Ede. 'Ons Huis' , Prinsesse-
laan, 10-17. Tel. 06-
48708253 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. Tel 
078-6814441 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530 Tel- 035-6216261. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis-
t raa t i , 10-16. Tel: 06-
21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746 
Nunspeet. De VVheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. Tel: 
0341-256163 
Schagen. Spartahal, Zuider
weg 2a, 9-16. Tel: 0226-
722920. 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijk-
hof, Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 
Vlissingen. hetMajoraat, 
Van Hogendorpweg 58a, 
10-17. Tel: 0118-464109. 

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

12 november: 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400 Tel: 
0182-374230/06-11837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530 Tel. 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16 Tel-
0227-542286 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630 Tel. 
0318-513222 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel 010-
5916747 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8, 930-1530. 
Tel: 0318-5185052. 
Voorschoten. Sporthal 
De Vliethorst, Burg v d. 
Haarplein 9,10-16 Tel: 071-
5611719. cor@i;erlooij nl 

13 november: 
Anna Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21, 930-
13. Tel: 0223-531518 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
BaanderherencoUege, Baan-
derherenweg 2,10-13 Tel. 
0411-688620 
Hengelo. Hotel van der Valk, 
Bornseweg 400, 930-16. Tel: 
050-5033926 
Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76, 10-13. Tel: 024-
6413608/6414349. 

15 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
u)j m floossens(p)chcllo.ni 

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

ig november: 
Apeldoorn. Wijkcentrum 
'Het Bolwerk', Ravelijn 55, 
10-16. Tel: 055-3558600. 
Bilthoven. 't Vogelnest bij 
Zuiderkapel, Boslaan i, 10-
16. Tel: 0346-572593 (na ig 
uur) Ver. F.C Oost-Europa 
Brielle. Zalencentrum, Bos
koop. 'In de Stek', Puttelaan 
148,13-17. Tel- 0182-615136. 
pjdEl<onina(a)casema nl 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 

I Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel 0297-289322. 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan i, 10-16 
Tel- 06-53260579/0182-
394584. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

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

26 november: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-322034/340484. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelhuslaan 35,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur). 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde i, 930-1630. Tel: 
06-53260579/0182-394584 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13-16. Tel: 
0181-415640. halooi)erbcek@ 
planet nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel 035-6216261. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein i, 10-15 Tel: 
0521-515835. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat 1,10-15. Tel: 
038-4216493. 

27 november: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 9-12 Tel: 0227-
542286. 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel. 
020-6942002. 
Echt (L). Cafe De Weegbrug, 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
hotterbeekx@lietnet nl Weert. 
Scholengemeenschap Philips 
van Home, Wertastraat i. 
Tel: 0495-54166. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. 
Tel: 0316-527954. Email: 
jan s rocloJsen@planet nl 
Wijk bij Duurstede. Vikmg-
hal, Karolmgseweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

28 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Brumeweg 272, 

19-1930. Tel: 024-3974654. 
lü.j m goosscns(a)chello nl 

VEILINGEN 

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

II september: 
Zwijndrecht. Sheraton & 
Peel, najaarsveiling. 

21-25 november: 
Wil (CH). Veiling 2011 
Auktionshaus Rapp. 

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 merkelenscfflmuscom 
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 Bondsbibhotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibhotheek 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 knbfnl/b:bliotKecl< krijgt 
u informatie over de collectie 
in Baarn. Zoals een overzicht 
van tijdschrifl:enabonnemen-
ten, nieuwe boekaanwinsten 
en leenmogelijkheden 
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®)knbJnl). 
De Bondsbibhotheek... een 
surfbezoekje waard' 



PING-PONGEN MET 
KAT EN MUIS 

JOS M . A . G . S T R O O M , N I J M E G E N 

Op 26 januari werd er, ter gelegenheid van de lancering van de website 

www.postzegelontwerpen.nl, in het Museum voor Communicatie in Den Haag, 

een symposium gehouden over postzegelontwerpen in Nederland. Een van 

de sprekers was Barry de Bruin, ontwerper van postzegels en partner in het 

ontwerpbureau Ping-Pong Design in Rotterdam. We zouden Ping-Pong al ken

nen als ontwerper van het blokje Kinderzegels 2004 (Afb i). De lezing van de 

Bruin ging over het ontwerpproces van postzegels, en er kwamen ook blokjes 

van de serie "Mooi Nederland" ter sprake. 

Mooi Nederiand 
De sene "Mooi Nederland" is gestart in 
februan 2005, waarbij aan Nijmegen de eer 
te beurt viel om onderwerp van het eerste 
blokje te zijn (Afb 2) Centraal daann staat 
"Belvedère", met daaronder een pano

ramisch stadsgezicht, waann een aantal 
kenmerkende elementen voor Nijmegen 
afgebeeld zijn Ook in elk volgend bloK 
werden specifieke en dus kenmerkende 
aspecten voor een nieuwe plaats bij elkaar 
gebracht Op het einde van het jaar versche

nen twee 'verzamelblokjes', waarin alle tien 
blokjes verwerkt waren (Blokjes 1 t /m 10 en 
verzamelblok 1 en 2) 
In zijn lezing vertelcie Barry de Bruin, dat 
Ping-Pong Design de ontwerpen voor de 
blokken van "Mooi Nederland" van het 
jaar 2006 maakte Ookm dat jaar werden 
er tien blokjes en twee verzamelblokken 
uitgegeven (Blok n t/m 20 en verzamelblok 
3 en 4) Goed is te zien, dat hier een andere 
ontwerper aan het werk geweest is, met meer 
beeldvullende collages Over de blokjes van 
2006 meldde De Bruin in zijn lezing een aar
digheidje, waarover ik nergens iets gelezen 
heb in elk blokje zitten een kat en een muis 
verstopt 

Kat en Muis in 2006 
Omdat ik dit een leuk - en ongineel - onder
werp vond, ben ik op zoek gegaan Ik heb 
me daarbij met beperkt tot de tien blokjes, 
maar ook het prestigeboekje (Afb 3) met vijf 
blaadjes van elk twee zegels, de verzamel
blokjes en vier bijzondere bnefkaarten, de 
zgn Hanze-kaarten daarbij betrokken ' 

Mooi Nederland 

Afi 4 Blok MOOI Nederland M Leiden INVPH 2413) 
met de meest gebnjiHe afijeelaing van de Kat en de muis Aft) 2 Het eerste blokje Mooi Nederland Nijmegen 2005 (NVPH 2323) 

http://www.postzegelontwerpen.nl


Afb 6 Loerende poes en muts, detail \fan blokje T6 
(Enkhwzen, NVPH 2423) 

Afb 7 Blauwe kat en muis, links bovenm blokje -tg (Zwolle, 
NVPH 243g) 

^f 

Afb 9 Kat en mms op een spnngi^eer, blokje i8 
(Zutphen, NVPH 2437; 

En ja hoor, het klopt! Op alle blokken van 
Ping-Pong Design (in de NVPH catalogus 
genummerd als blok i i t /m 20 en verzamel-
blokken 3 en 4) heb ik een kat en een muis 
gevonden. En ook in het prestigeboekje en 
op de Hanzekaarten staan ze! 

Blokjes 
Al meteen op het eerste blokje (blokje 11, Lei
den) zien we de meest gebruikte afbeelding 
van de kat en de muis (Afb. 4). Merkwaardig 
is, dat de ontwerpers de volgorde van blokje 
11 en 12 kennelijk andersom hadden bedacht. 
Op blokje 12 zit de muis (nog) boven op de 
schoorsteen (Afb. 5), en het lijkt logisch dat 
ZIJ door de kat van blokje 11 juist daarvan
daan weggejaagd is 

In de blokjes 13 en i6 (Vlieland en Enkhui-
zen) IS een andere afbeelding van de kat 
gebruikt, namelijk een poes die 'om de hoek 
kijkt'. Het IS soms wel even zoeken, hoor! 
(Afb. 6, zie ook afb. 12). 

De fantasie van de ontwerpers lijkt dan even 

Afb 5 Detail van blokje 12 (Sit 
tard, NVPH 2414), met de muis 

nog op de schoorsteen 

v.iin>'.iinbiihiatittniK8tai 

uitgeput te zijn: in de blokjes 14,15 en 17 
zien we weer afbeeldingen van de eerste kat 
(weliswaar verschillend van grootte, maar 
toch identiek). Ook de blauwe kat (in blokje 
19) heeft eenzelfde vorm en is alleen maar 
anders van kleur (Afb. 7). Een apart grapje is 
de gekooide kat in blokje 20, Kampen (Afb. 
8). 

Het enige 'nieuwe' plaatje is dat van blokje 
18 (Afb. 9): kat en muis samen op een soort 
springveer. 

Prestigeboekje 
De omslag van Prestigeboekje PR 12 (Mooi 
Nederland 2006) is afafgebeeid in (afb. 3). 
Er staan tien elementen op en die zijn, in 
vergelijking met de tekeningen op de blokjes, 
nogal gestileerd. Ze zijn dan ook niet al
lemaal eenvoudig te herleiden tot het blokje 
van herkomst. Het uithangbord van het 
"Visserij Museum" in Woudrichem is door 
mij niet teruggevonden in blokje 14, maar is 
gehaald uit een van de fotobladzijden in het 
prestigeboekje zelf... 

Op vijf blaadjes van het prestigeboekje zijn 
steeds twee zegels afgebeeld. En voor de col
lages is een selectie gemaakt van elementen 
van de betreffende twee stedenblokjes. 
Hierbij doen zich echter twee opmerkelijke 
verschijnselen voor: 
Op het blaadje met de postzegels van Zut
phen en Deventer staan twee muizen: een 
op de springveer van blokje (Zutphen) en 
een die in z'n holletje kruipt fDeventer) (afb. 
io) ; Op het blaadje van Zwolle en Kampen 
zien we allereerst, dat het vogelkooitje (blokje 
Kampen) leeg is; Er zit geen kat in, maar er 
vliegt een vogel uit (Afb. n ) . En op de tweede 
plaats zijn de kat en de muis (Afb. 12) niet 
afkomstig van blokje Zwolle, maar van het 
blokje prestigeboekje Vlieland. We zien dit 
ook op de beeldzijde van de Hanzekaart van 
Kampen (Afb. 13). 

Hanzekaarten 
Hanzekaarten ziin postwaardestukken. 
Bnefkaarten, luchtpostbladen, postbladen 
zijn andere voorbeelden hiervan; het zijn 
complete postale eenheden, ze zijn klaar 

8 Gekooide kat in blokje 20 (Kampen, NVPH 2440) De muis waant zicb heel veilig op het schip rechts onder 

Aß n en 72 Afwijkende tekeningen 
in het prestigeboekje op de bladzijde 
van Zwolle en Kampen 
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Afli Tj Beeldzijde van 
de Hanzekaart Kampen 
met lege kooi en loerende 
poes, die beide met terug 

te vinden zijn op blokje 20 
(Kampen NVPH 2440) 

Ajb 14 Adreszijde van de 
Hanzekaart van Deventer met 
als postwaarde de Deventer 
postzegel (NVPH 2436) 

voor verzending (dus voorgefrankeerd). Ze 
w/aren overal verknjgbaar. Maar er zijn ook 
postwaardestukken, die beperkt verkrijgbaar 
zijn geweest. Zo waren ook de Hanzekaarten 
alleen verkrijgbaar bij de Collect Service van 
TPG Post, en bij verkooppunten in de betref
fende steden zelf De vier steden waren: 
Deventer, Kampen, Zutphen en Zwolle. 

Het zegelbeeld, op de adreszijde, is identiek 
aan de postzegels in de blokjes (Afb. 14). 
De tekeningen aan de beeldzijde van de 
Hanzekaarten zelf zijn in dezelfde stijl als de 
blokken en bladen in het prestigeboekje. Wel 
zijn er kleine vananten te zien, zoals de stand 
van de spnngveer, op de kaart van Zutphen 
(Afb. 15). 

Enfin, u ziet, er valt heel wat te beleven aan 
het 'gejaag' van de kat op de muis op blokjes 
MOOI Nederland 2006. Het 'gepingpong' 
van kat en muis is een veelzijdig gedoe.... 
Maar: hoe loopt het af met de kat en de 
muis? 

Eind goed, al goed 
In de reeks Mooi Nederland 2006 zijn alleen 
de verzamelblokjes (3 en 4) op FDC versche
nen. En juist daarop is de ontknoping te zien 
van Kat en Muis. 
Op verzamelblokje 3 staan beide figuren in 
een keurig 'pakje' met badge naast elkaar 
(Afb. i6). Klaar voor een receptie? En dan 
komen we bij het hoogtepunt van dit verhaal: 

het huwelijk tussen kat en muis (Afb. 17). 
Wat kan een dierenleven toch onvoorspel
bare wendingen aannemen en mooi zijn.... 

Noot: 
' Deze briefkaarten staan in Geuzendam's 
Catalogus van de Postwaardestukken van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen (uitgave 
van Po &, Po, 8e editie, 2008) vermeld onder 
de nummers PP062/5 (pag.184). 

Bron: Noviopost, Nijmegen. 
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Afi 15. Variant op de spnngveer 
van ajheeldmg 9, hierop de 
Hanzekaart van Zutphen 

Ajb 16 Detail van 
verzamelblokje 3 

(NVPH 2442), met 
kat en muis in officieel 

tenue en badge 

Ajb 17 FDC met verzamelblokje 4 (NVPH 2441) waarop, boven de postzegel van Schoonhoven (tweede van links} duidelijk het 
bruidspaar te zien is, waar onze kat (in bruidsjurk) en muis (in jacquet) zijn (ojhaar'^) liejde betuigt aan aartsnvaal muis Een mooi slot 

van deze zoektocht', nietwaar •' 



MICHEL - DEUTSCHLAND 2011 /2012 

In deze nieuwe uitgave 
vinden we alle postzegels 
die door de vele Duitse 
verzamelgebieden zijn 
uitgegeven. Alle gebieden 
zijn geactualiseerd en 
vele prijzen, waarvan de 
meeste een opwaartse be
weging tonen, zijn aan de 
huidige markt aangepast 
en doorgevoerd. Uiter
aard zijn ook alle nieuwe 
uitgaven, tot juni 2011, 
ingevoerd en geprijsd. 
De vele duizenden 
(+ 9.800) afbeeldingen 
zijn duidelijk en in kleur 
weergegeven. Ook hier 
zijn - waar nodig - extra 
verduidelijkende ver
grotingen afgebeeld waar
door type verschillen, etc. 
goed te herkennen zijn. 
De ruim 59.000 prijsnote-
ringen zijn over het alge
meen in twee kolommen 
weergegeven n.l. voor 
postfris ** of ongebruikt 
met plakker * en gebruikt 
6, met waar nodig prijzen 
voor zegels op briefen op 
FDC. Bij sommige oudere 
zegels en series vinden we 
drie kolommen, nl. voor 
*, ** en gebruikt S. 
In deze uitgave zijn de 
vele postzegelboekjes van 
het Duitse rijk, de gealli
eerde bezetting. West Ber
lijn en de BRD opnieuw 
bewerkt en uitgebreid. 
Ook de velletjes met 
zelfklevende zegels zijn in 
een aparte lijst opgeno
men en voorzien van een 
eigen nummer. Uiteraard 
vinden we ook de vele 
automaatstroken, samen
hangende zegels, velletjes 
uit postzegelboekjes, 
dienst- en veldpostzegels, 
alsmede de vele locale 
uitgaven en de zegels van 
de bezette gebieden uit 
de ie en 2e Wereldoorlog 
terug en niet te vergeten 
de Geallieerde bezettings
uitgaven. 
Een nieuwigheidje zijn 

de zogenoemde "Schat
kisten" met verwijzingen 
naar bijzonderheden, 
zoals zeldzame brieven of 
varianten die door middel 
van een code op de web
site van Michel opgezocht 
kunnen worden. 
Bij deze uitgave is nog 
een leuk extraatje bijge
leverd. Er zit nl. een CD-
Rom bijgesloten, waarop 
de complete jaargang 
(2010) van het bekende 
blad MICHEL RUND
SCHAU staat (waarin vele 
interessante artikelen 
gepubliceerd worden, 
1.232 pagina's!!) alsmede 
een aantal alfabetische 
trefwoordenlijsten voor 
zegels van de BRD, 
Berlijn, DDR, Derde Rijk 
en Saar aantreffen. Ook 
het Programma MICHEL-
Soft 8.0, waarmee u uw 
verzameling kunt bewer
ken, etc, wordt gratis 
meegeleverd. 
ISBN: 978-3-87858-064-
5, Winkelprijs: €42, excl. 
portokosten. 

MICHEL-ÜBERSEE 9.2 

Japan, Korea, Mongolei, 
ehemalige Sowjetrepubliken 

in Asien, Iran 2011 

In de lange rij MICHEL 
catalogi is band 9 deel 2 
verschenen, het laatste 
van 4 Azië delen. In deze 
catalogus vinden we de 
zegels van de volgende 
landen en gebieden (In 
alfabetische volgorde): 
Armenië, Azerbeidzjan, 
Batum, Nagorno-Ka-
rabach, Georgië, Iran, 
Japan inclusief de Japanse 
bezette gebieden tijdens 
de 2e wereldoorlog, 
Kazachstan, Kirgizië, 
Korea, Noord Korea, 
zuid Korea, Mongolië, de 
Ryukyu eilanden, Tadzji
kistan, Transkaukazië, 
Turkmenistan, Touva en 
Oezbekistan. 
Zoals gewend zijn de vele 
afbeeldingen in zwart/ 
wit en ondanks het kleine 

formaat, ± 50% van de 
ware grootte, toch scherp 
en duidelijk. Waar nodig 
zijn extra verduidelijken
de vergrotingen afgebeeld 
waardoor type verschillen 
etc. goed te herkennen 
zijn. 
De prijsstelling, uiteraard 
in Euro, vinden we in 2 
kolommen weergegeven 
n.l. voor postfris ** , 
ongebruikt met plakker 
* of ongebruikt zonder 
gom (*) en gebruikt 5, 
met waar nodig prijzen 
voor zegels op briefen 
op FDC. Uiteraard vinden 
we naast de postzegels 
ook vermeldingen van 
de vele blokken die door 
deze landen zijn uitge
geven. Bij diverse landen 
zijn dezen ook nog eens 
in overzichtstabellen 
geplaatst. Verder vinden 
we de vele zegels, al dan 
niet met opdrukken van 
bezette gebieden uit 
o.a. de 2e Wereldoorlog 
alsmede dienst, pakket en 
andersoortige zegels. 
De duidelijke opbouw 
en de gebruikte, chrono
logische, volgorde van 
weergave maakt, ondanks 
zijn lijvigheid, ook dit 
deel weer een handig 
naslagwerk voor de verza
melaar van de zegels van 
deze gebieden. 

ISBN: 978-3-87858-594-
7, winkelprijs: € 75, excl. 
vezendkosten 

MICHEL NORDEUROPA 
2011 /2012 

Behalve de Norgeskatalo-
gen. Facit en AFA catalogi 
wordt er door verzame
laars van de postzegels 
van de Scandinavische 
landen in Nederland en 
België nog een derde 
catalogus veel gebruikt. 
Dit is de welbekende 
MICHEL-Nordeuropa 
Kataloge. 
Deze catalogus behan
delt de zegels van de 
Scandinavische landen: 
Denemarken, F£er0er, 
Groenland, Finland met 
Aunus en Oostkarelië, 
Aland, IJsland, Karelië, 
Nordingermanland, 
Noorwegen en Zweden 
plus de Baltische staten: 
Leüand, Litouwen -1- Mid-
denlitouwen en Estland. 
De prijsnoteringen, uiter-

Nordeuropa 2011/2012 

aard in Euro, vinden we 
in 2 kolommen weerge
geven n.l. tot 1920 voor 
ongebruikt en gebruikt en 
voor uitgaven vanaf 1920 
voor postfris en gebruikt 
met waar nodig prijzen 
voor zegels op briefen 
op FDC. In vergelijking 
met de voorgaande editie 
constateer ik aanmerke
lijk hogere prijzen bij de 
Noorse zegels alsmede de 
Zweedse dienstzegels. De 
zegels zijn in verkleind 
formaat, + 50%, maar in 
redelijk goede kleuren en 
scherp afgebeeld. Waar 
nodig zijn verduidelijken
de vergrotingen afgebeeld 
waardoor type verschillen 
goed te herkennen zijn. 
Behalve de postzegels 
vinden we ook de fran-
keerlabels, de port- en 
dienstzegels en alle 
andere zegels die we 
ook in de andere diverse 
Noordse catalogi vinden. 
Wat apart is en waar veel 
verzamelaars blij mee 
zijn is dat er per land een 
hoofdstuk is waarin de 
samenhangende com
binaties van zegels uit 
postzegelboekjes vermeld 
en zo hier en daar ook 
(schematisch) afgebeeld 
worden. Tevens worden 
de velletjes uit postze
gelboekjes afgebeeld en 
geprijsd. 
Over de weergegeven 
prijzen nog even het 
volgende. De prijzen in 
de diverse Michel catalogi 
liggen beduidend hoger 
dan die in de Scandina
vische catalogi. Dit ligt 
aan het systeem voor 
prijsberekening dat bij 
de diverse catalogusuit

gevers onderling nog al 
anders liggen. 
Deze Michel Nordeuropa 
catalogus geeft in ruim 
1000 bladzijden, 52.000 
prijsnoteringen en ruim 
10.000 kleurige afbeel
dingen, jaargangregisters 
en de overzichten van de 
postzegelboekjes, een ge
degen naslagwerk van de 
diverse postale producten 
die door de Scandinavi
sche en Baltische landen 
zijn uitgegeven. 
De Michel catalogus is 
mijns inziens een dege
lijke en goed bruikbare 
catalogus maar houd wel 
het prijs aspect in de 
gaten! 

ISBN: 978-3-87858-185-7 
Prijs: € 56,00, excl. ver
zendkosten. 
Uitgever: Schwaneberger 
Verlag GMBH, Ohm-
straßei, D-85716 Unter
schleißheim, Duitsland 
/ Elke gerenommeerde 
postzegelhandel. 
E-mail: 
europai(5)michel. de 
Website: www.michel.de 
of wvvw.briefmarken.de 

Henk Burgman 

http://www.michel.de
http://wvvw.briefmarken.de
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ARTIKEL 8 0  WAAROM P.T.T. RIAU OPDRUK? ECHT OF VALS? 

Inleiding 
Enige tijd geleden vroeg 
een verzamelaar mij of ik 
het rode '30 san' zegel van 
Republik Indonesia, met 
de opdruk P.T.T. RIAU, 
voor hem wilde keuren. 
Hij had dit recentelijk 
gekocht bij een veiling. 
Omdat ik geen kennis 
noch referentiemateriaal 
bezit van deze opdruk, 
verwees ik hem naar de 
heer Leo Vosse van de 
vereniging Dai Nippon. 
Bij deze vereniging zou 
beslist één van de leden 
de kennis betreffende 

deze opdruk bezitten. De 
heer Vosse moest hem 
teleurstellen en verwees 
de verzamelaar naar de 
Bondskeuringsdienst. 
Één van de keurmeesters 
is specialist op het gebied 
van de Indonesische 
postzegels. 

Inmiddels was ik in het 
bezit gekomen van opna
men van meerdere zegels 
met de opdruk RT.T. 
RIAU, inclusief het bo
vengenoemde ter keuring 
ingezonden zegel. Alle 
zegels, behalve het zegel 

afkomstig van de veiling, 
hebben het keurmerk 
'H.Okker'. 
Omdat het bloed nu een
maal kruipt waar het niet 
gaan kan, ben ik infor
matie gaan inwinnen bij 
meerdere verzamelaars. 
Uit deze informatie bleek, 
dat de bekende postzegel
handelaar Hartog Okker 
indertijd bij de Haagse 
veiling van De Munnik 
een veldeeltje van de '30 
sen' met deze opdruk had 
gekocht. 
De ene informant sprak 
van een blokje van negen 

zegels, de andere van zes 
zegels. Voor het ver
dere, zuiver technische 
onderzoek was het aantal 
niet relevant. Van één 
verzamelaar vernam ik 
dat hij indertijd één van 
deze zegels had gekocht, 
vrij kort nadat Okker deze 
zegels in bezit gekregen 
had. 
Okker had achterop zijn 
keur of handelaarsmerk 
'H.Okker' geplaatst. 
Een andere verzamelaar 
vertelde mij dat meerdere 
zegels met deze opdruk 
geveild waren bij Postze

gelveiling Friesland. Tot 
zover een klein stukje ge
schiedenis van de zegels 
met opdruk P.T.T. RIAU. 

Druktechniek 
Zoals gemeld, had ik 
afdrukken van meerdere 
zegels met de opdruk 
P.T.T. RIAU en kon 
hiermee mijn onderzoek 
beginnen. De basiszegels, 
waarop de opdrukken zijn 
aangebracht, zijn gedrukt 
in rasterdiepdruk. 
Als eerste viel mij op 
dat het van de veiling 
afkomstige basiszegel 

^n 
Aft. 1  rosterstrurtuur zichtbaar in 50 

(te keuren zê el) 
Aft. 2  ontbreken van rasterstructuur 
in 30 (zegels met keurmerk 'H.Okker') 

RTXlIAül 
Ajb. ^ plaats/positie van de opdruk (te keuren zegel] 

'TmMJd 
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Aft. 4  plaots/positic uan de opdruk (zegels met keurmerk 
'H.Okker') 

éi 0  O Jlo. m Aü 
Aft 5  opdruk PTT RIAU (te keuren zegel) Aft. 6  opdruk P.TT. RJAU (zegels met keurmerk 'H Okker') 
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Ajb. 7  kleuren gemanipuleerde zcgelbeeld (te keuren zegel) Aft, 8  kleuren gemanipuleerde zegelbeeld (zegels met 
keurmerk 'H.Okker') 



niet dezelfde rasterstruc
tuur had als de andere 30 
sen zegels. 
In herwaarde '30' van dit 
zegel zijn de rasters veel 
duidelijker zichtbaar (afb. 
i). In de andere zegels 
met opdruk P.T.T. RIAU 
(afb. 2), die alle het keur
merk 'H.Okker' hebben, 
zijn deze niet zichtbaar of 
geheel afwezig. 
Daarnaast is de posi
tie van de opdruk een 
andere, meer naar rechts 
verschoven (afb. 3, 4). 
Dit verschuiven komt 
natuurlijk meer voor. Dit 
waren de eerste algemene 
indrukken! 

Opdruk 
De opdruk is niet via 
boekdruk/hoogdruk aan
gebracht maar via offset. 
De opdruk lijkt veel op de 
afdrukken die men vroe
ger verkreeg via de zgn. 

'kleinofFsetmachine', de 
zogenaamde kantoorofF-
setmachine. 
Bij nader onderzoek 
bleken ook de letters niet 
overeen te komen. 
Op de door Okker van zijn 
'keurmerk' voorziene ze
gels is de opdruk een vrij 
primitieve tekening. De 
letters zijn vrij 'scherp' 
en de punten gelijkmatig 
rond (afb. 6). Bij de ter 
keuring aangeboden ze
gel zijn de letters grof van 
vorm en de punten zijn 
dikke rondingen (afb. 5). 

Kleurenmanipulatie 
Omdat een zwarte opdruk 
op een rood zegel niet 
genoeg onderscheidingen 
vertoont, heb ik door 
middel van kleurenmani
pulatie de kleur rood naar 
grijs veranderd, waardoor 
het contrast met de zwar
te opdruk verhoogd werd 

PToMÜ 
Ajb g- letters P T R U en punt (te keuren zê el) 

(afb. 7, 8). Eenmaal zover, 
was het duidelijk dat de 
letters en punten van de 
opdrukken grote verschil
len vertoonden. Een deel 
van deze verschillen ziet 
u in de letters PT RU en 
punt (afb. 9,10). 

Conclusies 
a. de via de veiling ge

kochte zegel is in ieder 
geval niet gelijk aan de 
vier voorbeelden die mij 
ter beschikking ston
den (alle voorzien van 
het 'keurmerk H. Ok
ker). Bij al deze zegels 
is geen raster te zien 
in het waarde 30 (sen), 
in tegenstelling tot het 
recentelijk in de veiling 
gekochte zegel. 

b. de opdruk en de positie 
van de opdruk vertoont 
zoveel verschillen, dat 
deze opdruk op de 
recentelijk in de veiling 

gekochte zegel naar 
mijn mening niet echt 
kan zijn. 

Nu is het altijd moeilijk 
als men een oordeel moet 
geven over zegels met een 
opdruk. Als eerste moet 
de inktsoort en inktkleur 
overeenkomen. Dat is 
niet het geval. Als tweede 
moet de gebruikte druk
techniek overeenkomen. 
De druk via offset is goed 
herkenbaar. Als derde 
moet het opdrukbeeld 
overeenkomen. Er zijn 
teveel verschillen. Zouden 
er meer opdrukken 
gemaakt zijn, dan waren 
deze toch wel eerder in de 
loop der jaren te voor
schijn gekomen. 
Mijn conclusie: 'opdruk 
niet echt' werd bevestigd 
in het bericht, afkomstig 
van de BKD, dat de verza
melaar mij toezond. 

PToMU 
Afb 10 - letters PTRU en punt (zegels met 

keurmerk 'H.Okker') 

De vragen die ons bezig
houden: 
1. Waarom werd deze 

opdruk, P.T.T. RIAU, 
op dezegels van 30 
sen aangebracht en 
door wie en in wiens 
opdracht. 

2. Hoeveel opdrukken 
zijn er in werkelijkheid 
gedrukt op de 30 sen 
zegels. 

Wie hierop een antwoord 
of antwoorden kan geven, 
wordt uitgenodigd dit 
naar de eindredactie van 
het maandblad 'Filatelie' 
te zenden, zodat er even
tueel later hierover een 
vervolgartikel kan worden 
geschreven. 

ILEUMVELLETJE FILATEIIE 
Ter gelegenheid van het uitbrengen van de dui

zendste editie van uw maandblad Filatelie heeft 
de stichting een eigen postzegelvelletje met 

tien dezelfde zegels in frankeerwaarde ' i ' 
uitgebracht. Daarop staat de voorpagina 

van het afgelopen februarinummer 
afgebeeld met daarop het voormalige 

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 

worden overgemaakt op ING rekening 706968 
ten name van de penningmeester van bovengenoemde stichting in 
Leiden onder vermelding van 'Postzegelvelletje loooe editie'. Let 
op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres het velletje moet 
worden opgestuurd. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 
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NEDERXANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Daan 
Terwijl ik bezig was met 
een stukje over Plakker, 
het tweemaandelijks 
versciiijnende clubblad 
van de afdeling Boskoop 
van de NVPV, kwam 
het bericht, dat Daan 
Koelewijn was overleden. 
Daan heb ik leren kennen 
als een filatelist met een 
brede belangstelling, een 
altijd vriendelijk jurylid, 
iemand die steeds in staat 
was om zelfs bij de meest 
knullige collecties het 
positieve naar voren te 
halen. Hij was mijn voor
ganger in de rubriek Wij 
Lazen Voor U en heeft mij 
keurig ingewerkt en van 
bruikbare tips voorzien. 
Hij was ook 'algemeen 
adjunct' in het bestuur 
van Boskoop. Hoewel hij 
zijn schrijfwerk al een 
tijd op een laag pitje had 
staan, kon de redactie van 
Plakker blijven rekenen 
op zijn bijdragen. Daan 
had een sterke voorkeur 
voor bijzondere filatelis
tische onderwerpen en 
of het nu over duikbo
tenpost of postduiven 
ging, hij wist er altijd een 
boeiend verhaal over te 
vertellen, met oog voor 
leuke details. In het juni
juliaugustus nummer 
van Plakker beschrijft hij 
de Overlandmail. Dat is 
voor velen natuurlijk een 
bekend verhaal. Groot
Brittannië was in de ige 
eeuw heer en meester in 
grote delen van de wereld 
en om dat wereldrijk 
goed te kunnen besturen, 
waren goede postverbin
dingen onmisbaar. Het 
meeste postvervoer ging 

_ per schip. De Britse post 
~ naar het Verre Oosten 
'~' reisde met een flinke 
^ omweg via Kaap de Goede 
■= Hoop. De Landmail of 
Lo Overlandmailroute 
"Z moest halverwege de ne
;̂  gentiende eeuw een flinke 
^ versnelling brengen. 
i Hierbij brachten schepen 
2 uit GrootBrittannië de 
^ post naar Alexandne in 

Egypte, van daar ging de 
'mail' door de woestijn 
naar Suez, waar weer 
een schip klaar lag. Deze 
verbinding leverde enkele 
maanden tijdwinst op. 
Ook Nederlandse post 
kon via de landmailroute 
verstuurd worden. 
Daan Koelewijn lardeert 
zijn verhaal met aardige 
anekdotes. Zo vertelt hij 
dat bij de aanleg van een 
kanaal een waterstaats
ingenieur de arbeiders 
hun werk liet doen onder 
veel gezang en muziek 
en dat er, tengevolge van 
de vrolijke stemming die 
daarbij ontstond, geen 
ziekten uitbraken. Ook 
laat hij met een dagboek
fragment iets voelen van 
de zware omstandighe
den waarin men in die tijd 
moest reizen. Het stuk in 
Plakker eindigt met een 
'wordt vervolgd'. Laten 
we hopen dat Daan bij de 
redactie veel kopij heeft 
achtergelaten. 

Boekjes en meer 
Een van de meest kleur
rijke en veelzijdige 
verenigingsbladen die mij 
bereiken is het Bulletin 
van Postaumaat. Het 
verschijnt vier keer per 
jaar en biedt iedere keer 
een rijke hoeveelheid 
actueel nieuws en achter
grondartikelen. 
Zoals bij iedere vereniging 
zijn er wel wat zorgen: de 
vele retouren op de veiling 
(te weinig echt bijzonder 
materiaal) en een stagne
rend rondzendverkeer. 
In Bulletin 151 wordt door 
Walter de Rooij aandacht 
geschonken aan Neder
landse en buitenlandse 
postzegelboekjes. De 
Rooij staat onder meer 
stil bij de spectaculaire 
prijzen die op recente 
veilingen betaald werden 
voor oude boekjes Ne
derland en Overzee. Ook 
kondigt hij aan, dat in het 
boelcjesdeel van de Speci
ale Catalogus 2012 ruimte 
gemaakt zal worden voor 
variëteiten bij boekjes: 
typen, papier en gom
soorten, versnijdingen, 
etc. De Rooij verzorgt ook 
het overzicht van recent 
verschenen postzegel
boekjes en omdat hij geen 
reclame maakt voor zijn 
eigen 'Booklets Interna
tional' doe ik dat maar 

even: enorme voorraad, 
razendsnelle levering. 
Verder in dit Bulletin: 
nieuws over rolzegels 
(waarbij persoon
lijke zegels als rolzegel!), 
frankeermachines en 
automaatstroken. Veel 
ruimte is er ook voor de 
Hangblokjes Nederland. 
Johan Schaminée behan
delt enkele postboxen, 
postsets en 'andere min of 
meer vergelijkbare uitgif
ten'. Die laatste omschrij
ving doet mij vermoeden 
dat we hier in een bos 
verzeild dreigen te raken, 
waarin de bomen lastig te 
onderscheiden zijn. Dat 
TNT Post/ Post NL hierbij 
matig communiceert over 
al haar nieuwe producten 
helpt ook niet echt. Al die 
zegels in postboxen en 
postsets zien er prachtig 
uit, maar willen we ze 
ook verzamelen, 'om 
Nederland compleet te 
houden'? En mogen we 
ze een plaats geven in een 
thematische tentoonstel
lingsverzameling? Wie 
ze wil verzamelen, moet 
vaak snel zijn. Schaminée: 
'De ervaring leert inmid
dels dat het raadzaam is 
om nieuwe uitgiften snel 
te bestellen bij de Collect 
Club, omdat het risico 
redelijk groot is dat een 
uitgifte snel uitverkocht 
blijkt te zijn.' 

Estland, Letland en 
Litouwen 
Zestig pagina's maar 
liefst, telt de 58e afleve
ring van het periodiek van 
Filatelistengroep 'Het 
Baltische Gebied'. De 
redactie streeft ernaar in 
ieder nummer veel vari
atie aan te brengen. Est
land, Ledand en Litouwen 
moeten alle drie aan bod 
komen en dan ook nog 
bij voorkeur gespreid over 

r van Straaten 
drie humoristische kaarten 
met biipassende postzegels 

verschillende perioden. 
Het flinke formaat van 
het blad, A4, geheel in 
kleur, zorgt ervoor dat de 
talrijke afbeeldingen goed 
tot hun recht komen. 
Jan Kaptein en Keimpe 
Leenstra schrijven over 
'Displaced Persons'. Na 
de Tweede Wereldoorlog 
bevonden zich grote 
groepen mensen buiten 
de grenzen van hun 
thuisland: dwangarbei
ders, krijgsgevangenen, 
voormalige concentra
tiekampgevangenen en 
OostEuropeanen die 
vrijwillig in Duitsland 
waren of waren gevlucht 
voor de communisten. 
Schattingen van het aan
tal lopen uiteen van 11 tot 
20 miljoen. In het artikel 
staat het kamp Meerbeek 
in NederSaksen centraal, 
waar grote groepen Litou
wers tijdelijk gehuisvest 
werden. Er werden in 
1947 postzegels uitge

geven van dit kamp (een 
initiatief van het Rode 
Kruis), maar echt postaal 
waren die niet. Ze worden 
meer als propagandaze
gels, of nog oneerbie
diger, als plakplaatjes 
of sluitzegels gezien. 
Uiteraard zijn ze op Ebay 
te koop. Echt gelopen 
post uit het kamp bestaat 
ook, o.a. met portvrij
domstempels 'Displaced 
Persons Mail'. 
Verder in dit nummer: 
Letse veldpost, verande
ringen van plaatsnaam, 
postverbindingen tussen 
Estland en Rusland in 
de jaren 19181921(zeer 
uitgebreid!), gekapte en 
omgebouwde stempels in 
Litouwen (19901991) en 
een bespreking van elders 
verschenen artikelen en 
websites over het verza
melgebied. Veel variatie 
en spreiding, de leden 
worden keurig bediend. 

Verrassingen uit 
Nijmegen 
Jac Spijkerman is niet 
alleen redacteur van 
Novioposta (Nijmegen), 
maar ook bestuurslid van 
Po&Po, redacteur van De 
Postzak en de Posthis
torische Studies. Hij 
verzorgt in dit maandblad 
de rubriek Postwaarde
stukken en maakt deel 
uit van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie. 
Zoveel filatelistische inzet 
moest wel opvallen: op i 
mei is hij benoemd tot lid 
van de Orde van Oranje
Nassau. 
Verder in Novioposta 
(20112) aandacht voor de 
Nijmeegse Zomerfeesten 
en de Vierdaagsefees
ten én een oproep. De 
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redactie zoekt zegels 
en poststukken met 
Nijmeegse perfins, en 
informatie over bedrijven 
die deze gebruikt hebben. 
Info naar redactie.novio
posta@)gmail.com. 

Diepgang 
Mag je als redacteur 
van de rubriek WLVU je 
voorkeuren hebben? Ik 
heb besloten dat het mag. 
Het Noorderlicht van de 
Nederlandse Filatelisten
vereniging 'Skandinavië' 
lees ik altijd met boven
gemiddelde interesse, 
ook omdat in mijn eigen 
Waterlandverzameling 
flink wat brieven van 
en naar Noorwegen en 
Zweden zitten. Hout
handelaren uit Edam en 
Purmerend onderhielden 
nauwe contacten met het 
hoge noorden. Erling Ber
ger heeft mij eens van een 
van die brieven (1850, zie 
illustratie) de achtergrond 
uitgelegd. Er was daarbij 
sprake van een verhoging 
van het gewone port, 
vanwege een opstand in 
SleeswijkHolstein. 
In februari 1864 brak er 
opnieuw oorlog uit tussen 
de Duitse Bond en het 
Koninkrijk Denemarken. 
In de hertogdommen 
Sleeswijk, Holstein en 
Lauenburg waren de in
woners in verzet gekomen 
tegen de Deense koning 
naar aanleidingvan een 
nieuwe grondwet die in 
hun ogen (en in die van 
de Duitse Bond) hun oude 
rechten aantastte. Binnen 
een maand hadden Duits
Oostenrijkse troepen 
Jutland veroverd Johan 
M. Vroom onderzocht de 
postale consequenties 
van deze bezetting in 
de jaren 18641867. Er 
kwamen nieuwe zegels en 
stempels; er veranderden 
enkele tarieven, net als de 
valuta: Skillingen werden 

Schillingen. Een mooi 
gedocumenteerd en goed 
geïllustreerd artikel. 
Aflevering 187 van 
Noorderlicht bevat verder 
onder meer een artikel 
van Albert Ruijne over 19e 
eeuwse scheepspost van 
Noorwegen, waarbij het 
postkantoor van Nordland 
en het stoomschip 'Gier' 
centraal staan. Verder 
brengt het blad zegel
nieuwtjes, boekbesprekin
gen en een overzicht van 
Henk Burgman van artike
len uit andere bladen die 
voor de leden interessant 
kunnen zijn. Dit alles on
der het motto 'Verzamel 
kennis en het postzegel 
verzamelen krijgt meer 
diepgang'. Juist. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Bijnamen 
De meeste lezers van 
Filatelie kunnen mij wel 
vertellen wat bontkraagjes 
en traliezegels zijn. Ook 
machins zijn bekend. 
Maar wie hier heeft wel 
eens gehoord van prexies, 
of kan uitleggen wat de 
'liberty'series inhoudt. 
De American Philatelist 
van juli 2011 presenteert 
de bijnamen van de be

langrijkste Amerikaanse 
omnibusseries. Zo weten 
we nu dus dat niet iedere 
zegel met een eend erop 
een 'duckstamp' is, welke 
zegels met Washing

ton en Franklin precies 
vallen onder de noemer 
WashingtonFranklins 
en dat de frankeerwaarde 
van de prexies tot 25 cent 
overeen komt met de hoe

veelste president de af

gebeelde president is. Er 
worden ook buitenlandse 
emissies genoemd; bij 
deze laatste komt u dus te 
weten wat een Canadese 
filatelist bedoelt als hij 
zegt dat hij "beavers" 
verzamelt. 
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The Silent Screen & 
Early "Talkies" 
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In de brievensectie van 
hetzelfde nummer valt 
mijn oog op een brief 
over de "Hooray for Hol
lywood" albumbladen 
die via internet door het 
blad worden verspreid. 
Op deze bladen is het 
mogelijk een mooie col
lectie te herbergen van 
Amerikaanse zegels met 
beroemdheden van het 
witte doek zoals Buster 
Keaton, Charlie Chaplin, 
Clara Bow, Humphrey 
Bogart en Ronald Reagan. 
Daarnaast zijn er ook 
blanco bladen om zelf 
verder te bouwen aan de 
verzameling (en eventueel 
zelfs zegels van andere 
landen toe te voegen). 
De bladen bevinden zich 
op het webadres: www. 
stamps.orä/Education/ 
edu^lbumPagcs.htm. 
Verder aandacht voor de 
Penny post card met de 
groene Jefferson zegel van 
I cent. Dit postwaarde
stuk is van 1914 tot en met 
1951 in gebruik geweest, 
een record. De kaart zelf 
is over het algemeen 
voor weinig te krijgen en 
biedt mogelijkheden tot 
speciaUsatie. Juist door de 
lange looptijd is er sprake 
van een diversiteit aan pa
piersoorten. Ook kunnen 
er verschillende platen 
worden onderscheiden. 

Japan is lange tijd geslo
ten geweest voor interna
tionale handelscontacten 
(uitgezonderd zoals 
bekend de Nederlanders). 
Pas in de tweede helft van 
de 19e eeuw werden de 
grenzen voorzichtig ge
opend. Dit ging niet altijd 
even soepel zoals we lezen 
in de Timbres Magazine 

van juni. Met name de 
imperialistische houding 
van de westerse mo
gendheden vielen slecht 
bij de Japanse keizer. In 
1865 werd Yokohama een 
belangrijke haven voor 
de Franse handelsvloot. 
Om die reden werd in 
Yokohama een Frans 
postkantoor geopend. Dit 
had geen eigen zegels, 
maar gebruikte de gewone 
Franse uitgiften. Deze 
werden voorzien van een 
tweerings stempel met de 
tekst "Yokohama  Bau 
Francais" en een nummer
stempel met het nummer 
5118. Zegels met een van 
deze stempels hebben een 
duidelijke meerwaarde, 
dus het kan zeker lonen 
om uw Franse zegels 

ken met opdruk werden 
uitgegeven. In 1905 was 
vrijwel heel Afrika door de 
westerse mogendheden 
gekoloniseerd. Marokko 
was nog zelfstandig, maar 
vele landen wilden er een 
protectoraat stichten. 
Groot Britannie, dat een 
paar jaar eerder Egypte 
had ingelijfd in de Britse 
invloedssfeer, had in 
een achterkamertje aan 
Frankrijk beloofd dat zij 
Marokko mochten heb
ben. De Duitsers waren 
het hier echter niet mee 
eens en het had weinig 
gescheeld of de eerste 
wereldoorlog was negen 
jaar eerder uitgebroken. 
Niettemin werd Marokko 
opgedeeld tussen Spanje 
en Frankrijk, en werd 
Tanger een internatio
nale stad. Toch bleven 
de Duitse postkantoren 
gewoon functioneren. Die 
in het Franse Marokko 
gingen pas dicht in 1914 
bij het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog. De 
kantoren in de restvan 
Marokko bleven zelfs in 
functie tot 1919. Het arti
kel is fraai geïllustreerd en 
geeft bovendien een lijst 
met de openings en slui
tingsdata van de kantoren. 

Een ander boeiend (niet
filatelistisch) artikel gaat 
over de opkomst van 
de radio in Frankrijk en 
zijn NoordAfrikaanse 
gebieden. Puur toevallig 
bevat de Deutsche Brief
markenRevue van juli 
een zelfde soort artikel. 
Dit laatste wordt overigens 
wel fraai geïllustreerd met 
filatelistisch materiaal. 

20 initiation 
Fascinants nonémis de 19751976 

tussen 1865 en 1880 eens 
goed na te kijken. Het 
artikel is voorzien van een 
overzicht van de bekende 
zegels met stempel inclu
sief een waardering. 
In hetzelfde nummer een 
artikel over de Duitse 
post in Marokko. In 1899 
openden de Duitsers hun 
eerste postkantoren in 
Marokko waarvoor Duitse 
zegels en postwaardestuk

Halverwege 1941 hadden 
de geallieerden het plan 
om een groot propagan
daoflfensief op te starten 
rond de letter V. Churchill 
had dit symbool geïntro
duceerd, omdat in elke 
taal behalve het Duits een 
woord voor overwinning 
bestond met de letter V. In 
Canada werden poststem
pels ingevoerd met deze 
letters, en veel radio stati
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ons voerden als kenteken 
de morse code ...- (inder
daad, de vijfde van Beetho-
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ven). De Duitse propagan
daminister Goebbels kreeg 
hier lucht van en besloot 
tot een tegenoffensief. De 
Duitsers adopteerden de 
letter V als symbool voor 
de Duitse overwinning en 
gingen deze onder meer 
toepassen op poststempels 
(Bohemen-Moravie, Gene
ralgouvernement) en zelfs 
op zegels (Noorwegen). 
De Briefmarken-Revue 
herdenkt het 70-jarig jubi
leum van deze actie. 
In de verschillende bladen 
is een trend te zien: een 
toenemende belangstel
ling voor het verzamelge-

door Gert Holstege 

bied India. Steeds meer 
veilingen melden records, 
een Gandhi dienstzegel 
brengt € 144.000 op bij 
David Feldman en een 
Victoria zegel met kop-
staand middenstuk zelfs € 
672.000. Het lijkt er sterk 
op dat India China achter
na gaat. De lijn is uiteraard 
al stijgende, maar het lijkt 
raadzaam om aandachtig 
te kijken naar dit gebied. 

Als u in het buitenland 
bent, dan kan het lonen 
de lokale tijdschriften-
winkel eens te bezoeken. 
Zo maakte ik deze zomer 

Retrouvez une série de jeux inédits f 
en cahier central détachabb 
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Fascinants non-éi 
de 1975-1976 
f n t a w F lespropoitiL 

kennis met het tijdschrift 
Atout timbres. Dit is een 
blad dat is uitgegeven 
door de catalogus uitge
ver Yvert en Teiller. Het is 
gedrukt op krantenpapier 
op tabloid formaat en 
bevat naast veel adverten
ties (van handelaren en 
privépersonen) maar ook 
interessante artikelen. Zo 

toont het nummer 163 
een aantal ontwerpen van 
Franse frankeerzegels uit 
de periode 1975-1976. 
Verder in het binnenka-
tern vier pagina's met 
filatelistische puzzels 
en een gratis blolqe van 
Noord Korea. En dat alles 
voor nog geen € 2. 

1947 
SCHOENFABRIEK COLUMBIA 

600 

Op 9 april 1947 ging 
iemand van de schoenfa-
briek Columbia naar het 
bijkantoor Amsterdam 
Borgerstraat om daar een 
zogenaamd monster 
zonder waarde per 
luchtpost te verzenden 
naar New York in de 
Verenigde Staten. De 
kosten waren niet gering. 
Dat gold niet zozeer voor 
het tarief van het 
verzenden van het 
monster, slechts 4 cent 
per 50 gram met een 
minimum van 8 cent, 
maar voor de verzending 
per luchtpost. Het tarief 
daarvoor bedroeg liefst 20 
cent per 5 gram, (zie 
Handboek Postwaarden 
Nederland Tarieflijsten 
I-7 en I-60). Aangezien 
het monster tussen de 175 
en 180 gram woog, was 
dus een luchtrecht van 
(180 : 5) X 20 cent = ƒ 7,20 
verschuldigd. Aangezien 
voor het monster zelf 4 x 
4 = 16 cent moest worden 
betaald, was het totaal te 
voldoen bedrag ƒ 7,36. 
Dit bedrag met een V2 
cent overfrankering is 
inderdaad op het monster 
in zegels geplakt. Het 
wonderlijke is echter, dat 

de frankering niet in 
postzegels, maar voor een 
bedrag van ƒ 7,-in 
zogenaamde radiozegels 
is geplakt. Deze zegels 
waren in 1941 door de 
Duitsers ingevoerd om op 
zogenaamde luisterver
gunningen te worden 
aangebracht. Hiervoor 
was aanvankelijk, (vanaf 
januari 1941) 75 cent per 
maand verschuldigd, 
maar vanaf mei 1942 een 
gulden per maand. De 
reden om dergelijke 
luistervergunningen in te 
voeren was om meer 
controle te krijgen over 
wie een radio bezat, zodat 
later deze gemakkelijker 
konden worden ingeno
men als de oorlogsom
standigheden dat nodig 
zou maken. Kort daarop, 
13 mei 1943, was het 
inderdaad al zover. Na de 
oorlog bleek dat de 
Nederlandse regering 
dergelijke luistervergun
ningen helemaal niet zo'n 
slecht idee vond en op i 
juli 1945 werden opnieuw 
radiozegels van ƒ1, - inge
voerd, zij het in een wat 
lichtere kleur bruin (zie 
http://members.casema. 
nl/leobakx/Radiozegels. 

htm). Uit het afgebeelde 
stuk blijkt dat voor de 
frankering van het 
monster radiozegels, 
geheel tegen de voor
schriften in, als frankeer
zegels zijn gebruikt en als 
zodanig zijn geaccep
teerd. Ook in de Verenig
de Staten zijn de 
radiozegels als frankeer
zegels beschouwd, omdat 
er geen portaanduiding 
op de adreszijde was 
aangebracht en het 
monster is normal bij de 

geadresseerde afgeleverd. 
Wat is er nu precies 
gebeurd? Zijn de 
radiozegels door iemand 
van de schoenfabriek 
opgeplakt en is het 
monster ten onrechte 
door het bijkantoor als 
voldoende gefrankeerd 
beschouwd, of is het 
monster geheel ongefran
keerd op het bijkantoor 
aangeboden en aldaar 
gefrankeerd met 
ondermeer zeven 
radiozegels van i gulden? 

iVIisschien had het 
bijkantoor Amsterdam 
Borgerstraat geen 
frankeerzegels van I 
gulden in voorraad. Hoe 
dan ook, de precieze gang 
van zaken zal wel nooit 
meer achterhaald kunnen 
worden, hoewel ik zelf 
denk dat de tweede 
mogelijkheid de meest 
waarschijnlijke is, immers 
de schoenfabriek zal toch 
geen grote aantallen 
nieuwe radiozegels in 
bezit hebben gehad. 

http://members.casema
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Nieuwe Miche l ca ta log i 
Overzee deel 5.1 WestAfrika Landen AG 2011 64,00 
Overzee deel 5.2 WestAfrika Landen KZ 2011 64,00 
Overzee deel 6 Zuid & CentraalAfrika 2012 79,00 
Overzee deel 9.1 China, Taiwan, Hongkong 2012 (oktober) 64,00 
Catalogus Duitsland 2011/2012, in kleur 42,00 

I Catalogus DDR plaatfouten 19701990, in kleur 39,80 
Europa deel 1 MiddenEuropa 2011, in kleur 56,00 
Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2011, In kleur 56,00 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2011, in kleur 56,00 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2011/2012, kleur 56,00 
Europa deel 5 NoordEuropa 2011/2012, in kleur 56,00 

Europa deel 6 WestEuropa 2011/2012, in kleur 56,00 
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Aanbiedingen Michel 
Catalogus Duitsland 2010/2011, in kleur 21,00 
Europa deel 1 MiddenEuropa 2010, in kleur 32,50 
Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2010, in kleur 32,50 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2010, in kleur 32,50 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2010/2011, kleur 32,50 
Europa deel 6 WestEuropa 2010/2011, in kleur 32,50 
Europa deel 7 OostEuropa 2010/2011, in kleur 32,50 
Catalogus Overzee deel 1 Noord & MiddenAmerika 2004 32,00 
Catalogus Overzee deel 1.1 NoordAmerika 2008 29,90 
Catalogus Overzee deel 3 ZuidAmerika 2005 32,00 
Catalogus Overzee deel 5 WestAfrika 2007 34,50 
Catalogus Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2006 33,00 
Catalogus Overzee deel 8 Zuid & ZuidoostAzië 2006 34,50 

Catalogus Frankrijk 2012, in kleur 
Monaco, Andorra, DOMTOM, CEPT 2012, kleur 
Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 2011, kleur 
Jaaroverzicht hele wereld 2010, in kleur 

I Overzee deel 1 Landen AB 2011, in kleur 
Europa West & Oost 1 Landen AB 2011, in kleur 
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■ Speciale catalogus Frankrijk 2012, in kleur 24,90 
Speciale cat. Monaco, Andorra, Frans Antarctica 2011 42,90 
Speciale catalogus DOMTOM 2009, in kleur 42,90 
Speciale cat. Franse Gebieden in Europa & Azië 2012 42,90 

Prifix spec. cat. Luxemburg 2012 in kleur 29,50 
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3 stuks 
Edelweiss 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

6,75 ■ 
14,90 ■ 
10,25 ■ 
22,90 H 
15,50 H 
37,90 H 
20,00 ■ 
49,90 H 

Climax 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Climax 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Climax 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Climax 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

8,00 
19,50 
13,00 
32,50 
19,00 
46,50 
22,75 
57,00 
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VST catalogus Australië 2011, in kleur 27,50 
ACS catalogus NieuwZeeland 2011, in kleur 12,50 
JPS Sakura catalogus Japan 2012, in kleur 18,00 
Unitrade speciale cstalogus Canada & Gebieden 2011, in kleur 
Bale speciale cat. Palestina Brits Mandaat 19171948, ed. 2010 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2012, in kleur 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2012, in kleur 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2012, in kleur 
Edifil catalogus Spanje 2012, in kleur 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2012, in kleur 
Afinsa speciale catalogus Portugese Colonies 2011, in kleur 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan, San Marino 2012 

42,90 
120,00 
32,50 
35,00 
45,00 
17,50 
37,50 
39,90 
19,50 
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Sassone speciale cat. Italië, Vaticaan, S. Marino tot 1945, ed. 2012 45,00 
Sassone speciale cat. Italië, Vaticaan, San Marino 19452011 39,90 

Pofis speciale cat. Tsjechoslowakije 19181939, ed. 2012 36,00 
Pofis speciale cat. Tsjechoslowakije 19452002, ed. 2011 36,00 
Pofis speciale cat. Tsjechische Republiek 19932011 36,00 

"S!'."" Fischer speciale catalogus Polen 2011, in kleur 24,90 
Fischer speciale catalogus Poolse Gebieden 2010, in kleur 29,90 

PT Press spec. cat. Postwaardestukkken VR China 19502010 49,90 
Chan spec. cat. Keizerrijk China 18781949, 3e editie 2010, 2 din. 140,00 

i>iieuwe Stanley Gibbonscatalogi 
Speciale catalogus GrootBrittannië & Commonwealth 
18401970, editie 2012 in kleur 109,00 
Spec. cat. GrootBrittannië Concise 2011, in kleur 42,00 E 
Speciale cat. China, Hong Kong, Taiwan 2011 63,00 
Catalogus Afrika compleet 2011, in kleur 91,00 
Spec, cat GrootBrittannië 3 !=''■ ' i '  ' i ' "" '*■" '"^ >> '̂ '̂  n̂ i 
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Aanbiedingen 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2010 harde kaft 19,90 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2006 9,90 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2004 5,00 
NVPH Juniorcatalogus Nederland 2007 
Mast catalogus Plaatfouten Nederland 2008 
Yvert WestEuropa deel 1 Landen AE 2006 
Scott catalogus USA 2011 
Philex catalogus Israël 2010 
SBK cat. Zwitserland & Liechtenstein 2011 

.Zumstein speciale cat. Zwitserland 2000 2 delen. 

5,00 
14,90 
25,00 

van27,50 voor 17,50 
7,50 

van 29,90 voor 19,90 
van 117,00 voor 69,80 
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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 
ALBANIË 
j i  j  ' i i . Dag van Cultuur
erfgoed. 
10, 70, 80,120 L. (samen
hangend); blok L. 200. Resp. 
huis in Gjirokastër, geweven 
schort uit Durme, burcht 
in Petrala, luit uit Shkodër; 
vrouw met traditionele 
hoofdbedekking uit Buzdrin. 

__ Dita Kombètare e Trash&gimisè Kulturore ^ 

64'ii. Zilversmeedkunst. 
20, 30, 50,100 L. (samen
hangend); blok 200 L. Resp. 
korf, versierde hanger. 
Vlinder, tabaksdoos en 
sigarettenpijpje; tabaksdoos 
en sigarettenpijpje met door
lopend beeld op rand. 
i i 4 ' i i . Verbreding weg van 
Durrës naar Kukës. 
40, 60, 90,150 L. (samen
hangend). Resp. wegtracé 
en ontwerp voor aansluiting, 
bouwplaats met ontwerp 
rotonde, tunnel met ontwerp 
knooppunt, ontwerp brug. 

J i44'i i . Werelderfgoed 
^ Unesco*. 
^ 10, 20, 30, 50, 60, 80 L. 
■■" (samenhangend). Resp. 
12 woonhuis, dorp, brug, poort 
3 met hek, huizen, kerk in 
" burcht. 

ANDORRA FRANS 
i i 7 ' i i . Wereldkampioen
schap rugby in Nieuw
Zeeland. 
€0 .58 . Rugbybal. 

i87' i i . Folkloristische 
dans. 
Blok € 1.45. Dansgroep. 

AZERBEIDZIAN 
206'ii. Frankeerzegels, 
bloemen. 
o.io, 0.50 m. Resp. Ophrys 
caucasica, Galanthus cau

casica. 

77 'n . Eurovisie songfesti
val 2011. 
Blok I. m. Winnaars Eli en 
Nikki uit Azerbeidzjan met 
vlag. 

i57' i i . Autonome republiek 
Nakhchivan. 
Driemaal 0.60 m. Parle
mentsgebouw. 
i57'i i . 130e geboortedag 
Behbud Aga Shaktakhtinski 
(18811924), Verdrag van 
Kars 90 jaar geleden. 
0.60, 0.60 m. (samenhan
gend). Portret oudpremier 
met vlag, landkaart. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
i j ó ' i i . Heilige Antonius 
van Padua (11951231). 
I. KM. Antonius met kindje 
Jezus. 
i67' i i . Wereld Fietsdag. 
0.70 KM. Fietser. 

BOSNIË & HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i56'ii. Versierde letters 
uit het Miroslavevangelie 
(1180). 
1.50, 2.30, 5. KM. Letters 
versierd met mensen, vogels 
en dieren. 

3o6'ii. Internationaal Jaar 
van de Jeugd. 
0.90 KM. Symbolische 
afbeelding met mensen. 
ij'u. Smalspoortreinen. 
Viermaal 0.90 KM; 
blok 3. KM. Verschillende 
treinen en locomotieven. 

DUITSLAND 
i i 8' i i . Dag van de Postze
gel 75 jaar. 
€ 0.5540.25. Brief met zegel 
en posthoorn. 
i i 8 ' i i . Ontdekking van 
oervogel Archaeopteryx 150 
jaar geleden. 
€ 0.55. Fossiele afdruk. 
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i i 8 ' i i . Voor de jeugd, 
astronomie. 
€ 0.45+0.20, 0.5540.25, 
0.55+0.25 (tweemaal samen
hangend met doorlopend 
beeld), 1.45+0.55. Resp. 
Paardekopnevel, Mell<weg 
met zon en aarde en Jupiter 
sterrencluster Pleiaden. 

ESTLAND 
207'ii. Europese Jeugdkam
pioenschappen Atletiek. 
€0 .35 . Mascottes. 

FRANKRIJK 
i7'ii . Voorafstempelingen, 
bloemen. 
35g 35g. 50g, 50g. Resp. Tu
lipa sp., Aquillegia, Primula 
veris. Bellis perennis. 

GIBRALTAR 
i57' i i . Koninklijk huwelijk. 
Blok £ 3. Huwelijksfoto 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 

GRIEKENLAND 
20i' i i . Griekse gravures uit 
20e eeuw. 
€ 0.03, 0.30, 0.60,1. , 4.. 
Resp. 'Aigaion V' houtsnede 
van Kostas Grammatopoulos 
(19162003) met huizen en 
zeilscheepjes, 'To Pagoni' 
houtsnede van Giannis 
KefFalinos (18941957) met 
pronkende pauw, 'Maria' 
houtsnede van A. Tassos 
(19141985), houtsnede van 
Dimitris Galanis (18791966) 
met fruitschaal en kannen, 
'Mikros Kavaloris', steengra
vure van Vaso Katraki (1914
1988) met man op paard. 

€ 0.02, 0.04, 0.60, 0.75,4.20. 
Symbolische afbeeldingen 
van resp. vrijwilligerswerk, 
stad Amphitryon, embleem, 
mascotte, emblemen. Ook 
zegel van € o.5o met ander 
formaat en sierveld met 
mascotte. 
i84'ii . Historische sche
pen. 
Velletje met €0.01, 0.20, 
0.60, 0.75, 2.47, 2.50. Resp. 
galei, polyreme (galei), 
triakontoros (oorlogsschip). 
Helenische tireme (galei), 
Macedonische hexareme 
(oorlogsschip). Byzantijnse 
dromon (oorlogsschip). 

226'ii. Bezoek Grieken
land. 
€ o.oi, 0.03, 0.60, 0.75, 4., 
Verschillende decoratieve 
afbeeldingen. 

[HELLAS 

HONGARIJE 
77'ii. Gezondheidstoe

risme. 
240, 250 Ft. Spabaden in 
resp. Lukacs, Geliert. 

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

232'ii. Herdenkingen en 
gebeurtenissen. 
€ 0.03, o.10, 0.20, 0.60,1.50, 
3. . Resp. Europees Vrijwiï
ligersjaar met embleem en 
Europese vlag. Academie van 
Athene 85 jaar met detail van 
gebouw, looe sterfdag van 
Alexandros Papadiamantis 
(18511911) met portret 
schrijver, luchtslag om Kreta 
70 jaar geleden met vlieg
tuigen en vlag, OECD* 50 
jaar met jubileumembleem, 
150e geboortedag componist 
Spyros Samaras (18611917) 
met portret. 
i83' i i . 'Special Olympics 
2011' voor verstandelijk 
gehandicapten in Athene. 

2i7'ii . Frankeerzegels, 
dieren in en rond Ierland. 
Achtmaal € 0.55. Zeeane
moon (Actinia equina), 
kreeft (Munida rugosa), 
klipvis (Labrus mixtus), 
kikker (Rana temporaria), 
groene jachtspin (Microm
mata virescens), nachtvlinder 
(Deilephila elpenor), putter 

I (Cardueliscarduelis), (Cer
vus elaphus). 

Eire 
€0.55 

11202 
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ITALIË 
47'ii. Serie 'Parken en 
tuinen'. 
€ 0.60, 0.60. Botanische tuin 
van Padua, tuinen met alpen
flora bij Capracotta. 

yj'ii. Serie 'Cultureel en 
artistiek erfgoed'. 
€ 0.60. Benedictijner abdij 
van de Heilige Drieeenheid 
in Cava de Tirreni. 
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i27'ii. Serie 'Gemaakt in 
Italië'. 
€ 0.60. Industriële ontwer
pen: beeldmerk ontwerpprijs 
'Compasso d'Oro'. 
i47'ii. Serie 'Artistiek 
en cultureel erfgoed', Villa 
Adriana. 
€ 0.60. Zuilengang in 
Tivoli met overblijfselen van 
Griekse bibliotheek. 

237'ii. Serie 'Toerisme'. 
Vijfmaal € 0.60. Burcht 
Monte Lussari in Tarvisio, 
strand Due Sorelle bij Sirolo, 
Porta Bovianum in Sepino, 
rivier Temo met brug en 
huizen in Rosa, historisch 
affiche toerismebureau ENIT 
uit 1955 'Zomer in Italië'. 

JERSEY 
38'ii. National Trust van 
Jersey 75 jaar, monumenten
zorg en fauna. 
42,50,59,64,75,79,86 p. 
Resp. kliffen en puffins 
(Fratercula arctica), Victoria
toren en vlinder (Papilio 
machaon), watermolen 
m Quétivel en eekhoorn 
(Sciurus vulgaris), en 'Green 
House' in Marie Best bruine 
kiekendief (Circus aerugino
sus), wachtershuis in Marie 
Best en bruine kiekendief 

(Circus aeruginosus), bat
terij in La Cotte en grasmus 
(Sylvia undata). 

i68'ii. Voorafstempeling 
partijenpost. 
€ 0.39. Vis (Zeus faber). 

308'ii. Archeologie, II, 
munten. 
37,49,59,64,79,86 p. 
Resp. Billon Stater of the XN 
Series, Durotriges Base Gold 
Quater Stataer, Baiocasses 
Gold Stater, Gold Shuttle 
Type Stater, Southern British 
Silver Unit, Billon Stater 
Coriosolites Tribe. 

MALTA 
27'ii. Afscheid van histori
sche autobussen. 
Velletje met tienmaal € o.io; 
velletje met tienmaal € 0.69. 
Verschillende afbeeldingen 
van autobussen. 

i29'ii. Financiële sector 
50 jaar. 
Blok £ 3.. Munten en lelie. 
Op rand landkaart, lelie en 
staatswapen. 

289'ii. Landschappen, III. 
42, 49 (Sepac*), 50, 64, 79, 
96 p. Kusten bij resp. Beau
port, St. Ouens Bay, Ouaisné, 
St. Brelade's Bay, Mont 
Orgueil, Portelet Bay. 

MAN 
88'ii. Posthistorie van 
krijgsgevangenenkamp 
Knockaloe. 
37,37.38,38,58,58 p., 
£ 1.15,1.15 (per paar sa
menhangend); velletje met 
50, 50 p., £ I., I.. Resp. 
militairen met muziekkorps, 
zegelopzegel Vi p. Yvert 
106 (1902) met prentbrief
kaart, prentbriefkaart met 
barakken en geïnterneerde 
militairen, zegelopzegel 
Vi p. Yvert 139 (1913) en brief 
met zegels, prentbriefkaart 
met paaswens en duif, 
aangetekende gecensureerde 
brief, prentbriefkaart van 
kamp met wapen en kaart 
van eiland met kat, brief met 
interneringszegel voor intern 
gebruik; prentbriefkaart met 
barakken en censuurstempel, 
zegelopzegel i p. Yvert 140 
(1912) met gecensureerde 
briefen stempel, prent
briefkaart met paaswens 
en stempel, aangetekende 
gecensureerde brief 

i68'ii. Verzamelaarsbeurs 
2011. 
€ 0.60. Munten, postzegels, 
aanzichtkaarten, boek. 

MONTENEGRO 
i25'ii. Toerisme. 
€ 0.30, 0.30, 0.40, 0.90. 
Resp. meer bij Jezero, berg 
bij Planina, rivier bij Rijeka, 
zee bij More. Ook velletje met 
de zegels. 
2i5'ii. Natuurbehoud. 
€ 0.30, 0.40, Symbolische af
beeldingen van resp. groene 
grafiek, lachend gezicht. 

265'ii. Architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
€ 0.30, 0.30. Gebouw Russi
sche diplomatieke vestiging 
in Cetinje, Kazankathedraal 
in St. Petersburg. 
96'ii. Spelen van de kleine 
Europese landen. 
€ 0.36, 0.90. Resp. volleybal 
met wapen, tennisbal. 

KOSOVO 
i53'ii. Serie 'Steden in 
Kosovo'. 
€ 0.20, 0.50, 0.70 (samen 
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Prizren. 

LETLAND 
86'ii. Frankeerzegels, 
wapenschilden, 
o.01, 0.02, 0.03, 0.05 Lvl. 
Wapenschild van resp. Kur
zeme (leeuw), Auce (kreeft), 
Zemgale (gans), Smiltene 
(vogels). 
47'ii. Johanna en Zanis 
Lipkes. 
0.60 Lvl. Portretten van ver
zetsstrijders en jodenredders 
in Tweede Wereldoorlog met 
document en medailles. 

LITOUWEN 
i67'ii. 200 jaar hydrologi
sche waarnemingen. 
1.35 Lt. Watermeetstation 
Smalininkai bij Neman
rivier. 

MONACO 
98'ii. Herdenkingen. 
€ 0.60, 0.60. Monte Carlo 
golfclub 100 jaar: golfspeel
ster en beeldmerk. Alpi
nistenvereniging 100 jaar: 
bergbeklimmers. 

256'ii. Belvederskibewe
ging 75 jaar. 
€ 0.30. Groep mannen. 
77'ii. Schepen. 
€ 0.40. Schip 'Brindizi'. 

OEKRAÏNE 
256'ii. Boerderijleven. 
Velletje met driemaal 1.50, 
tweemaal 2. Hr. Resp. kat, 
zwaluwen met nest, varken, 
koe, boer en boerin. 

1.50,1.90, 2.20, 6. Hr. Resp. 
dieseltrein DPLi, elektrische 
trein EPL2T, dieseltrein 
DEL2, elektrische trein 
EPLgT. 

OOSTENRIJK 
206'ii. Frankeerzegels, 
gebouwen. 
€ 0.05. Museum Liaunig in 
Neuhaus. 
29'ii. Serie 'Gewijde 
kunst'. 
€ 0.90. Bronsreliëf 'Ge
nezing van een Vrouw' uit 
basiliek van Rankweil. 

> 

> 

7\ 

z 

 . ,  1  ■■ 

lrori;preliè(lasilitalIankwe,l 

90 

U 

«'t 

oj 

49'ii. 175e sterfdag toneel
schrijver Ferdinand Raimund 
(17901836). 
€ 0.62. Scène uit toneelstuk 
'De boer als miljonair'. 

POLEN 
joö'ii. Polen voorzitter EU. 
3. Zl. Symbolisch persoon 
met Europese sterrenring. 
306'ii. looe geboortedag 
Czeslaw Milosz (19112004). 
Blok 4.15 Zl. PoolsAmeri
kaanse schrijver in schom
melstoel. 

PORTUGAL 
36'ii. Mariniersopleiding 
50 jaar. 
€ 0.32, o.80; blok € 2.50. 
Resp. militair in modder, 
militairen in Zodiacboot; 

256'ii. Persoonlijk zegel, 
V. Groene balk met label voor 
persoonlijke invulling. 
57'ii. Locomotieven. 

ROEMENIË 
37'ii. Roemeense Rode 
Kruis 135 jaar. 



3-10 L. Verpleegster met 
patiënt en beeldmerk. 
i5-7-'ii. Dag van de Postze
gel, Astra*-organisatie en 
bibliotheek 150 jaar. 
Velletje met 3.-, 9.10 L. Resp. 
Metropolische bisschop An
drei Saguna (1808-1873), ge
bouw in Sibiu. Beide zegels 
met jubileumbeeldmerk. 

25-7-'ii. Roemeense fauna. 
0.30, 4.50, 5.-, 8.10 L. 
Resp. wolf (Canis lupus), 
reiger (Heron purpurea), 
auerhoen (Tetrao urogallus), 
wasbeerhond (Nyctereutes 
procyonides). Ook velletje 
met de zegels. 

RUSLAND 
27-6-'ii. Republiek Buryatia 
350 jaar bij Rusland. 
11.80 r. Wapenschild. 
i-7-'ii. Orde van St. Andrew. 
Blok 50 r. Ster en ketting met 
adelaar. 

SERVIË 
ji-i-'ii. Behoud poolgebie-
den en gletsjers. 
Velletje met 46.-, 66.- Ndin. 
(doorlopend beeld). Ijsber
gen. 
7-2-'ii. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van het Konijn. 
22.-, 55.- Ndin. Resp. 
verschillende konijnen, 
cirkel met andere tekens van 
dierenriem. 
9-2-'ii. ITU*. 
46.- Ndin. Embleem. 
i-7-'ii. Oogstfeest 'Duzij-
anca' 100 jaar. 
22.-, 55.- Ndin. Resp. Kathe
draal in Subotica, kroon van 
vlechtwerk. 

i2-7-'ii. Dierentuin Belgrado 
75 jaar-
22.-Ndin.; velletje met 33.-, 

44.-, 46.-, 50 Ndin. Resp. 
leeuwinnen en jongen; tijger, 
Egyptische gier, kangoeroe, 
witte leeuw. Alle zegels met 
beeldmerk. 

i3-7-'ii. Frankeerzegel. 
22.- Ndin. Computermuizen. 

SLOWAKIJE 
29-7-'ii. looe geboortedag 
Jan Cikker (1911-1989). 
€ 0.50. Portret componist. 

TSJECHIË 
3i-8-'ii. Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791). 
E. Oostenrijkse componist 
als dirigent met partituur 
van opera 'Don Giovanni' en 
Staatstheater in Wenen. 

3i-8-'ii. Europees kampi
oenschap volleybal heren in 
Tsjechië en Oostenrijk. 
20.- Kc. Silhouetten van vol
leyballers. 
3i-8-'ii. Nationaal park 
Sumava, biosfeerreservaat 
Unesco*. 
Velletje met 10.-, 14.-, 18.-, 
20.- Kc. Resp. auerhoen 
(Tetrao urogallus) en 
beflijster (Turdus torquatus) 
met vlinder (Erebia euryale), 
vlinder (Colias palaeno) en 
smalle orchis (Dactylorhiza 
traunsteineri), korhoen (Te
trao tetrix) met venglazenma
ker (Aeshna juncea) en eland 
(Alces alces), Euraziatische 
lynx (Lynx lynx) en drieteen-
specht (Picoides tridactylus). 
Op rand verschillende bloe
men, vogels en dieren. 

TURKIJE 
5-5-'ii. OECD* 50 jaar. 
1.30 NTL. Jubileumembleem. 
i9-5-'ii. 130e geboortedag 
Mustafa Kemal Atatürk 
(1881-1938). 
Blok 0.90 NTL. Portret 
Turkse leider met mensen. 
i-6-'ii. Turkse luchtmacht 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 
1.30 NTL. Straaljager(s) resp. 
tijdens start, boven brug, in 
de lucht, tijdens landing. Alle 
zegels met jubileumbeeld
merk. 

25-6-'n. Koreaanse oorlog 
60 jaar geleden beëindigd. 
1.30 NTL. Herdenkingsmo
nument. 

30-6-'ii. Agentschap Sociale 
Dienst en Kinderbescher
ming 90 jaar. 
0.90 NTL. Handen en kin
dergezichten met embleem 
organisatie. 
8-7-'ii. Olieworstelen, toer
nooi 'Kirkpinar' 650 jaar. 
Velletje met 0.90, 0.90,1.30, 
1.30 NTL. Verschillende 
gevechtsscènes. 

i2-7-'ii. Historische stad 
Van. 
Velletje met 0.25, 0.90,1.30, 
1.30 NTL. Resp. kasteel, 
moskee, brug met rivier en 
vissen, kerk en kat. 

VATICAAN 
2i-6-'ii. Paus Benedictus XVI 
(1927) 60 jaar priester. 
Viermaal € 0.75. Benedic
tus als jonge priester met 
schelp, tijdens benoeming 
tot bisschop met bruine beer, 
gewijd tot kardinaal door 
paus Paulus VI (1897-1978) 
met hoofd van Moor, portret 
met pauselijk wapen. 

^ «0.75 
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2i-6-'ii. Dagblad 
L'Osservatore Romano 150 
jaar. 
Velletje met tienmaal € 0.60. 
Verschillende voorpagina's 
uit jaren waarin paus werd 
gekozen. 

2i-6-'ii. Internationale Dag 
van de Jeugd. Gezamenlijke 
uitgifte met Spanje. 
€ 0.75. Beeldmerk evene
ment. 

ZWITSERLAND 
8-9-'ii. looe geboortedag 
Paul Burkhard (1911-1977). 
100 c. Portret componist en 
handtekening. 
8-9-'ii. Dwerg Muggestutz. 
85 c. Kabouter met bloemen, 
vlinders en vogel. 

S-g-'ii. Wijnbouwgebied 
Lavaux. 
Driemaal 100 c. (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Hellingen met wijnbouwter-
rassen, dorpje Saint-Sapho-
rin met meer en wijngaarden, 
meer met berg Grammont in 
Frankrijk. 
S-g-'ii. Kunst van gehandi
capten. 
85,100,140,190 c. Resp. 
schilderij van Bajram Mah-
muti, schilderij van Claudia 
Aebi-Torre met landschap, 
kunstwerk van Christian Op-
pliger met gezicht en slang, 
foto van Flavia Trachsel van 
vrouw met papierslingers en 
houtstapels. 

helvetia 100; 

S-g-'ii. Wenszegels. 
Viermaal 100 c. Liefde: hart, 
jubileum: glazen, trouwen: 
ringen, geboorte: speen. 

S-g-'ii. Vriendschappelijke 
betrekkingen met Liechten
stein. Gezamenlijke uitgifte 
met Liechtenstein. 
100 c. Foto 'Vrucht' met ap
pel van Shirana Shabazi. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
30-6-'ii. 30 jaar aidsbestrij-
ding. 
15.- Dh. Rood linten zie
kenhuis. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i-3-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi, Mahatma 
Gandhi (1869-1948). 
Twee velletje met ieder vier
maal $ 2.75. Resp. velletje i: 
Indiaas politicus Gandhi met 
verschillende gebouwen en 
leeuwensculptuur; velletje 2: 
verschillende afbeeldingen 
van Gandhi met menigte 
mensen. 

4-4-'ii. Amerikaanse vrij
heidsoorlog 150 jaar geleden. 
Drie velletjes met ieder vier
maal $ 2.50. Resp. velletje 
i: Slag bij Greenbrier-rivier 
(alle zegels met portretten 
van generaals Henry R. Jack
son en Joseph J. Reynolds 
met kaart van slag bij A.T. 
McRae), Quitman-garde, 
schermutselingen langs de 
rivier, Unionistische troepen 
verenigen zich, veldslag; vel
letje 2: Slag bij Cockle Creek 
(alle zegels met minister 
van Marine Stephen Mallory 
en luitenant-commodore 
Alexander Murray) Atlantisch 
blokkadesquadron. Unio
nistische oorlogsschepen, 
Confederatie-aanhangers bij 
Delaware Bay, vlaggenschip 
'Minnesota'; velletje 3: Slag 
bij Santa Rosa (alle zegels 
met brigadegeneraal Richard 
H. Anderson en kolonel 
Harvey Brown) Fort Pickens, 
tekening van gevechtsscène, 
blokkade van Confederatie
aanhangers, kolonel Brown 
commandeert infanterie. 
4-4-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Tweemaal $ 2.- (samenhan
gend); blok $ 6.-. Verschil
lende afbeeldingen paus. 
9-5-'ii. Paddenstoelen. 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
velletje met viermaal $ 2.50, 
blok $ 6.-, blok $ 6.-. Resp. 
Tylopilus potamogeton, 
Amanita campinaranae, 
Cantharellus atratus, Tylo
pilus orsonianus. Boletellus 
ananas, Amanita craseo-
derma; Amanita cyanopis, 
Phyllobolites miniatus, 
Chroogomphus jamaicensis, 
Coltricia Mantagnei; Austro-
boletus festivus; Austrobole-
tus rostrupii. 



ARGENTINIË 
25-6-'ii. 20oe geboortedag 
Domingo Faustino Sar-
miento {1811-1888). 
$ 2.50 Portret schrijver en 
oud-president. 
25-6-'ii. Herdenkingen, III. 
$ 2.50. 'Piramide van Mei' 
200 jaar. 

Pirimifte de fDauo 

REPUBLtCA ARGENTINA 
CORREOOFICIH x-

25-6-'ii. Voetbal, Copa 
America 2011. 
Zesmaal $ 5.- (driehoek
zegels per twee draaiend 
bevestigd op ronde kaarten 
met verdraaibare wedstrijd
schema's van groep A, B 
en C). Wedstrijden resp. 
Mexico-Chili, Uruguay-Peru; 
Paraguay-Ecuador, Venezu-
ela-Brazilië; Argentinië-Bo-
livia, Costa Rjca-Colombia. 
Alle zegels met spelers en 
bal. 

zi-y-'ii. Argentijnse tech
nologie, satelliet SAC-D/ 
Aquarius. 
$ 2.50. Satelliet met beelden 
van zee, pinguïns, Patagonië 
en uitbarsting van vulkaan 
Chaitén. 

ARUBA 
i5-6-'ii. Vissen. 
Tienmaal 120 c. (samenhan
gend). Holacanthus ciliaris, 
Chaetodon capistratus, Spa-
risoma viride, Pomacanthus 
paru, Balistes vetula, Lacto-
phrys triqueter, Holocentrus 
rufus, Chaetodon striatus, 
Diodon holocanthus, Eque-
tus punctatus. 

u-u 
G : B 
A : » 

22-7-'ii. Schaken. 
Vel (schaakbord 64 velden) 
met vijftienmaal 180 c. 
Zwarte velden met: witte 
koningin, wit paard, zwart 
paard, witte pion, witte 
koning, zwarte koning, 
zwarte loper; witte velden 
met: zwarte toren, zwarte 
loper, vijfmaal zwarte pion; 
witte pion. 

AUSTRALIË 
28-7-'ii. Koloniaal erfgoed. 
Tweemaal $ 2.-. Resp. kan
goeroe en liervogel (Menura 
novaehollandiae), zwarte 
zwaan (Cygnus astratus). 
Ook velletje met de zegels. 

30-8-'ii.WWF*50Jaar. 
Viermaal 60 c. Quokka, 
kleine kangoeroe (Setonix 
brachyurus), spitsmuis (Cro-
cidura trichura), Indische 
zeekoe (Dogong dugong), 
zuidelijke zeerolifant (Mi-
rounga leonina). Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

BERMUDA 
2i-7-'ii. Verdedigingswer
ken. 
35, 70, 85 c , $ 1.25. Verschil
lende historische afbeeldin
gen van verdedigingswerken. 

BRAZILIË 
io-6-'ii. 100 jaar 'Assem-
bléias de Deus no Brasil'. 
1° Porte Carta Comercial 
(met label voor persoon
lijke invulling). Portretten 
van oprichters de Zweedse 
zendelingen Gunnar Vingren 
(1879-1933) en Daniël Berg 
(1884-1963). 
8-7-'ii. Serie 'Historische 
steden'. 
RS$ i.io. Ouro Preto met 
goudwinning en goudstaaf, 
huizen, kerk van Carmo, 
standbeeld van revolutionair 
Joaquim José da Silva Xavier' 
Tiradentes' (1746-1792). 

'Mê 

i6-7-'ii. Mercosur*, 
nationale schrijvers: looe 
geboortedag Paulo Gracindo 
(1911-1995). Portret met 
maskers en filmstrip. 

i5-7-'ii. Commerciële ver
eniging van Bahia 200 jaar. 
RS$ i.io. Gebouw. 

i7-7-'ii. Serie 'Historische 
steden'. 
RS$ i.io. Sahara (MG) met 
Goudmuseum en goud
staven, stadsschouwburg, 
altaren voor processies, kerk, 
sculptuur. 

CARIBISCH NEDERLAND 
ii-i-'ii. Nieuw begin, grond
wet (koraal en vissen). 
63, 81, 93, 96,159 c. Resp. 
driehoek met vlagmotief en 
koraal (Acropora palmata), 
Pempheris schomburgki, 
Halichoeres cyanocephalus, 
Scaridae sp., Acanthurus 
coeruleus. 

CHILI 
3-7-'ii. Nationaal Congres 
200 jaar. 
$ 290. Gebouwen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
20-6-'ii. Meubelen uit de 
Ming- en Qing-dynastie. 
0.80, vijfmaal 1.20 y. (sa
menhangend). Resp. troon 
van rozenhout ingelegd met 
koper (Qing), vouwstoel van 
perenhout (Ming), armstoel 
van perenhout gedecoreerd 
met Chinees karakter(Ming), 
armstoel van perenhout ge
decoreerd met drakenfiguren 
(Qing), stoel van rozenhout 
ingelegd met marmer (Qing), 
kruk van rozenhout ingelegd 
met marmer (Qing). 

22-6-'ii. Communistische 
partij go jaar geleden opge
richt. 
Zesmaal 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. gebouw, monument, 
gebouw en monument, os 
met brug en stadsbeeld, ge
bouw en stadsbeeld, gebouw 
en vuurwerk; vlag. 
30-6-'ii. Opening hogesnel
heidslijn Peking-Shanghai. 
1.20 y. Trein en brug. 

2-7-'ii. Fietsen. 
1.20,1.20 y. Fietsers, wielren
ners. 

8-7-'ii. Zangkunst. 
Viermaal 1.20 y. (samen
hangend). Xiangsheng met 
man en vrouw, Chinese 
drumzang met vrouw en 
instrument, Pintang met 
vrouw en snaarinstrument, 
dansende man. 

CUBA 
i2-io-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
Viermaal 65 c. Kinderen 
met vlag, staatswapen, vlag, 
volkslied. 
24-io-'io. Cubaanse tv 50 
jaar. 
1.05 P. Tv-camera's en ver
lichting. 
28-io-'io. 22e Internationale 
Balletfestival van Havana. 
65 c. Schilderij prima bal
lerina 'Alicia' van Nelson 
Dominquez (1947). 

2-i2-'io. Diplomatieke be
trekkingen met Vietnam. 
85 c. Vlaggen en bomen. 
2-i2-'io. Diplomatieke 
betrekkingen met Rusland 
50 jaar. 
75 c. Kathedraal in Havana 
en van Basilicus-kathedraal 
in Moskou. 
io-i2-'io. Diplomatieke be
trekkingen met Bulgarije. 
75, 75 c. (samenhangend). 
St. Alexander Nevsky-kathe-
draal in Sofia en Bulgaarse 
vlag. Kathedraal in Havana 
en Cubaanse vlag. 

22-i2-'io. looe geboortedag 
Dora Alonso (igio-2001). 
75 c. Portret schrijfster en 
twee kinderboeken. 
7-a-'ii. Vakbeurs Informatica 
2011. 
Blok I.- P. Computer met 
disk ,USB-stick. 

InfDmiMIcaV 
tAHABAN\CUtA 

i5-2-'ii. Chmees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
15,15 c. Verschillende 
konijnen. 

i7-2-'ii. Upaep* 100 jaar. 
65 c. Dansers in traditionele 
kledij. 
24-2-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
In New Delhi, luchtvaarthis
torie. 
10,15, 20, 50, 65, 90 c ; blok 
I.- P. Pilotes en hun vliegtui
gen resp. Matilde Moisant 
(1878-1964), Ruth Elder 
{1902-1977), Ruth Rowland 
Nicolas (1901-1960), 'Bobbi' 
Trout (1906-2003), Jacque
line Cochran (1906-1980), 
Amelia Erhart (1897-1939); 
Berta Moraleda. Alle zegels 
met tentoonstellingsbeeld
merk. 

CURASAO 
ii-i-'ii. Nieuw begin, grond
wet (koraal en vissen). 
i> 3. 5. 3°. 63, 81,112,166, 
285, 405, 630 c. Resp. bol 
met vlagmotief en koraal 
(Diploria labyrinthifor-
mis), Ocyurus chrysurus, 
Mulloidichthys martinicus, 
Hypoplectrus gemma, Hola
canthus tricolor, Trachinotus 
goodei, Chaetodon ocellatus, 
Centropyge argi, Stegastes 
variabilis, Microspathodon 
chrysurus, Lutjanus apodus. 

DOMINICA 
i-6-'ii. Wereldbeker cricket 
2011 in India, Sri Lanka en 
Bangladesh. 
goc , $2.-, Blok $5.-. Resp. 
speler Chris Gayle, stadion 
Windsor Park; beker. Op 
rand vlaggen van deelnemen
de landen en landkaart. 

ECUADOR 
i6-6-'ii. Kamer van Industrie 
en Productie 75 jaar. 
$ 2.-. Arbeider, pijpleidingen, 
machines en gebouwen. 

7-7-'ii. Cristobal Colón-col-
lege in Guayaquil 100 jaar. 
$ I.-. Oude en nieuwe ge
bouw met portretten van San 
Juan Bosco (1815-1888) en 
oprichter bisschop Domingo 
Comin. 
8-7-'ii. Nationale Dag van de 
Telecommunicatie. 
Viermaal $ 0.50 (samen
hangend). Eerste telefoon 
van Bel (1876)1, telefoon 
van Western Electric (1894), 
munttelefoon van Ericsson 
(1970), iPhone (2011). Op alle 
zegels wereldkaart. 

COtlilOS DEL ECUADOR : CORREOS DEI ECUADOR 

CÓRRÈÓ'S DVÜÖJADÖR ' : cÓitREOS DEL ÈCÜADÖR 

GRENADA 
i-4-'ii. Sterrenbeelden. 
Vel met twaalfmaal $1.-



(driehoek). Chinese sterren
beelden: rat, os, tijger, slang, 
draak, konijn, paard, ram, 
aap, varken, hond, haan. 

m 

i5-4-'ti. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Twee velletje met ieder vier
maal $ 2.75. Verschillende 
foto's van prinses. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
go-j-'ii. Internationale 
postzegel tentoonstelling 
Indipex in New Delhi, looe 
geboortedag Moeder Teresa 
(1910-1997). 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Portret katholieke zuster en 
stichtster orde 'Zusters van 
Naastenliefde', Nobelprijs, 
met baby, met Bharat Ratna-
onderscheiding. 
30-3-'ii. President Verenigde 
Staten BarackObama (1961) 
bezoekt India. 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
President resp. met micro
foon, tweemaal met Indiase 
premier Manmohan Singh 
(1932), op podium, vlaggen 
van Verenigde Staten en 
India. 
i-4-'ii. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Twee velletjes met ieder 
zesmaal $ 2.-. Velletje i: 
borstbeeld oud-president 
Verenigde Staten, tweemaal 
geschilderd portret, herden
kingsmonument; velletje 2: 
verschillende afbeeldingen 
van Lincoln. 

i-4-'n. John F. Kennedy 
(1917-1963) 50 jaar geleden 
gekozen tot president Ver
enigde Staten. 
$ 2.75; velletje met viermaal 
$2.75; blok $6.-; blok $6.-. 
Oud-president resp. met 
telefoon; verschillende foto's 
met echtgenote en kinderen; 
met mensen; met mensen. 
i5-4-'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.-. Verschillende 
afbeeldingen van prinses met 
kinderen en prins Charles; 
portret prinses. 
i5-4-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Velletje met driemaal $ 3.30; 
blok $ 6.-. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
i5-4-'n. Paus Benedictus XVI 
(1927)-
Twee velletje met ieder 
viermaal $ 3.-. Paus resp. 

viermaal tijdens bezoek aan 
Barcelona met koning Juan 
Carlos I en koningin Sofia; 
viermaal tijdens bezoek aan 
Santiago de Compostela 
samen met aartsbisschop 
Julian Barro en kroonprins 
Felipe met prinses Laetitia. 
i5-4-'ii. Honden. 
Twee velletjes met ieder 
viermaal $ 2.50. Velletje i: 
Border Collie, Briard, Duitse 
dog, Afghaanse windhond; 
velletje 2: King Charles 
spaniel. Labrador retriever, 
Duitse herder, Weimarse 
staande hond. 

GUATEMALA 
i7-5-'ii. Klederdrachten, II. 
0.50, 5.-, 6.50 Q. Kleder
drachten uit resp. San Mate 
Ixtatan, Almolonga, Tecpan. 

GUINEE 
i7-ii-'o8. Winnaars Film
prijzen. 
Negen velletjes met ieder 
zesmaal 5.000 F., negenmaal 
blok 25.000 F. Resp. 'Berliner 
Beer': Gérard Phihppe, Ge
orge Clooney, Dustin Hoff
man, Paul Newman, Hugh 
Grant met Emma Thompson 
en Kate Winslet, Fernanda 
Montenegro; 'Festival van 
Cannes': Kagemusha, Björk, 
Jacques-Yves Cousteau met 
paradijsvis (Macropodus 
opercularis), Yves Montand, 
Jodie Forster met Robert De 
Niro, Alain Delon en Claudia 
Cardinale; 'Cesar': Everett 
McGill, Gerard Depardieu, 
Catherine Deneuve en 
Gerard Depardieu, Jamel 
Debouzze an Audrey Tatou, 
Isabelle Adjani, Luc Besson 
en Christophe Lambert; 
'Emmy': George Clooney, 
James Gandolfini, Hugh 
Laurie, Gilian Anderson, 
Michael Chiklis, Peter Falk; 
'Golden Globe': Al Pacino, 
Ali McCraw. Jack Nicholson, 
Whoopi Goldberg, Michael 
Douglas, Sharon Stone; 
'Grammy': Billy Joel, Lionel 
Richie en Michael Jackson, 
Barbra Streisand, Paul Mc
Cartney, Ike en Tina Turner; 
Whitney Houston; 'Oscar': 
Jodie Forster met doods-
hoofdvlinder (Acherontia 
atropos), Clint Eastwood, 
Tom Hulce, John Lone. 
Willem Dafoe, Clark Gable; 
'Pulitzer'; Margaret Mitchell, 
Cormac McCarthy, Philip 
Roth, Tennessee Williams, 
Marilyn Monroe en Norman 
Mailer, Harper Lee; 'Venetië': 
Gena Rowlands, Gaspard 
Manesse en Raphael Fejtö, 
Catherine Deneuve, Heath 
Ledger, Takeshi Kitano, Mi
chael Collins; blokken: Tom 
Cruise met magnolia (Mag
nolia sp.); George W. Bush 
en Michael Moore; Philippe 
Noiret en Romy Schneider; 
Kiefer Sutherland en Barack 
Obama; Charlton Heston en 
olifant (Blephas maximus); 
Bono en Ella Fitzgerald; Peter 
O'Toole; John Steinbeck; 
Juliette Binoche. 
i7-ii-'o8. Verkiezing Barack 
Obama (1961) tot president 
Verenigde Staten. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
zesmaal blok 25.000 F. Resp. 
portret Obama met Abraham 
Lincoln (1809-1865), Nelson 
Mandela (1918), Vrijheids
beeld, Mount Rushmore, 
Jesse Jackson (1941), John. F. 

Kennedy (1917-1963); Obama 
met Lincoln, Marten Luther 
King (1929-1968), Mandela, 
Bill Clinton (1946), gezin. 
Vrijheidsbeeld. 
i5-i2-'o8. Chinese schepen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van schepen. 

i5-ii-'o8. Chinese spoor
wegen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. CRH5, 
CRH2, Es-ioo Shinkansen, 
CRHi, CRH3, CRHi; CRHi. 
i5-i2-'o8. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
China 2009 in Luoyang, 
vooraanstaande Chinezen 
met pioenen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Ma Junsheng 
met Paeonia lactiflora, Liu 
Andong met Paeonia suf-
fruticosa, Liu Liqing met 
Paeonia sufFruticosa, Tan 
Xiaowei met Paeonia rockii, 
Wu Shixiong met roze pioen; 
Andong met Paeonia daurica. 
i5-i2-'o8. Chinese flora. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. dichter 
en natuurwetenschap
per Shen Kuo (1031-1095) 
met okra (Abelmoschus 
manihot), dichteren 
politicus Su Shi (1037-1101) 
met stinkzwam (Phallus 
indusiatus), botanicus Wu 
Zhengyi (1916) met orchidee 
(Cypripedium tibeticum), 
Oostenrijkse botanicus 
Gregor Mendel (1822-1884) 
met Japanse sierkers (Prunus 
serrulata), Franse schrijver 
Jacques Henri de Saint-Pierre 
(1737-1814) met lelie (Nomo-
charis pardanthina), filosoof 
Shen Kuo (1031-1095) met 
ranonkel (Trollius yunnanen-
sis); botanicus Wu Zhengyi 
(1916) met (Nomocharis 
pardanthina). 

GUINEE-BISSAU 
23-ii-'o9. Koralen en week
dieren. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, 900 F.; blok 3.500 F. 
Resp. Colpophylia natans 
en Brachidontes variabilis, 
Eunicea calyculata, Acropora 
cervicornis en Voluta musica, 
Meandrina meandrites en 
Glycimeris insubrica, Favia 
fragum en Fasciolaria hun-
teria; Manicina areolata en 
Fasciolaria lignaria. 
23-ii'o9. Jachthonden en 
eenden. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, i.ooo F.; blok 3.000 
F. Resp. pointer en Aythya 
nyroca, foxhound en Netta 
rufina, barzoi en Tadorna fer-
ruginea, Engelse windhond 
en Lophonetta specula-
rioides, cockerspaniel en 

Dendrocygna autumnalis; 
setter en Malacorhynchus 
membranaceus. 
23-ii-'09. Japans ruimte
vaartagentschap JAXA. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, I.ooo F.; bloic 3.400 F. 
Resp. ruimtevaarder, meteo-
sateliet MTSATiR, meteosa-
telietMTSAT2, ruimtesonde 
Hayabusa; astronomiesate-
liet Akari (Astro-F); Akaria 
(Astro-F). 
23-ii-'09. Piraten in de 
Caraïben. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, I.ooo F.; blok 3.300 F. 
Resp. Mary Read (1690-1721), 
Anne Bonny (1700-1782), 
Stede Bonnet (1688-1718), 
William Kidd (1645-1701), 
Henry Morgan (1635-1688); 
Edward Teach 'Blackbeard' 
(1680-1718). 

23-ii-'09. Vlinders. 
Velletje met 450, 650, 800, 
I.ooo F.; blok 3.500 F. 
Resp. Cethosia biblis met 
Colobura dirce en Morpho 
peleides, Heliconius hecale 
en Siproeta stelenes met He
liconius erato, Parthenos 
Sylvia en Morpho peleides 
met Dryadula phaetusa, 
Heliconius melpomene en 
Heliconius sara met Idaea 
leucone; Heliconius atthis. 
23-ii-'09. Eerste vlucht over 
Kanaal 100 jaar geleden. 
Velletje met 500, 550, 650, 
700, i.ooo F.; blok 3.300 
F. Franse luchtvaartpionier 
Louis Blériot (1872-1936) 
met vliegtuig. 
23-ii-'o9. John Flynn (1880-
1951). 
Velletje met 500, 550, 650, 
700, i.ooo F.; blok 3.400 
F. Australische kerkelijk 
leider, oprichter van 'Royal 
Flying Doctor Service' met 
helikopter. 
23-ii-'09. Stoomschepen. 
Velletje met viermaal 600 F.; 
blok 3.000 F. 'Nikolai 
Vasilievich Gogol', 'Belle 
of Louisville', 'Stadt Rap-
perswil', 'Julia belle Swain'; 
'Queen Mary'. 

GUYANA 
9-3-'ii. Ruimtevaart. 
Twee velletjes met ieder 
viermaal $ 255. Velletje i: 
Marsreizen: aankomst van 
Fobos-Grunt landingsvaar
tuig, landing, ruimtesonde, 
start Fobos-Grunt; velletje 
2: Japans ruimteonderzoek: 
satelliet Unitec-i, zonnezeil 
Ikaros, KSAT Begai, satelliet 
Wasedasat2. 

4-4-'ii. Amerikaanse Burger
oorlog 150 jaar geleden. 
Drie velletjes met ieder 
viermaal $ 225. Velletje i: 
Slag bij Rich Mountain (op 
alle zegels afbeelding van 
luitenant-generaal John 
Pregram en generaal William 
S. Rosecrans) drie zegels 
met verschillende gevechts
scènes. Confederatie
gevangenen; velletje 2: Slag 
bij Blackburn's Ford. (op alle 
zegels generaal James Long-
street en brigade-generaal 
Daniel Taylor) Fort Black
burn, leden van Longstreets 
brigade, gerechtsgebouw van 
Fairfax County, gevechts
scène; velletje 3: Slag bij Buil 
Run (op alle zegels brigade-
generaal Joseph E. Johnston 
en generaal Irvin McDowell) 
paarden. Confederatie
versterkingen bij Manassas, 
aanval Unionisten, ruïnes 
Henri House. Twee vlaggen 
op alle zegels. 
4-4-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
New Delhi. 
Blok $ 450. Standbeeld god
delijke persoonlijkheid Shiva. 
4-4-'ii. Verloving prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
$ 200; velletje met viermaal 
$ 200; velletje met tweemaal 
$ 225; blok $ 450. Verschil
lende afbeeldingen van prins 
en toekomstige echtgenote. 
6-6-'ii. WWF*, boshond. 
Velletje met viermaal $ 150. 
Verschillende afbeeldingen 
van Speothosvenaticus. 

INDIA 
6-7-'ii.Dr. D.S. Kothati 
(1906-1993). 
5.-R. Portret wetenschapper. 
8-7-'ii. Theologische school 
in Bangalore. 
5.- R. Schoolgebouw. 

2i-7-'ii. Vitthai saKnaram 
Page (1910-1990). 
5.- R. Portret vrijheidsstrij
der. 

INDONESIË 
5-6-'ii. Wereld Milieudag. 
Tweemaal 2.500 Rp. Boom
stam met dennenappel, 
boomstam met eekhoorn 
(doorlopend beeld). Ook 
velletje met de zegels. 

22-6-'ii. Gemarikan, cam
pagne 'Eet meer Vis'. 
1.500, 2.000, 3.000, 
5.000 Rp. Resp. visgerecht. 



Visassortiment, visser met 
netten, handelaar met vissen. 
Ook velletje met de zegels. 

IRAN 
i4-6-'ii. Vierde sterfdag Fa-
zel Lankarani (1931-4007). 
2.000 Ris. Portret ayatollah 
met koran. 
29-6-'ii. Perzisch Nieuwjaar 
'Nowruz'. 
Velletje met i.ooo, i.ioo, 
1.300,1.400,1.500,1.700, 
2.000 (zeskantig) RJs. 
Schaaltjes met resp. munten, 
gras, zuurkruid, appelen, 
knoflook, wilde olijven, 
hyacinten en koran. 

JAMAICA 
4-7-'ii. Frankeerzegels, 
vuurtorens. 
$ 20, 50, 60, 200. Resp. To
rens bij Negril, Morant Point, 
Lover's Leap, Galina. 

JAPAN 
i5-7-'ii. Bloemen uit de 
prefecturen. 
Vel met 47 maal 50 yen 
(samenhangend), vel met 
47 maal 50 yen (samen
hangend). Verschillende 
bloemen. 
28-7-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philanippon in Tokio. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
met label; velletje met 
tienmaal 80 yen. Resp. tien 
verschillende afbeeldingen 
van berg Fuji; achtmaal 
verschillende figuren uit 
animatiefilms, embleem, 
embleem met berg Fuji. 

2-8-'ii. Aomori-festival. 
Velletje met tienmaal 50 yen 
(paren met doorlopend 
beeld). Verschillende afbeel
dingen van festivalfiguren. 
ii-8-'ii. Houtsneden. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Landschap, vrouw, bomen, 

man, bomen, vrouwen, land
schap, vrouw, landschap, 
vrouw. 
i5-8-'ii. Wet lokale autono
mie Tottori 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Zandkust en rots, peren, 
dierenmasker, tempel, berg 
Daisen bij Oyama. 

23-8-'ii. Zeldzame flora en 
fauna, I. 
Vijfmaal 80 yen. Tsushima 
luipaardkat (Prionailurus 
bengalensis euptilurus), 
Chinese kokmeeuw (Chroi-
cocephalus saundersi), 
orchidee (Cypripedium mon-
tanum), groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas), vlinder 
(Lycaenasp.). 
25-8-'ii. Opening vliegveld 
Tokio 80 jaar geleden. 
Viermaal 80 yen. Tweemaal 
oude controletorens en 
vliegtuigen, plattegrond 
landingsbanen, nieuwe toren 
en vliegtuig. 
i-g-'ii. Seizoensbloemen. 
Vijfmaal 50; vijfmaal 80 yen. 
Resp. Campanula sp., 
Dianthus sp., Osmanthus 
fragrans. Cosmos sp., 
Lespedeza sp.; Campanula 
sp., Dianthus sp., Osman
thus fragrans. Cosmos sp., 
Lespedeza sp. 
g-g-'ii. Toerisme, herfst en 
winter in Hokkaido. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Moeras, Mashu-meer, 
voormalig gouvernementsge
bouw, klokkentoren in Sap
poro, tweemaal Toya-meer 
(doorlopend beeld), waterval, 
Notoro-meer, Japanse sabel
marter (Martes zibellima bra-
chyura), vliegende eekhoorn 
(Pteromys volans orii). 

KOREA NOORD 
5-7-'ii. looe geboortedag 
oud-president Kim II Sung 
(1912-1994), II. 
Driemaal 10 w., tienmaal 
30 w., tienmaal 42 w.; velletje 
met 25,30,45 w.; blok 40 w.; 
blok 50 w.; blok 60 w. Schil
derijen met verschillende 
afbeeldingen van 'De Zon van 
de Natie'. 
5-8-'ii. Cactussen. 
Velletje met 30,70,98, 
112 w. Resp. Gymnocalycium 
schuetzianum, Rebutia euan-
thema, Rebutia xanthocarpa, 
Notocactus herteri. 

5-9-'ii. Dinosaurussen. 
42, g8,140 w. Resp. 
Megalosaurus bucklandi. 
Staurikosaurus pricei, Chas-
mosaurus beUi. 
5-io-'ii. Brandweerwagens. 

Velletje met 30,140 w.; 
velletje met 70, 98 w. Resp. 
Russische brandweerwagen, 
Mercedes-Benz; Mercedes-
Benz, Russische brandweer
wagen. 

MACAU 
28-7-'ii. Legenden en my
then, IX. 
1.50,1.50, 2.-, 2.-, 2.50, 
2.50 ptcs.; blok 10.- ptcs. 
Verschillende afbeeldingen 
uit 'Legende van de witte 
slang'. 

MALAWI 
Okt. '07. Gezamenlijke uit
gifte Sapoa"*, wilde dieren. 
Velletje met vijfmaal 55 K. 
Resp. Tragelaphus angasii, 
Equus burchelli. Oryx gazella 
en acaciaboom, Syncerus 
kaffer met geelsnavelossen-
pikker (Buphagus africanus), 
Tragelaphus angasii. 

Deo. '10. Kerst. 
Viermaal 65 K. Resp. twee
maal personen rond kribbe, 
herders met koe, Maria met 
Jozef en Jezus. 
2010. Parmerschap Europa-
Afrika 35 jaar. 
65, 65 K. Resp. schoolge
bouw met leerlingen en 
vrouw bij waterpomp, gezin, 
en getal 35 met Europese 
sterrenring. 
20-ia-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika, Sapoa*' gezamenlijke 
uitgifte met Botswana, Nami
bië, Zuid-Afrika, Zambia, 
Mauritius, Swaziland, 
Zimbabwe, Lesotho. 
Velletje met negenmaal 
105 K. (rond te maken). Deel 
van bal met mascotte en 
negenmaal verschillende sil
houetten van voetballers en 
vlaggen van Sapoa-landen. 

MALEISIË 
i3-6-'n. Normen- en waar
dencampagne van overheid. 
Tienmaal 60 sen (samen
hangend). Liefde: handen 
vormen hart, hard werken: 
honingraat, hoffelijkheid: 
gezicht, wederzijds respect: 
buigende man, onafhanke
lijkheid: man met vlag op 
bergtop, bewustzijn: lint van 
aidssymbool, behulpzaam

heid: handen met wandel
stok, dankbaarheid: dank in 
verschillende lokale talen, 
harmonieus leven: handen, 
integriteit: hand. 
7-7-'ii. 100 jaar luchtvaart. 
Velletje met 60, 80 sen; blok 
I.- RM. Resp. Historisch 
vliegtuig, propellervliegtuig, 
straalvliegtuig. Alle zegels 
met jubileumbeeldmerk. 

i8-7-'ii. Koninklijke palei
zen. 
Velletje met tienmaal RM i.-. 
Paleizen in Kuala Lumpur, 
Negri Sembilan, Selangor, 
Perlis, Terengganu, Kedah, 
Kelantan, Pahang, Johor, 
Perak. Alle zegels met land
kaart en staatswapen. 
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MAROKKO 
2010. Frankeerzegel, koning 
Mohammed VI (1963). 
3.25 Dh. (klein formaat). 
Portret. 
2010. Frankeerzegels, aar
dewerk. 
Tienmaal 7.80 Dh. (in 
boekje). Verschillende afbeel
dingen van vazen, kruiken, 
kannen en tajine. 

MAURITIUS 
30-6-'n. Herdenkingen en 
gebeurtenissen. 
7,14, 21, 25 Rs. Resp. 
volkstelling 2011: enquête
formulier, looe geboortedag 
politicus sir Mollin Jean Ah 
Chuen (1911-iggi): portret, 
125e geboortedag politicus 
Dr. Maurice Cure (1886-
1997), suikerfabriek Médine 
100 jaar: fabriekscomplex. 

MEXICO 
i5-6-'ii. Wereldkampioen
schap voetbal onder 17 jaar. 
$ 7.-, 11.50,13.50. Verschil
lende spelmomenten. 

MONTSERRAT 
28-6-'ii. Koninklijk huwe
lijk. 

Velletje met zesmaal $ 2.25; 
blok $ 6.-. Verschillende 
afbeeldingen van prins Wil
liam (1982) en Catherine 
Middleton {1982). 

MOZAMBIQUE 
jo-ii-'og. 250e geboortedag 
William Kirby (1759-1850). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Portret Britse 
insectenonderzoeker met 
resp. Hypochrysops epicu-
rus, Necrophorus vespil-
loides, Dytiscus raarginalis, 
groengele vlinder, Delias 
ninus, Polistes dominulus 
en Philanthus triangulum, 
Chilas agestor; Pseudotergu-
mia pisidice. 

30-ii-'og. i6oe sterfdag 
Katsushika Hokusai (1760-
1849). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
werken van Japanse schilder. 
30-ii-'09. 240e geboortedag 
van Napoleon I (1769-1821). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van Franse 
keizer. 
jo-ii-'og. 150e sterfdag 
Alexander von Humboldt 
(I76g-i85g). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Portret Duits 
natuurkundige en geograaf 
met zijn tekeningen van 
dieren en planten resp. aapje 
(Cacajao melanocephalus), 
plant met bloem (Rhexia spe-
ciosa), aapje (Leontopithecus 
caissara), bloem (Hibiscus 
sp.), baviaan (Papio ursinus), 
winde (Convolvulus sp.); ro
dodendron (Melastoma sp.). 
go-ii-'og. 200e geboortedag 
Louis Braille (i8og-i852). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. portret 
Franse uitvinder blinden-
schrift met scholieren, 
Braille-instituut, portret met 
lezers, blindengeleidehond, 
portret met 'lezende' han
den, brailleschrift; portret en 
onderwijzer met leerlingen. 

30-ii-'og. 200e geboortedag 
Charles Darwin (i8og-i882). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. portret 
Britse natuuronderzoeker 
en spoüijster (Nesomimus 
trifasciatus), Alloraurus, por
tret met stamboom, portret 
en vleermuis (Desmodus 
rotundus), Lesothosaurus, 
portret en Microraptor; por
tret en nandoe (Pterocnemia 
pennata). 
jo-ii-'og. 150e geboortedag 
Georges Seurat (i85g-i8gi). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 



werken van Franse schilder. 
30-ii-'09.150e geboortedag 
van Peter Scott (1909-1989). 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
werken van Britse schilder. 
jo-ii-'og. Eerste maanlan
ding 40 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. raket op 
lanceerinrichting, astronaut 
Neil Armstrong (1930), 
maanvlucht, astronaut Edwin 
'Buzz' Aldrin (1930), twee
maal maan met ruimtevaar
tuig en astronauten met vlag; 
astronaut Michael Collins 
(1930). 
jo-ii-'oQ. Internationaal 
Pooljaar. 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. walrus 
(Odobenus rosmarus), 
Belgisch onderzoeksstation 
op Antarctica, ijsbreker 'Am
sterdam', muskusos (Ovibos 
moschatus), Duitse poolon-
derzoeker Carl Weyprecht 
(1838-1881), ijsbeer (Ursus 
maritimus); poolvos (Alopex 
lagopus). 

NEVIS 
30-3-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
New Delhi, Mahatma Gandhi 
(1869-1948). 
$ 3.-, 3.-. Portret Indiaas 
politicus, portreten handte
kening. 
30-3-'ii. Elvis Presley (1935-
1977)-
Twee velletjes met ieder 
viermaal $ 3.-; viermaal blok 
$ 6.-. Verschillende afbeel
dingen van Amerikaanse 
zanger en acteur. 
30-3-'ii. Paus Benedicms XVI 
(1927)-
$ 2.-, 3.-. Verschillende foto's 
van paus. 
4-4-'ii. Katten. 
Twee velletje met ieder 
viermaal $ 2.50. velletje i: 
langhaar katten: Maine coon, 
Noorse boskat, Ragdoll, 
Turkse agora; velletje 2: 
korthaar katten: Russische 
blauwe, siamees, abbessijn, 
Bombay. 

lts of the World 

u^ 4-4-'ii. Vlinders. 
^ Velletje met zesmaal $ 2.-, 
"j blok $ 6.-. Resp. Junonia 
12 villida, Agraulis vanillae, 
— Papilio glaucus, Chlosyne 
" gabbii, Kallima paralekta, 
2 Hypolymnas salmacis; Da-
Ü: naus plexipus. 

4-4-'ii. Cricket. 
AAfi ^^^^ velletjes met ieder 
VVO viermaal $ 3.-. Resp. Paki-

staans team: tweemaal speler 
Shoabit Aktar, team, trofee; 
Zuid-Afrikaans team: twee
maal speler A.G. de Villiers, 
team met trofee, trofee. 

4-4-'ii. Koninklijke herden
kingen. 
$ 3.-, 3.-. Koning George V 
(1865-1936) 100 jaar geleden 
gekroond, koning George VI 
(1895-1952) 75 jaar geleden 
op troon. 
4-4-'ii. Koninklijke verjaar
dagen. 
$ 2.-, 2.-; tweemaal $ 2.-
(samenhangend). Resp. 
tweemaal prins Philip (1921) 
90 jaar, tweemaal koningin 
Elizabeth II (1926) 85 jaar. 
4-4-'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.- Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 

NIEUW-ZEELAND 
28-7-'ii. Internationale 
postzegel tentoonstelling 
Philanippon Tokio. 
Velletje met driemaal $ 1.90. 
Zegels eerder uitgegeven 9-8-
'lO: tweemaal embleem rug
bybond, zegel (rond) eerder 
uitgegeven 9-7-'!!: kiwivogel 
(Apteryxaustralis). 

io-8-'ii. Tellen in 'Kiwi'. 
Vel met 21 maal $ 0.60. 
Getallen afgebeeld als weg
aanduiding, teenslippers, 
meeuw, sterrenbeeld, rugzak, 
hand, basketbalnet, knoop 
in touw, vrouwenhoofd 
met hoed, klankkast van 
gitaar, benen en voetbaldoel, 
gezicht met tong, happen 
uit gebakje, vissen, hand 
met schijf, dobbelstenen, 
silhouet en schip, standbeeld 
en cirkels, golf, vogelkop, 
sleutel. 
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NOREOLKEILAND 
24-6-'ii. 25 jaar Nationale 
Parken, flora. 
25, 60 c , $ 1.55, 2.25. Resp. 
Abutilon julianae, Hibiscus 
insularis, Myoporum obscu-
rum, Meryta latifolia. Op alle 
zegels beeldmerk met vogel 
(Cyanoramphus cookii). 

PAKISTAN 
24-6-'ii. Postzegeltentoon
stelling 'Kurachee 2011', 
kindertekeningen. 
Velletje met zesmaal 8.- R. 
(met twee siervelden) Fami
lie, vrouwen bereiden eten, 
mensen met vlag en zon, 
dansende vrouwen. Moskee 
en huizen, ondergaande zon. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i5-6-'ii. Veiligheid- en mis
daadpreventieprogramma 
'Yumi Lukautim Moshi'. 
5 t, 1.05, 5.-, 7.- K.; velletje 
met 1.05,1.05, 5.-, 5.-K.; 
blok 10.- K. Resp. viermaal 
emblemen; vrouwen en kin
deren, personen, personen, 
embleem. 

U w &, Ji^ice 3*11 ( Ä 

Ut 
PARAGUAY 
2g-4-'ii. Antigeweld cam
pagne tegen vrouwen. 
700 Gs. Vrouw, bloemen, 
ünten. 
i5-5-'ii. Onafhankelijkheid 
200 jaar, Taiwan 100 jaar. 
6.000, 6.000 Gs. (samen
hangend met tussenveld). 
Eregebouw voor Helden 
(Paraguay), Martelarentombe 
(Taiwan). 

PITCAIRNEILANDEN 
20-7-'ii. Vogels van Hender-
son-eiland. 
20, 40 c, $ 1.50, 2.10, 4.40. 
Resp. Porzana atra, Ptilino-
pus insularis, Pterodroma 
atreta, Acrocephalus taiti, 
Vini stephani. Alle zegels 
met RSPB*-beeldmerk. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
i4-g-'o8. Schilderijen. 
Twee velletjes met ieder 
15.000, 25.000, tweemaal 
30.000 Db.; twee velletjes 
met ieder driemaal 20.000, 
40.000 Db. Resp. viermaal 
werken van Paul Gauguin 
(1848-1903); viermaal werken 
van Pablo Picasso (1881-
1973), viermaal werken van 
Peter Paul Rubens (1577-
1640); viermaal werken van 
Gustave Moreau (1826-1898). 
i4-9-'o8. Kledinggeschiede-
nis. 
Velletje met driemaal 20.000, 
40.000 Db. Kleding uit resp. 
Groenland, Frankrijk, Rus
land, Japan. 
i4-9-'o8. Honden. 
Velletje met driemaal 
20.000,40.000 Db.; velletje 
met viermaal 25.000 Db.; 
Resp. foxterriër, whippet, 
Afrikaanse leeuwhond, bas
set; Sint Bernhard, Labrador 
retriever, bordercollie, Duitse 
herdershond. 
i4-g-'o8. Dolfijnen. 
Velletje met driemaal 20.000, 
40.000 Db.; blok 100.000 
Db. Resp. Delphinus delphis, 
Grampus griseus, Platanista 
gangetica, Cephalorhynchus 
commersonii; Tursiops 
truncatus. 
i4-g-'o8. Archeologie. 

Velletje met driemaal 20.000, 
40.000 Db.; blok 100.000 Db. 
Resp. oude steentijd, nieuwe 
steentijd, bronstijd, ijstijd; 
Perzische tijd. 
i4-g-'o8. Paarden. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Vos, Fries, Cly
desdale, IJslandse pony. 

i4-9-'o8. Huisdieren. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Rundvee, hon
den, katten, paarden. 
i4-9-'o8. Vrijmetselaars. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Russische 
dichter Alexander Puschkin 
(1799-1837), Amerikaanse 
jazztrompettist en zanger 
Louis Armstrong (1901-1971), 
Ierse schrijver Oscar Wilde 
(1854-1900), Oostenrijkse 
componist Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791). 
i4-g-'o8. Peter Markham 
Scott (1909-1989), Britse 
ornitholoog en schilder. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Koala (Phasco-
larctos cinereus), gorilla 
(Gorilla gorilla), kleine panda 
(Ailurus fulgens), reuzenpan-
da (Ailuropoda melanoleuca). 
i4-g-'o8. Katten. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db.; blok 100.000 Db. 
Resp. Perzische kat, Rus
sische kat, Devon Rex, 
siamees, huiskat. 

SINGAPORE 
i5-7-'ii. Kruiden in Singa
pore. 
ist Local, 2nd Local, 65, 
80 c , $ 1.10. Resp. kaneel, 
koriander, steranijs, tama
rinde, geelwortel. 
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ST. KITTS 
i8-5-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philanippon Tokio. 
Drie blokken van ieder $ 6.-. 
Mount Fuji; Okinawa; Tokio. 
2011. Amerikaanse Burger
oorlog 150 jaar geleden. 
Drie velletjes met ieder vier
maal $ 2.50. Velletje i: Slag 
bij Gettysburg (alle zegels 
met generaals Robbert E. Lee 
en George G. Meade), twee
maal posities van Unionisten 

bij Cemetry Ridge, artillerie 
in actie, slagveldscènes; vel
letje 2: (alle zegels met por
tretten van luitenant-generaal 
James Longstreet en majoor-
generaal Oliver O. Howard), 
borstweringen op Gulp's 
Hill, aanval op East Cemetry 
Hill, 2e Maryland infanterie 
bij Culp's Hill, Confedera
tieve wachten bij Culp's Hill; 
velletje 3: (op alle zegels 
brigade-generaal George S. 
Greene en luitenant-generaal 
Richard S. Ewell), cavalerie, 
slagveldscène, lijf-aan-lijf 
gevechten, geschut bij RJiode 
Island Cemetry Ridge. Alle 
zegels met vlaggen. 

2011. Elvis Presley (1935-
1977)-
Twee velletjes met ieder 
viermaal $ 3.-. Verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se zanger en acteur. 

ST. MAARTEN 
i-4-'ii. Internationale Papier-
geldbeurs in Valkenburg. 
80,112,145,195, 240, 285 c. 
Bankbiljetten van resp. 
Slowakije, Nieuwe Hebriden, 
Botswana met struisvogel, 
Gambia met vogel, Sri Lanka 
met vogel, Qatar. 
i-6-'ii. Vlinders. 
Velletje met 50, 70,120,145, 
166, 210 c. Resp. Ornithopte-
ra chimaera, Morpho cypris, 
Paralaxita lacoon, Euritydes 
iphitas, Derca lycorias, Ancy-
luris jurgensii. 

ST. VINCENT 
9-2-'n. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
New Delhi, dieren in India. 
Velletje met zevenmaal 
$ 1.85; velletje met tweemaal 
blok $ 5.-. Resp. Indische 
fazant (Pavo cristatus), 
olifant (Elephas maximus 
indicus), rode panda (Ailurus 
fiilgens), Indische anti
lope (Antilope cervicapra), 
koningscobra (Ophiophagus 
hannah), luipaard (Pantera 
pardus fiasca), neushoorn 
(Rhinoceros unicornis); witte 
Bengaalse tijger, Bengaalse 
tijger (Panthera tigris tigris). 
g-2-'ii. looe geboortedag 
Ronald Reagan (1911-2004). 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.-. Verschillende 
afbeeldingen van oud-presi-
dent Verenigde Staten. 
9-2-'ii. Bezoek Barack 
Obama (1961) aan Japan. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.-. VS-president resp. 
driemaal met premier Yukio 
Hatayama (1947), op podium 
met vlaggen; met vlaggen. 
9-2-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
New Delhi, kruiden in India. 
Velletje met zesmaal 
$ i.85Resp. Saffraan, chilipe-
pers, kerrieblad, geelwortel. 



peperkorrels, kaneel. 
2-5-'ii. Wereldbeker cricket 
20II in India, Pakistan, 
Bangladesh en Sri Lanka. 
Drie velletjes met ieder 
viermaal $ 2.25. Resp. 
velletje i: Nieuw-Zeelands 
team met tweemaal speler 
Daniel Vittori (1979), team 
met trofee, trofee; velletje 2: 
Indiase team met tweemaal 
speler Sachin Tendulkar 
(1973), team met trofee, 
trofee; velletje 3: Engels team 
met tweemaal speler Kevin 
Pietersen (1980), team met 
trofee, trofee. 
i6-5-'ii. Middelbare school 
voor meisjes 100 jaar. 
30 c , $ 1.05,1.35,1.65, 2.10, 
2.10, 2.10; driemaal blok 
$ 10.-. Resp. schoolband, 
studente Sharlene Charles, 
netbalteam 1963, financieel 
directeur Beryl Baptiste, 
Grimle-gebouw, gouverne-
ments afgevaardigde Monica 
Dragon, diplomaat Betty 
Boyea-King; schoolhoofd 
Keizer en Bowman; school
hoofd en kabinetssecretaris 
Susan Dogan; schoolhoofd 
Laura Smith-Moffet. 
i6-5-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005) 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Paus met resp. 
Franse geestelijke Charles 
Eugene de Foucauld de 
Pontbriand (1858-1916) en 
kamelen, Franse non Marie 
Simon-Pierre en pauselijke 
sleutels, paus Johannes XXII 
(1881-1963) en munt, paus 
Pius IX (1792-1878) en munt. 
Moeder Teresa (1910-1997) 
en medaille, Poolse priester 
Jerzy Popieluszko (1947-
1984); paus met duif. 
i6-5-'ii. John. F. Kennedy 
(1917-1963) 50 jaar geleden 
gekozen tot president Ver
enigde Staten. 
Twee velletjes met ieder vier
maal $ 2.75. Verschillende 
afbeeldingen van Kennedy. 
i6-5-'ii. Italiaanse schilder 
Caravaggio (1571-1610). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Schilderijen: 'De 
Verloochening van Petrus', 
'De Luitspeler', 'De Waarzeg
ster', 'Avondmaal te Em-
maüs'; 'De kaartspelers'. 
i6-5-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philanippon in Tokio. 
$ 2.75; velletje met viermaal 
$ 2.75. Resp. sumowor-
stelaar; vissen: Thunnus 
orientalis, Cyprinus carpoi, 
Diodon nichtemerus, Oncor-
hynchus masou. 

ST. VINCENT; 
GRENADINEN 
23-4-'09. Voetbalclub Juven
tus Turijn. 
Velletje metachtmaal $ 1.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van spelers en toeschouwers. 

SURINAME 
29-6-'ii. Orchideeën. 
A, SR$ 0.55,1.-, 1.50, 2.-, 
2.50, 3.-, 4.-, 4.50, 5.50, 
7.-, 8.- (samenhangend). 
Resp. Phalaenopsis hybrid, 
Dendrobium mousmee, Den-
drobium densiflorum, Laelia 
pupurata, Encyclia vitallina, 
Miltoniopsus rozel, Cymbi-
dium hybrid, Dendrobium 
hybrid, Ascocenda, Cymbi-
dium hybrid, Laeliocattleya 
hybrid, Phalaenopsis hybrid. 

TAIWAN 
2i-7-'ii. Klassieke roman 
'Reis naar het Westen'. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 25.-. 
Verschillende afbeeldingen 
uit roman. 

i-8-'ii. Gezichtstatoëring. 
NT$ 25.-. Atayal-vrouw met 
geweven kleed. 

g-g-'ii. Klassieke Chinese 
schilderij 'Negen Wijzen van 
Hsiang'. 
Velletje metNT$ 5.-, 25.-, 
25.- (doorlopend beeld). Ver
schillende afbeeldingen van 
tuin met mensen en bomen. 

THAILAND 
io-5-'ii. Frankeerzegel, 
Yummy Post. 
3.-B. Kinderfiguur met mes 
en vork en bord met eten. 
io-5-'ii. Toerisme, stranden. 
Velletje met tienmaal 15.- B. 
Similan-eiland, Kai-eiland, 
Chang-eiland, Khao Tapoo-
eiland, Cha-Am-strand, 
Maya-ljaai, Panyee-eiland, 
Hat Chao Mai, zee, Pattaya-
strand. 

20-7-'ii. Diplomatieke be
trekkingen met Portugal 500 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Portugal. 
Viermaal 3.- B. (in paren 
samenhangend met door
lopend beeld). Tweemaal 
schepen en huizen op rivier
oever, tweemaal aankomst 
van schip en pagodes en 
olifanten. 

TOGO 
i5-7-'io. 100 jaar padvinderij 
in Verenigde Staten. 

Velletje met viermaal 750 E; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van oprichter 
Robert Baden-Powell (1857-
1941) en padvinders. 

i5-7-'io. Voetbalteam. 
Velletje met viermaal 750 E; 
blok 3.000 E Verschillende 
afbeeldingen van Togolees 
team 'De Sperwers'. 

i5-7-'io. Aardbevingen in 
2010. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Aardbevingen 
in resp. Chili, tweemaal 
Oklahoma, Haïti; Spanje. 
i5-7-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 in Shanghai. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Paviljoens van 
resp. Spanje, China, Singa
pore, Duitsland; Chinees 
kind met mascotte. 
i5-7-'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. tekening 
van tijger, mens met tijger
masker, üjgerreliëf contour 
van tijger; tijger en meisje. 

TUNESIË 
28-6-'ii. Geneeskundige 
planten. 
250, 250, 600, i.ooo m. 
Resp. knoflook (Allium 
sativum), groene anijs (Pim-
pinella arsinum), citroen
verbena (Lippia citriodora), 
rozemarijn (Rosmarinus 
officinalis). 

URUGUAY 
2g-6-'ii. Baskisch centrum 
in Montevideo 'Centro Eus-
karo' 100 jaar. 
$ 12. Portret van Baskische 
oude man. 

3o-6-'ii. 30 jaar aidsbestrij-
ding. 
$ 12. Rood lint. 
20-7-'ii. Nationale commis
sie fysiek onderwijs 100 jaar. 
$ 12. Polsstokhoogspringer, 
zwemmer en hordeloper. 

VIETNAM 
2-3-'ii. 50e sterfdag Ernest 

Miller Hemmingway (1899-
1961). 
10.500 d. Portret Ameri
kaanse schrijver met boeken 
en handtekening. 

ii-7-'ii. Libellen. 
2.000, 2.500, 6.500, 
10.500 d. Resp. Lyriothenis 
mortoni, Trithemis aurora, 
Rhyothemis obsolescens, 
Ictinogomphus decoratus. 
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WALLIS EN FUTUNA 
i6-7-'ii. looe geboortedag 
George Pompidou (1911-
1974)-
1.000 F. Portret oud-presi-
dent Frankrijk. 
i6-7-'ii. Territoriaal Stamut 
50 jaar. 
380 F. Landkaarten. 

24-8-'ii. Speien van de 
Pacific. 
Velletje met 10,190 F. Resp. 
atleten, zeilboten. 

ZUID-AFRIKA 
i5-7-'ii. Bosvogels. 
Vijfmaal 6.- R. (samenhan
gend). Mandingoa nitidula, 
Malaconotus olivaceus, Poi-
cephalus robustus, Tauraco 
corythaix, Stephanoaetus 
coronatus. 

ZUID-GEORGIÉ EN 
ZUIDELIIKE 
SANDWICHEILANDEN 
i5-9-'ii. BBC-serie 'Frozen 
Planet', fauna. 
60, 70, 95 p, £ 1.15; blok 
£ 2.50. Resp. zeeolifant (Mi-
rounga leonina), reuzenal-
batros (Diomedea exulans). 

jonge zeebeer (Arctocephalus 
tropicalis), koningspinguïn 
(Aptenodytes patagonicus); 
reuzenalbatros (Diomedea 
exulans) met ijsbergen. Alle 
zegels met beeldmerk BBC. 

ZUIDPOOLGEBIED/ 
AUSTRALISCH 
2-8-'ii. Eerste Australische 
Zuidpoolexpeditie 100 jaar 
geleden. 
Vijfmaal 60 c. (samen
hangend met doorlopend 
achtergrondbeeld). Mast van 
schip Aurora met landkaart, 
kapitein John King Davis 
(1884-1967), schip Aurora 
en poststempel, landing op 
Macquarie-eiland, pinguïns 
en stormvogel op Macquarie 
met routekaart. 

Gebruikte afkortingen: 
Astra Transylvanian 

Association for Ro
manian Literature 
and Cultore 

BBC British Broadcas
ting Corporation 

ITU International Te
lecommunication 
Union 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

OECD Organisation for 
Economie Coo
peration and 
Development 

RSPB Royal Society for 
the Protection of 
Birds 

Sapoa Southern African 
Postal Operators 
Association 

Sepac Small European 
Postal Administra
tions Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia 
y Portugal 

WWF World Wildlife 
Fund 



■ »>*»< 

JoKn Dche' 

Postzegelveilingen op het 
internet: niet iedere post

zegelhandelaar is er blij 
mee. Marktplaats, Ebay 
en Delcampe zouden iets 
te vaak dubieus materiaal 
aanbieden en een bron 
zijn van fraude en bedrog. 
JVlijn ervaring is anders. 
Al jaren koop ik op 
Delcampe en Ebay mijn 
zegels en poststukken en 
slechts heel zelden gaat 
er iets mis. Ik denk dat 
deze sites een prachtige 
aanvulling bieden op de 
reguliere handel en de 
traditionele veilinghui

zen, zeker als het gaat om 
'kleiner materiaal'. Dure 
zegels en poststukken 
moetje, denk ik, alleen 
op internet kopen als je 
de aanbieder/verkoper 
kent en als je weet dat je 
kunt reclameren als er iets 
niet klopt. Maar geldt dat 
ook niet voor de 'gewone 
handel'? 

^ ^ P V W 
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aan: poststukken, zegels, 
stempels, proeven en 
speclmenopdrukken. De 
inzetprijzen zijn redelijk 
en het scala is breed: van 
relatief eenvoudig materi
aal tot dure toppers, soms 
met certificaat. 
De veiling telt gemiddeld 
zo'n 500 kavels en loopt 
steeds veertien dagen. 
Het verkooppercentage 
schommelt tussen 40 
60%. Wie mee wil bieden, 
moet zich laten registre
ren. Dat geldt overigens 
voor alle internetveiling
bedrijven. 

eCosta 
eCosta iwww.ecosta.nl) 
is een onderdeel van de 
Nederlandsche Postzegel
en muntenveilinggroep 
en sinds 2002 actief op 
het internet. Het bedrijfis 
voorzien van een soort be
trouwbaarheidsgarantie: 
NVPHinternetwaarborg. 
Deze waarborg is in het 
leven geroepen als keur
merk voor bij de NVPH 
aangesloten postzegel
handelaren die producten 
en/of diensten verkopen 
aan particulieren via 
internet. Het maakt 
daarbij niet uit of zij dit 
doen via de eigen site, of 
via bijvoorbeeld Ebay of 
Marktplaats. Zo krijgt de 
koper meer zekerheid dat 
hij veilig zaken kan doen. 
Bij deze veiling treffen 
we vooral materiaal van 
Nederland en Overzee 

Ebay 
Wie succesvol wil zijn 
op Ebay (^www.ebay.nl) 
moet even de tijd nemen 
om de structuur en 
mogelijkheden van de 
site te verkennen en de 
eigen voorkeuren vast te 
leggen. Je kunt je eigen 
favoriete handelaren laten 
opslaan, zodat je met een 
paar muisklikken al hun 
materiaal op je scherm 
krijgt. Je hebt ook de mo

gelijkheid om alle nieuwe 
aanbiedingen van een 
bepaalde verkoper of met 
een bepaald trefwoord 
te laten melden. ledere 
trekschuit die als postze
gel, ansichtkaart of prent 
wordt aangeboden, komt 
keurig in mijn 'Postvak in' 
terecht. 
Bedenk goed dat Ebay 
internationaal is, maar 
dat niet alle verkopers 
de moeite nemen hun 
aanbiedingen in meerdere 
talen aan te bieden. Crea
tief zoeken loont! 

Willem Pasterkamp 
Het lijkt erop dat de be
langstelling voor Ebay wat 
terugloopt. Willem Pas
terkamp, die als 'Postil
jon' op Ebay actiefis: 'De 
ervaring die ik sinds 2004 
heb opgedaan, heeft mij 
de afgelopen jaren doen 
besluiten om eind mei te 
stoppen met het plaatsen 
van items op Ebay. Je hebt 
voor een veiling sowieso 
twee bieders nodig om 
een hogere prijs te krijgen 
dan de inzet. Aangezien 
eind mei het filatelistisch 
seizoen er echt wel op 
zit, en de bieders het 
dan aflaten weten, stop 
ik enkele maanden met 
plaatsen en begin ik altijd 
weer in september. Ook 
worden de plaatsings en 
verkoopkosten bij Ebay 
steeds hoger. Ik ben nu 
met een eigen inter
netwinkel bezig: www. 
tüi ilempasterkamp. n I.' 

Bezoek onze 

Delcampe 
Delcampe (www.ddcampe. 
net) is mijn favoriete site. 
Delcampe is van oor
sprong een Waals bedrijf 
en bestaat al meer dan 
tien jaar. Meer nog dan 
Ebay biedt deze verkoop
plek de mogelijkheid om 
eenvoudig materiaal aan 
te schaffen, maar daar
naast zijn er vele handela
ren actief die prachtig the
matisch en posthistorisch 
materiaal aanbieden. Op 
een deel van het materiaal 
kan geboden worden. 

verrassende treffers uit 
Italië voor zijn neus. 
Net als bij Ebay gaat het 
bij Delcampe niet alleen 
om postzegels. Er worden 
o.a. ook ansichtkaarten, 
munten en bankbiljet
ten, boeken en 'oude 
papieren' aangeboden. 
Dat verkopers en kopers 
elkaar een beoordeling 
geven bij een geslaagde 
(of mislukte!) transactie, 
helpt zeker bij het op peil 
houden van het betrouw
baarheidsniveau. 
Ebay en Delcampe zijn 

maar er zitten ook veel 
zegels en poststukken 
tussen die meteen kunnen 
worden gekocht. Grote 
prijsverschillen tussen 
verkopers komen voor en 
het verdient aanbeveling 
vooraf de verkoopvoor
waarden te bestuderen. 
Advies: laat dure stukken 
uit verre buitenlanden 
aangetekend versturen. 
Een website als die van 
Delcampe biedt ook een 
goede mogelijkheid om 
de markt te verkennen, 
te zien wat er allemaal 
is. Ook hier loont het 
de moeite een beetje 
te experimenteren met 
zoeksleutels (telegr*) en 
meertalig te zoeken. Wie 
zoekt naar poststukken 
met militaire portvrijdom, 
krijgt met 'franchigia mi
litate' opeens een aantal 

gekoppeld aan betalingsi
tes als Paypal en Money
bookers. Vooral voor 
buitenlandse betalingen 
is dat een mooi systeem, 
al moet men tegenwoor
dig alert zijn op internet
fraude met nagemaakte 
sites die om wachtwoor
den en andere gegevens 
vragen. 

http://www.ecosta.nl
http://www.ebay.nl
http://www.ddcampe
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msssss^ SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGR0ENEVELD(5)HETNETNL 

HUGO DE GROOT, EEN BRIUANTE RECHTSGELEERDE 

Het is u misschien 
niet opgevallen dat er 
eerder dit jaar een velletje 
postzegels is uitgegeven 
om diverse jubilea te her
denken (i). Het gaat om 
uiteenlopende jubilea als 
het vijftigjarige bestaan 
van de Organisatie voor 
Economische Samenwer
king en Ontwikkeling 
(OESO), de eeuwfeesten 
van de Koninklijke Neder
landse Biljart Bond en de 
Koninklijke Nederlandse 
Dam Bond, het 650-jarig 
bestaan van het Slot Loe-
vestein en de honderdste 
verjaardag van het Ge
nootschap Nederlandse 
Componisten. Met elk van 
deze jubilea zou een The
matisch Panorama gevuld 
kunnen worden, maar 
ik wil het deze maand 
hebben over het Slot Loe-
vesteijn en een van zijn 

beroemdste bewoners, 
Hugo de Groot (2, 3) in 
het bijzonder. Jaarlijks 
bezoeken zo'n honderd
duizend mensen het slot 
(4) om met eigen ogen 
de plaats te kunnen zien 
waarvandaan De Groot zo 
spectaculair ontsnapte in 
een boekenkist. Het is een 
gebeurtenis die eeuwen 
later nog steeds tot de 
verbeelding spreekt. 

Wonderkind 
Hugo de Groot werd op 10 
april 1583 in Delft gebo
ren. Hij was een bijzonder 
begaafd kind dat al op 
zijn achtste gedichten in 
het Latijn las en Griekse 
boeken vertaalde. Op 
elfjarige leeftijd ging hij 
studeren aan de Universi
teit van Leiden (5) en hij 
was amper vijftien toen 
hij met raadspensionaris 

Johan van Oldenbarne-
velt (6) mee mocht naar 
Frankrijk. Daar probeerde 
men steun te krijgen van 
koning Hendrik IV (7) in 
de strijd tegen Spanje. De 
Franse koning had al snel 
in de gaten dat De Groot 
een bijzondere jongen 
was en noemde hem Het 
Wonder van Holland. On
dertussen promoveerde 
De Groot in Orleans in 
het wereldlijk en het ker
kelijk recht, een enorme 
prestatie. In 1600 werd hij 
advocaat en in 1607 werd 
hij benoemd tot advocaat
fiscaal van de Hoge Raad 
van Holland en Zeeland. 

Meningsverschillen 
De ster van Hugo de 
Groot rees snel. In 1613 
vertrok hij als diplo
maat met een delegatie 
naar Engeland, waar hij 
ontvangen werd door 
koning Jacobus I (8). Met 

hem sprak hij over de 
godsdiensttwisten die in 
1610 waren uitgebroken. 
De Groot had al eerder 
voorspeld dat het in de 
Republiek tot een strijd 
zou komen tussen de 
verschillende Protes
tantse groeperingen en 
hij had gelijk gekregen. In 
1609 was er een bestand 
afgekondigd tussen de 
Republiek en Spanje en 
toen de gemeenschappe
lijke vijand even uit beeld 
was, laaide de onderlinge 
verdeeldheid op. Het ging 
om een meningsverschil 
over de vraag in hoeverre 
het lot van de mens door 
God wordt voorbeschikt, 
de predestinatieleer. Het 
ene kamp werd geleid 
door de strenge dominee 
Franciscus Gomarus 
en de meer gematigden 
stonden onder leiding van 
dominee Jacobus Armi-
nius. De Groot was een 

verdediger van de Arme-
nianen. Hij meende dat zij 
pleitten voor tolerantie en 
hij was het eens met hun 
standpunt dat de staat als 
het hoogste gezag boven 
de kerk stond. De Groot 
stond daarmee op een lijn 
met Van Oldenbarnevelt. 
Wetend dat een nationale 
synode Armenius zou ver
oordelen, weigerde Van 
Oldenbarnevelt om deze 
bijeen te roepen. 

Gevangene 
In Prins Maurits (9), 
onder wiens aanvoe
ring in 1600 de Slag bij 
Nieuwpoort was gewon
nen, hadden De Groot 
en Van Oldenbarnevelt 
een geduchte tegenstan
der. Als legeraanvoerder 
had hij door het bestand 
veel macht en aanzien 
verloren en hij nam dat 
Van Oldenbarnevelt zeer 
kwalijk, want die had zich 
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in het bijzonder ingezet 
voor de wapenstilstand. 
Maurits hoopte dat de 
godsdiensttwisten hem in 
staat zouden stellen om 
een permanent vredes
verdrag met Spanje te 
voori<omen. Het lulcte de 
prins om met geweld de 
situatie in zijn voordeel 
te beslechten. De Groot 
en Van Oldenbarnevelt 
werden in 1618 gevangen 
genomen. De laatste werd 
wegens landsverraad 
ter dood veroordeeld en 
terechtgesteld. Hugo de 
Groot kreeg een levens
lange gevangenisstraf op
gelegd. Na enige tijd in de 
gevangenis in Den Haag 
te hebben vastgezeten, 
werd hij overgeplaatst 
naar de staatsgevange
nis in Slot Loevestein. 
Daar werd hem de gunst 
verleend dat zijn vrouw 
Maria, zijn kinderen en 
de dienstbode Elsje van 
Houwingen zich bij hem 
mochten voegen. De 
Groot kreeg verder toe
stemming om te studeren 
en te schrijven. Hij hield 
zich bezig met vertalin
gen van Griekse auteurs 
in het Latijn en ook zijn 

befaamde Inleiding tot de 
Hollandse Rechtsgeleerd
heid werd in gevangen
schap geschreven. 
Om te kunnen studeren 
kreeg De Groot met 
gepaste regelmaat een 
kist boeken bezorgd, 
die soldaten in Gorin
chem ophaalden en weer 
terugbrachten. Dit bracht 
Maria op een idee. Ze liet 
haar echtgenoot avond 
aan avond oefenen om in 
de kist te liggen zonder 
geluid te maken. Als hij 
dit twee uur kon volhou
den, maakte hij een kans 
om te ontsnappen. 

Ontsnapping 
Op 22 maart 1621 was het 
zover. Vanwege de jaar
markt in Gorinchem was 
de gevangenisbaas niet op 
het slot aanwezig. Maria 
en de dienstbode legden 
boeken in het bed om te 
suggereren dat De Groot 
daar nog lag (10). Slechts 
gekleed m zijn ondergoed 
en kousen ging hij echter 
de boekenkist in. Elsje 
vergezelde de soldaten 
naar Gorinchem, zodat ze 
een oogje in het zeil kon 
houden. De vlucht lukte 

wonderwel. Vanuit Gorin
chem ging De Groot naar 
Antwerpen en verder naar 
Parijs. Dankzij de biogra
fie van Gerard Brandt, die 
het verhaal over de vlucht 
persoonlijk van Elsje had 
gehoord, heeft de ont
snapping een belangrijke 
plaats gekregen in de Ne
derlandse geschiedenis. 
Op verschillende plaatsen 
wordt de 'originele' boe
kenkist bewaard, in Het 
Prinsenhof te Delft (11), 
in New York en op het 
Slot Loevestein zelf maar 
de kans is groot dat het 
exemplaar in het Rijks
museum (12) in Amster
dam de enige echte is. 

Rechtsgeleerde 
In Parijs werd De Groot 
met zijn vrouw verenigd 
en daar besteedde hij zijn 
tijd voornamelijk aan het 
schrijverschap. Dit kon 
dankzij een toelage van de 
Franse koning Lodewijk 
XIII (13), ook al kreeg 
hij het geld niet bepaald 
regelmatig uitgekeerd. 
In zijn "Verantwoording 
of Apologie" zette hij 
de Hollandse staatsin
richting uiteen, in 1623 

verschenen vertalingen 
van gedichten van Griekse 
dichters, maar met zijn 
werk over het recht van 
Oorlog en Vrede, "De 
Jure Belli ac Pacis" (14) 
uit 1625, vestigde hij 
voorgoed zijn naam als 
een groot rechtsgeleerde. 
Op systematische wijze 
bracht hij de gedachte aan 
een universele en voor 
alle volken aanvaardbare 
rechtsgemeenschap naar 
voren. Op de politieke 
toestand van zijn tijd had 
het werk weinig invloed, 
maar tot op de dag van 
vandaag wordt het be
schouwd als de grond
slag voor het natuur en 
volkerenrecht (15). 

Mislukking 
Door geldzorgen gelcweld 
verlangde De Groot naar 
een vaste positie, zoals 
hij in het verleden had 
bekleed. Prins Frederik 
Hendrik (16), die Maurits 
als stadhouder was opge
volgd, was hem gunstiger 
gezind. Maar omdat 
De Groot weigerde om 
gratie te vragen, was het 
onmogelijk zich definitief 
in Holland te vestigen. Hij 

trad uiteindelijk in Zweed
se dienst. Koning Gustaaf 
IIAdolf(i7) waseen 
groot bewonderaar van 
De Groot en hij werd be
noemd tot ambassadeur 
van Zweden te Parijs. Het 
was een belangrijke post 
vanwege de banden tus
sen Zweden en Frankrijk 
in de Dertigjarige Oorlog. 
De Groot bleek echter niet 
geschikt voor het werk dat 
van hem verlangd werd en 
koningin Christina (18), 
die Gustaaf II Adolf was 
opgevolgd, riep haar am
bassadeur naar Zweden 
om hem te ontslaan. Het 
aangeboden lidmaat
schap van de Staatsraad 
weigerde hij. 
Op de terugreis uit Zwe
den leed hij schipbreuk. 
Uitgeput werd hij in Ros
tock aan wal gebracht, 
waar hij bezweek en 
overleed op 28 augustus 
1645. Toen zijn identiteit 
was vastgesteld werd hij 
dankzij de inspanningen 
van zijn zwager Nicolaas 
van Reigersbergh, die lid 
was van de Hoge Raad 
van Holland en Zeeland 
begraven in de Nieuwe 
Kerk te Delft (19). 
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ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, 
Sittard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail rnhert-wiktor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. Telefoon 
0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl voor al uw 
postzegels van vele landen. Voor 
meer informatie A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, 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 yj, 7772 NL 
Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 
www.wereldzegels.en M .v. Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

wvyw.posrzegpl-veiling.nl met 
vele leuke aanbiedingen, nu met 
gratis verzending vanaf 5 euro. 
A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 010-5222914. 

www.filareliehpz.nl verrassend 
_ leuk en verrassend goedkoop. 
- CPC Conny, s paketten centrale. 
- C D . v/d Wel. 
^ Telefoon 0223-614066. 
s 

'Z Frankeergeldige postzegels Ne-
tX derland zonder gom. J. Verboven, 
Ï ; Arendstr. 48, 6414 XC Heerlen. 
S Telefoon 045-5221087. 

U boft als u nu kunt kopen 
plaatfouten, druktoevalligheden 
enz. nu super voordelig. Arend 
Spijkman, telefoon 0598-393841. 
vyww.pnsi-7.pgplfniitpn.nl 

614 

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. 

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 wvyw.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati-
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 06-51140411, 0181-774870 
ofvyww.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in 
Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. P. 
Mulder. Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmiilder(p)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j. 
in De Bilt. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaagighccnet.nl 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. bij
eenkomst in Utrecht met veiling 
en kwartaalblad. Bel H. Veen. 
Telefoon 079-3611910 
www.ksp.iheria.nl 

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. 

Deutsch - Niederländischer 
Tauschtag in Leer - Bingum 
zaterdag 24 september van 9 - 1 5 
uur. E-mail: 
osvyald.janssen(fl)t-pnlme.de 

De VPVA Almere organiseert 
op zaterdag 5 november een 
Postzegeldag. Deze wordt gehou
den in OSG De Meergronden, 
Marktgracht 65, Almere-Haven. 
Handelaren, 150 vijfcentboeken, 
verloting en gratis taxatie van 
postzegels en munten door De 
Hollandse Postzegel- en Munten
veiling van 10 tot 15 uur. 

Inl. E. Slokker, 
telefoon 036-5341427. 

Op 15 oktober a.s. is de 50e Dag 
v.d. Aerofilatelie en het 75 jarig 
bestaan van de Vliegende JÏollan-
der. Spec. env. met spec, postz. 
en stempel zijn te bestellen via 
gironr. 402628 St.Tent.Vl.Holl. te 
Pijnacker voor 6 euro per set. 

Op 29 oktober organiseert PVZ 
Zeewolde zijn jaarlijkse Post
zegeldag. Schriftelijke veiling 
van 300 aantrekkelijk geprijsde 
kavels. Huur tafels: 1,80 x 0,80 10 
euro. Flevoweg 69. Inl. F. Löhr, 
telefoon 071-5149310. 

Ver. voor het Kind en Maximafi-
lie houdt op zondag 23 oktober 
haar halfjaarlijkse bijeenkomst 
met veiling in De Bilt, Vergader
centrum Witte, Henri Dunant-
plein. Kom eens kijken, ook niet 
leden welkom. Inl. P. Klaas-
sen, telefoon 024-6771262 of 
p.klaassen5(g)hetnet.nl 

P O S T Z E G E L H A N D E L L O D E W I J K 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

räi^ 
fiHHi^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 3600 AG Maarssen 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateHstische benodigdheden. 

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

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.en
http://wvyw.posrzegpl-veiling.nl
http://www.filareliehpz.nl
http://vyww.pnsi-7.pgplfniitpn.nl
http://wvyw.sgbritannia.nl
http://ofvyww.filitalia.nl
http://www.ksp.iheria.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t /m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
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teiiiiteetei m M^f$m ^mMW mmmmwMM m^^^^mmM 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L 4 / 8 ^ 16 BLZ WIT 
L 4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ Wit 
L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 
19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7 20 6,50 6,25 6,00 5 50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9,00 8 50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14 00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17 00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,06" 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 

1 KILO. BLOKKEN ZWART OF BI ̂ NCO NU 

19,00 

65,00 

250 gr. » 

MAN en 
250 gr' 

U.S.A. 
grootformaat 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 

68,00 

KANAALEILANDEN '̂̂ ^ERELD 
INMI'-ll-JMLCIlJKINt/Cri vvEST EUROPA 

IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr SOG gr 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 10,00 25,00 47,50 
GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
GOEDE SORTERING 22,50 55,00 -
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 
VEEL NIEUW 14,00 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 
LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 
GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 
MODERNE MIX 18,00 42,50 
LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 
VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 
VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

35,00 
34,00 
38,00 
37,50 
35,00 
35,00 
34,50 

62,50 

52,50 
60,00 

45,00 

1 Nederlandse Antillen 
1 De verzame 

Jaar 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1949/1 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1960/1 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970/1 

NVPHnr 
206/10 
211/33 
234/38 
239/43 
244/45 
246/47 
248/56 

257 
258/70 
271/96 
297/10 

959 
311/17 
318/22 
323/32 
333/44 
345/52 
353/68 
369/79 
380/92 
393/06 
407/20 

969 
421/33 
434/44 
445/59 
460/84 
485/99 
500/17 
518/30 
531/62 
573/00 
601/44 

979 

ing kan nu worden afgerond 1 
prijs 
21,00 

361,00 
53,00 
53,00 
9,00 
7,00 

30,00 
1,00 

14,00 
24,00 
12,00 

575,00 
8,00 
3,00 
8,00 
5,00 
3,00 
5,00 
4,00 
4,00 
5,00 
5,00 

49,00 
5,00 
6,00 
7,00 

28,00 
9,00 

10,00 
8,00 

30,00 
15,00 
27,00 

139,00 

Jaar 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

NVPHnr 
645/75 
676/02 
703/34 
735/63 
764/97 
798/30 
831/58 
859/83 
884/09 
910/34 

1980/1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

935/66 
967/95 
996/21 
1022/47 
1048/79 
1080/12 
1113/40 
1141/00 
1201/48 
1249/97 

1990/1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

1298/35 
1336/75 
1376/23 
1424/81 
1474/64 
1565/27 
1628/06 
1707/98 
1799/87 
1888/76 
1977/48 

2000/2010 

prijs 
27,00 
26,00 
46,00 
40,00 
48,00 
37,00 
29,00 
37,00 
32,00 
43,00 

359,00 
40,00 
56,00 
50,00 
41,00 
59,00 
43,00 
59,00 
88,00 

100,00 
104,00 
625,00 
82,00 
93,00 

121,00 
132,00 
151,00 
121,00 
166,00 
123,00 
145,00 
167,00 
167,00 

1439,00 

ARUBA 
postfris 

Jaar 
1986 
1987 
1988 
1989 

NVHHnr 
1/20 

21/36 
37/53 
54/69 

1986/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

70/85 
86/102 
103/17 
118/33 
134/50 

1990/94 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

151/70 
171/87 
188/06 
207/20 
221/42 

1995/99 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

243/59 
260/77 
278/93 
294/12 
313/31 

2000/04 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

332/54 
355/71 
372/87 
388/16 
417/34 

2005/09 
2010 1 435/516 

Inkoop -Ver 
Taxatie 

Mu Tten - Goud 

prijs 
34,00 
24,00 
27,00 
27,00 

109,00 
25,00 
24,00 
21,00 
20,00 
24,00 

109,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 

149,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 

125,00 
34,00 
26,00 
24,00 
54,00 
42,00 

175,00 
122,00 

koop 

- Zilver 

Postzegel - en Muntenhandel 

^ p ) Hollands Glorie 
CamplaanS 2103 GW Heemstede 

Tel 023-5477444 hg@stampdealer.r 
ma-dl-: op afspraak, wo- do- vrijdag 09.30-18.00 za- 09.01 

Cariblsch Nederland 
Staatkundige Hervorming 

Curacao 
Staatl<undige Hervornning 

Jaar NVPHnr 

2010 1 
Jaar | NVPHnr 

2010 1 
Vogel blok 2010 2 
Frankeerserie Vissen l l w 2011 3/13 

St. Maarten 
Staatkundige Hervorming 
Bloemen, Pioenrozen 4w 

Jaar NVPHnr 

2010 1 
2011 2 

Bloemen, Pioenrozen blok 2011 3 
Bankbiljetten 6w 2011 4/9 
Vlinders 6w 2011 10/15 

Op onze website WWW.STAMPDEALER.NL s 
laatste uitgiften van deze gebieden. Meteenabo 

van onze WERELDNIEUWTJESDIENST worden v 
de nieuwste uitgiften ook aan U toegezonde 

NEDERLANDSE ANTILLEN ONGETi 
NVPHnr I prijs | NVPHnr | prijs NVPHnr 

1122/25 Vlinders Capex '96 4w 
1126 Vlinders Capex '96 Blok 
1258/62 Historie van Curacao 5 w 
1263 Wilson Godett 
1320/21 olympische Spelen Sydney 2w 
1322 olympische Spelen Sydney Blok 
1323/26 Brievenbussen 4w 

1 
D-17.00 

prijs 

0,90 
prijs 

0,90 
12,55 
14,30 
prijs 

1,35 
3,45 
2,90 
8,55 
6,15 

aan de 
inement 
oortaan 
n. 

IVND! 
prijs 

99,00 
89,00 
109,00 
29,50 
59,50 
79,50 
89,00 

Suriname 
postfris 

Jaar 
1986 
1987 
1988 
1989 
1986/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1990/94 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
1995/99 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2000/04 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2005/09 
2010 

vrijbüj 
aanbi 

prijswij^ 
vüürbe 

prijs 
95,00 
73,00 
79,00 
70,00 

309,00 
71,00 
82,00 
80,00 

111,00 
145,00 
479,00 
123,00 
127,00 
114,00 
135,00 
87,00 

569,0t 
115,00 
108,00 
118,00 
110,00 
151,00 
589,0C 
121,00 
166,00 
123,00 
104,00 
190,00 
689,01 
159,00 

eding 
»gingen 
lOLidcn 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.STAMPDEALER.NL


^Mnietdiik Meer dan 92 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192011 

Voor onze komende najaarsveiling op 14,15 en 16 
november zoeken wij nog materiaal! 

: . 

CYPRUS; 

 ■ ^  ~  " • 

U kunt voor deze veiling 
nog steeds inzenden! 
ÊWÊ kwmÊ l:ËWÊ iww ÊwmÊ i 

' F C Y P W U S " 

'.±EJMM£L 

Tot medio september wordt voor deze 
veiling materiaal aangenomen. 
Voor komen 

wij graag naar u toe. 

i 

^ «e nj >^ «. tp »*. 

Meer informatie op: www.rietdijkveilingen.com 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

en bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 

^ Q 
C3 

"fh 

% 

""^ vooruwvet**^ 
.1^ 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.com 

http://www.rietdijk-veilingen.com
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.com



