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ĝ m .̂:_ 

^ H i ** ^ ^'^^^H 
■^'™^■^■■ 

•• '.. 

, 

E, . . ^ ! ! ^ 

Ï^J 'm^é 
' » p  I .."^■.:.ii, ' ^ ^ f a i i ^ 

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

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

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

PRAKTISCHE INFORMATIE, WAARONDER SPECIALE HOTELTARIEVEN OP NyWW.MONACOPHTI .El 
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Europa & 
voormalige koloniën 

Schriftelijke Veiling 
12 november 2011 

Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 
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0, opdracht. Geen 

204823966 

postzegelhandel 
lue vansteenkiste 

belgië en frankrijk 
partijen en kilowaar 

congo ruanda burundi 
belgië met certifikaat 

0032475784348 
email: vansteenkiste.Iuc@telenet be 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Voor al Uw abonnementen 
zowel landen als motieven. 

Ook alle benodigdheden 
kunnen wij U leveren 

met aantrekkelijke kortingen. 

Wij zijn aanwezig op 
de Postex2011 

in Apeldoorn 

postzegelhandel joke van den berg 

Bernadottestfaat 64 
2811 SGReeuwijk 

Te!/Fax:0l82 39 6 4 ' t.jokevdbergCóiplfine 

http://www.niuntenenpostzegels.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 622 
op 4 en 5 november 2011 te Roermond 

In deze veil ing o.a. 

Het eerste gedeelte van de collectie A.W. Wilbrenninck, Frankrijk 
Uitgebreid Nederland en Overzeese Rijksdelen met vele zeldzaamheden 
Een fantastische collectie KPM-brieven 
Het tweede gedeelte van de collectie Suriname Kroontjesporten 
van wij len de heer V.H.C.J. Thaels 
Vele originele, intact gelaten landenverzameiingen 

TEBETALEN 

P O R T 
M M U M M H I X M 

13f"«!52P'=S3^rri^'85' 
liijiiUlliULKÜHl i p i 

w n i m n i m » ^ 
TPOSTÜ 

lUBDERLfllliDSBM-iroi! 

V««w>f" p ^ * » » " * » * « i * l " Il j|i>'iiiiiiiiwpniiw»WPtpn 
I » « ^ ^~a-'^t;-. - s « I 

30 ' 30) SÏM S0> 
LP17f P.15-lll-ll-l-15fd 

Inzenden van betere collecties en kwalitatief goed materiaal en posthistorie van 
de gehele wereld voor veiling 623 (april 2012) kan dagelijks - op afspraak - in Roermond, 
maar ook ten kantore in Den Haag: Bazarstraat 3 (om de hoek van het Museum 
voor Communicatie) en dan ook graag op afspraak: 070 365 3817 

TIJDENS POSTEX 2011 IN APELDOORN ZIJN DE HOOFDKAVELS TE BEZICHTIGEN 
IN ONZE STAND NR.40 

üifsda Van Dieten Postzegelveilingen BV m ' 
- 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 is onderdeel van Van Lokven Fi latel ie BV 

http://www.vandieten


Inkoop 
Verkoop 

f Postzegels 
Munten 

Bankbiljetten 

015-2123055 
www.pzhvandomburg.nl 

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

NIEUW VAN MICHEL 
ZUID-en CENTRAAL AFRIKA 2011/12, Overzee 6 
CHINA 2011/12, Overzee 9/1 
GANZSACHEN Dultsland 2011 
KLEURENGIDS, 38e verbeterde editie 
SCHEPEN wereld 2011, Register met GD 
Plaatfouten DDR 1970-1990 

binnenl(ort verwacht: 
SOFT versie 10, Europa 2011/12 
SOFT versie 10, Overzee 2011/12 

Wij zijn op POSTEX- APELDOORN, 
met het complete MICHEL assortiment, 
alsmede vele aantrekkelijk geprijsde aanbiedingen 
van overjarige edities 

79,-
64,-
59,80 
89,-

öSSwi«»« 49,80 
39,80 

79,-
99,-

auf der heide 
\Nww aufderheide nl - e-mail aufclerheicle@hetnet nl 

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

Voor al uwpostfrisse en gestempelde postzegels. 
Kom eens langs bij onze stand tijdens de Postex in Apeldoorn. 
Nieuw kilowaar, catalogi en stockboeken zijn nog maar enkele van de 
vele aanbiedingen. 

Kijk ook eens op onze website en webshop: www, geertzenphilatelie. nl. 

Pinnen is bij ons mogelijk 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR fVAARDER(nl) Mobiel: 00 31 653447302 
Tel: 00 31 348 501582 e-mail: seert7.en.phila(a)wxs.nl 
Fax: 00 31 348 434602 Lid van IFSDA en NVPH 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€1,00 per 100 
e 0,32 per 
€ 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,60 per 
€ 0,35 per 
€0,40 per 
€ 0,35 per 
€4,50 per 100 
e 0,43 per 1 
€ 0,82 per 1 

BFR (vanaf 1960). 
CAD. 
DKK. 
FF. 
GBP. 
GBP. 
SFR (vanaf 1996). 
USD. 
ZWKR. 
SFR. 
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 
Ovenge landen op aanvraag. Prijzen onder voorbeliouü van valuta-schommelingen 

U kunt uw frankeergeldige postzegels inleveren tijdens de POSTEX 2011 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

(22 

VERZAMELBEURS ASSEN 
zaterdag 22 oktober 2011 

Sporthal Peelo, Scharmbarg 31,9406 XP 
Info 050-5033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

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 - lnfo@booklets.nl 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

http://www.pzhvandomburg.nl
http://www.advantage-stamps.com
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.booklets.nl
mailto:lnfo@booklets.nl


Jaargang 8g oktober lo i i nr 1007 

Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichtina Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie s Gravenhage 

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

Hoofdredacteur 
Frits N)io AIJP 
Postbus 30014 i^o^AAAlmere 
Telefoon 063153 68 72 

036 52 50 400 
Email redartie(a)defilatelie ni 
Website www d^iatelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
inJo@)bureauaetroije n! 
www bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 04 05 
Mutaties www aboland nl/blad(filatc!ie 

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

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

Belgische abonnees 
Woont u m België^ Dan kost een 
abonnement €32 Stort dit bedrag op 
rekening 000 0350882 33 t n v Pen 
ningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

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

Losse nummers 
Nummers van de iopendejaar^an^ 
kunnen (mits voorradig) voor € 2 50 
per nummer (inclusiefporto) 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 
secretans 
Drs SWD Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK s Gravenhage 
telefoon 070 3280342 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright 
© 2011 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
28 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw bij PostNL 

Bondspagma s 

Postwaardestukken 

Postzegelboekjes 

Boekenplank i 

Luchtpost verzamelen 

Luchtposthistorie 

Mensen en postzegels 

Postex20i i 

Doe maar een briefkaarqe' 

Verenigingsadressen 

Luchtpostnieuws 

Griekenland ongekend verzamelgebied 

Jubileum VN VE filatelie 
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Eind augustus was het honderd jaar geleden, 
dat Antony Fokker in zijn eerste vhegtuig 
'Spin' met bravoure zijn rondjes boven de 
Haarlemse Sint Bavokerk vloog En deze 
maand is het 75 jaar geleden dat vereniging 
voor aerophilatelie De Vhegende Hollander 
werd opgericht Ook wordt de 50e Dag van de 
Aerophilatelie gevierd, net als het 45 jaar gele 
den is, dat pv Griekeland werd opgericht En 
het IS 25 jaar geleden, dat de p v Verenigde Naties Verenigd Europa 
het levenslicht zag Dit alles wordt uitgebreid gevierd tijdens Postex 
2011 Verder in deze dikke editie de start van de nieuwe artikelenserie 
Mensen & Filatelie en nog veel meer 
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Nadat in het begin 
van de twintiger 

jaren van de vorige 
eeuw het vliegtuig 

betrouwbaar genoeg 
was geworden 

om ook post te gaan vervoeren, 
kwam het verzamelen 

van luchtpoststukken op gang 

Mensen &PostzegeIs 
658 
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Jaap de Kort, 
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Een groots 
jaarlijks 

filatelistisch 
evenement voor de verzamelaar en het hele 

gezin Dit jaar weer in de Apeldoornse 
Americalhal op 14,15 en 16 oktober 

met een actief programma 
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postzepelhandel 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. 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-, l\/lidden- en Noord-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Reisschema november 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
1-2 november Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
3-4november Zeeland, Noord-Brabanten Limburg 
7-8 november Utrecht, Flevoland en Gelderland 
9-10 november 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@pzhcrimDen.nl 

Postzegelhandel güM jgf 

mailto:info@pzhcrimDen.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop China. Prijzen tot ver boven 100% Michel Catalogus! 
Aankoop series: " ^ 
IVlichel Nr. Aankoop € 
3134 (1ste druk) 140,00 
14675 (1ste druk) 610,00 
269277, 288296 18,00 
495510 41,00 
534545 360,00 
546550 135,00 
570588 (zonder 576) 490,00 
604605 65,00 
608615 105,00 
622625 26,00 
643645 95,00 
648655 800,00 
648655 ongetand 3.200,00 
689698, 726735 180,00 
702713 28,00 
702713 ongetand 140,00 
736738 65,00 
736738 ongetand 190,00 
741743 29,00 
741743 ongetand 160,00 
744759 470,00 
760764 68,00 

^ ^ ^ ^ ^ « | | L _ 

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

^ ^ ^ » ■ « ^ ^ 

48,00 
40,00 
56,00 

260,00 
70,00 

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 enl<ele voorbeelden: 

nmmm '4" 

l ^wgpn^ f 
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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 

i«Hnniiw 
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 u een verkoopprijs vast en bieden wij uw verzameling gedurende twee maanden aan via onze internationale 
verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS 
MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

Langegracht 42c : 3601 AJ Maarssen I email: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl


^Smits Philately .p 
Amsterdamse^traat^^ 4CI# - 3551 CX Utrecfit^ 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@fi^|«||^.nel - Ban»i:: 3« . t f t | i | .378 / Gir^g; 72i?<|81 

é i i V i v w - i a " . 
WW«M^ILA|EUE.NET WWW^XAipî lfTHEWEB^COM 

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

Of kijk op: wwwJilatelie.net 
15860 Ansichtkaarten Den Haag. Prijs: € 200,00 
Twee albums met ca 240 ansichtkaarten van Den Haag Ca 1900-1940 inclusief doubletten 

Comp/ee( gefotografeerd op www filatelie.net 
15834 België 1849-2003. Prijs: € 2.100,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-2003 in 6 luxe Davo albums in doos 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no s) 147, 165-178', 293-298', 301, 326-
332', 342-350* (Mercier), 351-352, 356-362', 377-383,410** 436** 437", 814-822*, 827-831*, 
860-862*, 863-867*, 868-875**, 880-891*, 898-899, blok 29'*, etc Mooie collectie, zeer hoge 
cat waarde' 
15820 België 1949-1996. Prijs: € 965,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1949-1996 in 3 Schaubek albums Aardig 
gevulde collectie met ook veel voorafgestempelde zegels, pubs, postzegelboekjes, blokken, 
spoonwegzegels etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15861 Betere zegels diverse landen. Prijs: € 1.600,00 
Klem insteekboek met beter postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse landen Bevat 
o a leuk Engeland en kolomen, klassiek USA, Zwitserland blokken, Duitsland Chioagofahrt en 
combinaties, exile zegels Roemenie etc Cat waarde 21830+ EURO" 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie net 
15912 Bhutan. Prijs: € 220,00 
Postfrisse collectie Bhutan in insteekboek Leuke collectie met o a 3-D zegels, ongetand materi
aal, leuk motief etc Compleet gefotografeerd op www.fllatelie net 
15835 Bloemen. Prijs: € 4.500,00 
Zeer uitgebreide motiefverzameling bloemen in 40 blanco albums in 3 dozen Collectie is alfabe
tisch opgezet en bevat veel postfns matenaal Zeer hoge cat waarde' 
15899 Bund, Berlijn en Saar Prijs: € 825,00 
Uitgebreide postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Bund, Berlijn en Saar in 6 insteekboeken 
in doos Bevat ook beter matenaal zoals (Michel no s) Bund 115,116*, 116,139-140*, 139 141, 
Berlijn 40, 41, 61-63, 64-67, 68-70, 71, 72-73, 91-100,101-105 etc 
15920 Bundespost 1949-1970 Prijs: € 270,00 
Voornamelijk gebruikte partij Bundespost 1949-1970 in insteekboek Bevat veel beter matenaal 
zoals (Michel nos) 111, 112 (4x), 113 (2x), 116 (4x), 139-140, 150 (2x), 151**, 151 (2x), 153-
154*, 161*, 161 (5x), etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15919 Bundespost 1964-1988. Prijs: € 135,00 
Voornamelijk postfrisse partij Bundespost 1964-1988 in insteekboek Bevat veel matenaal 
Koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15879 Chili 1852-1918. Prijs: € 180,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Chili 1852-1918 op albumbladen in map Leuke collectie met 
beter matenaal Compleet gefotografeerd op www.fllatelie net 
15942 China jaarsets. Prijs: € 150,00 
Doos met jaarset China 1989 (2x), 1991 en 2005 ICBC (Industnal and Commercial Bank of 
China) boek met uitgiften van China en Hong Kong 
15951 Curasao en Suriname 1873-1975. Prijs: € 2.750,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Curagao en Sunname 1873-1975 in Davo 
album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals Curagao 1-12, 29-43, 75-81*, 104-120*, 
141-152*, 178-181', 231-233', luchtpost 1-3*18-25*, 82-88, port 1-10, 11-20, 31-33* 34-43*, 
Sunname 1-15, 34-36', 37-40', 41-57, 58a*, 59a*, 62* 64* 69-103*, 104-110*, 220-243*, lucht
post 8-14* (Do X), 15-19*, port 1-8* 9-14, 15-16*, 36-46* etc 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15918 Cyprus. Prijs: € 100,00 
Kleine, postfnsse collectie Cyprus in insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15897 DDR. Prijs: € 800,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock DDR in 7 dikke insteekboeken in 
doos Zeer veel matenaal, geen blokken Koopje' 
15896 DDR. Prijs: € 250,00 
Doos met 5 insteekboeken en 1 vellenmap met een restantstock DDR Veel matenaal, waaron
der ook wat Sovjet Zone 
15823 Denemarken 1851 -2005. Prijs: € 2.100,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-2005 in 2 Davo albums Collectie is goed ge
vuld met veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 2, 3-6, 8-10, 11-15, 16-20, 68, 84, 87-94, 95-
104,117-120,149A-152A, luchtpost 1-5,6-10, krantezegels 1-10,11-20, dienst 1-3,4-10,11-19, 
etc Ook veel plaatfouten aanwezig Mooie collectie, hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15856 Duitse Gebieden. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Gebieden in luxe Lindner album Bevat o a 
Danzig, General Gouvernement, Bohemen en Moravien etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15944 Duitsland. Prijs: € 190,00 
Doos met 4 kleine FDC albums met diverse bneven van Duitsland Tevens enkele jaargangen 
eerste dag bladen van Duitsland Leuk'' 
15947 Engeland 1929-1997. Prijs: € 140,00 
Gebruikte collectie Engeland 1929-1997 In Davo album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15945 Engelse Koloniën. Prijs: € 235,00 
Postfnsse collectie Engelse Kolomen, modern materiaal Ook wat blokken In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15880 Ethiopië 1894-1913. Prijs: € 140,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ethiopië 1894-1913 op albumbladen in map Bevat o a (Yvert 
nos) 29-35*, 43, 44-48*, 54*, 91*, 92, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15822 Finland 1856-2001. Prijs: € 1.750,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Finland 1856-2001 in 2 Davo albums Collectie bevat veel beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 2 (2x, gerepareerd), #a-4, 5-9, 20A (32p, tanding 14x13_), 28-35 
36-48, 49-54, 55-60, luchtpost 1 (Zeppelin), Auto-pakket zegels, blokken (postfns), Karelie, etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

15914 Finland 1860-1995. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-1995 m Schaubek album Collectie 
bevat beter matenaal zoals (Michel no's) 4, 8, 9, 161* (Zeppelin), 164-166', 169', 199-201', 
217-220*, Karelien 1-27*, 28, Nordingermanland 1-5*, 8-14* etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15963 Finland 1866-1985. Prijs: € 485,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1985 in Davo album Leuk gevulde 
collectie, veel materiaal Compleet gefotografeerd op www.fllatelie net 
15902 Finland 1969-1992. Prijs: € 180,00 
Postfnsse collectie Finland 1969-1992 in luxe Leuchtturm album Collectie is ogenschijnlijk com
pleet met ook veel extra's zoals postzegelboekjes, bnefkaarten etc 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelle.net 
15959 Flora en fauna. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met 132 postfnsse senes en blokken van het motief flora en fauna van de hele we
reld Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15900 Frankrijk o.a. Rode Kruisboekjes. Prijs: € 235,00 
Frankrijk, collectie postfnsse Rode Kruis boekjes, vanaf 1961, blokken en wat Monaco en 
Andorra en een boekje Madagascar In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15946 Gilbert & Ellice 1911-1983. Prijs: € 425,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Gilbert & Ellice (Kiribati) 1911-1983, wo (cat Yvert) no 3 
gebr, 5 *, wat blokken In Collects album 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15871 Gold Coast 1874-1914. Prijs: € 765,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Gold Coast 1874-1914 op albumblad in map Bevat o a 
(Yvert no's) 4-8, 21, 32*, 35, 46*, 47*, 48 66*, 79, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15817 Gold Coast. Prijs: € 900,00 
Doosje met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Gold Coast in album, op al
bumbladen, op kaartjes etc Tevens wat matenaal van andere landen zoals Ceylon 
15883 Grieks Kreta 1898-1910. Prijs: € 600,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Gneks Kreta 1898-1910 op albumbladen in map Bevat o a 
(Yvert no's) 1-9* (no 6 gebruikt) 12*, 13*, 14*, 30, 32, port 1-9* (no 5 gebruikt), Engels bureau 
Heraklion 1, 2-5, Russisch bureau 14-34 (zonder 20, 27 en 34), 35-46 etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15954 Honduras en Uruguay 1858-1969. Prijs: € 1.150,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Honduras en Uruguay 1858-1969 in groot Yvert album Collectie 
bevat beter matenaal zoals (Yvert no's) Honduras 3*, 4*, 7*, 8-12, 167-170A, leuk luchtpost en 
dienst, Uruguay 4-6,10,12, 13,14,18, goed luchtpost, dienst etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15952 India, Bangladesh en Pakistan. Prijs: € 150,00 
Gebruikte collectie/stock India, Bangladesh en Pakistan, sommige in aantallen In 2 insteekboe
ken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15829 Indonesië 1950-1989. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Indonesië 1950-1989 in Importa album 
Collectie bevat ook alle blokken, voornamelijk postfns, inclusief tennis-, voetbal- en apenblok-
ken Koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15882 Italiaans Levant 1874-1912. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italiaans Levant 1874-1912 op oude albumbladen in map 
Bevat veel beter materiaal, cat waarde Sassone ca 2400 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15831 Italië 1863-1966. Prijs: € 170,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1863-1966 in Davo album Bevat leuk matenaal uit de 
jaren 20-40 Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15827 Italië en gebieden 1862-1990. Prijs: € 680,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië en gebieden 1862-1990, inclusief San Manno 
in 4 albums Aardig gevulde collectie met ook veel modern postfris materiaal 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie net 
15927 Japan 1899-1975. Prijs: € 260,00 
Vnl gebruikte collectie Japan 1899-1975, o a no (cat Michel) 97-9899-109, 165, blokken en 
enige bneven Op albumbladen in klemband Compleet gefotografeerd op wwwfiiatelie.net 
15874 Modena en Toscane. Prijs: € 600,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte klassieke collectie Modena en Toscane op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www fiiatelie.net 
15869 Monaco 1885-1932. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1932 op Yvert albumbladen in map Bevat leuk 
matenaal, waaronder ook port Cat waarde ruim 2600 euro 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie net 
15965 IVIonaco 1885-1959. Prijs: € 425,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1959 in luxe Leuchtturm album 
Collectie IS aardig gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 140-153', 302-306*, 313*, 
313A*, 353-364*, 371-375*, luchtpost 28-31*, 59*, etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15845 Nederland 1852-1951. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1951 in Davo album Collectie is 
goed gevuld met o a Zeemeeuwen 1951 (luchtpost 12-13) gebruikt 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15849 Nederland 1852-1959. Prijs: € 380,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1959 in luxe Leuchtturm album 
Goed gevulde collectie, cat waarde ruim 4650 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15830 Nederland 1852-1966. Prijs: € 250,00 
Leuk gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1966 in Unie album Collectie 
bevat aardig matenaal uit de jaren 20, 30, 40 en 50 en tevens wat zegels van de kolomen 
Koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
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15949 Nederland 1852-1968. Prijs: € 1.150,00 
Goed gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1968 in Lindner al
bum Collectie bevat veel beter materiaal zoals 3, 6, 29, 48, 105,130-131,136-138, 402-403B', 
Amphilex vellen (886-888") etc Compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15842 Nederland 1852-1987. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk gebruikte, goed gevulde collectie Nederland 1852-1987 in 2 Davo cristal albums 
Bevat o a kroningsgulden (49), goed jaren 30, 50, legioenblokken etc Koopje' 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15828 Nederland 1852-1989. Prijs: € 400,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1989 in Importa album Jaren 
20, 30 en 50 vrijwel compleet, ook Legioenblokken (postfns) Amphilexvelletjes (postfns) etc 
Koopje' Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15936 Nederland 1852-1999. Prijs: € 760,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1999 in 3 luxe Safe albums 
Collectie IS zeer goed gevuld met ook beter matenaal en is vanaf 1940 op enkele zegels na com
pleet Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15937 Nederland 1872-2008. Prijs: € 650,00 
Voornamelijk postfrisse moderne collectie Nederland 1872-2008 in 3 luxe Importa Juweel al
bums Collectie IS vanaf 1960 vrijwel compleet en bevat ook wat ouder voornamelijk gestempeld 
matenaal Nominaal reeds 600 euro' Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15851 Nederland 1891 -1976. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1891-1976 in Davo album Goed gevul
de collectie met veel beter matenaal, cat waarde 5575 euro 

Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15850 Nederland 1899-1978. Prijs: € 275,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1899-1978 in Davo album Goed gevul
de collectie, cat waarde ruim 3900 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15839 Nederland 1928. Prijs: € 650,00 
Stockblad met Nederland 1928, roltanding 33-56 in ongebruikte blokken van 4, waarvan de on
derste 2 exemplaren postfns, maar met enkele schoonheidsfoutjes 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15852 Nederland 1940-1966. Prijs: € 2.850,00 
Gigantische stock Nederland ongebruikt met plakker 1940-1966 in 6 dikke insteekboeken in 
doos Bevat voornamelijk complete senes, cat waarde 47300 euro Nu voor slechts 6%" 
15846 Nederland 1945-1970. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte deels dubbel verzamelde collectie Nederland 1945-1970 in 
luxe Lindner album Cat waarde 2400 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15924 Nederland en Antillen combinaties. Prijs: € 140,00 
Twee insteekboeken met postfnsse en gebruikte combinaties uit postzegelboekjes en 
kindblokken van Nederland en de Nederlandse Antillen 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15843 Nederland en overzee. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met beter materiaal van Nederland en overzee in iets gemengde kwaliteit Cat 
waarde 5087 euro Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15841 Nederland PTT mapjes ig83-december 20101! Prijs: € 750,00 
Prachtige geheel complete collectie t/m supernieuw (laatste jaren worden zelden aangeboden), 
in 11 albums Nominale waarde (zonder toeslag of kosten van de mapjes en albums) reeds ruim 
840 euro Onder nominaal en de albums kado' 
15950 Nederlands Indië 1864-1976. Prijs: € 1.650,00 
Ongebruikte en gebruikte zeer goed gevulde collectie Nederlands Indie 1864-1976 in Davo 
album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals Nederlands Indie 1,2 3-16, 23-30, 60-61, 
63-80 81-98, 149-159* (Bandoeng), 160-166, 280* 287*, 289, 346, 361*, 383-388*, dienst 
1-7, 8-27, brandkast 1-7*, etc Verder wat Japanse bezetting, intenm penode Indonesië (o a 
Riau compleet) Nederlands Nieuw Guinea compleet etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15853 Nederlands Indië 1940-1949. Prijs: € 800,00 
Kleine postfnsse, ongebruikte en gebruikte tentooonstellings collectie Nederlands Indie 1940-
1949 in 2 zelfgemaakte albums Bevat o a Japanse bezetting, Intenm periode, brieven en post
stukken RIS opdrukken etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15935 Nederlands Indië en NN Guinea. Prijs: € 125,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie en Nederlands Nieuw Guinea in 
Importa album Leuk gevulde collectie met ook aardig Indonesië 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15955 Nederlands Indië, vierkant stempels. Prijs: € 200,00 
Kleine collectie Nederlands Indie vierkantstempels Op alfabetische volgorde, ± 100 stuks In 
klem insteekboekje Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15934 Nederlands Indië. Prijs: € 600,00 
Vnl gebruikte collectie Nederlands Indie met o a proeven, postwaardestukken, gespecialiseerd 
op types, tandingen en kleuren, waarbij no (cat NVPH) 1, 3-16, 23-30, luchtpost, port, dienst, 
NNG(incl Unteaenport) In Davo album Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15930 Noorwegen 1855-1995. Prijs: € 665,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noora/egen 1855-1995 in 2 Davo albums Collectie 
IS zeer goed gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 1, 2-5, 6-9 11-15, 16-21 40 
(dun), 58-62, etc Hoge cat waarde, maar wat gemengde kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

15898 Noorwegen 1856-1988. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noonvegen 1856-1988, WO no (cat Michel) 2-5, 
8-10 14-15, 16-19, 21, 67, 69, 109-115*, 159-161*, 236 (Norske Legion), dienst, port en wat 
blokken In Schaubek klemband Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15825 Noorwegen 1856-1988. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noonwegen 1856-1988 in Schaubek album Collectie bevat ook 
wat FDC's, waaronder ook wat oudere Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15931 Noorwegen 1856-2006. Prijs: € 950,00 
Goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Noorwegen 1856-2006 in 2 Schaubek albums 
Collectie bevat veel matenaal waaronder beter zoals (Yvert no's) 3, 9, 11, 21, 132-140**, 160-
163**, 187-189", 193-194**, 212**, 219**, 1964 loterij**, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15928 Oostenrijk 1945-1967. Prijs: € 135,00 
Goed gevulde, gebruikte collectie Oostenrijk 1945-1967 in Lindner album met ook port, luchtpost 
etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15873 Oranje Vrij Staat 1868-1903. Prijs: € 260,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oranje Vnj Staat 1868-1903 op albumbladen in map Bevat 
o a (Yvert no s) 36*, 38-46*, etc Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15957 Perzië 1867-1991. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Perzie 1867-1991, wo no (cat Yvert) 42A (2x*), veel ouder materiaal, op
drukken, luchtpost enz leuk uitzoeklot In 2 insteekalbums 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15862 Portugal klassiek. Prijs: € 320,00 
Stockblad met gebruikt klassiek matenaal van Portugal Cat waarde ca 3300 euro Mooie kwa
liteit Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15909 Roemenië 1865-1944. Prijs: € 235,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1865-1944 in album Leuke collectie met aardig 
klassiek materiaal en ook betere series Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15876 Servië 1866-1914. Prijs: € 475,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Servië 1866-1914 op albumbladen in map Leuk klassiek ma
teriaal met veel betere zegels Compleet gefotografeerd op www filatel(e.net 
15905 Sport. Prijs: € 180,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie sport Veel matenaal waaronder ook blokken, ongetan
de senes etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15923 Sport. Prijs: € 180,00 
Dik insteekboek met een postfnsse collectie Sport Bevat zeer veel matenaal, waaronder ook 
veel blokken met gewichtheffen, boksen en worstelen 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15910 Suriname 1975-1988. Prijs: € 220,00 
Gebruikte collectie Sunname 1975-1988 in Davo album met o a brugparen 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15916 Tsjechië. Prijs: € 110,00 
Postfnsse collectie postzegelboekjes van Tsjechië, Slowakije en wat Tsjecho-Slowakije Tevens 
wat blokken en series aanwezig Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15886 Turkije 1863-1963. Prijs: € 1.000,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1963 op Schaubek bladen in map Collectie bevat 
veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-4, 64, 79*, 96*, 129,153,169*, 206, 857-871* (vrouwen
congres) etc Mooie collectie, hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15816 Turkije 1865-1990. Prijs: € 430,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1865-1990 in 3 albums Leuke collectie met 
veel materiaal, waaronder ook Turks Cyprus Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15887 Turkije 1888-1958. Prijs: € 900,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1888-1958 op Yvert albumbladen in map 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 79*, 89a*, 90-97 153, 154(*), 643-
653, 654-661*, 661A-661F*, 687-694, 709-719, 727-740, Rode halve maan 6A-6F* (6A gestem
peld), 90A", 136*, 150-156A", 157-164" 205-215", Rode halve maan blok 1-3** etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15837 USA 1847. Prijs: € 1.450,00 
USA 1847 Scott no 1 5 cent roodbruin, ongebruikt met plakker in mooie kwaliteit Met kopie van 
PF certificaat genuine, previously hinged with part o g Cat waarde Scott 6750 US$ 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15964 West Europa. Prijs: € 400,00 
Dne insteekboeken met divers matenaal van Finland, Luxemburg, België, Engeland etc Bevat 
o a (Yvert no's) Luxemburg 276-281*, 276-281, blok 1*, Eupen en Malmedy 1-7*, 8-21*, 22-35*. 
etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15908 Zuid Amerika. Prijs: € 260,00 
Ongebruikte en gebruikte, voornamelijk klassieke collectie Zuid Amenka in oud Schwaneberger 
album Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15956 Zuid- en Midden Amerika. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie/stock Zuid- en Midden Amenka, w o telegraafzegels en lucht
post In 3 insteekboeken Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15824 Zweden 1855-1958. Prijs: € 1.825,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Zweden 1855-1958 in oud album 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 2 (3x), 3,4, 6-11,12-15 41-49A* (zonder 
45), 112-121*, 206-210*, 224-227*, 229-234*, 235-246*, etc Ook aardig luchtpost, dienst, port 
etc aanwezig Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

\w 
- - ^ -

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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,5-in-r' pocket magnifier 3 in 1 Multitester 
• Incl.9WUVlamp 
• Incl. wit licht voor watermark detectie 
• Incl vergrootglas 2 x 

• Incl. 2.5 X vergroting 
• Incl. 10 X vergroting 
• Incl. UV-lamp 
• Incl. LED-Zaklamp 
• Incl. pen 

Bestelnr 339 919 

€7,95 

Bestelnr 340 357 

€ 25,90 

Microscoop 
standaard 
Stevige microscoop stan
daard voor extra scherpe 
opnamen of foto's. Is 
geschikt voor verschillende 
microscopen, zoals de 
Leuchtturm digitale micros
coop (Bestelnr. 313 154). 
Bestelnr 341 067 

€ 39,90 

^^\i\m 
Accessoires catalogus 
2012 
• meer dan 6.000 artikelen 
• Vele nieuwe producten 
• bestel uw exemplaar vandaag nog! 

Voor 
Filatelisten 
Incl. accessoires voor 
postkaarten en brieven 

Voor munt-
verza meiaars 
hicl accessoires voor 
bankbil|etten etc. 

Meer info bij uw vakhandel of via 
w^^w.leuchtturm.com 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG • Postfach 13 40 • D-21495 Geesthacht 
Telefon +49 (O) 41 5 2 / 8 0 1 - 0 • Fax +49 (O) 41 5 2 / 8 0 1 - 2 2 2 • E-Mail: service@leuchtturm.com • www.leuchtturm.com 

(28 

19 NOVEMBER 2011 QRÄTJS ENTREE 
POSTZEGELS ANSICHTKAARTEN BRIEVEN MUNTEN SPELDJES TELEFOONKAARTEN ETC 

www.pvbreda.nl 
SPECIAAL VOOR DE JEUGD; GRATIS POSTZEGELS UITZOEKEN, SPELLETJES, PRIJZEN 

TE WINNEN EN NOG VEEL MEER 

GEMEENSCHAPSHUIS "DE VLIEREN'' 10.00 TOT 17.00 UUR 
Dr. STRUYCKENSTRAAT 165, 4812 BC BREDA 

SAMENWERKING TUSSEN: POSTZEGELVERENIGING BREDA - DE VERZAMELAAR - BARONIE 82 -
PHILATEUCA WEST BRABANT - OOSTERHOUTSE VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

mailto:service@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com
http://www.pvbreda.nl
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Smits Philately verhuist!!! 

*̂ .. V 

Wij zijn uit ons jasje gegroeid en gaan naar een 
I nieuw pand, waar we u 5 dagen per week 

420m^ postzegelpiezier bieden. 
ânaf 25 oktober is ons nieuwe adres: 

Grote Wade 23a/b, 3439 NX Nieuwegein 

Smits Philately 
Grote Wade 23a/b, 3439 NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie.net 

WWW.FILATELIE.NET - WWW.STAMPS0NTHEWEB.COM 
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STAMPSDNS: uw TERECHTE KEUS !!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES,LOSSE NUMMERS ETC, OKTOBER 2011 

9858 
ZWEDEN stockboek met ca 90 verschillende postfrisse automaatboekjes jaren vnl 60/70 
hogecatwnu 165,00 
9879 
D REICH Blok nr 2 (Nothilfe) POSTFRIS ZONDER PLAKKER, luxe kviiallteit catw 7 000,00 nu 
I 795,00(FOTO WEBSITE) 
9995 
NEDERLAND Importa album "KINDZEGELS" nw staat, nvK prijs 115,00 met een geheel COM

PLETE ONGEBRUIKTE en vanaf 1940 */•* en vanaf 1957 GEHEEL POSTFRISSE COLLECTIE 
1924 tot en met 2008 incl alle kindvellen Zeer hoge catw nü 295,00 
9998 
BELGIË Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco ktemstroken, nw staat, nw prijs 177,00 
meteen complete collectie 19701989 incl heel veel automaatboekjes en alles POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER" Zeer hoge cataloguswaarde nu 295,00 
10078 
DENEMARKEN,FINLAND,IJSLAND stockboek 64 biz met "/*/•* voorraad + nog wat diversen, 
heel veel materiaal met cataloguswaarde van ca 3 850,00, prijs slechts 295,00 
10082 
BELGISCH CONGO Victoria blanco album met o/*/**( veel al dubbel verzameld dus 
ongebruikt/postfris en daarbij ook nog eens gebruikt) collectie 19601971 waarbij o a de 
Kennedy blokken 1966 ** (catw 100,00), de bloemen serie met opdruk Congo etc etc, 
hoge catwii Koopje 110,00 
10085 
TURKIJE Schaubek standaard voordrukalbum, prima staat, nw prijs ca 180,00 met een hele 
leuke start collectie 18651977 
Redelijk gevuld met o a aardig wat klassiek, hoge catw nu 215,00 
10087 
NEDERLAND op slechts 1 zegel na, geheel complete gebruikte collectie "Back of the Book" 
Luchtpost, Port incl tête bêches. Dienst, Postbewijs, lnternenng( zonder nr 2, bestaat met 
gebruikt), Postpakketverrekenzegels 1 en2, Telegram( zonder nr 7) een superaanbiedingii 
Cataloguswaarde ca 4 200,00 nu 1250,00 (FOTO'S WEBSITE) 
10093 
DUITSLAND VOOR 1945 stockboek 32 bIz met mooie authentieke collectie »/*/** o a 
Osland, Ukraine, Estland, D POsten, 
Gen Gouvernement, D Bez Serbien, B&M,D B Luxemburg, Ind Legion, Bez Guernsey, D Reich 
19331945,DBez Belgien IwWO 
Danzig , alles keurig gerangschikt cataloguswaarde 2 884,00 nu 375,00 
10126 
NEDERLAND DAVO crystal luxe voordrukalbum(voor slechts 50 euro kunt U een nagel

nieuw Luxe DAVO album deel I er bij krijgen) met een GEHELE COMPLETE SUPERCOLLECTIE 
vanaf 18521959 (ong)gebruikt en later ook wat ** inclusief 61 b/c", 
402/3b, 356a/d Nr 101 met certificaat, tevens Luchtpost compleet. Dienst op nrs 8 en 9 na 
compleet. Port op nrs 20,28 en 67a/68 b na compleet, dan nog internering 2 (*), PV 1/2 PB 
6/7 Totale catw 20 250,00 Nu 3 950,00 (VEEL FOTO'S OP DE WEBSITE) 
10141 
DUITSLAND BUND 5 Safe Dual Luxe voordrukalbum, in perfecte nw staat, nw prijs 650 euro 
II met een geheel complete POSTFRISSE collectie 1957 2000 mcl flink wat automaatboek

jes, speciale brieven etc catw 3 350,00 nu 495,00 
10163 
GRIEKENLAND 2 Schaubek standaard voordrukalbums, pnma /nw staat, nw prijs ca 140,00 
met een vnl gebruikte collectie 18802002, mooie start van dit interessante land nu 
175,00 
10221 
FRANCE oudeYvert voordrukbladen meteen in begin vnl ° en later * collectie 18701941 
oa.YvertnrsSO", 72°, 86* {zr fraai catw 300,00)123 »,126 »,129*, 141/2M46M60«, 188B 
°, 195 ", 230«, 234*, 285*, 289*, 294 ■>, 310 *, 328 ' , 338*&338a* 
(€ 200,00), 339/44*, 374 *,377a, 380/5*, 401/3*, hierna op enkele na compleet * (alles 1 e 
plakker) nu 145,00 
10237 
OOSTENRIJK Leuchtturm luxe voordrukalbum, nw type, blanco klemstroken, in nw staat, 
nw prijs 280 met een kleine, geheel postfrisse, restant collectie, schaars gevuld met o a 
iets jaren 50 (oa Klederdracht serie 1959 in wit papier verder 19701986 vrijwel compleet, 
koopje 79,50 
10238 
DUITSLAND BUND 3 Safe Lindner typeT Luxe voordrukalbums, in perfecte nw staat, nw 
prijs 510 euro " met een, op 1 serie na { Posthoorn) geheel complete POSTFRISSE" Collectie 
19491990, cataloguswaarde ruim 4 300,0 nu superdeal 595,00 
10240 
NEDERLAND stockboek 16 bIz met in gebruikt resp **/* collectie 18641974, sterktepunt 
IS de jaren 50, wb goede zomer en km d series, en vanaf 1962 vrijwel alles **( iets *) op 
kindblokken na vrijwel compleet hoge catw nu 65,00 
10244 
WERELD Opa s oude echt lederen tas goed gevuld met allerlei leuke zakjes, mapjes, boek 
jes, albums etc,slechts 85,00 

10245 
NEDERLAND nrs 474/489 (Wilhelmina/Hartz) postfris zonder plakker m blok van 4(schaars) 
catw 780,00 nu 255,00 (FOTO'S) 
10246 
FRANKRIJK enkele ** Carnets(ongevouwen) nrs volgens Yvert2045(rode Kruis 1996) nu 
5,00, 2360A(beroemde personen 1985) nu 10,00, BC2523(Beroemde personen 1988) nu 
2,00, BC2526A( dag van de postzegel 1988) nu 3,00, BC 2655(zangers 1990) nu 2,75, BC 
2687 (Dichters 1991) nu 2,75 
10251 
VATICAAN complete jaargangen, mcl Blokken, Luchtpost, Expresse, alles postfris zonder 
plakker 
1962 nu 5,65 1968 nu 1,80 
1974 nu 2,75 1980 nu 6,00 
1985 nu 7,20 1990 nu 18,60 
1963  1,30 1969  0,90 
1975  1,60 1981  4,25 
1986  13,00 1991  17,95 
1964  1,80 1970  1,25 
1976  3,65 1982  4,60 
1987  17,65 1992  20,45 
1965  1,20 1971  2,00 
1977  2,60 1983  9,20 
1988  14,00 1993  18,70 
1966  1,60 1972  2,75 
1978  4,65 1984  8,80 
1989  12,75 1994  23,10 
1967  1,55 1973  1,35 
1979  3,40 
10252 
VERENIGDE NATIES WENEN DAVO voordrukalbumbladen( prima staat) met een zo goed als 
geheel complete postfnsse collectie 19791999, catw 450,00 nu 75,00" 
10253 
VERENIGDE NATIES NEWYORK DAVO voordrukalbumbladen( pnma staat) met een geheel 
complete postfrisse collectie 19901999, catw 675,00 nu 95,00" 
10254 
YUGOSLAVIÈ 2 Schaubek luxe voordrukalbums(zwarte klemstroken) in nw staat, nw prijs 
ca 425,00 met een ogenschijnlijk geheel complete collectie 19611988, alles postfns zonder 
plakker" Cataloguswaarde ruim 1000,00 nu 275,00 
102S5 
DDR Schaubek voordrukalbum redelijke staat(zwarte klemstroken) met een goed gevulde 
start collectie 1949 1967(geen blokken) vnl gebruikt en deels */** fikse catwaarde nu 95,00 
10256 
HONG KONG Speciaal N C Yang voordrukalbum( redelijke staat) met een vnl ° collectie 
1903 tot ca 1988 flink veel materiaal en het is een deel van China, dus gewilde handel " 
nu 79,50 
10257 
FRANKRIJK Schaubek voordrukalbum periode 1849 1980,(deelsluxe bladen) in prima 
staat, nw prijs € 150,00 meteen in begin gebruikte collectie en later** penodeca 1900 
1980( vanaf ca 1971 alles ** en praktisch compleet) nu 89,50 
10260 
OUD SURINAME Davo luxe voordrukalbum met een GEHEEL COMPLETE collectie 1873 
1975 ■>/•/*• mcl Luchtport en Port 
Zie heel veel foto s op de website. Nu 1 095,00 
10261 
NEDERLANDS INDIE nr 22 POSTFRIS ZONDER PLAKKER, best schaars zegel nu 65,00 (FOTO) 
10263 
NIEUW ZEALAND 2 stockboeken met gebruikte voorraad tussen ca 1880 en 2000 heel veel 
materiaal voor maar 69,50 
10265 
IERLAND Schaubek voordrukalbum (deels luxe bladen) in prima staat, meteen aardige 
start collectie 19221980 wb periode 1971 1980 zo goed compleet en geheel postfris 
zonder plakker nu 67,50 
10267 
NEDERLAND nr 100(5 gulden Jubileum 1913) ongebruikt met originele gom, normaal 
145,00 nu 130,00 (FOTO) 
10268 
NEDERLAND port nrs 27/28 ongebruikt met originele gom, cataloguswaarde 195,00 nu 
72,50 (FOTO) 
10269 
REPUBLIEK SURINAME stockbladen met een 80tal complete verschillende ** series en een 
25 tal blokken **, periode jaren 70/80 cataloguswaarde ruim 500 euro, nu 72,50 
10270 
BELGIË OBP nrs 258A/266A ("Mouwstrepen") postfris z plakker met certificaat Michaux, 
schaarse sene catw 785,00 nu 3S5,00(F) 
Michel 235 111243 III) 

STAMPS 

DNS 
STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 

Directie: Dirk N. Sluis 
B de Vriesstraat 10,1622 AC HOORN{bezoek na afspraak) 

3 minuten lopen vanaf station Hoornc 
Postadres: Postbus 169,1620 AD HOORN 

Tel:: 0229261611 bgg: 0655 88 43 87 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email sales@stampsdns.com  ING rek nr 528501 

Bezoek onze dubbele stand aan de Postex Apeldoorn 
Van vrijdag 14 t/m zondag 15 Oktober 2011 

NIEUW: wij hebben naast onze website ook een webshop: 

www.stampsdns.com/webshop 

lifsda 

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stampsdns.com 

mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com/webshop
http://www.stamps-dns.com
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UUNT 
Limburgse Vlaai staat weer klaar! 

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

FHnAKOOFDAG zou 
Nu in onze vernieuwde winkel/showroom vm i.ooo m^... 

Op zaterdags november 2011 houden wij van 10.00 tot iiJ.oo 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 Êintastische 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 vetzamdbenodigdheden 
- Jeugdhoek aanwezig... 
- Nu in onze vernieuwde winkel/shovirroom van 1.000 m^ 

N u m i s m a t i e k & 
F i l a t e l i e 

c-Aüctions 

Handelsstraat 34a 
6135 KL Sittard 
The Netherlands 

Telefoon +31 (0)4^-420 16 50 
Telefax: + 31 (0)4^ - 420 16 51 

www.philamunt.nl 
info@phdamunt.nl 

' Kunt u een gewonnen prijs niet zelf meenemen? Dan bezorgen wij deze gratis voor u 

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

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


6e Voorschotense Postzegel- en Muntenbeurs 
op 12 november ''^ 

ill 
In tegenstelling tot voorgaande jaren,toen de beurs werd gehouden in december, wordt deVoorschotense Postzegel-
en Muntenbeurs nu gehouden op: 

12 november van 10.00-16.00 uur in Sporthal De Vl iethorst , 
Burgemeester van der Haarplein 9, 2251 CT Voorschoten. 

Het is de bedoeling om dit jaarlijks te herhalen op de 2e zaterdag van november. 
Er is een groot aanbod van postzegels, brieven en munten (m totaal 50 handelaren) Er is een grote dubbeltjeshoek, 
aanbod van kilowaar etc. Er is ook een speciale beurspostzegel met een specifieke Voorschotense afbeelding. 

Er is gratis vervoer vanaf het Station Voorschoten Centraal. 
Daarvoor dient op de dag gebeld te worden met 06-28781053. 
Voor informatie en of tafelhuur kunt u bellen 071-561719 of e-mail cor@verlooij.nl 

'«^^^^»^'-rr 

Postzegel- en Munthandel 

van Triest BV 

Molenstraat 83 
6712 CT Ede 

Tel.:(0318)618074 
Fax:(0318)651344 
e.mail: postz.triest@hetnet.t 

Israël heeft u 
steun nodig! 

Verzamel het lan 

Neem nu een abon
nement en ontvang de 
nieuwe uitgiften tegen 
de nieuwtjesprijs* 

Tevens ontvangt u gratis Ned. 
Vertalingen in kleur over de 
nieuwste postzegels van Israel. 

Bij aankoop van € 45,00, ter 
kennismaking een catalogus 
van Israel gratis 

Voor het opbergen van deze ver
talingen hebben wij een prachtig 
album + cassette + bladen voor 

S(echts:€ 14,80 

Bijbe 

*voordeliger dan op de lijst 
wordt vermeld. 

'-..'. .> ikSi'mw 

Prijslijst Israël postfris met tab. ^ 
Complete foargangen incl 

1954-
1955-
1956-
1957-
1958-
1959-
1960-
1961 -
1962-
1963-
1964 
1965-
1966-
1967-
1968-
1969-
1970-
1971 -
1972-
1973-
1974 
1975-
1976-
1977-
1978-
1979-
1980 

€ 12,50 
€ 4,50 
€ 6,60 
€ 1,70 
€ 3,45 
€ 5,70 
€ 43,00 
€ 20,50 
€ 21,60 
€ 27,75 
€ 19,35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8,75 
€ 12,50 
€ 18,85 
€ 13,65 
€ 12,50 
€ 3,45 
€ 5,00 
€ 6,80 
€ 8,40 
€ 11,25 
€ 6,80 

- € 13,60 

Oudere uitgiften 1948 tm 
Vraag 
Elkez 

prijsopgave 
»gel en elke serie is 

blok's zonder A nrs s 

1981 -
1982-
1983-
1984-
1985-
1986-
1987-
1988-
1989-
1990-
1991 -
1992-
1993 
1994-
1995-
1996 
1997-
1998-
1999-
2000-
2001 -
2002-
2003-
2004-
2005-
2006-
2007-
2008-

1953 uit 

€ 14,75 
€ 17,75 
€ 28,40 
€ 25,00 
€ 34,25 
€ 37,50 j 
€ 37,50 1 
€ 38,65 j 
€ 56,85 1 
€ 50,00 
€ 38,65 
€ 40,95 1 
€ 38,65 1 
€ 39,00 ! 
€ 41,50 1 
€ 52,30 1 
€ 47,75 j 
€ 45,25 , 
€ 44,35 
€ 52,95 ' 
€ 54,50 1 
€ 51,90 i 
€ 49,80 i 
€ 52,00 ! 
€ 49,50 1 
€ 52,50 j 
€ 52,00 ' 
€ 49,50 

voorraad leverbaar 

ook los verkrijgbaar 

MÊÊm 

mailto:cor@verlooij.nl


KILOWAAR 
HERFSTAANBIEDINGEN 

12 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT 
zeer veel 2011uitgiften 
100 gr JAPAN FURI SATO 
enorme vanatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h w's 
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 
(250 gr €28,) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h w's 
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h w's 
100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets h w's 
100 gr LUXEMBURG met 
enorme vanatie en veel h w 's 
100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(VA kg € 39, en 5 kg € 75,) 

€ 32,

€ 14,

26,

10,

12,

€ 29,

€ 32,

16,

9,
15,

€ 12,

€ 18 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogeliik na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA MASTERCARD) en Paypal , .—, 
Portovrij vanaf € 75  daaronder € 3 verzendkosten E _ _ 
extra Bi] aankoop van 4 of meer items 5 % korting C S 
Bestellingen onder € 35  kunnen wi| helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

TeL 0243777730 
Email: j .haarlem@wxs.nl 

^J, ^  MUNTEN (k POSTZEGEL.ORGANISATIE 

Aankomende Postzegel en Muntenbeurzen: 

Nicuwcgein 2i oktober 

i laarleni 30 oktober 

iJsselstein , , 
*N1EUW* '̂""^^■"il^^'

[)en Haag 13 november 

Hel Veerhuis 
Nijeinonde 4 

Van der Valk HaarlemZuid 
Toekanvveg 2 
Kantoor M PO 
Hnergieweu 7 

Van der Valk Bijliorsl 
Zijdeweg 54 

De volgende lialljaarlijkse MPOpost/egelveiling waar 
ook ansiehlkaarlcii en varia geveild worden, vindt plaats op 

24 & 25 februari 2012. 

ver/ainelinu laten veile 
met MPO en wij verzoreen professionele beueleidiim v 

J J ^ 
Kantooradres MPO: Energieweg 7, 3401 MD Llsselslein 
Tel: 030606.3944  Fa.\: 030601989.')  WWW.MPO.NL. 

LOOK WHAT 
YOU'RE 

MISSING! 
HERE ARE SOME 

FROMREC SANDAFAYRE 
TIC STAMPS 
iirTIONS 
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Every week Sandafayre offer 
thousands of lots, from rare 
sets and single stamps to 
bulky box lots and cartons! 
GB, Commonwealth, USA, Europe and 
Asia From starter collections to show 
exhibits, you'll always hnd something 
new to add to your collection in our 
weekly auctions' 

Catalogues 
or Online 

. ,00% Satisfaction 
€15 to I Guaranteed  or 

Sandafayre 
STAMP AUCTIONS»/ 

Don't delay request your free catalogue 
or visit our website today! 

I www.sandafayre.com 

:Tprr: 
Please send me my FREE mtroductory Sandafayre catalogues 
Name \r 
Address 

Postcode 

Enter details below if you would like to be added to the Collectors Register 
I My collecting interests are 

E mail 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://WWW.MPO.NL
http://www.sandafayre.com
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OVERHANDIGING 100 JAAR BOND HEEMSCHUT 

Op 22 augustus werd 
voor de Amerikaanse 
ambassade in Den Haag 
het postzegelvel 'loo jaar 
Bond Heemschut' over
handigd. Ton Gijsbers 
van Erfgoedvereniging 
Heemschut ontving uit 
handen van Ard Kor
poraal van PostNL het 
eerste postzegelvel. De 
VSambassade is een van 

de afgebeelde gebouwen 
op het postzegelvel. Daar
naast zijn De Sint Servaas
brug in Maastricht, de 
Synagoge in Groningen, 
Kasteel Amerongen, de 
Wilhelmina Tricotagefa
briek in Winsterswijk en 
het NoordZuid Hollands 
koffiehuis in Amsterdam 
afgebeeld op het postze
gelvel. 

'GROEN BEZIG' VOOR DUURZAME ZEILERS 

MALURDMARS HERDACHT 

Het wapen op deze zegel 
is een aangepast ontwerp 
van de mouwbadge van de 
Schotten die op 2 en 3 no
vember 1944 de oversteek 
hebben gemaakt over het 
Sloe in Zeeland. Hiermee 
werden zij de bevrijders 
van ZuidBeveland en Zee
land. Deze Mallardmars 
wandeltocht zal op 29 ok
tober in Zeeland opnieuw 
worden gelopen om zo 
de Schotse bevrijders 
hiermee te bedanken voor 
hun inzet, waarbij velen 
van hen op tragische 
wijze het leven lieten. De 
slag om de Schelde is na 
de landing bij Norman
dië de grootste en meest 
heftige slag uit de Tweede 
Wereldoorlog. Meer info: 
iDiuuJ.mallordmars.nl 

■ 
■ Nov 19* 

29 Oktober 2011 
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Op I september over
handigde Katja Veen van 
PostNL in Enkhuizen de 
nieuwe serie postzegels 
'Groen bezig' aan de 
zeilers Florian Dirkse en 
Arjen van Eijk, die twee 
jaar lang duurzaam rond 
de wereld hebben gezeild. 
Deze zeilers willen hier
mee mensen inspireren 
zelf duurzaam met de 
oceanen en de wereld om 
te gaan. 

VIJF JAAR PHILAKOOPDAG 

Op zaterdag 5 novem
ber houdt Philamunt 
Numismatiek & Filatelie 
van 1016 uur zijn 5 e 
PHILAKOOPDAG in de 
vernieuwde winkel/show
room in Sittard. Tijdens 

deze jubileumediüe van 
deze Philakoopdag heeft 
Sander de Jong  naast de 
gebruikelijke kortingen 
een aantal extra's voor de 
bezoeker in petto: 
 Tombola met spette

rende prijzen (prijsuitrei
king 13 uur) 

 Veiling met ca. 50 fantas
tische kavels (aanvang 14 
uur, géén veilingkosten) 

 Gigantische magazijnop
ruiming 

 25% korting op alle 
postzegelpartijen 

 Waanzinnige kortingen 
op het assortiment van 
munten 

 Spectaculaire kortingen 
op de bankbiljetten 

 Kortingen op alle verza
melbenodigdheden 

 Jeugdboek aanwezig.., 
 Nu in de vernieuwde 
winkel/showroom van 
i.ooom2 

De koffie met overheer
lijke Limburgse Vlaai staat 
klaar! 

Meer info: 
iDWiu.philamunt.nl 
Sander de Jong: 
SQnder(a)philamunt.nI 

FRANSE MARIANNE KRIJGT KLEUR 

De waardeaanduiding op 
postzegels is de laatste 
jaren sterk vereenvoudigd 
door een letter of cijfer. 
Ook een kleur of woord 
is soms al genoeg om de 
waarde aan te geven. Denk 
hierbij aan de Nederlandse 
decemberzegels. De 
Franse La Poste hanteert 
met de bekende Marianne 
zegels al vele jaren het 
systeem van de vereenvou

digde waardeaanduiding 
door een kleur of letter te 
hanteren. Met ingang van i 
juli is het stelsel uitgebreid 
met zes nieuwe aandui
dingen: 'Ecoph' (€ 0.55), 
'Lettre prioritaire 20g' 
(€ 0.60) 'Lettre prioritaire 
50g' (€ i), 'Lettre priori
taire loog' (€ 1.45), 'Lettre 
prioritaire 250g' (€ 2.40), 
'Europe 20g' (€0.77), 
'Monde 20g'(€ 0.89). 
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MMÉMMtÉl 

FILATELIE NU OOK OP FACEBOOK 

Sinds kort is Filatelie 
ook op Facebook onder 
'Maandblad Filatelie' 
te vinden. Samen met 
Twitter neemt Filatelie nu 
volop deel aan de Sociale 
Media. 
Vele filatelisten uit de hele 
wereld en (semi)handela
ren hebben zich al aan
gemeld om filatelistische 
kennis uit te wisselen en 
van de laatste postzegel

nieuwtjes op de hoogte te 
zijn, een succes. 

Klik op het blauwe 
Facebooklogo rechtsbo
ven op onze website 
www.d^latelie.nl. 

http://www.d%5elatelie.nl
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Afgelopen zondag i i 
september is wereldwijd 
stilgestaan bij het drama, 
dat tien jaar geleden op i i 
september 2001 New York 
en Washington DC heeft 
getroffen. Toen vlogen 
door terroristen van Al 
Qaida gekaapte passa
giersvliegtuigen de Newy
orkse Twin Towers en het 
Pentagon in Washington 
DC binnen met duizenden 

doden tot gevolg. Ook 
buiten de Verenigde Sta
ten hebben in vele landen 
herdenkingen aan '9/11' 
plaatsgevonden. Dat ook 
op filatelistisch terrein het 
een en ander zou kunnen 
worden verwacht lag voor 
de hand. 

De eerste uitgiften met 
als thema de herdenking 
aan '9/11' zijn inmiddels 
verschenen. 'Postzegel
landen' Sierra Leone, St. 
Vincents en Tanzania 
bijten hierbij het spits af. 
Ongetwijfeld zullen er 
nog vele landen volgen 
met hun 'g/ii'uitgiften. 
Zie verder het nieuws op 
onze website. 

■■ft 
HOE HEET IK? 

Deze vraag zal iemand zelden stel
len. Toch zou postbedrijf PostNL 
zichzelf die vraag eens moeten stel
len. Dat het publiek de naamsver
anderingen amper kan bijhouden 
(PTT, TPG, TNT, PostNL) is tot daar 
aan toe, maar dat een bedrijf zelf 
niet meer weet hoe ze nu eigenlijk 
heten, is natuurlijk zorgelijk! 
Op 5 september, toch ruim drie 
maanden, nadat de nieuwe naam 
PostNL voor het grootste Neder
landse postbedrijf werd onthuld, 
gebruikt men nog steeds een 
stempel van TPG Post! Dat was dus 
al sinds 16 oktober 2006 (!) verleden 
tijd. Ze kunnen het blijkbaar niet 
bijbenen....! 
Rene Hillesum Filatelie 

Oft»».. 

Bsné Illllasum F i l a t e l i e , 

Postbus 7, 

J530 AA Zwldnäreoht. 
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MALEISISCH
INDONESISCHE 
VRIJHEIDSUITGirn 

Ter gelegenheid van de 
65jarige verjaardag van 
Maleisië en Indonesië als 
onafhankelijke naties, 
verscheen er afgelopen 
zomer een gezamenlijke 
uitgifte uit beide landen. 
Het betreffen ondermeer 
twee velletjes van acht ze
gels en eerstedagenvelop. 

MULTILATERAAL OVERLEG KERKRADE 

Op de foto het multila Kerkrade van 2628 
teraal juryoverleg, dat augustus, 
gehouden werd in Rolduc ' Vorigjaar in Leipzig 

Duitsland, dit jaar in 
Kerkrade Nederland. 
Volgend jaar vindt het 
plaats in Liechtenstein of 
Zwitserland. 
Aanwezig in Kerk
rade waren de heren M. 
Schneider en K. Marki uit 
Zwitserland, A. Schmidt 
en T. Kroog uit Duits
land, J. Huys uit Liech
tenstein, H. Horin en W. 
Weigel ui Oostenrijk. 
Uit Nederland waren 
aanwezig de voltallige 
Adviescommissie Jury 
met de heren A. Haan, F. 
Hermse, C. Janssen, A. 
Zonjee, J. Groeneveld, 
A. Jacobs, P.IC.Joosse en 
P.v.d. Bold. 
Op vrijdag opende de 
heer V. Coenen de bijeen
komst. 
Aan hand van vier kaders 
werd het thematische 
gedeelte behandeld. 
Van de eenKaders wer
den de voor en nadelen 
behandeld. 
De in Nederland met suc
ces ontwikkelde eenkader 
met de daarbij behorende 
opleiding van BBF en BBE 
werden geselecteerd. 

LAATSTE POSTKANTOOR BIJNA GESLOTEN 

Op 28 oktober sluit het 
allerlaatste (echte) post
kantoor van Nederland de 
deuren. Deze twijfelachti
ge eer is aan het monu

mentale artdeco pand aan 
de Neude in Utrecht. Dat 
heeft Postkantoren BV 
laten weten. 



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

buitenlanden reeks. Dit 
keer met ZuidAfrika. 
Er zijn met de 6 zegels 
3 verschillende blokken 
gecomponeerd met wis
selende blokranden. 

De zegels zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Print, Haarlem in 5kleu
ren offset (4 CMYKkleu
renplus fosfor). 
Artikelnummer : 31161 

en een productbarcode 
70425 voor alle 3 verschil
lende blokken. 
Zegelformaat: 36 x 
25 mm, kamtanding: 
13.333:12.800 met 24/16 

tanden hor./vert. 
Oplage: A: 239.700 blok
ken; B: 15.000 blokken; 
C: 15.000 blokken. 
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100 JMR BOND HEEMSCHUT 

Op 22 augustus 2011 verscheen een blok 
met 10 zegels van „i" [=46c] met slechts 6 
verschillende afbeeldingen die betrekking 
hebben op Bond Heemschut, dat zich 
inzet voor het behoud van monumentale 
gebouwen. 
De zegels zijn gedrukt bij LoweMartin 
in Canada in 5kleuren offset met 
stochastisch raster (4 CMYKkleuren plus 
fosfor) met het zegelformaat 36x25 mm 
en voorzien van een kamtanding 
13333:12.800 met 24/16 tanden hor./vert. 
De kleuren lopen in elkaar over en maken 
de indruk van een irisdruk waarbij slechts 
één plaat is gebruikt. 
Artikelnummer: 311661 en productbarcode 
70104. 
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KONINGIN PAOU ZET ZICH IN VOOR JONGEREN 

Met de Stichting Konin
gin Paola die in iggi 
werd opgericlit, schenkt 
de Koningin speciale 
aandacht aan de integratie 
en vorming van jongeren. 
De acties van de Stichting 
Koningin Paola richten 
zich voornamelijk op deze 
drie pijlers: 
 Concrete steun verlenen 
aan organisaties die hulp 
bieden aan jongeren die 
moeilijkheden hebben op 
het vlak van maatschap
pelijke integratie. 
 De Koningin Paolaprijs 
voor het Onderwijs die 
sinds 1997 originele pro
jecten van leraren uit alle 
onderwijsniveaus initeert 
en beloont. 

 School van de Hoop 
(iggg) ondersteunt kin
deren uit moeilijke socio
economische milieus. 
lüivuJ.monarchie.be 

De blokken zijn gedrukt 
in 4 kleuren rasterdiep
druk op een Goebel rota
tiepers van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
3  27.66x40.20mm  met 
een perforatiemaat 111/2 
16/23 tanden hor./vert. De 
perforatie loopt links en 
rechts geheel door, boven 
en beneden met slechts 
één tand. Het blok kost 
€ 6.10 en wordt slechts 
als geheel  en bloc 
verkocht. 
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BELGISCH SNOEPGOED TWEETALIG 

Op 17 oktober verschijnt 
een blok met vijf zegels 
van ('i' = Europese brief) 
met diverse soorten 
snoepgoed. Ontwerp Carll 
Cneut en Leo Depooter. 

 Babbelaars of Babelutten, 
een snoepgoed gemaakt 
van kandijsiroop (stroop) 
en waarschijnlijk ook 
boter. De botersnoepen 
(babbelaars) waren een 

traditioneel snoepje aan 
de Belgische kust. Ze 
werden gemaakt door 
de vissersvrouwen, met 
boter uit de Polders. Een 
vrouw uit Heist (Moeder 
Babelutte, 18411912) 
commerciahseerde het 

snoepje en verkocht het 
aan de elitaire Franstalige 
badgasten. De naam „bab
belaars" werd verfranst tot 
„babelutte", en de vrouw 
werd la mère Babelutte 
genoemd. 
 Caramel, verhitte suiker 

dat bruin wordt en een 
aparte smaak krijgt. 

 Guimauves ofwel 
marshmellows; de 
wortels van Althaea of
ficinalis, heemst uit de 
Malvefamilie werden 
vroeger gebruikt bij de 
bereiding van marsh 
mallows; Ned. malve. Fr. 
mauve, Eng mallow. 

 Gommen of wine gums, 
gemaakt op basis van 
Arabische gom. 

De blokken zijn gedrukt 
in 4 kleuren rasterdiep
druk op een Goebel druk 
aan de rol pers van de 
Zegelwerkplaats in Me
chelen. Het zegelformaat 
is per zegel variërend wat 
wijst op een scheerperfo
raat. De perforatie loopt 
vanaf de zegels naar de 
zijranden van het blok 
loopt ten behoeve van het 
beter kunnen uitscheuren. 
Het blok kost €4.65 en 
wordt slechts als geheel 
en bloc  verkocht. 

NIEUW PAPIER VOOR DE BARCODE BLASTERS 

Begin juU werd ontdekt 
dat het papier dat gebruikt 
wordt voor de loketfran
keerapparaten van Cogni

tive Solutions voorzien was 
van een nieuw logo dat nu 
op alle vier hoeken van het 
etiket aanwezig is. 

9300 
5.8.1116 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 -40 39 52 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met toegestaan, maa 
bronvermelding. 

DUIZEND BOMMEN EN GRANATEN 
Stripliefbebbers hebben 
de titel van dit stukje 
meteen herkend. De uit
drukking is afkomstig uit 
de verhalen van Kuifje 
en ze worden gezegd 
door Kapitein Haddock. 
Het tweetal Is bedacht 
door de Belgische 
striptekenaar Hergé, 

die er wereldberoemd 
mee werd. Binnenkort 
verschijnt er een 3D film, 
waarin Kuifje en Kapitein 
Haddock de hoofdrol 
spelen. De regisseur 
van de film is Steven 
Spielberg, die al veel 
succesvolle films op zijn 
naam heeft staan. In de 

film "De avonturen van 
Kuifje" wordt het verhaal 
verteld uit twee stripal-
bums: "Het geheim van 
de eenhoorn" en "De 
schat van Scharlaken 
Rackham". Het is niet 
de eerste keer dat er een 
film gemaakt wordt naar 
de stripverhalen. De 
eerste film werd al ge
maakt in 1947. Dat was 
een animatiefilm. Later 
zouden er nog twee 
animatiefilms volgen en 
twee speelfilms. Kuifje 
is duidelijk niet alleen 
populair als strip, maar 
ook op het witte doek. 
Daarom gaf de Belgische 
post een serie van tien 
zegels uit met als thema 
"Kuifje op het scherm". 

GEHOLPEN DOOR DE KABOUTERTJES 
Zegt jullie moeder ook 
wel eens datje zelf je 
spullen moet opruimen 
omdat de kaboutertjes 
dat niet voor je zullen 
doen? Volgens een oude 
legende waren er vroeger 
in Zwitserland van die 
hulpvaardige kabouters. 

1500 DEELNEMERS 
STAMPKIDSCLUB 
In augustus kon Toon 
Oomens met trots 
melden dat de 1500ste 
deelnemers aan de 
StampKids Club zich 
had aangemeld. Toen 
JFN met de internet 
postzegelclub startte kon 
men alleen maar hopen 
dat er zoveel kinderen 
zouden meedoen. Er zijn 
inmiddels niet alleen 
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maar leden uit Neder
land en België, maar ook 
uit Zuid-Afrika, Kenya, 
Zweden, Nieuw-Zeeland, 
Zwitserland en Slowakije. 
Wij feliciteren jeugdleider 
Toon met het bereiken 
van deze mijlpaal. En als 
je je nog niet aangemeld 
hebt, surf dan naar 
http://www, stampkids. org 

Het verhaal gaat dat in 
de Zwitsers Hasli Vallei 
kabouters woonden die 
de plaatstelijke bevolking 
hielp bij klusjes in en 
rond het huis. Zij deden 
dat tot een stel arrogante 
en boosaardige mensen 
de kabouters verjaagden. 
Ze vluchtten naar de 
bergen en staakten hun 
hulp. Susanna Schmid-
Cermann maakte een 

HET AFTELLEN IS BEGONNEN 
In Engeland is men al 
begonnen met het aftel
len naar de Olympische 
Spelen. Deze worden 
volgend jaar in Londen 
gehouden. Het is de 
derde keer dat de Spelen 
naar Londen komen. In 

1908 en 1948 was dat 
ook al het geval. Speci
aal voor de Olympische 
Spelen van 2012 heeft 
de Britse Royal Mail een 
serie van tien zegels 
uitgegeven. Voor deze 
zegels werden de ont-

B^.* 

werpen gebruikt van tien 
verschillende kunste
naars. Drie van de tien 
zegels vragen speciale 
aandacht voor de Para
lympics, de Spelen voor 
sporters met een licha
melijke beperking. Deze 
wordt volgend jaar ook 
in Londen gehouden. 
Zo zijn er zegels voor 
rolstoel rugby, Paralym
pisch zeilen en rolstoel 
tennis. In 2009 en 2010 
gaf de Royal Mail ook al 
zegels uit als opwarmer
tje voor de Olympische 
Spelen. 

boek over deze kabou
ters, dat binnen de kort
ste keren een bestseller 
werd. De Zwitserse post 
zette koning Muggestutz 
van de kabouters op 

een postzegel. Als je op 
vakantie gaat naar de 
Hasli Vallei kun je het 
avontuurlijke kabouter
pad volgen, dat de VVV 
daar heeft uitgezet. 

BEDREIGDE VOGELS UIT 
LIECHTENSTEIN 
Om het 50-jarig bestaan 
te vieren van het Wereld 
Natuurfonds gaf Liech
tenstein een velletje uit 
met acht vogels. Alle 
acht worden zij in hun 
voortbestaan in het klei
ne vorstendom bedreigd. 
Het gaat om de nach
tegaal, de draaihals, de 

boomvalk, de gekraagde 
roodstaart, de dwerguil, 
de grauwe klauwier, de 
wielewaal en het paapje. 
Met de postzegels 
hoopt de Liechtersteiner 
postdienst dat men zich 
bewust wordt van het 
gevaar dat voor deze 
vogels dreigt. 

http://www


De neushoorn 
De rinoceros is 
tegenwoordig 
een bedreigde 
diersoort. 

Jullie weten allemaal waarom er nog 
maar zo weinig neushoorns in het wild 
leven: ze worden gedood omdat men 
denkt dat hun hoorn bijzondere krach

ten heeft. Tuurlijk. 
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De witte neushoorn 
Anders dan de andere 
neushoorn soorten is 
de witte neushoorn 
een sociaal dier. De 
vrouwtjes vormen vaste 
groepen van zes, zeven 
dieren die gezamenlijk 
grazen. De mannetjes 
zijn solitair. Dat bete

kent dat ze altijd alleen 
zijn. 
Hij wordt ook wel 
breedlipneushoorn ge

noemd. Het zijn echte 
graseters. Ze leven in 
kleine groepjes, ze zien 
slecht maar ze kun

nen heel goed ruiken 
en horen. Hun oren 
draaien dan ook de hele 
tijd rond om geluiden 
op te vangen. Nou valt 
je natuurlijk op, dat 
die witte neushoorn 
helemaal niet wit is. Dat 
klopt, dat wit komt van 
het Afrikaanse "wyd" . 
En dat betekent: breed. 
De lippen van deze 
neushoorn zijn breder 
dan die van de zw/arte 

neushoorn. Weer wat 
geleerd! 
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Dit stuk land is van mij! 
Om duidelijk te maken 
op welk stuk land kudde 
graast, hebben de 
neushoorns een truc 
bedacht. De mannetjes 
leggen grote hopen 
mest op de grens van 
hun land. ledere an

dere kudde neushoorns 
snapt dan: hier moeten 
we niet zijn. 

REPUBLIQUE 
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De zwarte neushoorn 
Deze heet ook wel: 
puntlipneushoorn. 
Samen met de witte 
neushoorn zijn dit de 
enige soorten die in 
Afrika voorkomen. Ook 
dit is een heel groot 

dier met een dikke huid, 
vooral op de schoften. 
Hij is niet zo zwart, 
maar misschien wordt 
hij zo genoemd omdat 
hij zich graag in de 
modder rolt. En daar 
word je zwart van, dat 
heb je zelf ook wel eens 
gemerkt. 
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Wat is dat toch met die 
hoorn? 
Op de postzegels 
kun je goed zien dat 
deze neushoorns tw/ee 
hoorns hebben, de 
grootste zit vooraan bo

ven de neusgaten. Deze 
hoorns worden over het 
algemeen langer dan 
60 cm en soms nog 
veel langer. De tweede 
hoorn staat tussen de 
ogen en die is kleiner. 
De neushoorn krijgt die 
hoorns al in zijn eerste 
levensjaar. 

Stropers 
De neushoorn heeft ei

genlijk geen vijanden, 
behalve de mens. Men 
jaagt op de neushoorn 
omdat de hoorns op 
de zwarte markt veel 
geld opleveren. De 
Chinezen malen de 

hoorns tot poeder 
en ze denken dat het 
geneeskrachtig is. De 
hoorns worden ook ge

bruikt als heft van een 
mes of een dolk. Het 
staat natuurli jk prach

t ig, maar om daar nou 
zo'n mooi dier voort te 
doden? 

De grote vijf 
Als je in Afrika op zoek 
gaat naar wilde dieren, 
ga je op safari. En het is 
dan de bedoeling dat je 
de belangrijkste dieren 
ziet: olifant, leeuw, 
Afrikaanse buffel, jacht

luipaard, en de neus

hoorn. Vooral de laatste 
twee zijn heel moeilijk 
te vinden. De gidsen 
zoeken altijd met z'n al

len waar de dieren zijn, 
en dan bellen ze elkaar 
tijdens de safari op: we 
zitten op een zijpaadje 
van .. en de neushoorn 
graast hier. Dan zie je 
alle jeeps en andere sa

farivoertuigen die kant 
op snellen, de toeristen 
hun fototoestel in de 
aanslag. 

De pantserneushoorn 
Dit is de Indische 
neushoorn en je snapt 

' OEUTSCHLANO 

■ tä I M É ^ 

:i*^3 
; ; ■::''r*„ 

110 0,56€ 
' 4 T ^ T % 

Lfllfll^^HI 
I^HH^P' 

' ^"^

wel waarom hij die 
naam heeft: hij heeft 
een harde huidlaag: 
een pantser. Hij is bijna 
uitgestorven, er leven 
er nog maar heel weinig 
van. 
De neushoornvogel 
Deze hoort er ook bij, 
vind je niet? Hij heeft 
een hele grote snavel 
en soms is de "helm" 
groter dan de snavel 
zelf Geen familie van 
de toekan, die ook zo'n 
enorme snavel heeft. 
Heb jij wel eens een al

bumblad van bedreigde 
dieren gemaakt? Dan 
zou je met de neus

hoorn kunnen begin

nen. Hoe meer er over 
hem bekend is hoe veili

ger zijn toekomst is. 

Buceros rhinoceros 
rwrm 
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THEMA VNIOR 

I 
Moeien 
De avonturen van 
Thomas en zijn vrien
den zijn gebaseerd op 
de verhalen serie "The 
Railway Series". Deze 
verhalen zijn verzonnen 
door Wilbert Aw/dry toen 
zijn zoon de mazelen 
had. Awdry was gek 
op locomotieven, hij 
werkte als vrijwilliger bij 
Talyllyn Railway in Wales 
en bouwde zelf model
locomotieven die hij op 
beursen door het hele 
land liet zien. Hij heeft 
25 boeken over Tho
mas geschreven en zijn 
zoon Christopher heeft 
er tot nu toe zestien 
geschreven. Er zijn acht 
hoofdpersonen, Thomas, 
Edward, Henry, Cor
don, James, Percy, Toby 
en Emily (1-5). Andere 
karakters zijn Diesel, Sir 
Topham Hat (The Fat 
Controller) en vele an
dere treinen (6). Thomas 
en zijn vrienden wonen 
en werken op het fictieve 
eiland Sodor. Daar bele
ven ze allerlei avonturen 
(7,8). Oorspronkelijk 
werden het verhaal en 
de dialogen verteld door 
dezelfde persoon. Het 
idee hierachter was dat 
als thuis een boek over 
Thomas werd voorge
lezen, de tekst van de 
verschillende karakters 

'Hefztjwerwei een stuk of acht, ze werken keihard dag en nacht. 
Rood en groen en bruin en blauw, heel het team is reuze trouw.' 
380 afleveringen en vijf films zijn er inmiddels over Thomas d̂  

Stoomlocomotief (Thomas the Tank Engine) gemaakt. Er zijn 
tijdschriften, dekbedovertrekken, borden en er is zelfs spaghetti in 

de vorm van Thomas en zijn vrienden. Verschillende pretparken 
in Engeland en de Verenigde Staten hebben "Thomas Towns", 

themagebieden over Thomas en zijn vrienden met een spoorweg en 
natuurlijk de locomotieven zelf Thomas wordt in meer dan twintig 

verschillende talen uitgezonden, waaronder Hawaïaans, Japans, 
Italiaans, Nederlands en natuurlijk het Engels. 

Diesel 
Er zijn vijf films over 
Thomas en zijn vrien
den gemaakt. In 2000 
kwam de eerste uit, 
Thomas and the Magical 
Railroad. Deze film werd 
gevolgd door Calling All 
Engines! (2005), The 
Great Discovery (2008), 
Hero of the Rails (2009) 
en Misty Island Res
cue (2010). Eind 2011 
komt de zesde film uit, 
genaamd Day of the 
Diesels. De verteller van 
The Great Discovery is 
de James Bond acteur 
Pierce Brosnan. Thomas 
is populair bij peuters 
en kleuters over de 
hele wereld, maar ook 
autistische kinderen zijn 
gek op de stoomlocomo
t ief Ze vinden Thomas 
vaak leuker dan andere 
kinderprogramma's en 
kunnen er ook meer van 
leren omdat de gezichts
uitdrukkingen van de 
treinen erg duidelijk 
zijn. De Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschap
pij organiseert elk 
jaar Een Dag uit met 
Thomas. Ze lenen dan 
de Engelse Thomas lo
comotief maar de ZLSM 
heeft een eigen Diesel 
locomotief 

ook door één persoon 
zou worden verteld. Pas 
sinds serie 13 (2010) 
worden er verschillende 
stemmen gebruikt. 

Modeltreintjes 
De eerste afleveringen 
werden opgenomen in 
1983. Voor het filmen van 
de eerste series werd in 
de studio een uitgebreid 
spoornetwerk gebouwd 
op een schaal van 1:32. 
Ook de locomotieven 
werden op die schaal 
gebouwd. Deze locomo
tieven hadden bewe
gende ogen en oogleden, 
en er waren rookma
chines ingebouwd. Alle 
locomotieven werden op 
afstand bestuurd. Vanaf 
serie vijf werden er grote 
modellen gebouwd om
dat de nieuwe karakters 
ingewikkelder waren en 
het zo makkelijker was 
de verschillende loco
motieven en treinen met 
elkaar te laten "commu
niceren". In 2003 werd 
digitale animatie geïntro
duceerd om de monden 
en ogen van de treinen te 
laten bewegen en om de 
kleinere figuren zoals de 
mensen en dieren te ani
meren. Sinds 2009 wordt 
de hele serie digitaal 
geproduceerd en komen 
er geen modeltreinen 
meer aan te pas. Amy Croeneveld 
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ANTWOORDEN PUZZEL JUNI 2011 

- - - . - - - - . - . . - . j 

Dit zijn de antwoor
den van de puzzel van 
JUNI 2011:1. De inter
nationale organisatie 
voor het behoud van 
de natuur; 2. Aan
komststempel, lucht
poststrookje, speciale 
tarieven; 3. Plakkerig 
spul dat bijen uit een bloem halen, soort suiker; 4. 
Bijenhouder; 5. In 1974; 6. Mark Hoogendoorn. 

Na loting heeft Pauline Coppens 
uit Etten-Leur een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL OKTOBER 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoeveel bloed verzamelt een vampiervleermuis 

per dag? 
2. Wat zi)n de dieren van de Grote Vijf? 
3. Hoe heet de koning van de kabouters? 
4. Wie regisseerde de nieuwe Kuifje film? 
5. Hoeveel hoorns heeft een neushoorn? 
6. Waar wonen en werken Thomas en zijn vrienden? 
7. Wie organiseert elk jaar een Dag uit met 

Thomas? 

Stuur je antwoorden voor 1 december 2011 naar 
de redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL OKTOBER 2011 te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1500 jongens 

ên meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van |FN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

PC TIP VAN MARTH 
Dit is voor de iets oudere jeugd! Koop en 
verkoop via eBay/Marktplaats. Een tip hierbij 
is wel dat je ook kan bieden via de Belgische of 
Duitse buren. Sommige Nederlandse post
zegels zijn daar een stuk goedkoper. Maak 
hiervoor een vergelijkingslijst tussen NVPH-
nummers en die van de catalogi Michel, Yvert 
en Stanley Gibbons. 

Marth van Herk 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
jFN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen 
en optreden als jury
lid. Het gaat over de 

manieren waarop je kunt 
verzamelen en over de 
vele soorten verzame
lingen die er zijn. Het 
is een ideeënbus. In de 
Posthoorn geven we die 
ideeën uit het boek aan 
jullie door. Het laatste 
hoofdstuk gaat over het 
meedoen aan tentoon
stellingen. Het verzame
len van postzegels is erg 
leuk, maar misschien wil 

je wel aan anderen laten 
zien wat je verzamelt. 
Dat kan op een postze
geltentoonstelling. Vraag 
de jeugdleider van jouw 
vereniging maar eens 
hoe dat allemaal in zijn 
werk gaat. In april 2012 
vieren we in Purmerend 
de Dag van de jeugdfi-
latelie. Dat is een mooie 
gelegenheid om mee te 
doen aan een tentoon
stelling. Maak een paar 
bladen voor de Filama-
rathon of een inzending 
over het thema "vakan
tie" (zie ook http://www. 
jeugdfilatelie.nl/jeugdfl-
latelie/filamarathon20i2. 
htm ). Maar je mag 
natuurlijk ook deelnemen 
met een onderwerp dat je 
nu al verzamelt. Doen! 

M«.vW»jmTO» ^'i^l fcftWmÄWl»%^(' 

WIST)E DAT... 
...vampiers echt bestaan?! Een vampier 
heet ook wel Vampiervleermuis en hij 
komt voor in Mexico en Zuid-Amerika. 
's Nachts als de meeste dieren slapen 
sluipen deze vleermuizen naar hun 
prooi, maken met hun scherpe tandjes 
een wondje en zuigen bloed op, zo 
ongeveer 30 milliliter. Dat is ongeveer 
de inhoud van een kleine eierdop. Het 
gekke is dat het slachtoffer er meestal 
niets van merkt. 
Dat komt omdat het speeksel van de 
vleermuis een soort pijnstiller bevat. Zo 
verzamelt elke vampiervleermuis onge

veer 70% van zi)n lichaamsgewicht aan 
bloed per dag! Toch wel griezelig! 

Toon Oomer\s 

http://www.stampkids.org
http://www
http://jeugdfilatelie.nl/jeugdfl
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IVIA' 
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfroon(p)hetnet.nl 

De laatste keer is paleis 
Het Loo al kort in beeld 
gekomen, de tuin uitge
breider met behulp van 
oudere postzegels en 
stempels. Op afb. i wordt 
het Barokke paleis en 
zijn tuin in vogelvlucht 
goed getoond met het 
zegel van Apeldoorn uit 
de serie Mooi Nederland. 
Uit dezelfde serie op 
afb. 2 moderne bouw uit 
Enschede met het multi
flinctionele gebouw De 
Eekenhof van Architecten 
Claus en Kaan. Begin van 
het jaar was het juweeltje 
van Brabantse gotiek, de 
Sint Jan van Den Bosch 
verschenen t.g.v. het 
gereedkomen van de 
restauratie. Hierdoor is de 
kathedraal nu enige tijd 
uit de steigers en in zijn 
geheel te bewonderen, net 
als op kaart 3. 

Nieuwe dimensies in 
de vorm van kijk en 
luisterplezier werden 
toegevoegd in nieuwe 
uitgiften. In januari startte 
een serie over vogels, 
met als eerste algemeen 
verkrijgbare zegel de 
koolmees. De andere ca. 
75 zegels zijn uitsluitend 
in een apart abonnement 
verkrijgbaar, waarbij men 
een speciale audiopen 
cadeau krijgt. Hiermee 
over de zegels strijken en 
het gefluit van deze vo
gelsoort wordt hoorbaar 
uit deze pen. Dan is het 
stempel Vogelenzang wel 
heel toepasselijk. Hiermee 
kon naar een (leerzame) 
schoolplaat van Koekoek 
kaart 4 gemaakt worden 
en voor de liefhebbers ook 
nog 5 met een kaart van 
de populaire Belgische 

_ ontwerper Buzin. Ter 
— extra promotie was vanaf 
=̂  20 juni de vogelzegel 
~ van de Grutto vrij op het 
"■ postkantoor te koop, 
I zodat museumkaart 6 ook 
S helemaal goed is. 

Hetzelfde procédé geldt 
voor de zegel van afb. 7 
van Mare Klein Essink, be
ter bekend als dokter Jan 
uit de TVserie Medisch 
Centrum West. Deze zegel 
was algemeen verkrijg
baar als het begin van een 
reeks over 60 jaar televisie 
in Nederland. De andere 

zegels in deze reeks zegels 
zijn uitsluitend in een 
apart abonnement bij de 
Collectclub verkrijgbaar, 
waarmee ze niet voldoen 
aan de huidige FlPregels 
voor maximafilie. Ook 

hier krijg je uit de speciale 
audiopen de tune te horen 
van deze in de jaren '80 
populaire TVserie. Nog 
geavanceerder waren de 
zegels t.g.v. de herope
ning van het NAI, het 
Nederlandse Architectuur 
Instituut in Rotterdam. 
Met behulp van Augmen
ted Reality waren 3D vi
sualisatie van de moderne 
gebouwen van het velletje 
op de computer te zien. 
De panden moeten nog 
gebouwd worden, er zijn 
geen prentbrieflcaarten 

van en dus zijn er dan 
geen goede maximum
kaarten van te maken. 
Hierdoor was er uitslui
tend van de landkaart van 
afb. 8 een maximumkaart 
te maken. Stempel Rotter
dam, de vestigingsplaats 
van het NAI. 

De jubileumpostzegels 
van 2 mei zijn eigenlijk 
heel saai met te veel 
tekst. Uit enkele speelse 
elementen waren toch nog 
goede maximumkaarten 
te maken, zoals die van 

afb. 9 met het biljarten. 
De biljartballen komen 
terug in het zegel t.g.v. 
IOC jaar Kon. Ned. Biljart 
Bond. Stempel Nieuwe
gein, de vestigingsplaats 
van de Bond. Hetzelfde 
geldt voor kaart 10 met de 
damstenen. De zegel ver
scheen t.g.v. 100 jaar Kon. 
Ned. Dam Bond. Vanaf 
I Juli is deze gevestigd 
in Veenendaal, maar op 
uitgiftedatum postzegel 2 
mei, was deze nog geves
tigd te Rheden, vandaar 
het stempel Rheden. 
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m VAN DE POSTZEGEL 

Op 14 oktober wordt de 
Dag van de Postzegel zegel 
uitgebracht tijdens Postex 

bestaat uit een velletje met 
tien dezelfde persoonlijke 
postzegels. Als afbeelding 

koningin Wilhelmina uit 
1947-1948 aan het einde 
van haar lange regerings
termijn. Er is ook een 
prestige-boekje hiervan 

2011 in Apeldoorn. Het I is de zegel gebruikt van I verkrijgbaar. 

send tr ]>ostcard and recalv« a postcard 'wek from a random person son^ | 

n 
ZILVEREN POSTZEGEL 

Tien jaar, nadat TNT 
Post de Zilveren Ver
rassingszegel uitbracht 

bij het afscheid van de 
gulden, komt PostNL op 
10 oktober met de eerste 

l O s Bufssojstsod - iP|ftJ«M op do I U S B J « pustuat ueA Brusi U M J « 

POSTCROSSINCCOM 

Het postzegelvelletje 
Postcrossing.com, dat 
op 14 oktober uitkomt, 
bestaat uit 10 priorityze-
gels met zes verschil
lende afbeeldingen. Bij 
Postcrossing versturen 

onbekenden elkaar 
postkaarten uit de hele 
wereld. Het velletje heeft 
5X waarde Europa i en 
5X waarde Wereld i en er 
worden 313.000 velletjes 
van gedrukt. 

KINDERPOSTZEGELS 2 0 1 1 

Het thema voor Kinder
postzegels 2011 luidt 
'Geef kinderen een veilig 
thuis'. Op het velleqe zijn 
zes spelende kinderen 
die een huis bouwen, 

^ Geef kinderen een veilig 

iï 

afgebeeld. Het velletje 
heeft zes verschillende 
postzegels met waarde i. 
Er worden 4.77 miljoen 
stuks van gedrukt. 

GOLDEN EARRING 'APP'-ZEGELS 

Om te vieren dat Golden 
Earring dit jaar vijftig 
jaar bestaat, start PostNL 
de postzegelserie met 
het album Moontan met 
ondermeer de wereldhit 
Radar Love uit 1974. Dit 
nummer is te horen als 
een smartphone met 
speciale app bij de post
zegel wordt gehouden. 
Moontan is internatio
naal de succesvolste plaat 
van Golden Earring. In 
de VS kreeg de band voor 
het album een gouden 
plaat. Het belangrijkste 
nummer van Moontan 
is de wereldwijde hit 

Radar Love. De tweede 
Amerikaanse single van 
de elpee is het openings
nummer Candy's Going 
Bad. Ook de twee laatste 
songs, Just Like Vince 
Taylor en Vanilla Queen, 
groeien uit tot Earring-
klassiekers. Moontan 
geldt als een mijlpaal in 
de Nederlandse rockge-
schiedenis. De verza
melaar kan een abonne
ment te nemen op deze 
postzegels. Elke maand 
ontvangt men dan twee 
velletjes met bewaarbla-
den voor € 15 (inclusief 
verzendkosten). 

...,r.r-?'::'i^É="'5-

Zilveren Persoonlijke 
Postzegel van € 7 voor 
aangetekende postzen-
dingen. In samenwerking 
met het zojuist heropende 
Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam is gestart met 
de nieuwe serie 'Zeehel
den in Zilver'. Wie anders 
dan Piet Hein -van de Zil
vervloot' bijt het spits af, 
waarna nog elf zeehelden 
zullen volgen. Meer info: 
www.zeeheldenzegel.n\ 

UITGIFTEPROGRAMMA 
TWEEDE HALFJAAR 

10 oktober 
• Persoonlijke postze

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

2011 
8 november 
• Kinderpostzegels 2011 
21 november 
• Decemberzegels 2011 

De postzegels zijn, zo
lang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Col
lect Club in Groningen, 
via de Onlinewinkel op 
www.posml.nl/collect-
club. De geldigheidster
mijn is onbepaald. 
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BONDSADR£SSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantiaan ii, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: muJLulcnbfnl 
E-mail: hondsbüreau^knhfnï 

Schnfteli)ke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau: 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
V.T.J.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail: coene939@pIanrt.nI 

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

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail; mrgaTden36@Qmai\.€om 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzitter B. Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol@i2mot!e nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon: 033-4806816 
E-mail: walraven.exqu\s<^casema n! 

Algemene Zaken en Projecten 
P.L.M. Teurlings 
Telefoon 073-6567680 
email: ptcurlm3s@)home nl 

Filatelisdsche Vorming 
en leugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbangma(a)xs4an nl 

Communicatie: 
J.R. Lumge 
Telefoon 0162-517101 
email :jrluin3C(g)euronrt nl 

Coördinator Juryzaken: 
A. Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GB KBRKRADE 
Telefoon 045-5416245 
email: albert.haan@homt nl 

Webmaster KNBF-site 
(www knbf nlj 
J. Boon 
E-mail: webniast€r@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretans 
J.I.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Mfltenaakommissans: 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail: e kniese@planrt.nl 

Bondsbibliotheek 
Bibiiothecüns. 
C.H.R..T. Weevers 
Telefoon 023-5353624 
E-mail: ehrt weeuers^upcmail ni 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail- bibliotfieek@knbfnl 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F.C .W, van Beckum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon. 079-3611910 
E-mail: bondskeunngsdienst^planrt nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERfNIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

AANMELDINGSFORMULIER 

P0STEX2011 

Tijdens Postex 2011 zullen 
vele verzamelaars hun 
collectie laten zien in de 
tentoonstellingskaders. 
Maar voor het zover is, 
wordt achter de schermen 
veel werk verricht door 
leden van de organisatie. 
Zij zorgen ervoor, dat de 
inzenders een aanmel
dingsformulier ontvangen. 
Dit aanmeldingsformulier 
moet nauwkeurig worden 
ingevuld om een zo goed 
mogelijke (korte) om
schrijving in de catalogus 
te kunnen plaatsen. Maar 
ook is het aanmeldings
formulier bedoeld om 
de inzending in de juiste 
categorie en klasse te kun
nen plaatsen. En daar gaat 
het soms mis! 
In welke categorie kan 
een inzending worden 
aangemeld? Voor Postex 
2011 was dat categorie 3 
en categorie 2. Wanneer in 
categorie 3 en wanneer in 
2? Dat is afhankelijk van 

TENTOONSTELLING: 

CATEGORIE: 

^v^. 

3 
«c 2,t>u 

Dit formulier moet vóór 
worden ingezonden aan het rechts vermelde adres 

een aantal factoren. Voor 
een eerste keer deelnemen 
met de betreffende inzen
ding betekent dat altijd 
categorie 3. Heeft men al 
eerder deelgenomen in 
categorie 3 en minimaal 
65 punten behaald, dan is 
de inzender gerechtigd de 
inzending aan te melden in 
categorie 2. 
Dan de klasse, waarin de 
inzending moet worden 
opgenomen. De ten
toonstellingsklassen zijn 
bijvoorbeeld traditioneel, 
posthistorisch, thema
tisch, enzovoorts. De 
inzender zal dit moeten 
aangeven op het aanmel
dingsformulier. 

Een punt op het aan
meldingsformulier is 
voor inzenders soms een 
probleem. Gevraagd wordt 
om het collectie nummer 
in te vullen. Doet men voor 
de eerste keer mee met de 

VOORDELIG VERGADEREN IN CENTRAAL NEDERLAND 

De twee vergaderzalen in 
het Bondsbureau aan de 
Zeelantiaan 11 te Utrecht 
kunnen door verenigin
gen en comités worden 
gebruikt. Ook andere 
geïnteresseerden kunnen 
gebruik maken van deze 
faciliteit. Het Bondsbu
reau is centraal gelegen 
en goed bereikbaar met de 

auto (gratis parkeren) en 
het openbaar vervoer (bus 
en sneltram). De tarieven 
voor zaalhuur, bediening 
en consumpties zijn 
schappelijk in verhou
ding met de gangbare 
marktprijzen. Voor nadere 
informatie en reservering 
kunt u contact opnemen 
met het Bondsbureau. 

betreffende inzending, dan 
is nog geen collectie num
mer bekend. Dit nummer 
wordt dan toegekend door 

Kademr 
Inzender 
Woonplaats 

Collectie 1 

de beheerder van het ge
hele computerbestand aan 
inzendingen bekend bij de 
KNBR Dit nummer is erg 
belangrijk voor het verdere 
'leven' van de inzending 
bij latere deelname. Waar 
dit nummer is terug te vin
den? Het collectie nummer 
is vermeld op het beoorde
lingsformulier achter' col
lectie' . Niet te verwarren 
met het tentoonstellings-
nummer dat eveneens op 
het beoordelingsformulier 
kan voorkomen! Kan men 
het collectie nummer niet 
vinden? Dan liever blanco 
laten en niet een zelfver-
zonnen nummer invullen. 

Gebleken is, dat bij de 
aanmelding van eenka
der inzendingen toch 
nog onzekerheid bestaat 
of deelname al dan niet 
mogelijk is. Daarom wordt 
nogmaals erop geat

tendeerd, dat uitsluitend 
inzenders die nog nooit 
hebben deelgenomen aan 
een wedstrijdtentoonstel
ling, gerechtigd zijn deel te 
nemen met een of enkele 
eenkader inzendingen in 
categorie 3 beginners. 
Dan volgt een beoorde
ling waarbij maximaal 40 
punten zijn te behalen als 
thematische of niet-thema-
tische inzending. Dus als 
men een inzending heeft 
die al eerder is beoordeeld 
in een wedstrijdtentoon
stelling, dan is deelname 
als beginner uitgesloten, 
ook al is de eenkader 
inzending nieuw. Uiteraard 
is het wel mogelijk een 
nieuwe inzending be
staande uit minimaal twee 
kaders aan te melden. 
Gevorderde inzenders 
kunnen een eenkader 
inzending aanmelden voor 
een beoordeling volgens 
de nieuwe richtlijnen van 
de FIP. Daarbij wordt niet 
gesproken over themati
sche en niet-thematische 
inzendingen, maar over 
bijvoorbeeld een eenkader 
inzending traditioneel, 
posthistorisch, thema
tisch, aerofilatelie, fiscaal, 
enzovoorts. Dit soort een
kader inzendingen mogen 
beslist niet uit te breiden 
zijn tot een meerkader 
inzending. 

Heeft u vragen over het 
bovenstaande? Aarzel dan 
niet en neem contact op 
met het Bondsbureau te 
Utrecht. Uw vragen zullen 
dan worden doorgezon
den naar bijvoorbeeld de 
Adviescommissie Jury
zaken of de Coördinator 
Juryzaken. 

SALON DU TIMBRE 2012 

Van 8 t/m 17 juni 2012 
vindt een internationale 
postzegeltentoonstelling 
Salon du Timbre plaats. 
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 samenwerking met de 
Federation Fran^aise des 
Associations Philaté-
liques (FFAP) en wordt 

erkend door de F.I.P. en de 
F.E.P.A. Aanmeldingsfor
mulieren en verdere infor
matie over deelname aan 

de Salon du Timbre zijn 
verkrijgbaar bij Cees Jans
sen, Timmermanshove 
29, 2726 DX Zoetermeer. 

E-mail: cees.j.e.janssen@ 
hccnet.nl. Telefoon: 079-
3512756. De aanmelding 
sluit op 15 november 2011. 

mailto:coene939@pIanrt.nI
mailto:kniese@planrt.nl
http://hccnet.nl
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KIJK EENS OP DE INTERNETSITE VAN t^ä i t% 
DE BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek te 
Baarn heeft een eigen 
pleiqe op de website van 
de KNBF (www.lcnbf. 
nl). Niet alleen is hier de 
catalogus te vinden met de 
gehele boekenschat van 
de bibliotheek, maar ook 
een aparte rubriek 'nieuwe 
aanwinsten'. Wilt u een 
goed beeld krijgen van wat 
er zich zo al afspeelt in 
de wereld van de Filate
lie, zowel in Nederland 
als in het buitenland? De 
Bondsbibliotheek heeft 
vele tijdschriften liggen die 
direct na verschijnen voor 
bezoekers van de Bondsbi

bliotheek ter inzage gereed 
liggen. Na afloop van het 
abonnementsjaar ontvangt 
de Bondsbibliotheek via 
derden nog verschillende 
andere tijdschriften. 
Suggestie: Bent u geïn
teresseerd in gespeciali
seerde verenigingen? Kijkt 
u dan in Baarn eens naar de 
tijdschriften die door deze 
verenigingen worden uitge
geven. Voor elke postzegel
verzamelaar is er wel iets 
te vinden over haar of zijn 
verzamelgebied. U kunt de 
boeken inzien, of lenen van 
de Bondsbibhotheek De 
Bibhotheek is er voor u! 
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Tijdens Postex 2011 zal 
een nieuwe persoonlijke 
postzegel verkrijgbaar 
zijn. In het derde prestige
boekje is deze postzegel 
ook opgenomen. Deze 
keer zijn, na de Wilhelmi
nazegels met Bontkraag 
van 189g en de Jubileum
zegels van 1923, de Wil
helminazegels type Hartz 
aan de beurt, uitgegeven 
vanafig47. 

De wederopbouw en 
drang naar vernieuwing 
na de Tweede Wereld
oorlog had zijn weerslag 
ook op de postzegels. De 
vervanging van het portret 
van Koningin Wilhel
mina op de postzegels 
uit 1940 door een nieuwe 
afbeelding, werd al op 19 
oktober 1945 besproken 
op de Controle Haarlem. 
Doel was het uitgeven van 
een nieuwe serie frankeer
zegels met een afbeelding 
van de Koningin 'die meer 
in overeenstemming is 
met haar tegenwoordige 
leeftijd dan het ontwerp 
van W. van Konijnen

burg'. De opdracht voor 
het vervaardigen van het 
ontwerp van de zegels 
vanaf de waarde van 5 
cent werd gegund aan 
Sem Hartz. 

Aan de hand van een 
bronzen portretreliëf van 
Koningin Wilhelmina, 
gemaakt door de Haagse 
kunstenaar Willy Fleur, 
maakte Hartz een foto die 
als uitgangspunt diende 
voor het ontwerp. Hartz 
boetseerde een gipsmo
del, dat werd gefotogra
feerd en gespiegeld. De 
door Hartz in het ontwerp 
van de zegel opgenomen 
randversiering werd ver

vangen door een versie
ring van Jan van Krimpen. 
Ook de waardeaandui
dingen werden door Van 
Krimpen ontworpen. Voor 
de waarden 45 c , 50 c. en 
60 c. werd een ander ont
werp vervaardigd, omdat 
deze waarden in plaatdruk 
werden uitgevoerd. 

Op de postzegel is het 
gipsmodel afgebeeld. 
Voor de druk werd speci
ale inkt gebruikt, iriodin, 
een glanzende inkt op 
basis van mica en metaal
oxiden. Bij het bewegen 
van de zegel onder een 
bepaalde hoek verschijnt 
een bijzonder reliëf. 
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ENVELOP DAG VAN DE POSTZEGEL 2011 
Op 15 oktober geeft de 
KNBF op Postex 2011 in 
Apeldoorn (14,15 en 16 
oktober) weer de envelop 
ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel uit. De 
envelop draagt nummer 43 
en is  net als in de afge
lopen jaren het geval was 
 ook dit keer weer ontwor
pen door Paul Walraven uit 
Amersfoort. Ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel wordt op Postex 
2011 ook een bijzonder 
poststempel gebruikt. De 
envelop is op zaterdag en 
zondag verkrijgbaar in 
de speciale 'Dag van de 
Postzegel'stand en kost 
blanco € i.oo. De envelop 
voorzien van postzegel en 
stempelafdruk kost € 2. 
Ook de enveloppen uit eer
dere jaren zijn  in beperkte 
mate  nog verkrijgbaar. 
Wie niet in de gelegenheid 
is de speciale envelop tij
dens Postex 2011 te kopen, 
kan deze aanschaffen via 
onderstaand adres (€ 2.75, 
inclusief verzendkosten): 
Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam, 
Schubertlaan 224, 3144 BJ 
Maassluis. 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op bankreke
ning 1543700, o.v.v. van uw 
naam en adres). 

Als afbeelding op de en

velop heeft Paul Walraven 
de postiljon gekozen. De 
hedendaagse postdien
sten zijn ontstaan door 
kloosterboden, die brieven 
van de eigen kloosterorde 
overbrachten naar andere 
kloosters. Ze namen ook 
brieven van anderen 
mee. Daaruit groeide een 
netwerk van reizende 
kloosterbroeders die ook 
onderling brieven uitwis
selden. Later ontstonden 
stadsbodediensten die 
brieven van de overheid en 
van particulieren bezorg
den. Eerst waren de post
routes willekeurig, maar 
steeds meer ontstonden 
vaste patronen. De bode 
te voet werd vijfhonderd 
jaar geleden steeds meer 
vervangen door de bereden 
bode of de postiljon te 
paard. Zij reden van stad 
naar stad langs vaste 
routes. De ene postiljon 
wisselde de brieven uit met 
een volgende postiljon. Dat 
gebeurde ook 's nachts. 

tkiß vm tk iBosig^Wll 

Onderweg kon, als dat 
nodig was, de postiljon van 
paard wisselen. Wanneer 
de postiljon een wissel
plaats, een dorp of een stad 
naderde, blies hij op zijn 
posthoorn. Dan wist ieder
een dat hij eraan kwam. 
De postdiensten werden 
steeds beter georgani
seerd. Op I juli 1752 trad 
de Statenpost in werking, 
de provinciale postdienst 
van Holland en WestFries
land. De bestaande bo
dediensten werden daartoe 
uitgekocht. De postiljon 
was daarmee een officiële 
functie geworden. Ook in 
andere landen ontstonden 
dergelijke postdiensten en 
al snel werd een netwerk 
van postroutes gevormd. 
Grensplaatsen werden 
wisselplaatsen tussen de 
landelijke postdiensten. 
De hoeveelheid post nam 
steeds verder toe waardoor 
de postiljon het moest af
leggen tegen de postkoets. 
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SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
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NEDERLAND: VOORGEFRANKEERDE ENVELOPPEN 
(AANVULLING) 

In Filatelie van juli/au
gustus meldde ik nieuwe 
voorgefrankeerde enve
loppen met zegelbeeld 
'Tulpenveld', waarde
aanduiding ' i ' . Hierover 
kreeg ik aanvullende 
informatie van lezer J. 
van Zandvoort. Hij meldt, 
dat hij de enveloppen al 
op 26 april gekocht heeft 
bij TNT Post Mailorder. 
Daarnaast wijst hij op de 
opvallende nieuwe vorm 
van de fosforbalk, een 
naar links liggende T. 
Ik heb een scan van het 
zegelbeeld gemanipu
leerd om deze fosforbalk 
te laten zien. i 

Dezelfde lezer meldt, 
dat bij het vorige type 
zakelijke envelop, met de 
waardeaanduiding van 44 
eurocent, sprake is van 
verschillende formaten 

van de fosforbalk. Bij de 
enveloppe zonder venster 
vond hij balken van 5x18 
mm, 5x20 mm en 5x31 
mm. De afstand tussen 
het zegelbeeld en de bo
venzijde van de envelop
pen varieert ook: g mm 
of 12 mm. Bij de venster
envelop van 44 eurocent 
werden fosforbalken 
aangetroffen van 5x31 
mm, 6x20 mm en 6x21 
mm. Deze bevindingen 
suggereren dat er sprake 
is geweest van verschil
lende oplagen. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De Argentijnse stad Co-
modoro Rivadavia heeft 
zichzelf de eretitel gege
ven van 'Provinciehoofd
stad van de buitenlandse 
gemeenschappen'. De 

aanwezigheid van immi
granten uit de hele wereld 
heeft geleid tot de oprich
ting van de Fedecomex, 
een organisatie die de 
multiculturele samenle
ving wil uitdragen. Aan 
de stad en de organisatie 
werd op 23 februari 2011 
een briefkaart gewijd, met 
in het zegelbeeld (2 $) 
stadswapen van Como-
doro Rivadavia en op 
de adreszijde foto's van 
verschillende bevolkings
groepen in traditioneel 
kostuum. De beeldzijde 
van de kaart staat vol met 
symbolen: handen die 
naar elkaar reiken, vlag
gen van allerlei landen en 
de afbeelding van een hart 
opgebouwd uit kleurige 
vingerafdrukken. 2a, 2b 

Duitsland 
Twee Plusbrief-envelop-
pen € 0,55 + € 0,25 met 
zegelbeeld '75 jaar Dag 
van de Postzegel' zijn 

uitgegeven op 11 augustus 
2011. 
Op de ene envelop zijn 
postzegels 'Dag van de 
Postzegel' uit vroeger 
jaren afgebeeld, waaron
der een postzegel van het 
Saargebied uit 1955. 3 
De andere envelop heeft 
als tekst '112e Duitse 
Filatelistendag, Wupper
tal 2-4 september 2011' 
en toont afbeeldingen van 
vergelijkbare postzegels 
als de eerste, maar dan 
met herdenkingsstem
pels. 4 

Estland 
Briefkaart nummer 68 is 
uitgegeven ter gelegen
heid van de twintigste 
verjaardag van de diplo
matieke relaties tussen 
listland en de Volksrepu
bliek China. In het zegel
beeld (Port betaald voor 
de hele wereld) zijn een 
Panda en een Estlandse 
vogel afgebeeld, met op 
de achtergrond de vlag
gen van beide landen. Op 
de linkerzijde van de kaart 
ziet men twee stadsge
zichten die staan op de 
Werelderfgoedlij st van 
de UNESCO: de Tempel 
van de Hemel in Beijing 

en het oude centrum van 
Tallin, met zijn typerende 
kerktorens. 5 

Hongarije 
Op 5 april 2011 verscheen 
een briefkaart ter gelegen
heid van het 60-jarige be
staan van de Szent-Györ-
gyi Albert middelbare 
school in Balassagyarmat. 
Op de beeldzijde staan 
foto's van het schoolge
bouw en enkele lokalen. 
Het zegelbeeld (80 forint) 
toont het embleem van 
de school; verder is de 
adreszijde voorzien van 
een heel licht afgedrukte 
foto van een schoolklas 
uit de beginjaren van de 
school. 6a, 6b 

Portugal 
Uit Portugal een hele 
reeks van nieuwe brief
kaarten en ook nog enkele 
enveloppen. 

De meest opvallende 
briefkaart kwam uit op 
9 mei. Onderwerp is het 
Internationale Jaar van 
de Bossen en de kaart is 
vervaardigd van kurk! Of 
hij bestand zal zijn tegen 
machinale verwerking, 
waag ik te betwijfelen. 



De nominale waarde van 
€ 2 doet in ieder geval al 
vermoeden dat hij spe
ciaal voor verzamelaars 
gemaakt is. 7 

Normale binnenlandkaar-
ten hebben in Portugal 
een normale prijs: € 0,32. 
Voor die prijs kan men 
bijvoorbeeld de briefkaart 
van 14 april aanschaffen 
met als onderwerp 70 jaar 
Kankerbestrijding in Por
tugal. In het zegelbeeld 
(Port betaald Portugal) en 
links op de kaart staat het 
internationaal bekende 
symbool van de organi
satie. 8 

De kaart (Port betaald 
Portugal) die op 18 april 
uitgegeven werd voor het 
75-jarige bestaan van de 
'Vrienden van Lissabon' 
toont op de linkerzijde 
een aardige houtsnede. 9 

Het museum Carris is 
blijkbaar gericht op het 
Portugese openbare ver
voer. Op 19 april werd een 
briefkaart uitgegeven voor 
het museum, met in het 
zegelbeeld (Port betaald 
Portugal) een dubbeldek
kerbus, en links op de 

kaart afbeeldingen van 
de lift van Santa Justa en 
enkele tramlijnen. 10 

Op 9 mei weer een bin-
nenlandkaart, nu voor de 
50-jarige OECD (Organi
sation for Economie Co
operation and Develop
ment). II 

Het toerisme is een be
langrijke inkomstenbron 
voor Portugal, en dat al 
100 jaar, zoals blijkt uit 
een buitenlandkaart (Port 
betaald) die uitgegeven 
werd op 12 mei 2011. De 
beeldzijde van de kaart 
is overdekt met afbeel
dingen van toeristische 
prentbriefkaarten uit het 
hele land. Prijs € 0,80. 
12a, 12b 

Op 26 mei werd het 
goo-jarige bestaan van de 
stad Coimbra herdacht. 
De binnenlandbriefkaart 
die daarbij uitgegeven 
werd, brengt het logo van 
de herdenking in beeld en 
een portret van Graaf Don 
Henrique, die in de 12e 
eeuw stadsrechten ver
leende aan Coimbra. 13 

Het achtste congres van 

de organisatie Eurosai 
leverde op 30 mei een 
fraaie briefkaart op (port 
betaald Portugal), waarbij 
niet helemaal duidelijk 
wordt waar deze organi
satie voor staat. 14 

Een briefkaart van (waar
schijnlijk) 9 juni wijst op 
de jaarvergadering van 
de Afrikaanse Ontwik
kelingsbank Groep te Lis
sabon op 9-10 juni. Ook 
dit is een buitenlandkaart 
met een prijs van 
€0,80.15 

Ten slotte nog twee kaar
ten waar ik weinig over 
kan melden: 
10 jaar Jeugdfilatelie (bin-
nenlandkaart) 16 
Meupostal (binnenland-
kaart). 17 

De drie enveloppen die 
dit voorjaar zijn uitgege
ven, hebben een formaat 
van 110x220 mm, dus 
ze zijn iets langer dan 
formaat DL. Ze zijn be
doeld voor binnenlandse 
verzending (Port betaald 
Portugal) en kosten € 
0,32 per stuk. Aanwin
sten voor verzamelaars 
van het thema 'Milieu'. 

De eerste envelop wijst op 
het belang van betrouw
baar drinkwater, door 
middel van een zegelbeeld 
met een hand die een glas 
water tapt. 18 
Envelop twee roept op om 
zuinig te zijn met water; 
afbeelding van een lek
kende tuinslang. 19 
De derde envelop laat 
in het zegelbeeld een 
afvalstation zien, met vier 
containers voor geschei
den aanlevering van 
batterijen, glas, blik en 
papier. 20 

Tsjechië 
Leuk voor autoliefheb
bers: een briefkaart met 
afbeeldingen van de Vel-
orex, een driewielige auto 
van Tsjechisch fabricaat, 
die geproduceerd werd 
vanaf de jaren 1951 tot 
aan 1971 De kaart heeft 
waardeaanduiding 'A' 
(binnenlandse zendingen 
tot 50 gram), werd uitge
geven op 31 augustus 2011 
en kost 15 kronen. 21 

Op dezelfde datum nog 
een briefkaart. Deze kaart 
met waardeaanduiding 'Z' 
(zendingen buiten Europa 
tot 20 gram) heeft als 

onderwerp het Tsjechi
sche Bos in Israel, een bos 
dat aangelegd werd door 
het planten van bomen 
uit het Boheemse Woud 
in de Israelische Negev-
Woestijn. 22 

Verenigde Staten 
Afbeeldingen van het 
boekje met vijf kaarten uit 
Pixar-films die ik meldde 
in Filatelie van septem
ber. 23 

Twee nieuwe zegelbeel-
den voor Amerikaanse 
postwaardestukken: 
De beroemde 'Liberty 
Bell' op First Class-enve-
loppen. De aanduiding 
'Forever' duidt op de per
manente geldigheid van 
de frankeerwaarde. 24 
Twee 'Common Terns' 
ofwel visdieven (Sterna 
hirundo) op briefkaarten 
met een nominale waarde 
van 29 dollarcent. Opval
lend is, dat bij dit nieuwe 
zegelbeeld ook weer een 
briefkaart met betaald 
antwoord uitgegeven is, 
die men in andere landen 
vrijwel niet meer ziet. 25 

Banco Africano 
de Desenvolvimento 

Lp 
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WALTERM.A. DE ROOIJ 
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Argentinië 
Boekjes qfnirt' 
Ja, ik denk het wel. Het 
betreft de schijfjes die 
op 25 juni in Argenti
nië verschenen zijn ter 
gelegenheid van het Zuid-
Amerikaanse voetbalkam
pioenschap, Copa Ame
rica 2011. Drie schijfjes 
vanwege de drie groepen, 
waarmee al draaiend 
de wedstrijden, data en 
speelsteden tevoorschijn 
getoverd kunnen worden. 
De schijfjes draaien rond 
een ringetje waaraan 
zich ook twee postzegels 
van elk $5 bevinden. Het 
blad met schijfje als kaft 
beschouwend, kunnen 
we het geheel vanwege de 
zich eraan vast bevin
dende zegels boekje 
noemen... 

Cyprus 
De haas en de schildpad 
Hardloper zijn doodlo-
pers, zo luidt vrij vertaald 
de les van Esopus' fabel. 
De post van Cyprus heeft 
het verhaal uitgebeeld op 
een vijftal postzegels van 
elk 34c. De op 5 oktober 
uitgegeven zegels zijn 
uitsluitend verkrijgbaar 
in postzegelboekjes. De 
oplage bedraagt 30.000 
boekjes. 
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Ee'n van de zege\veUet]es uit het Engelse prestigeboekje 

held van de kroning van 
Georg V. 
Precies honderd jaar 
later, 9 september 2011, 
kwam de Britse post met 
een aantal uitgiften om 
dit eeuwfeest te vieren. 
Daaronder ook een pres-
tigeboekje. 
In dit boekje wordt 
het verhaal van deze 
historische vlucht en de 
organisatie erom heen 
tot in details beschreven. 
Het boekje bevat vier 
velletjes met allerhande 
zegels, waaronder een 
herdrukvan de 50p 

De uijfzeljldeucndc zegels m het boekje 

Frans Polynesië 
Oceaan 
Op 27 september ver-

_ scheen er in Frans Polyne-
~ sie een boekje met twaalf 
~ zelfklevende postzegels 
~ van 1200F. Thema van de 
~ zegels is de oceaan. 

S Groot-Brittannië 
s; 100 Jaar luchtpost 
S Een vlucht van 15 
2 minuten door Gustav 
= Hamel in een Blériot XI 

. . - van Hendon Aerodrome 
5 4 8 "3ar Windsor Casde op 

9 september 1911 wordt 
beschouwd als de eerste 
postvlucht ter wereld. 
Het toestel bevatte 
speciale post ter gelegen-

Windsor Castle zegel uit 
2005. Prijs van het boekje 
is £9.97. 

Oostenrijk 
Geen boekjes, maar sachets 
Filatelisten in het 
buitenland kunnen het 
natuurlijk nooit nalaten 
postkantoren te bezoe
ken. Zo kwamen boekjes
verzamelaars deze zomer 
in Oostenrijk nieuwe 
producten op het spoor 
die erg veel gelijkenis 
vertonen met postzegel
boekjes. 
Het betreft kaftjes met 
daarin een viertal bijzon
dere zegels. De zegels 
zijn niet in het kaftje 

bevestigd, maar zitten in 
een plastic zalcje. Het zijn 
daarom geen boekjes, 
maar ze worden gewoon
lijk sachets of in goed 
'Oostenrijks' Täschchen 
genoemd. Op het product 
staat overigens, net als 
bij veel Duitse boekjes en 

' ^ P o s t 2« 
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mapjes, Sondermarken-
Set. Ze hebben hetzelfde 
formaat als de eerder dit 
jaar verschenen zeven 
nieuwe boekjes met zelf
klevende zegels. 
Vervelend is dat de 
Oostenrijkse filatelis-
tische dienst ze niet 
uitlevert. De verzamelaar 
is aangewezen op de 
grotere postkantoren in 
het land. 
Belgische lezer - en fer
vent boekjesverzamelaar 
- Serge Delattre vond vijf 
verschillende sachets. Ik 
noem ze hieronder met 
de naam, uitgiftedatum 
van de zegel en waarde. 

25 Jaar Hulp aan kinde
ren, I mei, 70c, 
Wallfahrtskirche Pöllau-
berg, 20 mei, 62c, 
100 jaar Luchtmacht, i 
juli, 62c, 
625 jaar Broederschap 
St. Christoph, 9 juli, 62c, 
50 jaar O.E.S.O., 11 juli, 
70C. 
Meer meldingen zijn 
welkom. 

volgden er in enkele jaren 
tijd tientallen uitgiften. 
En dit jaar zijn we al aan 
nummer 136 toe. 
Het eerste boelcje bevatte 
één zegel van R3.00 plus 
een vignet. De zegel toont 
het portret van de in 
1918 omgebrachte tsaar 
Nicolaas II. Ook op 17 
juli. Wat de kaftbedruk-
king betreft, is er in de 
tekst al meteen een drietal 
varianten. 
Het zijn aanvankelijk 
erg primitief vervaar
digde boekjes: kartonnen 
kaftjes met daarin één of 
enkele zegels vastgeplakt 
met de velrand. De boek
jes worden uitgegeven 
door staatsbedrijf Marka. 
Het lijkt wel dat men zich 
een beetje schaamt voor 
deze producten, want in 
zijn persberichten noemt 
het bedrijf de boekjes 
nooit. 

De eerste 23 boekjes - we 
bevinden ons dan intus
sen in 2001 - zijn alle 
van dezelfde eenvou
dige makelij: een kleurig 

Prestigeboekje uan 5 juni 2001 

Rusland 
Postzĉ elboekjes in Rusland 
Het nog geen twintig jaar 
jonge Rusland is voor de 
boekjesverzamelaar een 
interessant gebied. Het 
duurde wel even voor men 
aan boekjes begon (17 
juli 1998), maar nadien 

bijpassend kaftje en op de 
onbedrukte binnenkaft 
gewoonlijk een eerstedag-
stempel. 
Op 5 juni 2001 ver
schijnt voor het eerst een 
prestigeboekje. Cartor 
Security Printing is de 
maker ervan. Het bevat 

MMnEPATOPffiKOflAftlI 

bMPEROR NICHOLAS II 

Het eerste boekje uan Rusland 



drie zegelvelletjes met 
afbeeldingen van het 
wapen van de Russische 
federatie, de vlag en een 
door Poetin ondertekende 
wet. In het boekje bevindt 
zich een certiflcaat van 
de firma Cartor met de 
verklaring dat het in 
reliëfdruk aangebrachte 
wapen met 22 karaat 
goud is geproduceerd. 
Wat wil je nog meer... 
Op dezelfde datum 
verscheen ook het zoge
naamde Poetinboek. Het 
was een geschenk voor 
de deelnemers aan een 
conferentie. Het boek is 
helaas vrijwel onvindbaar 
en wordt af en toe voor 
een forse prijs aangebo
den. Het boekwerk staat 
in de Michel catalogus 
voor € 700 genoteerd. 
Om de verzamelaar nog 
meer te ontmoedigen is er 
een drietal kleurvarianten 
in de bedrukking van de 
kaft. En dat op een totaal 
van 2000 stuks! 

Het waf en van Irkortsk 

die boekjes eigenlijk ook 
behoren te hebben: een 
handzaam voorraadje 

roA PECnysnMKM APMEHMSI 
B POCCHltCKOî  <t>EAEPAUHH 

nn̂ uuusubh aucbnKsanfvnn; 

Het laatste boekje met m^eplakte uebê els 

Tot en met 2006 komen 
er vervolgens nog 85 
boekjes uit. Daaronder 
bevindt zich een negental 
prestigeboekjes. Het laat
ste boekje met ingeplakte 
velzegels komt uit op 22 
januari 2006. Het bevat 
één zegel van Rio.00, uit
gegeven ter gelegenheid 
van het Armeense jaar. 
Gelukkig is dit geen af
sluiting van een boekjes
tijdperk. 
Er komen nu exemplaren 
met echte boekjesvelletjes 
van 10,15 of 20 zegels. 
Boelqes die ook op vele 
postkantoren verkrijgbaar 
zijn en de functie hebben 

voor de gebruiker. 
Gestart wordt op 20 
april 2006 met de op dat 
moment meest gebruikte 
zegels van R 5.60. Twee 
verschillende: de ene met 
de Russische wit-blauw-
rode vlag en de andere 
met het wapen van Rus
land, een rood schild met 
een tweekoppige adelaar. 
Beide zegels waren be
schikbaar in boekjes van 
10,15 en 20 zegels. 
Nadien komt hier jaarlijks 
een vervolg op: 
12 maart 2007 
R 6.50, embleem van de 
post, boelqes van 10 en 20 
stuks. 

Boekje met tien zegels Russische vlag 

25 juU 2008 
R7.50, Basiliuskathe-
draal, boekjes van 10 en 
20 stuks, 
6 augustus 2009 
R 6.60, wapen van Sint 

Petersburg (viermaster), 
boekjes van 10 en 20 
stuks, 
R 9.00, wapen van Mos
kou (Joris en de draak), 
boekjes van 10 en 20 
stuks, 
27 augustus 2010 
R7.70, wapen van Vladi
vostok (Siberische tijger, 
uitkijkend over zee), 10 
en 20, 
R 10.50, wapen van 
Yroslavl (beer met 
'gouden' hellebaard), 10 

26 mei 2011 
Vanwege de tariefsver
hogingen moesten er in 
mei van dit jaar nieuwe 
permanente zegels komen. 
De reeks van postzegels 
met wapens van steden en 
gebieden wordt daarom 
vervolgd. 
Op 26 mei zagen zegels 
met het wapen van de stad 

Irkutsk (8.50 R) en de 
deelrepubliek Komi (11.80 
R) het licht. Net als de 
vorige keren zijn ze ook in 
boekjes van tien en twintig 
stuks verkrijgbaar. In 
totaal gaat het dus om vier 
nieuwe boekjes. 
Irkutsk is hoofdstad van de 
gelijknamige regio in Oost-
Siberië. Het wapen ziet er 
wat cru uit: een Siberische 
tijger met een marter in z'n 
bek. Komi is een auto
nome deelrepubliek in het 
noordoosten van Europees 
Rusland. Op het wapen 
staat een adelaar. 

De vi]fzege\s uit het 
paardensportbockje 

Recente prestigeboekjes 
Vanaf 2005 verschenen 
er tijdelijk geen prestige
boekjes meer. 
In 2009 pakte men 
de draad weer op. Er 
verschenen series van 
vier zegels, waarmee de 
wapens werden gememo
reerd die in 1945 mede de 
overwinning brachten. De 
vier zegels zijn ook in een 
prestigeboekje verkrijg
baar. 

Als eerste verscheen in 
2009 het boekje met 
zegels waarop geweren 
staan afgebeeld, in 2010 
tanks en in 2011 oorlogs
vliegtuigen. 

Zweden 
Paardensport 
Vijf populaire paarden
sporten zijn vertegen
woordigd in een op 25 
augustus in Zweden ver
schenen postzegelboekje: 
ponyraces, harddraverij, 
dressuur, springen en 
eventing (heette vroeger 
military). Het boekje 
bevat tweemaal de vijf 
zegels van elk 6 kronen, 
zodat de prijs op 60 kro
nen komt. 

De uier postzegels met 
zaadomhulsels 

Zaadomhulsel 
'Net zoals zaad be
schermd bij planten 
opgeslagen ligt in een 
omhulsel, worden brieven 
door de post veilig ver
voerd naar de ontvangers. 
Met een zaadje kun je een 
boom planten en met 
een brief kan een idee 
overgebracht worden en 
groeien...'. Met dit soort 
onzin kwamen studenten 
Grafische Ontwerpen op 
het idee postzegels te ont
werpen met afbeeldingen 
van zaadomhulsels. In 
een boekje van tien zegels 
met de aanduiding 'brev' 
(= 6 kr) zijn de vier mo
tieven sinds 25 augustus 
verkrijgbaar. 

KSS-HBTHM 
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Russisch prestigeboekje uit 2009 



FACIT SVERIGE 2011 

De Facit Sverige is al weer 
enige maanden terug 
verschenen. 
In deze kleine Facit 
worden alle Zweedse 
postzegels alsmede de 
Zweedse Dienstzegels, de 
zogenoemde Toeristen

zegels, de zegels die door 
enkele kranten werden 
"uitgegeven", (ook wel 
eens de Valentijnzegels 
genoemd), de diverse 
Frankeerstroken en Port

zegels vermeld evenals 
de Militaire antwoordze

gels en de diverse zegels 
en postwaardestukken 
alsmede postzegelboekjes 
van de Lokaal of Stads

posten. 
Zoals gebruikelijk zijn alle 
zegels in perfecte scherpe 
en natuur getrouwe 
kleuren afgebeeld. Tevens 
zijn er overzichten van de 
eerste dag enveloppen, 
diverse typen postzegel

boekjes en allerlei soorten 
jaar en souvenirsets op

genomen. Dit alles op een 
summiere maar duidelijke 
wijze gerangschikt. 
De prijsnoteringen staan 
in twee kolommen geno

teerd voor 1886, n.1. voor 
ongebruikt en gebruikt. 
Voor de periode tot 1938 
zijn er drie kolommen. 
Postfris, ongebruikt 
en gebruikt. Daarna 
wederom twee kolommen 
voor postfris en gebruikt. 
Een aardig extraatje zijn 
de 2 hokje achter elke 
vermelding. Hierin kunt 
u aanvinken welk zegel 
reeds in de verzame

ling zit waardoor u een 
duidelijk overzicht van 
uw manco's bij de hand 
heft. Een woordenlijst 
(Zweeds/Duits en Frans) 
alsmede de vele (korte) 
Engelse vertalingen bij 
de behandelde zegels 
en series verhogen de 
toegankelijkheid van deze 

MCïï 
Sverige 2011 

Aktuell med 
den senaste 

privata lokalpostên 

catalogus voor de niet 
Zweeds lezende verza

melaar. 
Kortom: Het is een 
eenvoudigere weergave 
van het Zweedse verzamel 
gebied dan dat de Facit 
Speciaal geeft. Daaren

tegen is deze catalogus 
op beter papier gedrukt 
waardoor de weergave 
een stuk rustiger is dan 
in haar grote broer. Het 
is een prima catalogus, 
mancolijst en hulpmiddel 
voor die verzamelaar die 

alleen Zweden verzamelt 
en dus niet de noodzaak 
ziet om de duurdere Facit 
Speciaal aan te schaffen. 
De winkelprijs in Zweden 
bedraagt 250,00 Zweedse 
kronen. 
Taal: Zweeds/Engels 
Bladzijden: 256 
Illustraties: Kleur 
Verlijmd, softcover 21 x 
15 cm. 
ISBN: 9186564684 
Uitgever: Facit Förlags 
AB 
Prijs: 250 SEK excl. ver

zendkosten. 
Info: www.facit.se; 

Henk Burgman 
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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 

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

'bereik' van uw annonce nog 
' groter wordt! 
i Om annonces op te geven 

maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 

^ euro. Vermelding van uw 
Z naam en adres (of naam en 
° telefoonnummer) in de ad
^ vertentie is verplicht. Alleen 
MJ abonnees van Filatelie mogen 
~ een kleine annonce plaatsen. 
,_ Plaatsing onder nummer 
^ kost vier euro extra. 

3 AnENTIE! 
2 Kruis hieronder aan in welke 
«̂  rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

m o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

l l l l l l l l l l^ 
Hl 

Il l l l 
■Il I

■■■■■■Illll 
■■■■■■■■■■I 
■■■■■■■■■il 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

■■■■■■!!■■■ 
uil'" 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

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

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

Tammo 



LUCHTPOST YERZAMILEN 
75 jaar De Vliegende Hollander 

W I M VAN DER H E L M , W O UDENBERG 

De verzamelaars w/erden in het 
begin in de filatelistische wereld 
niet voor 'vol' aangezien Men 
verzamelde postzegels en had 
één of meerdere landencollecties 
dan w êl een w/ereldcollectie De 
aerofilatelie stond toen nog in de 
kinderschoenen maar begon zich 
internationaal verder te ontwikke 
len zodat in 1932 in Danzig reeds 
een wereldtentoonstelling kon 
worden georganiseerd Ook de 
nchtli)nen voor het verzamelen 
van 'luchtpost' werden opgesteld 
en daarin werd ruimte opgeno
men om diverse elementen m 
een verzameling op te nemen 
waarbij aangetoond kon worden 
hoe een bepaald gebied/luchtlijn 
e d zich had ontwikkeld Dit is 
een groot verschil met de ncht 

Nadat in het begin van de twintiger jaren van de vorige 

eeuw het vliegtuig betrouwbaar genoeg was geworden 

om ook post te gaan vervoeren, kwam het verzamelen 

van luchtpoststukken op gang. Dankbaar zijn we nu, dat 

deze verzamelingen bewaard zijn gebleven om te kunnen 

bestuderen hoe de ontwikkeling zich heeft voltrokken en 

daarmee zelf en anderen genoegen te verschaffen. 

lijnen, die de 'klassiek' verzame
laar hanteerde 
Het bijzondere van de aerofila 
telle IS ook, dat de penode vóór 
het postvervoer per vliegtuig 
tot dit gebied behoort Nadat 

de gebroeders Wright met een 
motorvliegtuig hadden gevlogen 
begonnen ook anderen met po
gingen om met een motorvlieg
tuig te vliegen De vliegeniers 
van toen heten op vele plaatsen 

hun kunnen zien met het geven 
van vliegdemonstraties Bij veel 
van deze gelegenheden werden 
vignetten en prentbriefkaarten 
uitgegeven (om inkomsten te 
krijgen) Deze vignetten (en an
dere documenten) uit de penode 
vóór circa 1920 behoren tot de 
'Pioniertijd' van de aerofilatelie 
(afb 1,2) 
In Nederland kwam het vervoer 
van post per vliegtuig m het 
begin (1920 1930) langzaam op 
gang en moest de PTT vanwege 
het contract met de KLM veel 
reclame te maken om inkomsten 
te venwerven Men moest name
lijk extra luchtrecht betalen voor 
het vervoer per vliegtuig (afb 3, 
4) Deze vlagstempels zijn m ver 
schillende vormen gebruikt tot in 

EIMS 
^SAUiOJUILLET 

1910 
[) FRANCS l>E PRIX 

piniKuCmtî ^-Kfinr 

Afl) 7 Vignet Luchtvaartweek te Reims 
3 lo-juli 1910 

^ 
VLIEGWEEK 

ROZENOORD 

59APRIL-8MEM911 

Aß 2 Vignet van de Amsterdam 
sehe Vliegiveek Rozenoord 

2gapnl-8mei 7977 

'*fC^ e^ _///A..y^ 

Aß} 4 Viagstempel Verzend met de Luchtpost gebruikt op i6 augustus igp 

By air m a i l 
Paf avion 

Ajb a PER LUCHTPOST 
PAR AVION i , < • 
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Ap 3 vri^temperverzenaperLucfnposPgebruiläop30jiniig26 

By a i rmai l 
Pai avion BY AIR MAIL 
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BY AIR 

PAR AVION 
» 

j . Luchtpostetilxtten van verxhillende landen 

Aß 6 Postivaardestuk (Ceuzendam nr48) verzonden op 5 novemberig28 
naar s Cravenhage met de iste tenigviucht van de KLM uit Bandoeng met 

de H NAEN 
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HaUud 
Proost 

m. 
Afi) 71 Enveloppe 
van Proost Papier 
met gedrukte 'onthef
fing' verzonden met 
het KLM toestel PH-
LKY "Tnton" op 3 
septembeng54 Het 
toestel verongelukte 
in de nvier Shannon 
in Ierland 

' de Vliegende Hollander 

Poste Restante , ,^ 

LAS PALMAS Canarlan IslanA 

pRst pight tnormovia-pjeebown-AinsURéiin. 

A/b 12 Speciale enveloppe verzonden per DCS PH-DCC van de KLM op 4 november 1967 

1974! Zij werden veel verzameld. 
(Ref a, b). 
Op de internationale luchtpost
conferentie in 1927 te 's-Cra-
venhage werden ook afspraken 
gemaakt voor het vervoer van 
luchtpost en o.a. werd de kleur 
van het luchtpostetiket vastge
steld (blauw) (afb. a) en tevens 
dat in de officiële taal van de 
posterijen (Frans) de vermelding 
'Par Avion' erop moest staan. 
Deze etiketten zijn zeer verza-
melwaardig (en meestal niet 
kostbaar, ref c). Los is het vaak 
een puzzel van welk land het 
etiket IS maar op een poststuk 
kan men (meestal) het land wel 
herkennen. Enkele voorbeelden 
van losse etiketten zijn afge
beeld, (afb. 5) 

Een mooi voorbeeld (afb. 6). 
Het Indische postwaardestuk 
IS aangetekend verzonden per 
luchtpost (geel etiket!). Behalve 
het aantekenrecht is ook het 
luchtrecht voldaan (afb. b). Bij 
aankomst te 's-Gravenhage werd 
het poststuk voorzien van een 
afdruk van de 'propellerstempel' 
(zie ref d) als bewijs dat het ver
voer per vliegtuig had plaatsge
vonden. Een prachtcombinatie! 
De Tweede Wereldoorlog kent zo 
haar eigen luchtpostproblemen, 
maar ook na 5 mei 1945 zijn de 
gevolgen nog zichtbaar. Zuid-
Nederland was eind 1944 reeds 
bevrijd en postvervoer vond 
plaats met militaire vliegtuigen 
van en naar Engeland, doch 
van deze poststukken zijn er 

heel weinig In luchtpostverza
melingen te vinden, doordat er 
meestal geen postale kenmerken 
werden aangebracht. 
De eerste officiële luchtpost naar 
Nederland kwam uit Zweden aan 
en de afgebeelde kaart (ook een 
postwaardestuk) toont de vele 
Kenmerken zoals luchtpostetiket, 
luchtrecht, bijzonder stempel 
en Nederlands censuurstempel 
(afb. 7). Ook de bnef uit Zuid-
Afrika heeft deze kenmerken 
maar dan met Zuid-Afnkaanse 
censuur. De briefis met Imperial 
Airways naar Londen vervoerd en 
omdat er geen vliegverbinding 
met Nederland beschikbaar was 
is daar het Lp-etiket ongeldig 
gemaakt (afb. 8). 
In Oost-lndië werden veel 

Nederlandse militairen ingezet 
en het contact met familie en 
vrienden in Nederland en andere 
landen werd onderhouden door 
het schrijven van brieven. Actief 
dienende militairen hadden 
portvrijdom voor stukken tot en 
met 10 gram naar een adres in 
Nederland maar er moest wel 
port worden betaald voor het 
vervoer vanuit Nederland naar 
andere landen. Afgebeelde brief 
is vervoerd per Skymaster (DC-4) 
naar Nederland (zie afb. 9). 
Ook het 'normale' (lucht)post-
vervoer vanuit Nederland naar 
het buitenland werd nauwkeurig 
gecontroleerd. Men mocht 
geen deviezen uitvoeren (ook 
gestempelde postzegels werden 
als deviezen beschouwd!). Voor 

BY AIR 
PAR AVION 

Ajb b 

K e d ^ r s t a d l r e k t a lu f tpoa t f lygn in^en 
3::0?^QXM - ^ l ïEHP^y den 24J1UII 1945. 

La Cliaiabrp de coimerce 

Suedoiae, 

Holland, 

Aß 7 Zweeds postwaardestuk verzonden op de eerste vlucht van ABA 
na de 2e WO van Stockholm naar Amsterdam door piloot Carl Gustav 

von Rosen 

Ajb 8 Enveloppe uit Stellenbosch van 1 augustus 7945 per IA naar Londen 
met censuurstrook 'Deur Sensor Oopgemaak' en Ip-etiket met twee rode 

strepen geannuleerd 
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Ajb 9 Enveloppe van een militair van de Marme Brigade uit Batavia 
lèjebruan 1947 naar België met groen kastjestempel en in Indie reeds 

gejrankeerd voor de verzending van Nederland naar België 

ti^' 
O (jC*- American National Bank 

at Indianapolis, 

Indiana -

INCASSO-BANK I 
ROTTERDAN 

U.S.A. 
Ml 

Ajb 10 Aangetekende bnejvan de Incasso-Bank naar Indiana op 30 septem- / f ) 
ber 1947 met 'ontheffing' (stempel linksboven) en twee stempels hetreffende de QjA 

extra controle door de Amerikaanse douane www 



sommige instanties was het zeer 
lastig om met iedere brief naar 
het postkantoor te gaan en deze 
na controle op het postkantoor 
dicht te plakken. Met name ban
ken konden ontheffing krijgen. 
Dat dit voor de autoriteiten in 
de VS niet altijd voldoende was, 
blijkt uit de stempels op de af
gebeelde aangetekende envelop 
(afb.io). 
Dat het ook wel eens mis kan 
gaan blijkt uit de envelop van 
Proost Papier naar Bolivia (afb. 
11). 
Het postvervoer neemt na 
1950 zeer sterk toe en voor de 
luchtpostverzamelaar levert dit 
veel stukken op die voor speci
ale vluchten worden gemaakt. 
Gewone luchtpost isbijna niet 
herkenbaar of er moet iets 'speci
aals' zichtbaar zijn (afb. 12,13). 
Ook behoren de tot de aerofila-
telie zijn poststukken vervoerd 

per ballon. Alleen tijdens het 
Beleg van Parijs (1870/71) was 
het vervoer postaal noodzakelijk. 
Daarna zijn bij vele ballonopstij
gingen poststukken meegegeven 
(afb. 14). 
Een geheel andere mogelijkheid 
voor het vervoer van poststukken 
door de lucht is het vervoer per 
raket. Dit behoort echter tot de 
astrofilatelie. In Nederland zijn 
voor de Tweede Wereldoorlog 
reeds veel proeven gedaan met 
raketlanceringen en vanaf 1945 

is Dr. j.A. de Bruijn hiermee 
doorgegaan. Bij al deze lance
ringen (in het totaal circa 100) 
zijn poststukken meegegaan die 
soms volledig zijn verbrand of in 
snippers terug op aarde vielen. 
Vaak was de lancering succesvol 
(afb. 15). 
Op de POSTEX 2011 zijn weer 
vele mooie collecties (afb. c) te 
bekijken en mocht u geïnteres
seerd Zijn, dan zijn de leden van 
de 75-jarige vereniging bereid om 
uitleg te geven. 

Refertes 
a. Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie 1926-heden 
b. De Poststempels van Neder
land. Machinestempels door 
F.W. van der Wart 
c. Catalogue des Etiquettes Aéro-
postales door Frank Muller Parijs 
2e Ed. 1947. 
d. PTT Luchtpostpropaganda: 
De Propeller Stempel door 
P.A.J.M. de Rooij 

Afi 13 Postwaardestuk \>ar\ de VS verzonden uit Nederland TXopi september 19S9 naar Nederland 

l 3 0 a u g u s t u s 1 9 8 S > 

Ballonvaart 1 ^ 

't-HaiUgenboich 
30au|fstus1985 

800 JAAR 
DEN BOSCH 

ZUIDERPARK - 's-HERTOGENBOSCH POSTBOX 16 ASSENDELFT A 
Afi) 14. Speciale enveloppe van de Speciale bal
lonvaart met officieel poststempel en aankomst
stempel te Heerewaarden op 30 augustus 79S5. 

NhDERiAND 

" B R TJ M 0 •' 

A M S ï a K D A II ( 2 ) 

Zuicler Aiüetsllear. I S 6 . 

BY AIR MAIL 
M P A R A V I O N ^ 

fiß.c 

Afi). 75. PostsUik vervoerd met raket EMi gelanceerd te Ouderkerk aan de Amstel en na 3 800 m 
neergekomen Aankomststempet Amstelveen 



Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Den Haaq 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Eindhoven 
Leenderweg150 
T 040-2122297 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

Verzilver uw goud! 

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

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

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

Zm goudwisselkantoor 
www.goudwlsselluntoor.nl 

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

http://www.goudwlsselluntoor.nl


EERSTE KLMVLUCHT 
AMSTERDAM  SHANGHAI, 

SEPTEMBER 1948 
In 1948 was de KLM ook indruk
wekkend bezig haar vleugels 
uit te slaan over de wereld, vele 
nieuwe routes werden geopend. 
Shanghai stond ook op het wen
senlijstje van de KLM, een wens 
die uitkwam op 28 september 
van dit jaar. Niet zo verwonder
lijk dat de KLM graag een stad 
als Shanghai wilde aanvliegen. 
China had toen al een grote 
afzetmarkt, 365 miljoen inwoners 
in 1948! Alleen jammer dat de 
machtverhoudingen binnen 
China nog niet waren uitge
knstalliseerd. De KLM kon, als 
gevolg van de politieke onrusten, 
in 1949 de lijn naar Sjanghai met 
meer uitvoeren. 
De Constellation, PHTDH, 
stond dinsdag 28 september 
1948 op Schiphol gereed voor 
vertrek. De piloten Parmentier en 
van Messel ('Fiets') hadden de 
verantwoordelijkheid, tezamen 

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

Op zondag 27 maart voegde de KLM Xiamen als zevende 

bestemming op China aan hoor toch indrukwekkende (Chi

nese) routenet toe. Drie keer per v/eek wordt er in de zo

mer op deze stad gevlogen. Samen met haar partner China 

Southern wordt er in totaal 53 keer per week op China 

gevlogen. Dat was wel even anders in september 1948. 

Afb 4 KLM 
Timetable 

(Amenkaame 
editie), vanaf i8 

apnl 794S 
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met de rest van de bemanning, 
om het vliegtuig en passagiers 
veilig naar Shanghai te brengen 
en terug. 
De 2 piloten hadden veel erva
ring op de Indiëroute wat hierbij 
zeer van pas kwam. De vlucht 
ging voor een groot gedeelte 
over de wel bekende Indièroute. 
Van Schiphol werd er naar Cairo 
gevlogen, Basrah werd de vol

lst Flight 
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R QUERBETTE 
POSTE RESTANTE 

SHANGHAI 

gende middag bereikt (inmiddels 
5.000 km verder). Donderdag 
vloog de Constellation naar Kara
chi en via Calcutta werd Bangkok 
bereikt, waar werd overnacht 
(weer 6000 KM erbij). In Bang
kok werd meteen een mooie 
(post)verbinding voor vervoer 
uit toenmalig NederlandsIndië 
naar Shanghai verwezenlijkt (zie 
luchtpostbrief). Vanaf Bangkok 
lag een nieuwe uitdaging, het 
traject Bangkok naar Shanghai 
over +1 2860 KM. De vrijdag 
landde dan eindelijk de Constel
lation op het vliegveld Lungwah 
te Shanghai. De terugvlucht 
vond zondag plaats, die een stuk 
sneller verliep daar de Constel
lation al op dinsdag op Schiphol 
verwelkomd kon worden. Een 
wekelijkse verbinding tussen Ne
derland en China was hiermee 
een feit. 
Het spreekt voor zich, dat er op 
deze eerste bijzondere vlucht 
naar Shanghai post is mee
gegeven. Op de heenreis is er 
'slechts' 875 gram post meege

gaan, maar op de terugvlucht 
was dit aanzienlijk meer, name
lijk 7 kg. Voor de terugvlucht 
(3 oktoben948) was er zelfs 
een bijzonder vertrekstempel 
voorhanden. Het vreemde is wel, 
dat er op de post vanuit Shang
hai een aankomststempel van 
woensdag 6 oktober 1948 staat 
i.p.v dinsdag 5 oktober 1948. 
Volgens de officiële dienstrege
ling klopt de dinsdag wel. 

Verantwoording: 
www.bloggers.nl/aerophilatelie. 
Luchtpostcatalogus van Neder
land en Overzeese Rijksdelen 
van de Nederlandse vereniging 
van AeroPhilatelisten 'De Vlie
gende Hollander' 2005, 
Wolkenridder Actueel, woensdag 
30 maart 2011, 
Catalogus "Uit de geschiedenis 
van het luchtpostvervoer" van j . 
Boesman, 
Wolkenridder van 16 oktober 
1948, pagina 4, 
Vliegwereld 1948, pagina 346, 
Vliegwereld 1949, pagina 330 

A/i) 1 Bnef gevlogen van Amsterdam naar Shanghai 

^ ^^yytM'^^^^yjr^tj^jF^j^^^j^^^^^^'S 
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Afb 2 Bnef gevlogen van Batavia naar Shanghai 

K.L.ivi. FlitSf FLIGHT AIRMAft 

Haagaoha Ballon Club, 

".usthoskatraai 21, 

FIRST AIR MAIL 
BYROYAL DUTCH AIRLINES 
SHANGHAIAMSTERDAM 

ZlAUV&V.litl^S. 

Afb 3 Bnef gevlogen van Shanghai naar Amsterdam naar Boedapest 

http://www.bloggers.nl/aerophilatelie


«nietdiik Meer dan 92 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192011 

Grote najaarsveiling op 14,15 en 16 november 
Kijkdagen voor deze 397^ veiling 

Kijkdagen voor de veiling (10.0017.00 uur): 

Maandag 31 oktober 
Dinsdag 1 november 
Woensdag 2 november 
Donderdag 3 november 
Vrijdag 4 november 
Maandag 7 november 
Dinsdags november 
Woensdag 9 november 
'~);')r!riprrtaa ID novpmhpi" 

■^^^PW" • « ■ ■ 

[JJiCEST 

Het praclitige aanbod omvat o.a.: 
Schitterend Nederland met vele topnummers, engros en 
een enorm aantal collecties. Tevens een zeer mooie 
afdeling stempels en brieven. Prima afdeling buitenland 
met heel veel diverse landen en een zeer uitgebreide 
afdeling China inclusief betere zegels en de zeer gezochte 
blokken. 

Het volume van de album en dozenzitting is deze 
keer enorm, wij adviseren u dan ook ruimschoots de 
tijd te nemen om een en ander goed te bekijken! 

imv. ip .pvuv* tf I 
T C V P R U S 

1 POUND I 
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Het totale aanbod omvat bijna 4000 kavels en is daarmee 
een van de die wij ooit hebben 
gehouden. Wij noaigen u van narie uit de en de kijkdagen 
en de veiling te bezoeken! . J ■nii"iM HM' 

Kijkweekend (10.0016.00 uur); 

• Zaterdag 12 november 
Zondag 13 november 

Maandag 14 november voorafgaand aan de veiling 
Dinsdag 15 november voorafgaand aan de veiling 
Woensdag 16 november voorafgaand aan de veiling 

De catalogus verschijnt medio ol<tober op onze 
vernieuwde website: www.rietdijkveilingen.com 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen. 
U bent van harte welkom! 

Rietdijk B.V. ..xvoP^^^ei^^ 

« , 

% 

^^ ï̂̂ ooruwvert̂ "^ 

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


Ik vind alles leu TZEGEL 
j daarom 

verzamel Ik steeds wat anders' 
In gesprek met jaap de Kort, veilinghouder en filatelist 

'Op mijn elfde was ik al een 
regelmatige bezoeker van de 
Rotterdamse postzegelmarkt op 
het Noordplein. In 1965 stonden 
daar wel veertig kramen, waar ik 
graag rondsnufFelde en van mijn 
zakgeld postzegels voor mijn 
collectie kocht. Ik verzamelde 
Nederland, omdat bijna iedereen 
dat deed, Engelse Koloniën, om
dat ik de zegels van die gebieden 
mooi vond en Verenigd Europa, 
want 'dat zou later goed worden'. 
Ik kocht wel eens zegeltjes 
van Nieuw Guinea voor een 
stuiver, die ik voor een dubbeltje 
doorverkocht, maar van een 
commerciële inslag was niet 
direct sprake. Uit oie jaren is 
een vervelend incident me altijd 
bijgebleven. Ik kocht van een 
handelaar voor twee gulden, 
toen een klein vermogen, de één 
gulden van de Jubileumserie uit 
1913, die het pronkstuk van mijn 
collectie moest worden. Ik was 
zo trots als een pauw, totdat ik er 
thuis achter kwam, dat de zegel 
een grote dunne plek vertoonde. 
Dit traumaatje uit mijn jeugd 
heeft zeker bijgedragen aan de 
ethiek die ik als handelaar en 
later als veilinghouder altijd voor 
ogen ben blijven houden.' 

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

Voor een professionele loopbaan in de filatelie bestaat 

maar één opleiding: die van de praktijk. Vaak komen 

handeloren en veilinghouders door een toevallige 

samenloop van omstandigheden in het postzegelvak 

terecht. Wel zijn ze bijna zonder uitzondering op jonge 

leeftijd met het verzamelen van postzegels begonnen. 

Dit geldt ook voor Jaap de Kort (1954), eigenaar van 

Postzegelveiling Rijnmond uit Rotterdam. 

Werkstudent 
Gedurende de pubertijd bleef de 
collectie van Jaap de Kort in de 
kast liggen, want andere interes
ses eisten hun rol op. Pas toen 
hij na de middelbare school in 
Leiden niet-westerse sociologie 
ging studeren, kwamen de post
zegels weer te voorschijn. Al snel 
ontdekte Jaap, dat de filatelie 
ook commerciële mogelijkheden 
bood. 
'Als student kun je altijd wel 
een extra centje gebruiken. Ik 
ontdekte, dat de prijzen van de 
Nederlandse zegels in de Franse 
Yvert catalogus waren achterge

bleven bij die van de NVPH. Met 
die wetenschap plande ik een 
reisje naar Frankrijk en Spanje. 
Het pakte zo goed uit dat ik 
vaker op inkoopreis ging. Zo 
belandde ik een keer in Figueras, 
een Spaans stadje aan de voet 
van de Pyreneeën, en kocht 
daar bij een oude handelaar in 
een klein postzegelzaakje voor 
drieduizend gulden postfrisse 
series uit de vijftiger jaren, terwijl 
ik slechts duizend gulden bij me 
had. Ik deed de winkelier een 
aanbetaling en kocht daarna een 
treinkaartje om thuis de rest van 
het geld te regelen. Toen ik mij 

dagen later weer bij de handelaar 
meldde, liet hij mij een zojuist 
ontvangen inkooplijst van een 
Spaanse collega zien, waaruit 
bleek dat hij zeker vijftig procent 
meer kon krijgen dan hij mij had 
berekend. Gelukkig hield hij zich 
aan onze afspraak en kreeg ik de 
zegels mee.' 

Dat deze activiteiten er onge
merkt aan bijdroegen dat zijn 
studie niet volgens het kortst 
mogelijke schema werd afge
werkt, vond Jaap de Kort geen 
probleem. 
'Op mijn dertigste ben ik afge
studeerd. Door de specifieke 
richting viel het niet mee om 
een passende baan te vinden. Ik 
belandde uiteindelijk in de nacht-
opvang van thuis- en daklozen 
en draaide daar diensten van 
zeventien uur aaneen. Buiten het 
feit dat het fysiek een zware job 
was, werd het na enkele jaren 
steeds moeilijkerom mijn werk 
niet mee naar huis te nemen. De 
druk op mijn privéleven werd te 
groot en ik besloot wat anders 
te zoeken. Het vinden van een 
geschikte baan bleek helaas nog 
net zo moeilijk als enige jaren 

'De pnjzen voor China 
njzen de pan uit' 



De veilinghouder snuffelt in 
een zojuist binnengekomen 

inzending 

Eigen veiling 
Net in die periode, het was 1986, 
stopte de Rotterdamse Postze
gelveiling, kortweg RPV, met haar 
activiteiten en ontstond er een 
gat in de markt. Jaap stapte hier 
samen met twee postzegelvrien
den, Bert Brinkman en Chris Ma
nie, onbevangen in. Postzegelvei
ling Erasmus zou het worden, 
maar deze naam was niet meer 
beschikbaar, uiteindelijk werd het 
Rijnmond. 
Het driemanschap maakte een 
flitsende start, mede omdat er bij 
Postzegelveiling Rijnmond ook 
veel aandacht aan poststukken 
werd besteed die onder verzame
laars steeds populairder werden. 
De Rotterdamse postzegelscène 
voelde zich al snel thuis bij het 
nieuwe veilinghuis. Ook kwamen 
er steeds meer bezoekers uit 
de rest van het land en viel over 
internationale belangstelling 
niet te klagen. 'Toch was er een 
probleem', vertelt jaap de Kort. 
'De zaken gingen goed, maar 
we kwamen er vrij snel achter 
dat het onmogelijk was om alle 
drie van deze veiling te kunnen 
leven. Omdat ik nog steeds geen 
baan had gevonden en als enige 
van de drie fulltime beschikbaar 
was, hebben we in gezamenlijk 
overleg besloten, dat ik de twee 
andere vennoten zou uitkopen.' 

China 
'Na de opbouwjaren van het 
veilingbedrijf kreeg ik langzamer
hand weer de gelegenheid om te 
gaan reizen. Gezien mijn studie
achtergrond was ik gefascineerd 
door het verre oosten en in 1990 
maakte ik mijn eerste trip naar 
China. Het verkrijgen van een 
visum was geen probleem, het 
verblijf in het land wel, onder 
andere door de enorme taalbar
rière en het slechte openbaar 
vervoer. Tegenwoordig is dat 
sterk verbeterd. 
Na drie dagen, toen bleek dat 
ik niet verder dan Kanton zou 
komen, hield ik het voor gezien 
en nam via Hongkong een vlucht 
naar Taiwan, het voormalige 
Formosa. Ik handelde inmiddels 
ook in de postzegels van dat 
land en bezocht met een deel 

van mijn voorraad een winkelier 
in de hoofdstad Taipei. Ik had 
volgens zijn eigen inkooplijst 
uitgerekend, welk bedrag ik 
hiervoor zou ontvangen. Toch 
bood hij mij in de plaatselijke 
valuta enkele honderden guldens 
minder. Ik kon hoog en laag 
springen, maar het was "take it 
or leave it" en uiteindelijk heb 
ik de zegels voor de lagere prijs 
verkocht. Zo maakte ik kennis 
met een fenomeen in de handel 
met Chinezen: ze moeten en 
zullen wat van de prijs afkrijgen, 
voordat ze iets kopen. Bij latere 
transactie heb ik daar altijd reke
ning mee gehouden.' 

Prijsexplosie 
'De prijzen van postzegels 
houden vaak verband met de 
economische ontwikkeling van 
een land. Nadat in de tachtiger 
jaren de prijzen voor Japan 
waren geëxplodeerd, was nu 
China aan de beurt. Een terugval 
halverwege het eerste decen
nium van deze eeuw werd al 
snel overwonnen en momenteel 
rijzen de prijzen weer de pan 
uit. Om een voorbeeld te geven: 
een blokje ter nagedachtenis 
aan de beroemde operaster Mei 
Lanfang, dat in 1962 voor drie 
yuan werd uitgegeven, brengt 
momenteel een oedrag van 
€ 15.000  € 20.000 op. Je kunt 
wel stellen, dat de markt van 
Chinese postzegels voor 70 
procent op speculatie berust. 
Daarbij zijn dure postzegels in 
China een statussymbool. Zelfs 
verzamelaars willen vaak meer
dere exemplaren van gezochte 
zegels in hun collectie hebben. 
Je kunt de situatie vergelijken 
met de markt voor Nederlandse 
postzegels aan het einde van de 
zeventiger jaren van de vorige 
eeuw. Wel met de kanttekening, 
dat in China de oplagen kleiner 

zijn en het aantal potentiële 
filatelisten, dan wel speculanten, 
onvergelijkbaar veel groter is. 
Hoewel het prijsniveau voor veel 
filatelisten geen hoofdrol in hun 
hobby speelt, is het voor een vei
linghouder wel prettig als er een 
stijgende vraag naar Bepaalde 
gebieden is. Omdat de post
zegels van het verre oosten al 
decennia mijn interesse hebben, 
was het niet moeilijk om op de 
ontwikkelingen in te spelen. Het 
werd een belangrijke nichemarkt 
voor Rijnmond en we hebben 
inmiddels veel klanten in Japan 
en China. 
Het is leuk als je dankzij een 
specialisme af en toe een klapper 
onder de hamer krijgt, zeker als 
die door de inzender niet wordt 
venwacht. Het hoogste bedrag, 
dat Rijnmond ooit neeft gerea
liseerd, was voor een poststuk 
van Siam. Het werd afgebeeld op 
de voorpagina van de veilingca
talogus en bracht dertigduizend 
gulden op. Het bijzondere was, 
dat het uit een doosje poststuk
ken kwam, dat op een andere 
veiling voor 150 gulden van de 
hand was gegaan.' 

Eigen collectie en toekomst 
'Omdat ik bijna alles leuk vind, 
heb ik in de loop van mijn leven 
al van veel gebieden een collectie 
gehad. Meestal is de verzamel
woede van korte duur en stap ik 
na enkele jaren over op wat an
ders. De opgedane kennis komt 
mij als veilinghouder weer goed 
van pas. De enige constante in 
mijn collectie is een verzame
ling vervalsingen van de hele 
wereld, die ik nog steeds uitbreid 
en regelmatig raadpleeg als er 
voor de veiling zeldzame zegels 
worden aangeboden. Ondanks 
mijn brede belangstelling zal ik 
nooit iets op mijn eigen veiling 
kopen. 

'Het Mei Lanfang blok uit ig62is momen

teel vijftien tot twintigduizend euro waard' 

Ook in de toekomst zal de 
filatelie een grote en belangrijke 
hobby blijven. De accenten die 
worden gelegd zullen altijd aan 
mode ondernevig zijn, maar de 
rode draad is volgens mij, dat er 
steeds meer nadruk zal komen te 
liggen op het klassieke materiaal, 
postgeschieden IS en specialitei
ten als stempels en plaatfouten. 
Wat mezelf betreft hoop ik het 
met Postzegelveiling Rijnmond 
nog een aantal jaren vol te hou
den. De behoefte om te reizen 
zal de komende jaren alleen 
maar toenemen, ik kan daar erg 
van genieten. 
Momenteel werk ik met enkele 
prima parttimers, maar wie weet 
vind ik daarnaast een goede 
kracht, die mij tijdens Tangere 
periodes van afwezigheid kan 
vervangen en op den duur de 
fakkel definitief van mij over
neemt.' 

"""•"••T"'' '"T ■•■"'rr^rrftnT'T'^' 
Dit is de eerste aflevering 
van een nieuwe reeks inter

views, die vanaf dit nummer 
regelmatig in uw maandblad 
zal verschijnen. De serie gaat 
over mensen, voor wie de 
filatelie hobby of vakmatig 
een belangrijke rol in hun Teven 
speelt. 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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

VEILING 176 
zaterdag 12 november 2011 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

o 
c 
c 
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• KIJKDAGEN: maandag 7 november t/m vrijdag 11 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 12 november van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 12 november 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 177 wordt gehouden op 14 januari 2012. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

Optisch elektrische 
waterm 

Naast watermerken kunt U de 
kwaliteit, dunne plekken, reparaties 

papieronregelmatigheden, eet., 
zichtbaar maken. 

Werkt op AA batterijen 
en/of op 220 Volt. 

Professioneel apparaat Signoscope T1 
Nr. 9886 € 179,50 
Adaptern 220Volt 
Nr. 9887 € 15,50 

Handzame Signoscope T 2 
Nr. 9875 € 77,50 
Adapter T2 220 Volt 
Nr. 9876 € 12,50 

Signoscope 

S A F E N e d e r l a n d • Firma Van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite: www.safenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzameiingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een 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. 

Postzege lhandei 
Lodewi jk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

De Apeldoornse 
Postzegelhandei 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

Korenstraat 1 0 4 - 7 3 1 1 LP Ape ldoo rn 
Te l . (055)-52154 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur, 
maandag gesloten. 

mailto:info@leopardi.nl
http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl


IfMMiWéiéshréMêkkliêUitiSSi^l 
wij ook interesse in uw postzegels! 
Als u van plan bent om uw verzameling 
of doubletten (deels) te verkopen, 
dan nodigen wij u van harte uit om 
contact met ons op te nemen. 

^S^M^ät. ^■i'^^..iI^:}^Ktä&^^^^ms^^^^^6:^4>yM.{ä^^Z?^ ^^I&^^XM^^^^^WW^^^^',^ 

Wij zijn een bedrijf met: 
l 

^  Reputatie voor efficiënte, nononsense, eerlijke transacties 
 Wereldwijde klantenkring waardoor we de echte marktprijs kunnen betalen 

 Directe betaling voor alle collecties, groot of klein zonder wachttijd 
 De kennis en mogelijkheden om uw postzegels te kopen 

Bel ons en maak een afspraak met één van onze inkopers. 
Voor belangrijke objecten bezoeken wij u thuis. 

VERZAMELINGEN - PARTIJEN  VOORRADEN - NALATENSCAPPEN 

rieuze, professionele kopers van postzegels voor meer dan 30 jaar. 

Piet Heinstraat 112 
LID V A N : 

m -r ^ , 2518 CM, Den Haag 
i: 

Contact: Ruud Stibbe of Jorden van der Ven voor een afspraak vandaag! 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Erna//: admin@postzegelpartijencentrale.nl 

Openingstijden: ma t/m zat 9 tot i7uur 

^- '—%. WU ZIJN OOK DIT JAAR OP POSTEX 14, 15, 16 OKTOBER 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Postex 2011, 
stand 27, Amertcahallen, Apeldoorn, 
van 14 tim 16 oktober 2011 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Curagao en Suriname. 
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buitenland bij verkoop van filatelistische collecties 
en objecten. 

. /i)^^ ^7 ̂ M:<^Z^^. 

Complete briefomslag, correct gefrankeera met 5 et (NVPH # 4AI) volgens 
grenstarief, verstuurd van Venio naar Crefeld (D) op 7-11-1864. Op a.z. 
transitstempel Kaldenkirchen (D). € 325 

# 25 H** 
€ 895 (c) 

# 39a** 
€ 425 (c) 

RT32* 
€ 4.275 (c) 

pC)£)I** 

€ 1.275 (c) 

(c) = certificaat 

email: info @bouscher. nllwww. bauschen nl 



Messchaertstraat 12/1077WS Amsterdam 

Deze strook kan voor 
■S mededeelingen betreffen

S de het pakket gebezigd en 
g door den geadresseerde 
•• behouden worden. 

StempelvaB ïiet kantoor 

«jj Naam en woonplaats van 
Zi den afzender! 

Plaats \oor dj 

verkleind tot 85% 

tel.: 0206795952/fax: 0206794780 

Stempelafdrukken. 

Adreskaart toop pakketten zonder aangegeven waarde 

Hierbij _L t >ni/ „^^/^it 
(In te vvUtn: een pak, mand, kist, doos, enz.} 

'all 

'tuet tiufi ^Xi/i c H^ Lat n£tC<i JL /Vt4 

te „S^^jf't.t 

of gracht: ^t )K?^ (Ui rf C" '^/^OT/ f <^ Straat 

(N». 38) 

Complete binnenlandse postpakketkaart, correct gefrankeerd met 20 et (NVPH # 69) behorende bij 
een pakket van 1,7 kg, verstuurd van Kaatsheuvel naar Breda op 5121912. € 675 

verkleind tot 85% 

N A A M & W O O N P L A A T S 
EN EV. MEDEDEELINCEN 

V. D. AFZENDER 
NËDERLANDSCHE POSTERIJEN 

ADRESKAART 
P A K K E T T E N É i ^ ^ ^ ^ B I I V I ^ N L ' 

(GEWONE « W ^ ^ D E PAKKETTEN ZONDER VERREKENING] 

/ 

r LAATS VJCOH AANHECH

TINO VAN DE FRANKEER

ZEOEI.S 

HIERBIJ 
; B I J fiên tiKart ten r ioogi 

A A N G E G E V E N W A A R D E |Met OulUenbeOnq in Le l len 

GLD 

STROOK, beslemd vo r 
m«d«<JeeJifigen betr tiol 

pakfeßt (un door don geaürtt.* 
s©« öe worden bei^oti^ i 

AA 

STRAAT. £N 

TE 

PLA) A M B T S H A L V E INVUL 
LING V B OgWICHT 

rCD'ORtp^ 

NAZENOINS VAN PAK

KETTEN g»iieWedlalleoii 
op wöfzoefe va» sfzendor of 

Complete binnenlandse postpakketkaart, correct gefrankeerd met 50 et (NVPH # 75) behorende bij 
een pakket van 1,65 kg, verstuurd van Santpoort (Dorp) naar Martenshoek op 5V1921. € 725 



Postzegelshouu 

POSTEX'soii 
Apeldoorn 

m 
15 oktober 
16 

GROOTS FILATEUEFESTIJN 
Een groots jaarlijks filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Dit jaar weer in Apeldoorn 

in de Americalhal op 14, 15 en 16 oktober met een actief programma. Met deelname van enkele jubilerende 

verenigingen, Jeugdfilatelie, minimaal 45 NVPH-handelarenstands, semihandeloren, NVPV-stand met een 

dubbeltjeshoek, PostNL, de Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelistenverenigingen, 

promotietentoonstelling, creatief met postzegels, ruime aandacht voor niet-filateiisten, filatelistische software, 

postzegelberg en gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer. 

C O R O P P E L A A R EN FRAN S B O E R E N 

Opening 
De officiële opening van Postex 2011 vindt 
plaats op vrijdag 14 oktober om n.oo uur 
door Katja Veen-Bucholz, manager consu
mentenmarkt bij PostNL. Tijdens de opening 
wordt het emissieprogramma van het eerste 
halfjaar 2012 bekend gemaakt. 

Jubilea 
Tijdens POSTEX 2011 vieren de volgende 
verenigingen hun jubileum: 
Postzegelverening Griekenland bestaat 45 
jaar en viert 150 jaar Griekse postzegels; 
Nederlandse Vereniging van Aero-Pnilatelis-
ten "De Vliegende Hollander bestaat 75 jaar 
en houdt de 50e Dag van de Aerofilatelie; 
VN-VE Filatelie viert 50-jarig bestaan VN-
filatelie; 
Landelijke Vereniging van Aantekenstrookjes-
verzamelaars (LWA) bestaat 25 jaar. 

Deze verenigingen zijn aanwezig met een 
eigen tentoonstelling, waar bijzondere, soms 
nog niet eerder vertoonde, collecties te zien, 
zoals: 
Culturele Hoofdsteden van Europa, Hom
mage aan Mr. j.M.A.H, (jozef) Luns, 
Slag om Arnhem, Concordevluchten, Postge-
schiedenis GHK. 

Postex jeugd hoelc 
Voor de jeugd t /m 17 jaar is er een Postex 
jeugdhoek. Deze Postex jeugdhoek is dit 
jaar verder uitgebreid. Je kunt er informatie 
krijgen over het verzamelen van postzegels, 
spellencircuit, zoeken in de postzegelberg 
naar postzegels die je nog niet hebt en mee
doen aan de veiling. Als je even moe bent, 
kun je rustig genieten van een film. Verdere 
activiteiten zijn videopresentaties, tombola, 
schminken, een clown en nog veel meer. De 

mensen van jeugdfilatelie Nederland (JFN) 
zijn aanwezig met de postzegelhoek, compu
ters en andere activiteiten. 

Individuele inzendingen 
Dit jaar is een groot aantal verzamelingen te 
zien van individuele deelnemers. Ook nier 
zijn bijzondere collecties te zien, zoals 
Van los blad tot gebonden boek. Carnaval: 
Méér dan drie dwaze dagen, Rekentuig, Sin
terklaas en de jeugd. Van epos tot opus. 

Audio Visueel Centrum 
Dagelijks zullen er presentaties zijn in de 
Matenzaal (eerste etage) van het Audio Vi
sueel Centrum van de KNBF met een aantal 
dialezingen en de nieuwste dvd-presentaties. 

Gespecialiseerde verenigingen 
Deze gespecialiseerde verenigingen hebben 
een uitgebreide promotiestand: 
Studiegroep Zwitserland 
Studiegroep Velrandbijzonderheden 
Studiegroep Britannia 
Po&Po 
Fiscale Filatelie 
Nederlandse Vereniging van Postzegelverza
melaars van het Vorstendom Liechtenstein 
Filatelistische Contactgroep Oost Europa 
Vereniging voorTsjecho-Slowakije Filatelie 
Contactgroep Frankrijkverzamelaars 
Filatelistenvereniging Gabriel 
Filatelisten Vereniging Duitsland 
Nederlandse Academie voor Filatelie 
Islamitische Wereld, Al Barid 
Filatelisten Vereniging Dai Nippon 
Studiegroep Zuidwest Pacific 
Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie (NVTF) 
Nederlandse Filatelistenvereniging Skandi-
navië 
Vereniging voor USA & Canada Filatelie 

Catalogus 
Ook dit jaar ontvangen alle betalende 



bezoekers weereen Postex-catalogus in de 
bezoekerstas die u ontvangt bij binnenkomst 
in de Americahal. Dit jaar kunt u weer diverse 
filatelistische artikelen verwachten. Natuur
lijk vindt u ook alle praktische informatie 
over het filatelistische evenement Postex en 
een beschrijving van de inzendingen op de 
tentoonstelling in de catalogus. 

Dubbeltjeshoek 
Sinds Postex 2010 zijn duizenden postzegels 
in de boeken gedaan. Van veel landen zijn 
recent uitgegeven postzegels aanwezig. Alles 
IS gesorteerd op land of thema. Een bezoek 
aan de dubbeltjeshoek moet voor elke verza
melaar een feest zijn. 

Verkoopstand PostNL 
PostNL is op Postex met een verkoopstand 
aanwezig, waar u niet alleen de nieuwste uit
giften van Nederland kunt kopen, maar ook 
de uitgiften van enige tijd geleden en andere 
zaken als postzegelooekjes, prestigeboekjes 
etc. Ook zijn er diverse beurspostzegels te 
verkrijgen. 

Extra activiteiten PostNL 
PostNL zal dit jaar tijdens Postex een aantal 
extra activiteiten ontplooien: 
- je kunt hier je eigen persoonlijke postzegel 
te maken, de laatste kans op de aanwezige 
speciale printer; 
- Doorlopende presentatie van het emissie
programma ie halfjaar 2012; 
- Presentatie over het onderwerp "Postcros-
sing". Op 14 oktober verschijnt hierover een 
postzegelvelletje. 
- Ook op 14 oktober verschijnt prestigeboekje 
37 ter gelegenheid van de Week van de 
Postzegel. Het eerste exemplaar wordt direct 
na de opening van Postex 2011 dooreen me
dewerkervan PostNL aan een nog onbekend 
persoon overhandigd. Bij de verkoopstand 
van PostNL is dit bijzondere prestigeboekje 
verkrijgbaar. 

Workshop BBE 
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 wedstrijdtentoonstel
ling. De BBE is bedoeld om vermijdbare be-
ginnersfouten 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 
verzamelaars als beginners. Dit gebeurt 
vanzelfsprekend op een tentoonstelling, waar 
diverse collecties aanwezig zijn. 
Het is gewenst dat de deelnemers vöör de 
workshop hun plannen, ideeën, problemen 
of misschien al een kopie van een afgerond 
deel van de toekomstige inzending opsturen 
naar de Commissaris Filatelistische Vorming 
(uiterlijk 5 oktober): S. Bangma, Boomgaard-
dreef 5, 3243 AC Stad aan 't Haringvliet. 
Het e-mail adres van de heer Bangma is: 
sbangma@xs4all.nl. 
De workshop wordt gehouden op zondag 
i6 oktober van 11.00 tot 13.00 uur tijdens de 
Postex.Aanmelding voor deelname uiterlijk 6 
oktober bij het Bondsbureau. 

Buitenlandse postadministraties 
De Deutsche Post heeft toegezegd met een 
verkoopstand op aanwezig te zijn. Met an
dere postadministraties wordt nog overlegd. 

Maandblad Filatelie 
Zoals gebruikelijk zal uw maandblad Filatelie 
en website www.defilatelie.nl ook weer met 
een eigen stand op de beursvloer aanwezig 
zijn met speciale beursaanbiedingen. 

Postzegel blog 
Vele postzegelverzamelaars kennen dit me
dium van internet en bezoeken de site www. 
postzegelblog.nl regelmatig. Tijdens Postex 
wordt u wegwijs gemaakt in de mogelijkhe
den die het postzegelblog biedt. 

Verkoop envelop Dag van de Postzegel 
Tijdens Postex is de envelop, uitgegeven ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
2011 verkrijgbaar, alsmede exemplaren uit 
voorgaande jaren. 

Postzegel berg 
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar een 
postzegelberg, waar gedurende enige tijd 
naar hartenlust gesnuffeld mag worden. 
De gevonden zegels mogen gratis worden 
meegenomen. 

Niet filatelistische activiteiten 
Tijdens Postex is er een bijzondere tentoon
stelling van pauwen en worden een paar 
oude motoren tentoongesteld. Naast deze 
oude motoren is er ook een collectie postze
gels met motoren te bewonderen. Ook dit 
jaar wordt ruim aandacht geschonken aan 
de creativiteit van mensen die op een andere 
manier bezig zijn met / door postzegels dan 
het verzamelen ervan. 

Organisatie 
De Nederlandsche Vereenigingvan Post
zegelverzamelaars organiseert Postex 2011 
i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep Evene
menten (GSE), een samenwerkingsverband 
van de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen (KNBF), de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelhande
laren (NVPH) en PostNL, dit jaar voorde 
dertiende keer. 
Nadere informatie: LL. Louwerse, (0182-39 
51 03 of C.N. Oppelaar (0172 - 61 51 84 of via 
de website www.postex.nl. 

Donderdag 73 oktober 
Opbouw Postex 2011 
15.00-19.45 uur Verzamelingen inhangen 

Vrijdag 14 oktober 
10.00 uur Postex open voor publiek ; 
11.00 uur Opening Postex en uitrei

king prestigeboekje Week 
van de Postzegel 

17.00 uur Sluiting Postex 

Zaterdag 15 oktober 
10.00 uur Postex open voor publiek 
15.00 uur Uitreiking prijs van het 

beste clubblad 
17.00 uur Sluiting Postex 

Zondag 16 oktober 
10.00 uur Postex open voor publiek 
15.00 uur Bekendmaking jury-uit

slag en uitreiking prijzen 
16.00 uur Sluiting Postex 
16.15 uur Inzenders kunnen hun 

materiaal ophalen « 

Postex wordt gehouden in de Americahal 
te Apeldoorn, Laan van Erica 50. 
De toegangsprijs bedraagt € 5 per persoon, 
de jeugd t /m 17 jaar heeft gratis toegang. 
Op vertoon van de ledenpas van de KNBF 
bedraagt de toegangsprijs € 4. 
Een passe partout (€ 10) geeft recht op 
onbeperkte toegang gedurende alle dagen. 

Postex is goed met de auto bereikbaar. = 
Neem op de A50 afrit 24 Apeldoorn-Teuge, ^ 
vervolgens richting centrum, bij de eerste ^ 
stoplichten linksaf^ Laan van Erica. S 
Na ongeveer 100 meter rechts bevindt zich 'Z 
de Americahal. => 
Parkeren is gratis. ^ 
Met het openbaar vervoer is de America- " 
hal uitstekend bereikbaar Per trein naar : ; 
station Apeldoorn De Maten, waarnaast de _ül 
Americahal ligt. ii5 

mailto:sbangma@xs4all.nl
http://www.defilatelie.nl
http://postzegelblog.nl
http://www.postex.nl
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NVPH HANDELAREN OP POSTEXaon 
Alderkamp Filatelie, J.D, 
Ankersmit 
Auf der Heide Postzegelhandel 
Aix Phila Shop 
Berg, Joke v.d. Postzegelhandel 
Bogaard Philatelie, Anthonie v.d. 
Bouscher, R. 
Bredase Postzegelhandel 
Bredenhof Postzegelhandel 
Crayenest, Postzegelhandel 't, 
Davo, Uitgeverij 
Dieten, van Postzegelveiling, 
Dutchstamp 2000 BV 
Filcon v.o.f. 
Ceertzen Philatelie 
Günther AC, 
Hafakker, Paul Postzegelhandel 
Hertog, K. den Postzegelhandel 
Importa B.V. 
Interphila 
KnifFka, Fa. 
Leuchtturm Nederland 
Leuchtturm Nederland (factuur' 
Lingen, van Postzegelhandel 
Van Lokven Philatelie 
Mangny Philatelie 
Mast, W. Postzegelhandel 
Meinhardt, Fa. 
Ned. Postzegel & Munten Veiling 
Opscholtens, C Postzegelhandef 
Philamunt 
Postzegelhoes 't, 
PostzegelPartijenCentrale 
Rhode &. Kornatz, Fa. 
Rossum, Dirk van 
Smits Philately 
Stamps-DNS 
Vansteenkiste, Luc 
Vergossen Filatelie, Ruud 
Vincennes Philatelie 
Vliet, van W, Postzegelhandel 
Voorschotense Postzegelhandel 
Werner G.m.b.H. 
Robert Wiktor 

SEMI-HANDELAREN 
Advantage Postzegelhandel 
Arve Collectors 
Bert Brinkman Filatelie 
Blerk, Mr E.L van 
Breebaart Filatelie 
Classic Europe Philately 
Esch, P. van 
Kate, Ten Philatelie 
Lohmer, Peter 
Marzstamps 
Postzegelhandel 1840 
Veen, W van 

Postexraadsel 
Tijdens POSTEX 2010 konden de bezoe
kers bij de informatiestand raden hoeveel 
postzegels er geplakt waren op een da
mesfiets. Bijna 300 bezoekers vulden het 
gratis formulier in en de drie deelnemers 
die het dichtste bij waren ontvingen hun 
prijs later. Alle deelnemers ontvingen een 
leuke attentie voor hun deelname. 

Ook tijdens POSTEX 2011 kunt u weer 
deelnemen. Dit keer moet u raden 
hoeveel postzegels er in deze, nu nog 
gesloten, schatkist zitten. Bij de infor
matiestand ziet u de schatkist geopend 
staan. Deelname is gratis en ook nu is er 
een presentje voor elke deelnemer. Tot 
ziens op Postex 2011. 

Catawiki 

Verzamelen met plezier 
op Postex 2011 
Deze slogan gaat de beursorganisatie ge
bruiken op POSTEX® 2on te Apeldoorn. 
Op 14,15 e m 6 oktober wordt deze beurs/ 
tentoonstelling voor de dertiende keer 
gehouden. Als aftrap komt er dit jaar een 
velletje veelkleurige postzegels. Tijdens 
de diverse promotieactiviteiten kunt u het 
velletje kopen voor € 8 en met vertoon 
van de ledenpas € 7. De losse zegels gaan 
voor € 1 van de hand. Wilt u ze per post 
ontvangen? Dat is alleen mogelijk voor de 
velletjes. 
Ze zijn nu te koop voor € l o (incl. ver
zendkosten) via stnico@kpnplanet.nl 

;llll j^^S&i : 1 ' ^iWrwii 

^;i^.««M 

mailto:stnico@kpnplanet.nl


DOE MAAR EEN BRIEFKAARTJE! 
RENE H I L L E S U M , Z W I J N D R E C H T 

^^»^e^ 'wt^^';t iiJt^ 1" r f.Y' 

ÄTfX 

/A/b 10 b twee briefkaarten (voor en 
achterzijde) voor één mededeling 
1942 

Snel geschreven 
Een bnefkaart is in zekere zm 
een gemaksproduct je hebt 
geen (extra) papier nodig, 
geen bnefomslag en je tong 
wordt ontzien de postzegel is 
erin gedrukt Bovendien is het 
goedkoper dan het verzenden 
van een brief Natuurlijk kent de 
bnefkaart ook zijn beperkingen 

Volgend jaar wordt alweer de negentiende editie van 

"de Brievenbeurs" in Gouda gehouden. Op Goede 

vrijdag en Paaszaterdag in Sporthallen "de Mammoet". 

Gelijktijdig wordt daar de postzegelbeurs "Filamania" 

georganiseerd. 

Om er twee te noemen de er is beperkte ruimte om te 
privacy is met gewaarborgd de schnjven [ia] 
postbode kan meelezen - en Soms gaat het schrijven van de 

briefkaart zo snel, dat zonder 
erg met de achterkant of liever 
gezegd de voorkant wordt 
gebruikt maar een nieuwe 
briefkaart' Dat is natuurlijk 
zonde van die 5 cent Maar, het 
had beroerder kunnen aflo
pen Dankzi) een oplettende 
postambtenaar in Breukelen die 
in 1942 blijkbaar alle tijd had, 
bleven beide bnefkaarten bijeen 
en werden keurig in Utrecht 
afgeleverd Meteen ambtelijke 
sluitstrook werden de kaarten 

Afi 2 Bnefkaart USA 1S73 

BRIEFKAARfe^J-f -

'--^ 

Afi) 3 Bnefi<aart Nederlands Indiè ic)3i 



»/Tarn iiKtte(!tMx^n m.'i*^t^»t*ii. n—*• j^/^'^-^'C^'t^-^y 'y 
.^y»w<ife^ « ^ _ I _ _ ^ ï 2 : i ^ 

/ 

i  ■/ /^/Cc^ , ^ 
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ii'"wj)j.jyiW'iiiwi'iwi| 

AJJi. 4; HYSM bnefkaart 1S75 

een bestelnummer hebben, wor
den deze veel verzameld. Zoals 
gezegd, betreft het meestal een 
gedrukte mededeling, geper
sonaliseerd met de relevante 
gegevens. [5a] 
Toch kan men ook hier nog Iets 
Interessants tegenkomen. Deze 
NS briefkaart met productieda
tum 1039, ongetwijfeld gebruikt 
in 1940, werd van station 
Eindhoven S.S. Verzonden aan 

de Bauleitung der Luftwaffe 
te Eindhoven. Er waren vanuit 
Bremen bouwmaterialen aan
gekomen. Haast had men er 
kennelijk niet mee, want het was 
de 2e kennisgeving! Een aardig 
weetje dat ook de Luftwaffe net
jes diende in te klaren, want de 
kaartschrijver laat weten: 'noch 
zu verzollen'. [5b] 

Het maartnummer 2012 zal 
zoals gebruikelijk weer in het 
teken staan van het thema van 
"de Brievenbeurs/Filamania": 
Postwaardestukken. Op de 
beurs op 6 en 7 april tevens een 
kleine expositie over het thema. 

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN 
<c Utrecht. 

Kennis

geving 
wegens 

Etankomst 
van 

goederen 

POSTSTEMPEL \ 
j Uur 
/ waarop deze 
( konnisßfevuiß; 
( lor bestellirtij 
1 afgegeven 
1 lYcrd. 

AFIfAALLOON voor zendingen STUKGOED 
f/m 30 kg . . . . f 0.10 per zending 

( fO.IOperSOkg 
van meer dan 30 kg . < met een minimum van 
^^ (f0.20 per zending 

Voor enkele afwijk!rir»cii (volumineuze poederen. 7w.irc 
1. corwcrpcti enz.) zie tarief. 

verbonden. Wat nu het aardige 
is van dit ensemble? IVlysteri
euze gebruikte kaarten zonder 
adres komen wel vaker voor. Nu 
weten we dus hoe dit kan zijn 
ontstaan! [ib] 

Belangrijke Informatiedrager! 
Menig verzamelaar trekt zijn 
neus op bij het zien van brief
kaarten. Velen zien postwaar
destukken als minderwaardig. 
Waarschijnlijk omdat er een 
postzegel is meegedrukt in 
plaats van dat er een zegel 
opgeplakt wordt. 
In vele gevallen, met name bij 
briefkaarten, krijgen we echter 
extra informatie , juist omdat 
het een briefkaart betreft. Neem 
nu de eerste briefkaart van de 
Verenigde Staten uit 1873 i^^''
ste jaar van de USA briefkaart). 
Zonder de kaarttekst zouden we 
niet geweten hebben wanneer 
de kaart werd verzonden (23
121873) en waarvandaan: New 
York. [2] 
Of de briefkaart van Neder
landslndië met een ovaal 
KPM (Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij) van het s.s. 

BMEFKÄÄM 

N.V 

Merak. Er staat weliswaar 
een dagtekeningstempel van 
Soerabaja op (1051931), maar 
de kaartschrijver laat weten dat 
hij in Balikpapan is en dat het 7 
mei is. [3] 

Spoorwegen 
In vele landen, waaronder 
Nederland, gebruiken de di
verse spoorwegmaatschappijen 
veelvuldig de briefkaart voor de 
eenvoudige correspondentie, 
zoals de melding dat een zen
ding is aangekomen. 
Omdat dit natuurlijk veelal stan
daardberichten waren, werden 
briefkaarten voorbedrukt met 
deze standaardteksten. Dit 
vergemakkelijkte natuurlijk het 
invullen. [4] 
In het begin werd de medede
ling gehectografeerd, zoals bij 
deze kaart van de HYSM (=Hol
landsche Yzeren Spoorweg 
Maatschappij). Zoals te zien 
is, is de uitvoering eenvoudig: 
gewoon het handgeschreven 
origineel. Later werd de tekst 
gedrukt. Door de enorme 
verscheidenheid aan kaarten, 
en omdat verreweg de meesten 

(Datum ali postmerk) 

Ä^^a^SK.*^*^ 
1 

2°.. 

Aan, Uw ad«s is aangekomen van 

afzender....~ _. ... 

De j>rfaérgeteekende verklaart de hierboven vermelde I S 
aan hem(haar) geadresseerde goederen te hebben ontvangen. | ^ 

den 19. 
/Handteekening v«ri\ 
\de(n) geadresseerde/.. 

lip* Vraagt aan het station hoe laat 
de w a g e n s geladen en de goederen 
aangebracht moeten z^nj vertraging 
bU verzending wordt dan voorkomen. 

2450.rH)nli>nnIO39. 
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Overzicht van verenigingen die bij het maandblad Filatelie zijn aangesloten 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: K. Schokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, telefoon 
0725626095, 
Kklaasschokkenpnvpvalkmaar.nl. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwaard

vegersgaarde 130132, 2542 
TH Den Haag, telefoon 070

3663465, secretaris: J.Th.M. Bon

garts, Polhaarweg 38A, 7721 DX 
Dalfsen, telefoon 0529432286, 
«titibon@)home.nI. 
De Globe: A. ran Reenen, Aagje 
Dekeniuefl 57, 3906 WKVeenendaal, 
telefoon 0318517757, 
i=isecretaris@)jiide5 lobe.nl. 
JeugdFilatelieNederlond: Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 5654 AN 
Eindhoucn, telefoon 0654918922, 
'*ïlfh@chelIo.ni. 
Ned. Ver. Voor Thematische Filatelie: 
J.C. van Duin, Berglusdaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; G.H. Hoving, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
ig.hhomn^Cffitiscali.nl. 
De Achterhoek: 
FV 'De Globe' ; J.J.M. Spekschoor, 
De Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, 
^^secretans^lobeachtcrhoek @flmüil. 
com. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Alblas

serdam, telefoon 0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; K. Schokker, Bouenujeg 24g, 
1834 CN Sint Pancras, telefoon 
0725626095, 
'•klaasschokker(5)nupualkmaar,nl. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546

861525, '='b.karsch(3)hccnet.nl. 
Almere: 
VPVA Almerc; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182395103. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers

Bakkenes, Provincialeweg N 
128, 4286 EE Almkerk, telefoon 
0183403952. 
Amersfoort: 
AFV; G.A. Montfrooy, Alberikpad 
23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PV Amstelucen; J.M. Korver, Sa

turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Klei), Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB Am

stelveen, telefoon 0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962. 

~ AVDc Philatelist'; A.H.L, vanVem, 
=> Tussen Meer 34",1068 GB Amster

■^ dam, telefoon 0206198901. 
o« ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
^ Shell International Chemicals BV, 
" Postbus 38000,1030 BN Amster

—̂ dam, telefoon 0206302006. 
=^ PVWAFilatelie; RR. Brugman, 
"^ Dissel 39,1141 ZM Monnicken

— dam, telefoon 0299654163. 
::: FV 'Statuut 80'; uind secr.H.L.M. van 
5 der Palen, Remmerdenplein 70, 
i 1106 AH Amsterdam, telefoon 
"*■ 0206973310, 

iihlmudpalen0)hotmail.com. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdomNoord; G. Blik, 
Stoutenburg 6,1121GG Landsmeer, 
telefoon 0204823148. 
Apeldoorn: 
NVPV, muiG. DrostStok, Schopen

hauerstraatii3, 7323 LV Apel

doorn, telefoon 0553667445, 
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«j.drost28@cheiio.nl. 
FV'De Globe'; H.P. uan Laarhoven, 
Smeltcrsdonk 121, 7326 HWApel

doorn, telefoon 0555418746, 
ah.laarhouen2{3) kpnplanct.nl. 
Appingedam: 
PV Appmgedam; R. Bos, Abel Eppens

straat 151, 9902 HG Appingedam, 
telefoon 0596627625, 
Krcintbos@zifl50.nl. 
Arcen: 
PV Arcen; mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610. 
Arnhem: 
FV 'De Globe"Dc Vierstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678, 35j_huiske5@hctnet.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y. Postuma, Volmach

tenlaan 8, 9331 BL Norg, telefoon 
05926x2413. 

B 

Baarn; 
PVBaam; A.C. Engelberts, Le

pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 0355416496. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mui. E. Turnhout, Gou

dcnstcin 149, 3772 LC Barneveld, 
telefoon 0342415311, 
^ d e5lobesecretoriaat@kpnma1l.nl. 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland; J. Oostveen, 
Luiveland 26,1861JD Bergen 
(NH), telefoon 0725896190. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderlinfl Contact'; mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0651923043, 
soc@home.nI. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura

nuslaan 57, 4624 VP Bergen op 
Zoom, telefoon 0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mw. H. van Deijzen, 
KoninflStraat 14, 6644 KK Eunjk, 
telefoon 0487523088. 
Beverwijk: 
KPC Bcveruiijk; Peter de GraafF, 
Laan der Mensenrechten 33,1945 
ER Beverwijk, 
«peter_deflraaj)$)hotmoil.com. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostmerk';.A.G, vanden 
Bnnk, telefoon 0306375200. 
Blitterswijck: 
FVDe Maasdorpen; I.H.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
^idem.in@oranfle.nl. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatehca;J. Dieben, Jacob 
Manslaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420. 
Bodegraven: 
NVPV; D, Veruioerd, Hoefslafl 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 
0653260579, 
Hveru)oerdvanu)ijk@casema.nl. 
Borne 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 760g CB Almelo, telefoon 
0546864988, 
acor.meijer(a)hccnet.nI. 
Boskoop: 
NVPV; J. deZunjfler, Wilflenhorst 51, 
2742 DD Waddinxveen, telefoon 
0182616946, 
^'jande2UJijfler@tiscaIi.nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; H. Bokhorst, 
De Acacia 18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000. 
Boxtel: 
WBV; mw. R. Langenhuijsenvan 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 5282 
SB Boxtel, telefoon 0411688620, 
HinJo@vbuboxtel.nl. 
Breda: 
PV Breda; umd. D.G.M. Touui, 
Somerujeide 14, 4824 EW Breda, 
telefoon 0765418419. 
Brielle: 
NVPV; H.G.T.M. Overbeek, Sluys

straat 14, 3237 AT Vierpolders, 

I telefoon 0181415640. 
Bniinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek

ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
telefoon 0525684841. 
Bnimmen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruygen

bosweg 55, 6961GT Eerbeelc, 
telefoon 0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
035693313^

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel&Lekstreek; J. Alberts, Ot

tergracht 17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; S.C.F. 
Netten,Molenuieide 36,1902 CH 
Castricum, telefoon 0251

651943. 
Coevorden: 
PVCoevordenHardenberfl e.o.; HJ. 
Dorman, Fonteinkruid ^y, JJJ2 
ML Hardenberg,, telefoon 0523

272182. 

Dalfsen: 
P.V 't Raedthuijs Dalfsen e.o,; J. 
Schoemaker, Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, telefoon 
0529484061. 
Delden: 
PC Delden; N. Delfos, Hooyerinksplein 
2,7491 DP Delden, telefoon 074

376327^, 
t=.delfosblusse@planet.nl. 
Delft: 
WP Delft; J.C. van Muiswinkel, A. 
van Schendelplein 71, 2624 CR 
Delft, telefoon 0152564838, 
i^hansmuis@tcIfort.nl. 
Delfzijl: 
PV'De Fivel'; R.A.M. Peters, Eemska

naal ZZ12 A, 9g36 AM Farmsum, 
telefoon 0596567183, 
^rudi.en.corry@kpnplanet.nl. 
Deventer: 
NVPV; mui. T.M.M, van der Heijden

ten Hacken, Michiel de Klerkstraat 
28, 7425 DG Deventer, telefoon 
0570657740, 
shcijdend@concepts.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, i r i i GV Die

men, telefoon 0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos

manslaan 57, 7091VX Dinxperio, 
telefoon 0315655010. 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Globe'; J.E van Ushen, Aca

ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317. 
Doetinchem; 
FV 'De Globe'; W. Verschoor, Brasem 
168, 7008 BN Doetinchem, 
telefoon 0314393676. 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postjaflcr'; R.C. Vos, 
Van Slingelandüaan 20, 3311 
DS Dordrecht, telefoon 078

6146165, 
«vos.luyten @i2move.nl. 
Drachten: 
PV Drachten; J.F. Oom, De Warren 
19, 8561 EC Balk, 
Kj.oomi@kpnplanet.nl. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ovcrkuiartier'; A.J. Kop

mels, Julianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, telefoon 0343415098, 
?^^adcnada@hct,nl. 
Dromen: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. 
SchippersHooglugt, De Fazant 
19, 8251 MP Dronten, telefoon 
0321313329

Drunen: 
PV 'Philatron'; I. Slikkerveer, 
Bellinipark 39, 5151LL Drunen, 
telefoon 04i63837gg, 
«i.slikkcrvecr@kpnmail.nl 
Draten: 
FV 'De Globe'; B.K.E. van der Zande, 
Burg. Bruinemanstraat 27 B, 
6651WV Druten, telefoon 0487

514956. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, telefoon 026

3118740. 

Echt: 
PhilatclistcnVereniflinfl Echt; W. 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, telefoon 0475330788. 
PhV GcircGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6,6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604. 
EdamA'olendam: 
P.V 'Evoposf'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil

terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
telefoon 0318638634, 
Mfl.radstaat@hccnct.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen

straat 17, 5694 CD Son en Breu

gel, telefoon 04gg 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678. 
Bj_huiskcs@hcmet,nl. 
Emmeloord: 
N Philatelica; J. Gerbens, Noord

zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
Mj.flerbens@planet.nl. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; A.K. Bos, Achterkamp 
10, 7761 DR Schoonebeek, tele

foon 0524531750. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; R.W. Reijnfloud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038. 
Enschede: 
EPV; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
0534281221. 
Epe: 
NVPV; uind, W.C. Lokker, Dokter 
Mijsstraat g, 8162 GK Epe, tele

foon 0578614570. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; J.J.Bcrczinski, 
Wijnflaardstraat 16, 6181 GE 
Elsloo, telefoon 0464375490, 
ajean.bcrezinski@hotmail.com. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bcvclanden'; P.J. van Eijke

ren, Middelmeet43, 4464 AX 
Goes, telefoon 0113228562, 
«ecm@zcclandnct.nl. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033. 
Gorinchem: 
PVGormchem e.o.; J. Hoegee, 
Brunellaan 42, 4143 EG Leerdam, 
telefoon 0345612644, 
«pvflormchem ©hetnct.nl. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, Ros

sinistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327. 
'sGravenhage: 
Verenifldc Haaflsc Filatelisten; H.L.A 
Pnns, Danckertsstraat 3, 2517 TE 
Den Haafl, telefoon 0703450664, 
«sbcprms@casema.nl. 
PC 'De Krinfl'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541 VM Den 
Haag, telefoon 0703297787. 
PV'Vredestein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965. 
ZuidHollandse Postzegel Vereni

ging "ZHPV"; M.J. Vogel, Abeel

zoom 52, 2719 GT Zoetermeer. 
Groningen: 

IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen

laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229. 
PV Gronmflen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5, 9722 
EW Groningen, telefoon 050

5018234. 

H 

Haarlem: 
IVPhilatelica; muj I, Warmerdam, 
Lcuvenstraat 3,, 2034RPHaar lem, 
telefoon 0235364285. 
HFV 'Op Hoop van Zcflcls'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers

straat79, 2151 CG NieuwVen

nep, telefoon 0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A.; J.C. van der Bijl, Hout

rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024. 
Harderwijk: 
PV HarderuJijk en Omstreken; drs 
P.J.TH. Helderman, Oranjelaan 
45,3843 AB Harderwijk, 
«hclduJess@caiivay.nl. 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, telefoon 
0184618112, 
«arjanvünbaarcn@planct.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H. Winterberfl, Mo

zartstraat 84 A, 1962 AD Heems

kerk, telefoon 0251234256, 
Sherman.U!interberfl@ziflfl0.nl. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; D.S. Salis, Toclldn i i , 
8447 DZ Heerenveen, telefoon 
0513626073, 
«dsalis@planct.nl. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhufloujaard co.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaerüaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 
0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wolsing

Grens, Promenade 267, 6411 
Jl Heerlen, telefoon 0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Rozen

straat 11,1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101. 
Hellevoetsluis: 
P.V. Hellevoetsluis; J.J. Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet

sluis, telefoon 0181322699. 
Helmond: 
F.V. 'De Helmveste', Helmond en 
Omstreken; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, telefoon 
0492534793. 
«t.Ieijtcn2@chello,nl, 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
'sHertogenbosch: 
'sHertOflcnbossche FV; W. Bresscr, 
p/a Molenstraat 15,4064 EE Varik, 
telefoon 0620727006, 
«secrctarishfv@kpnplanct.nl. 
Heusden: 
PV 'Black Penny'; M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus

den, telefoon 0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; M, Versteefl, Sta

nnfllaan 38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschcuiaard; M, van Aalst, 
Rocrdompuicfl 53, 3263 AJ Oud

Beijerland, telefoon 0186619590. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill

straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398. 
Hoogeveen: 
PCHooflCVcen; H.J. Ruiter, Satellie

tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HooflczandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Stirum

laan 19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598321282. 
Hoorn: 
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ĴVPV afd. WestFncsland; H.J. van ! 
derMeuIen,'tRoemsg, 1616 PN ' 
Hoogkarspel, telefoon 0228
561828. 
Philatelica Hoorn e.o.; W.E. Bok, | 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322. 
Huizen: 
Postzegelvereniijmä Huizen en 
Omstreken ; G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
!siäjmsi23@xs4oll.nl. 

K 

Kampen: 
IV Philatelica; J.G. Pidder, Gal
léstraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968. ■> 
Katwijk: [ 
PV Katiuijk/Rijnsburj; M. te ' 
Nijenhuis, Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 0714027446. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W, Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 0455415088. 
Kiimmen: 
PhV"tFalrteurke';H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 0434592797, 
*iharryraes@planet.nl. 

L 

Langedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR \ 
NoordScharwoude, telefoon 
0226313764. 
Leerdam; 
NVPV; A. Versluis, De Waterloop 
27, 4141JV Leerdam, telefoon 
0345616960, 
t̂ iicrsluis.a@ujorldonline,nl, 
Leeuwarden: 
V.P.V 'Fnesiand'; mw. H. van de 
WitteBosch, Büterhoeke 17, 
9041 AA Berlikum, telefoon 
0518461632, j 
•Ju?. uduJitte@upcmail.nl. 
Leiden: | 
IV Philatelica; H.W. van den Blink, 
Alphons Diepenbrocklaan 8, 2343 
NA Oegstgeest, telefoon 071

5176533. 
•jhiiandenblink@)planct.nl. 
LWPV; P.J. uan de Kasteele, Oude Vest 
log B, 2312 XV Leiden, telefoon 
0718889405, 
!• l<asteeIedrost(3)casema.nl. 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat; H.A. Wolf, Anna 
van Burenstraat25, 2351 RM Lei
derdorp, telefoon 0715893209, 
•isecretans@postaumaat.nl. 
Lekkerkerk: 
E.N.P.V; G.M. Boogerd, Bilder
dijkstraat 94, 2941 GH Lekker , 
kerk, telefoon 0180662818. 
Lelystad: 
AV'De Philatelist'; W.L. Wolschrijn, 
Karveel 5680, 8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320221803. 
Leusden; 
VPZV 'De Loupe'; Dick Klaassen, 
Hoefijzer 31, 3833 XA Leusden, 
telefoon 0334946125, 1 
•deloupe@hccnet.nl. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
telefoon 0545272543, 
•'UJissenbur3.()@hetn et.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, Gro
nausestraat 335, 7585 PB Glane, 
telefoon 0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); P.M.J.A. 
van der Aa, Cornells van der ' 
Kolffstraat 203, 3144 RB Maas | 
sluis. j 
Maastricht: ' 
PVZuidLimburg; C.L.M. Janssen, 
Christinastraat25, 6267 AS 
Cadier en Keer. 
Meppel: 
PW Regio Meppel; T.A.R Kuiper, Jan 
van Scorelstraat 7, 7944 CZ Mep
pel, telefoon 0522256001, 
• taj.kuiper@hetnet.nl. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; J.B. van Duist, 
Hermanus Reijnt)eslaan 134,1141 
HB Monnickendam, 
»jbdulst@flmail.com. ' 

Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster telefoon 0174
280134, '•u).storm@hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; H. Kraan, 
Windmolen 57,4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297241242. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, Heu
vellaan 9, 8162 CT Epe, telefoon 
0578613396. 
Noordwijk: 
VRN.; R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252216525. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252373632. 
Noordwijkerhout: 
IVPhilotelico; J.M.G. van Mul
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211WT Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, Sophi
aweg 125, 6564 AB Heilig Land
stichting, telefoon 0243233454, 
•iin/o@nupi'nijmeflen.nl. 
FV 'Nouiopost'; W.J.M. Goossens, 
Vendelierstraat 15,6562 NA 
Groesbeek, telefoon 024

3974654. 
'• ui.j.m.floosscns@thello.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De Bruy
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541514243. 
Ommen: 
Verzamclaarsuer. Ommen en Omstre
ken; vacant. 
Oostburg: 
P.V. Land van Cadzand ; J.W. Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 
Oostburg, telefoon 0117454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; WJ.G. Minnen, Nieuwe 
Keijenberflseujefl 49, 6871 VN Ren
kum, telefoon 0317313495. 
Oosterhout: 
OVVP;J.H.R van der Laken, Jeroen 
Boschstraat 72, 4907 MS Ooster
hout, telefoon 0162428777, 
' na.vanderlaken@casema.nl.. 
Oosterwolde (Frl): 
StellmflujeruerFil.Ver.; P. Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD Dene
kamp, telefoon 0541351936. 

P 

Papendrecht: 
Postzeflelver. 'Iris'; L.A. Koster, 
Cortv.d. Lindenstraat 8, 3354 
AD Papendrecht, telefoon 078

6155037. 
f*3|.akoster@ujanadoo.nl. 
Purmerend: 
IV Philatelica; J. Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT Purme
rend, telefoon 0299463850, 
f̂ cfreyflroeneveld@hetnet.nI. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, Wit
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484. 

R 
Kaalte: 
IV Philatelica Raaltt; E. Bakker, 
Melisse 21,8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352. 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum. 
Reuver: 
FV 'Filuero ; L.A.F. Piek, Vincent 
van Goghstraat 28, 5953 JE Reu
ver, telefoon 0774743032, 
Kjilvero.reuveT@hetnet nl. 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elenden, 
telefoon 0344601280. 

RodenLeek: 
IV Philatelica; W. v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, 
1 sec@Jilatelistenrodenleek.nl. 
Roermond: 
PV Roermond; mw. J. Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, telefoon 0475
321179. 
Roosendaal: 
Pv Philatelica WestBrabant; 
A.K.H.M. Coppens, Doelen 8, 
4875ADEttenLeur, telefoon 
0765035524 of 0623928445, 

I «sccretaris@(ïlaujb.nl. 
1 PVRoosendaal; H.Jonfleneelen, 

Landjuujeel 4, 4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165543759. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; J.C. Salemink, 
Zestienhovensekade lOiB, 3043 
KK Rotterdam. 
RPhV; EJ. van Riel, Capellapad 11, 

\ 3204 AH Spijkenisse, telefoon 
' 0181615986, 
I rjf.vanrieloi@hetnet.nl. 

PC Rotterdam; mw. M.C. 
Erkelens, Siergaarde 105, 2285 JE 
lUjswijk, telefoon 0703961702, 
•3secretans.kleineclub@planet.nl. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 0181
212967. 
Rjjssen: 

' P.V Rijsscn ; J.H. Veurink, Ter 
Weelstraat 18, 7462 RT Rijssen, 
telefoon 0548515970, 

I '•henveu@hotmüil.com. 
Rijswijk: 
WPV RijsuJijk; D. van der Winden, 
Sir Winston Churchillln 370, 
F 438, 2285 SJ lUjswijk, telefoon 
0703931315. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 
RH Haarlem, telefoon 023

I 5316573. 
[•3hvanderschuit@chello.nl. 
Sassenheim; 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne
kamp. Westerstraat 41, 2171 
CG Sassenheim, telefoon 0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; Mu;. C.M. Boer
senBerflen, Senn5enhqf40,1741 WE 
Schagen, telefoon 0224290243, 
■•nelbocrsen@planct.nl. 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver. van Postzeflelver
zamelaars; MUJ.J.H. Wensveen, Koe
straat 36,2871 DR Schoonhoven. 
Schijndel: 
SWP; K. van de Grecf, Putstecfl 4a, 
5481 XT Schijndel, 
•ikvdflree|$)flmail.com 
Sittard: 
FV Sittard e.o.; H.M J. Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 6438 GZ 
Oirsbeek, telefoon 0464422264. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schalk, Adama 
van Scheltemastraat 28, 3362 TB 

j Sliedrecht, telefoon 0184412338. 
Soest: 
P.V Ecmland; L. Ie Fèbre, Mon
nickskamp 338,1273 KB Huizen, 
telefoon 0555263255, 
.•:secrctariaat@p2vcemland.nl. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica; mw. M.H. de Kort
Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204 
BM Spijkenisse, telefoon 0181
616995, ['̂ maliev@planet.nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; mu;. P. van der Leden, 
Purraerlaan 20, 9501 AX Stadska
naal, telefoon 0599618208, 
i*jp2ukanaaIstreek@2onnct.nl. 
Steenwijk e.o.: 
FV. IJsselham;J. Huisinfl, Heeren
ucenseujefl 156, 8471 ZC Wolvega, 
■«IJ.u1.huis1nfl@2iflflO.nl. 

T 

Terneuzen: 
PV ZeeuwschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54, 4536 
HC Terneuzen, telefoon 0115
648618. 
Tiel: 

I Philatelistenclub Tiel;J.E.W. de 
j Lceuu), Händelstraat53,4003LA 

Tiel, telefoon 0344623545, 
' c*isecretaris@post2eflelclubtiel.nl. 

Tilburg: 
VPTTilburfl; W.RM. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 
• vptnlburfl@planct.nl. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, telefoon 0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, 
EIbedreef 125, 3562 BN Utrecht, 
telefoon 0302613733. 
PVUtrecht; J.C. Siebrasse, 

, Heemcamp 16, 3992 SJ Houten, 
I telefoon 0306373634. 

V 

, Vaals: 
f PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
' Karolingenstraat 9, 6369 BV 

Simpelveld. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; D.J. Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6, 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; H.C. Jansen, Spaarne 
3, 3904 NE Veenendaal, telefoon 
0318518505, 
•Jdefllobcvndaal@live.nl. 
PV'Frimarkct'; N.G. Bender, 
Bachlaan 29, 3906 ZH Veenen
daal, telefoon 0652373273, 
•JFnmarkct@xmsnct.nl. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven; mui. Hcnncttc 
Schalks, Zondhei 25, 5508 WS Veld
hoven, telefoon 0402536511, 
î jcmlschalks@o nsbrabantnet.nl. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"Dc Vicrstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat41, 6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
sj_huiskes@hetnet.nl. 
Venlo: 
P.V. 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, telefoon 0773820064, 
tJinfo@philüvenlo.nl. 
Vianen: 
FV'Dc Posthoorn'; H.G. Veldman, 
Biezenuicfl 16, 4124 AB Hagestein. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de CoUg
nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 0104746725. 
Vleuten; 
PV" Postfris 68"; R Brunt, 
lepenlaan 9, 3481 XA Harmeien, 
telefoon 0348443237, 
[•Jsecrctariaat.postfris68@hetn et.nl. 
Vlissingen; 
Vlissmflsc FV; W.R Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, telefoon 0118
464109. 
VolkelUden: 
P.V VolkelUden e.o.; mw. S.B. 
Chrisüaans, Jonkerveld 148, 5403 
CB Uden, telefoon 0413264291, 
'•isiefli.christiaans@planct.nl. 
Voorschoten; 
NVPV; M. van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 0715614612. 

W 

Waalwijk: 
WPV'De Lanflstraat'; W. Laarakker, 
Gerard de Nijshof 121, 5171XS 
Kaatsheuvel. 
Wageningen; 
FV 'De Globe'; N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage
ningen, telefoon 0317424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; A.P.C. Kortckaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Was
senaar, 
tiu)asscnacr@aadcortecaes.nl. 
Weert; 
Filatelita Weert co.; Mr. E.W.Th. 
Goossens, Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, telefoon 
0475494086, 
weurtfloossensoi@hctnet.nl. 
Weesp: 
PV Wecsp CO.; J.J. van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
Weesp, telefoon 0294416740. 
Wieringen: 
PV'DcSnuffelaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer

werf, telefoon 0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD Scheem
da, telefoon 0597592676. 
Winterswijk: 
FV 'De Klomp'; RC. Ewouds, De 
Smidse II, 7261ZZ Ruurlo. 

j Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
•Jilatelie.iüoerden@u'ünadoo.nl. 
Woudenberg; 
MTV 'Onder de Loep'; W. Tel, Pran
gelaar 68, 3931 RD Woudenberg, 
telefoon 0332863389. 
Wijchen; 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede; H.Driessen, 
Toon Beijnenstraat 15, 4112 JZ Bcusi
chem, telefoono645iii554, 
■•iharriedricssenpuivbd@flmail.nl. 

II 

IJmuiden: 
PV IJmuiden; G. Swets, Kon. Em
mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255516574, incl. 

' rondzendverkeer, 
wfl.su;ets@quicknct.nl. 

Z 

, Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn';, T. Jansonius, 
Botenmükerstraat 137,1506 TD 
Zaandam, telefoon 0756169518, 
0622410102, 
• tjansonius@vcrsatcl.nl. 
Zeewolde: 
PVZceuJoldc; E. Bruflman, Mu

I zenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310. 
Zeist: 
Zeister Zeijcl Zoekers 2000; wnd. P. 
Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984KAOdijk. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; J. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
telefoon 0264722637. 
Zevenaar: 
FV'Dc Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, telefoon 0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiveland; A.A. van 
Goethem, Korte Nobeistraat 26, 
4301 HN Zierikzee, telefoon 
0111412460, 
•iavanfloethcm@hetnct.nl. 
Zoetermeer: 
P.V Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, telefoon 
0793613253. 
Zuidlaren: 
IV Philatelien; H. Nijland, De Hilde 
36, 9476 WB Zuidlaren, telefoon 
0504093722. 

' Zutphen: 
FV 'De Globe'; A.H. Woolthuis, 
Polsbroek 244, 7201 BZ Zutphen, 
telefoon 0575575317. 
Zwartsluis: 
PVReflio Zwartsluis co.; M. 

j Schulte, Van der Meulenstraat 
9, 8064 BV Zwartsluis, telefoon 

I 0383866228, 
•imarflej@home.nl. 
Zwijndrecht: 
WPVZujijndrecht e.o.; G. Ottenheijm, 
Campanulastraat 38, 3333 EB 
Zwijndrecht, telefoon 078
6120086, '̂ f̂l.ottenheijm@oranflc.nl. 
Zwolle: 
PVZuJollc; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508. 

Mutaties op dit overzicht kunt 
u uitsluitend sturen aan: Mevr. 
E. Braakensiek, Prins Willem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS 
Westmaas, 
• c braakens1ek@tele2.nl. 
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LUFTHANSA 

Alsnog kwam de post 
terug van Manaus naar 
Quito van 22-1-2011. (i) 
Op 10-5-2011 was het 
druk met ie vluchten 
van deze maatschappij. 
Frankfiirt-San Francisco 

met A-380 (2) en retour 
(3) en post van UNO New 
York (4). 
Dan op 16-05-2011 Graz-
Frankfurt in verband met 
het FISA-congres aldaar. 
Embrear-190 was de ver
voerder. (5, 6) Oostenrijk
se en UNO Wenen post. 

DEKKER, POSTBUS 157, 
EMAIL VLIEGDEK@GMAIL COM 

Op 10-06-2011 weer een 
vlucht met de A-380 en nu 
van Frankfort naar Miami 
v.v. (7,8). 
Op 29-06-2011 nog de 
terugvlucht van Johannes
burg naar Frankfort ook 
met de A-380 (9). 
Op 3-12-2010 met Easy Jet 

van Basel naar Dresden 
v.v. met de A-3ig (10, ii). 
Op 24-02-2011 met Air 
Berlin van Berlin naar 
Basel v.v. A-320 (12,13) en 
op 27-03-2011 met Swiss 
van Basel naar Kopenha
gen v.v. RJ-ioo. (14,15). 

BELANGRIJK 
Op 15 oktober viert De 
Vliegende Hollander zijn 
75-jarige bestaan en de 
50e Dag van de Aerofila-
telie tijdens POSTEX in 
Apeldoorn met bijgaande 
afdruk van de envelop met 
speciaal ontworpen post
zegel en speciaal stempel 
vanPost.NL. (16). 

http://vanPost.NL
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+ Éénmalig hoofdstuk Langebalk stempels met 
Arabische maandcijfers 

+ Uitgebreide herziening 2̂  emissie Nederland 
+ Eerste dag enveloppen Nederland nu met afwijkingen 
+ Automaat-boekjes Nederland nu met variaties 
+ Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 9 www.nvph.nl 
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GRIEKENLAND 
ONGEKEND VERZAMELGEBIED 

R U U D V E R B E R N E , E I N D H O V E N , 
V O O R Z I T T E R P V G R EN 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 

Dit jaor is het 150 jaar geleden, dat op 1 oktober 1861 

de eerste Griekse postzegels werden uitgegeven. U kent 

ze vast wel, de zogenaamde Grote Hermeskoppen (GHK) 

2]. Komt het ontwerp u bekend voor? Dat is niet vreemd, 

,want het is van de hand van de Fransman J.J. Barre, de 

zoon van de ontwerper von de bekende Ceres-uitgifte [3]. 
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Barre nam gewoon het ontwerp 
van zijn vader over en wijzigde 
het centrum, de muntvorm met 
de Cereskop in die van i-Hermes 
[4]. En natuurlijk de tekst en de 
waardeblokken, want die moes
ten in het Grieks. Het ontwerp en 
de achtergrond zijn verder 
geheel identiek! De eerste emis
sie werd in Parijs gedrukt [5]. De 
drukplaten werden met de eerste 
oplage meegeleverd aan Athene. 
Daar hadden ongeschoolde en 
onervaren krachten aanvankelijk 
de grootste moeite om een pro
duct van de drukpers te krijgen 
dat ook maar een beetje leek op 
dat van de Parijse drukker. Maar 
uiteindelijk lukte dat vrij aardig, 
vanaf 1862. [6] 

Al wist men dat fijne en mooie 
geprononceerde beeld vijf 
jaar later niet meer goed vast 
te houden, je ziet in de loop 
der jaren niet alleen een scala 
aan kleurvariëteiten, maar ook 
verschillende papiersoorten en 
vooral heel grote verschillen in 
de kwalitatieve uitvoering. Soms 
is de kwaliteit zo bedroevend, dat 
je je wel eens afvraagt of je niet 
te maken hebt met een spook- of 
vals zegel! Maar goed, kwalitatie

ve normen werden in die tijd niet 
gehanteerd, hooguit werden de 
drukplaten af en toe gereinigd. 
Ook dat gebeurde met wis
selend succes. Wij kennen het 
spreekwoord: iets met de Franse 
slag doen, maar de eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat de Grieken 
dat dus een graadje erger doen. 
Het geldt in elk geval voor de 
Griekse drukkers uit de 19e 
eeuw. Daarnaast kampte men 
voortdurend met (te) krappe 
budgetten. Die brachten de post 
ertoe om, anders dan elders het 
geval was, waarden bij te druk
ken al naargelang de behoefte, 
in plaats van een hele nieuwe 
serie te drukken. Natuurlijk was 
het ook goedkoper om het
zelfde motief gewoon te blijven 
doorgebruiken. Het feit dat ze al 
die tijd ongetand zijn uitgegeven 
maakte dat de productiekosten 
laag konden worden gehouden. 
Getande exemplaren zijn wel 
bekend, maar die zijn van private 
herkomsten nooitoflRcieel uit
gegeven. 
Pas op 1 april 1886 zijn de GHK 
vervangen door hun kleir ;inere 

Juist door de om
standigheden waaronder zij wer
den uitgegeven -variatie alom! 

opvolgers [7]. 
' eden 

- behoren beide uitgiften, zowel 
de grote als de kleine Hermes-
koppen , tot de meest geliefde 
klassieke verzamelgebieden. 

Bakermat 
Griekenland was de bakermat 
van onze beschaving. Dat uit 
zich in een aantal fraaie uitgiften 
van motieven, waar menig 
thematische verzamelaar zich 
heerlijk in kan uitleven. Denk 
maar aan al die fraaie tempels 
van vroeger - nu ruines - maar 
nog altijd indrukwekkend. Zoals 
de Akropolis in Athene en de 
heiligdommen in Delphi, Epidau-
ros, Dodona en Olympia. Veel 
uitgiften zijn gewijd aan deze 
archeologisch zo fraai gesitueer
de plaatsen. Dat geldt overigens 
ook voor vele Griekse landschap
pen en ook daarvan zijn in de 
loop der jaren tot op de dag van 
vandaag heel wat schitterende 
series verschenen. En wie kent 
niet de beroemde kloosters en 
hun muurschilderingen? Deze 
en heel wat andere bijzondere 
gebouwen vormen met de drie 
bekende soorten Griekse zuilen 
een dankbaar motief voor de 
liefhebbers. Maareen onuitput
telijke bron is wel de Griekse 

godenwereld en de mythologie 
f8a, 8b], waar men vroeger vele 
beelden van had. Maar ook tal 
van vazen, schotels en munten 
zijn ermee versierd. Daarover 
kun je vandaag de dag een fraaie 
collectie opzetten. De god Her
mes, de beroemde boodschap
per van de goden is alleen al een 
verzameling waard. Daarnaast 
kennen we de Griekse kunst, 
het Griekse drama, amfitheaters 
en beroemde Griekse wijsgeren 
[9] en beroemde schrijvers als 
Homerus [io]. Vergeet daarbij 
de uitvinders en geleerden niet, 
zoals Aristoteles, Hippocrates en 
Pythagoras, [n] 

Griekenland is sterk in fraaie ver
gezichten en landschappen en 
bovendien rijk aan eilanden, die 
met hun witte huisjes en molens 
vaak dromerig blikken in een 
azuurblauwe zee en tegen een 
strak blauwe lucht. OOK hiervan 
zijn in de loop der jaren heel wat 
schitterende landschapsseries 
verschenen. En wie kent niet de 
beroemde Griekse kloosters en 
hun muurschilderingen? Deze 
en heel wat andere bijzondere 
gebouwen vormen met de drie 
bekende soorten Griekse (Korin-
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thische, Dorische en Ionische) 
zuilen een dankbaar motief 
voor de liefhebbers. Maar ook 
themaverzamelaars van kleder
drachten, dans, muziek en zang 
vinden hun gading in verschil
lende fraaie emissies. 

Olympische Spelen 
En wat te denken van de 
Olympische Spelen, die in 1896 
door baron Pierre de Coubertin 
na bijna 2000 jaar weer nieuw 
leven werden ingeblazen? Zij 
groeiden tot een vierjaarlijks 
terugkerend wereldgebeuren 
uit. Tegenwoordig kennen ze 
een veel uitgebreidere basis dan 
vroeger, en zijn ze onderverdeeld 
in zomer en winterspelen. 
Ook heel wat vazen, bekers en 
schalen zijn teruggevonden met 
afbeeldingen van deze sportieve 
activiteiten van de oude Grieken. 

Dat IS ook weer een populair 
motief, schier onuitputtelijk om 
op door te bouwen als je de 
uitgiften van de landen, waar 
ooit Olympiades zijn of worden 
gehouden ook nog eens in je 
verzameling betrett. 

Voor de liefhebbers van schil
derijen heeft Griekenland de 
schilder El Creco die in de i6e 
eeuw naam maakte in Spanje en 
de Nederlanden. En dan nog de 
moderne schilders! 

Tegenwoordig kennen we Grie
kenland als een republiek, maar 
nog niet zo heel lang geleden 
was het een militaire dictatuur 
(kolonelsregime!) en daarvoor 
een koninkrijk. Over de Gnekse 
koninklijke familie is al net zo'n 
fraaie collectie op te zetten als 

van ons eigen koningshuis. In de 
jaren vijftig zagen met dit thema 
verschillende emissies (altijd 
grootformaatzegels!) het licht. 
We noemden al de munten, waar 
de klassieke oudheid bekend om 
is. In dat kader past ook Alexan
der de Grote. Wist u overigens 
dat de beeldenaar van een van 
Italiè's langst lopende senes van 
de 50er, 60er en 70er jaren , de 
munt van Syracuse er eigenlijk 
één is uit een voormalige Griekse 
kolonie? Syracuse, Agngento en 
Selinunte op Siolie waren eens 
bloeiende Gnekse handelspos
ten! 

En als we dan toch met poststuk
ken bezig zijn: Griekenland is 
ook het land van de censuren. 
Militaire censuren beginnen 

vanaf de Balkanoorlogen, waarin 
vele buitenlandse mogendheden 
al waren betrokken: Fransen, 
Britten, Italianen, Russen, Bul
garen, Serven, Oostenrijkers en 
natuurlijk ook de Gneken zelf En 
in de Tweede Wereldoorlog: de 
Duitsers, de Italianen, de Britten. 
Nog niet zo heel lang geleden, 
bij de opkomst van het Kolo
nelsregime in het begin van de 
jaren 70 werd zelfs nog censuur 
toegepast! Omdat de positie van 
de Griekse Drachme door de ja

»»,.»5;?ii;i 
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ren heen regelmatig onder druk 
stond hebben we in samenhang 
met de soms erbarmelijke eco
nomische omstandigheden pos
taal en in het uitgiftebeleid ook te 
maken gehad met verschillende 
inflatieperiodes (ja, u leest het 
goed!). En: dat heeft weer tal van 
deviezencensuren met zich mee 
gebracht! Van die laatste bestaat 
een bont scala. 

Luchtpost 
Voor de liefhebbers van lucht
post zijn er tal van boeiende 
series, vaak een combinatie van 
vliegtuigen met landschappen 

^ of mythologische motieven. 
Daarvan zijn sommige op stuk 
wel erg lastig te vinden. [12] 
En voor de postwaardestukken
verzamelaars onder ons zijn er 
natuurlijk de vele verschillende, 
prachtige beeldpostkaarten uit 
de periode van de emissie van 

de Vliegende Hermes (1900
1912) [13]. Eind jaren dertig is 
dit uitgebreid met kaarten van 
klassieke beelden en van het 
Griekse koningshuis. En in de 
oorlogsjaren met beelden van 
de oorlog. In de zeventiger en 
tachtiger jaren aangevuld met 
fraaieluchtpostbladen, aan de 
achterzijde voorzien van kleur
rijke afbeeldingen van Griekse 
archeologische plaatsen. 

Maar ook themaverzamelaars 
van klederdrachten en zang 
en dans vinden hun gading in 
verschillende fraaie emissies. 
Griekenland verzamelen biedt u 
tal van mogelijkheden en mooie 
uitdagingen. Dan gaat er een 
wereld voor u open! 

PVWWVWVW 45jMP,C, • 
De Postzegelvereniging Griekenland 
(FVGr) bestaat dit jaar 45 jaar. Het is een 
gespecialiseerde vereniging met bijna 150 
leden. Zij is daarmee aanzienlijk groter 
dan haar Britse en Duitse zustervereni
gingen. Internationaal werken we graag 
samen, met name bij filatelistische 
vraagstukken! 
Ons kwartaalblad is Hermes. Bij aanvang 
van elke ledenvergadering wordt een lezing gehouden, en aan het 
einde hiervan een uitgebreide veiling. 
Voor informatie zie É 
www.pvgriekenland.nl. ■'" 

Op Postex 2011 zal PvGr in samenwerking met buitenlandse 
zusterverenigingen deelnemen met bijna 150 kaders propaganda 
en kaders in competitief verband! 
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Verzamelplezier 
op z'n Crieks 

_vAPA_2oo6j en met €0,50. De ene keer is het I 
er één, de andere keer zijn dat 
twee of zelfs meer van dergelijke 1 
lage nominale waarden. Kom 
daar nog eens om! 

'^HELLAS: 

Griekenland is een van de 
weinige landen die niet alleen 
maar zegels, boekjes of velletjes 
met een hoge prijs uitgeven, 
maar ook bijzondere, uiterst 
aantrekkelijke zegels met een 
zeer geringe frankeerwaarde, 
die in het postverkeer vaak in 
combinaties van dergelijke lage 
waarden worden bijgefrankeerd 
om het (verzamel) plezier van de 
ontvanger te verhogen. 
We praten hier over gelegen
heidszegels, geen langlopende 
uitgiften, met een nominale 
waarde van € 0,01 tot en met € 
0,05, en daarnaast van € 0,10 tot 

Griekse motieven 
Er zitten diverse thema's bij, 
zoals de Olympische Spelen, 
wijn, Griekse eilanden, Griekse 
juwelen, vuurtorens, acteurs, 
sprookjes, basketball, voetbal
clubs, de Moeder Gods, Griekse 
flora, karikaturen, beroemde 
auto's, musea en culturele 
hoofdstad. 
Van de uitgiften van 2005 tot 
en met 2009 waren er dat maar 
liefst 78! Samen toch nog € 
13,19
Wei jammer dat je tegenwoordig | 
(bijna) geen losse zegels meer 
kunt kopen, zeker met via de 
filatelistische dienst. Daar moet 
je dan wel weer betrekkingen 
voor hebben in Griekenland. 

http://www.pv-griekenland.nl
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Tijdens de komende Postex 
op 14-16 oktober in Apeldoorn 
wordt aandacht besteed aan 
maar liefst twee Nederlandse 
ministers van Buitenlandse 
Zaken. Beiden krijgen een spe
ciale persoonlijke postzegel met 
herinneringsenvelop. 
Op de eerste postzegel staat de 
afbeelding van Mr. Eelco van 
Kleffens. Deze was van 1939 tot 
1946 ministervan Buitenlandse 
Zaken in de oorlogskabinet
ten De Geer en Gerbrandy, 
grotendeels m Londen en na de 
oorlog in die van Schermerhorn 
en Drees. 
Hij was in 1945, namens Neder
land, de ondertekenaar van de 
oprichtingsakte van de Verenig
de Naties. In de zittingsperiode 
1954-1955 was Van Kleffens als 
eerste Nederlander voorzitter 
van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in New 
York. In de jaren 1956-1958 was 
hij de permanente Nederlandse 
vertegenwoordiger bij de NAVO 
(Noord Atlantische Verdrags 
Organisatie) en de OESO 
(Organisatie voor Europese 
Samenwerking en Ontwikke
ling) te Parijs en daarna tot 
1967 de vertegenwoordiger 
van de Hoge Autoriteit van 
de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS) in 
Londen. Van i950tot zijn dood 
in 1983 was Eelco van Kleffens 
Ministervan Staat. 

HANS SNELLENBERG, LEUSDEN 

fodataeSu^rige postzegelvereniging "Verenigde 

Naties - Verenigd Europa" vorig jaar met succes tijdens de 

jubileumactiviteiten een speciale persoonlijke postzegel 

met de afbeelding van Mr. J.W. Beijen, de 'architect' von 

de voormalige E.E.G. (nu: Europese Unie] had uitgegeven, 

volgt er dit jaar speciaal voor de Verenigde Naties

verzamelaars een postzegel met de afbeelding van 

Mr. E.N. (Eelco) van Kleffens. 
\ 

Luns 
Bovendien wil de vereniging als 
eerbetoon een extra persoon
lijke postzegel wijden aan het 
feit dat onze oud-minister van 
Buitenlandse Zaken Mr. j.M.A.H, 
(jozef) Luns loo jaar geleden 
werd geboren. 
In 1952 werd hij minister zonder 
portefeuille (belast met Buiten
landse Zaken) en vanaf 1956 mi
nister van Buitenlandse Zaken in 
het kabinet Drees. In die functie 
was hij namens Nederland me
deondertekenaarvan het Verdrag 
van Rome, de oprichting van de 
Europese Economische Gemeen
schap. Hij ontving in 1967 de 
Karel de Grote- prijs voor zijn 
verdiensten bij de Europese Een
wording. Hij was ministervan 
1952 tot 1971, waarbij vanaf 1956 
op Buitenlandse Zaken. Hiermee 

was hij de langst zittende minis
ter. Hij bepaalde het gezicht van 
Nederland in de wereld, mede 
door zijn gestalte en humor. Na 
zijn aftreden als minister werd hij 
in 1971 Secretaris-generaal van 
de NAVO. Dit bleef hij tot 1984, 
hetgeen ook een duurrecord is. 

Beide postzegels hebben een 
waarde " 1 " van € 0,46 en zijn 
voor normale frankering ge
schikt. De persoonlijke postze
gels zijn zowel los (€ 0,90), als 
per velletje van tien postzegels 
(€ 7,50) in de stand van de 
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vereniging "VN-VE Filatelie" op 
de Postex verkrijgbaar, evenals 
speciale enveloppen (€0,90). 

Bestellen kan ook via het secreta
riaat (-1- € 1 extra portokosten) 
op ING-rekeningnummer 
677524 t.n.v. J.M. Snellenberg 
te Leusden o.v.v persoonlijke 
postzegel (s) Luns en/of van 
KleflFens -1-aantal. 
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zijn 72e verjaardag vierde 
hij bij de Brabantse Post
zegelveiling, maar ook in 
andere veilingzalen is hij 
een bekend gezicht: Jan 
Spoelstra, veilingmeester. 
"Het komt allemaal door 
mijn vrouw", begint 
Spoelstra. "Wij zijn 
in 1964 getrouwd en 
zij was 'suppoost' bij 
Postema-veilingen. Die 
veilden toen in Frascati, 
Amsterdam. Zij raakte 
in verwachting en toen 
heb ik het baantje van 
haar overgenomen. Ik 
heb geen enkele keer 
verzuimd. Van postzegels 
wist ik eigenlijk niets af, 
maar als ik dan toezicht 
hield bij de duurdere 
kavels, liet ik me van alles 
uitleggen en zo ben ik 
erin gegroeid. Na verloop 
van tijd mocht ik ook 
kavels veilen. Ik weet nog 
dat ik dagenlang in de 
auto heb zitten oefenen 
met de biedstapjes. In 
1976 mocht ik voor het 
eerst bij Wiggers de Vries 
de hamer hanteren. Het 
waren 98 kavels en het 
ging best aardig, maar 
op advies van de heer 
Wiggers ben ik een half 
jaar op spraakles gegaan 
om een betere uitspraak 
te krijgen. Bij de derde 
veiling moest ik het al
leen doen; ze waren heel 

vriendelijk voor me in de 
zaal." 

Treinen 
"Mijn vader was stations
chef in Sliedrecht en ik 
ben daar in het station 
geboren. Mijn liefde voor 
treinen zal daar ontstaan 
zijn. Ik heb eerst 6,5 
jaar bij de Nederlandse 
Spoorwegen gewerkt, 
want daar lag mijn hart. 
Maar toen kon ik bij de 
Hoogovens een baan krij
gen, met een huis erbij. 
Ik heb er meer dan dertig 
jaar gewerkt, de laatste 
22 jaar als ploegbaas van 
de technische dienst in 
eenwarmwalserij. Het 
zijn mooie jaren ge
weest, ik had er zelfs een 
bijnaam: 'de postzegel'. 
Ik verzamel zelf postze
gels met treintjes erop, 
al bijna veertig jaar lang, 
het is intussen een flinke 
verzameling geworden. 
Maar ik heb nog meer 
met treinen. Op zol
der heb ik een enorme 
modelbaan en omdat ik 
moeilijk kan stilzitten, 
rijd ik sinds 2010 met een 
treintje door dierenpark 
Blankendaell in Tuitjen-
horn. Daarbij vertel ik 
allerlei bijzonderheden 
over de dieren, allemaal 
opgezocht op internet. 
Het is een heel bijzondere 

dierentuin, de mooiste 
kleine dierentuin van de 
Benelux. Daar hebben ze 
laatst een 'award' voor 
gekregen." 

Postzegels veilen 
"Ik veil nu voor Co-
rinphila. De Brabantse 
en De Hollandse, maar 
in het verleden ook wel 
voor andere bedrijven als 
Van der Meij en de MPO 
en voor verenigingen. Ik 
hou van een hoog tempo, 
soms veil ik 250 kavels in 
een uur. De klanten waar
deren dat, maar ik ben 
ook wel eens ergens weg 
gegaan, omdat ze vonden 
dat het wat rustiger 
moest. Bij de Hollandse 
en de Brabantse hangt 
altijd een heel gemoede
lijke sfeer en daar wil ik 

nog wel eens een mopje 
vertellen tussendoor. 
Een beschaafd mopje 
natuurlijk. Een dolletje in 
de zaal, dat moet kunnen, 
vertelt Spoelstra enthou
siast. 
"Aan het begin van de 
veiling ben ik altijd een 
beetje zenuwachtig, plan
kenkoorts denk ik. Maar 
het is natuurlijk ook wel 
verantwoordelijk werk, 
het gaat om veel geld en 
er mag niets mis gaan. 
Ik zie alles wat in de zaal 
gebeurt, 's avonds weet 
ik nog welke nummers 
waar zaten. Meestal weet 
ik niet eens wat ik precies 
veil, maar soms, bij heel 
speciale dingen, heb ik 
een blaadje bij me liggen, 
zodat ik er wat meer over 
kan vertellen. En als er 

opeens een heleboel 
kavels retour gaan, weet 
ik dat we met Duitsland 
bezig zijn." 

Veranderingen 
"Wat in de loop der jaren 
vooral veranderd is, is het 
toezicht dat nodig is. Bij 
Postema zaten we met 
een paar man. Bij Wig
gers in Artis waren het er 
soms wel meer dan twin
tig en ook bij Corinphila 
zit een hele ploeg. Het 
is hard nodig. Als je niet 
oplet, ben je je spullen 
kwijt", zegt Spoelstra. 
Verder is natuurlijk het 
telefonisch bieden enorm 
toegenomen en nu wordt 
bij Corinphila ook live via 
het internet geboden. Dat 
gaat nog niet helemaal 
naar wens, het tempo 
ligt nog wat te laag, maar 
dat zijn groeiproblemen. 
"Maar het laagterecord 
qua snelheid ligt denk ik 
wel bij de China-veiling 
die de Brabantse niet zo 
lang geleden had. Het 
ging om met meer dan 
257 kavels. We begonnen 
om 12 uur 's middags en 
waren pas om 7 uur 's 
avonds klaar. Er waren 
heel veel telefonische bie
ders uit China en Korea, 
er stonden zes telefoon
lijnen open." 

Tegenwoordig kan Spoel
stra, net als zijn zoon, 
worden ingehuurd voor 
een veiling. "Ik heb vanaf 
het begin bijgehouden 
hoeveel kavels ik geveild 
heb. Ik zit nu op 820.000 
en ik zal proberen de één 
miljoen te halen. Maar ik 
twijfel wel een beetje of 
dat gaat lukken", erkent 
Spoelstra. 
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VERZAMELT YERZAME 
"Weblogs kwamen in 2005 in 
zwang. En toen Frank met het 
idee kwam voor een Postzegel
blog voor postzegelverzame
laars, zag ik het gelijk zitten en 
samen gingen we enthousiast 
aan de slag", begint Lia Vieveen 
haar terugblik op de begin
periode van Postzegelblog. 
"We maakten een plan en de 
toenmalige TPG-directeur Roy 
Rempe [i] gaf ons zomaar € 
1.000 om het plan uit te werken, 
zonder dat hij precies wist wat 
we ermee gingen doen!", scha
tert Lia het uit. Natuurlijk gingen 
diverse brainstormsessies en 
een heuse businesscase vooraf 
aan het plan. Frank: "We hadden 
informatie over de mens achter 
de postzegel nodig, want daar 
waren we geen van tweeën echt 
mee bekend." Frank Janssen gaat 
verder: "We moesten meer we
ten over postzegels op internet, 
we wilden een echte busines
scase op een A4tje en wilden 
het liefst zo snel mogelijk een 
werkend prototype." Het vinden 
van informatie over postzegels 
verzamelen bleek geen probleem 
binnen TNT Post. Al snel werd 
duidelijk, na wat rondkijken 
op internet, dat er geen echte 

F R I T S N J I O , H O O F D R E D A C T 

Over de successtory Postzegelblog hebben de betrokkenen 

al veel geschreven. Feit is dat (ex-) TNT Post medewerkers 

Lia Vieveen en Frank Janssen aan de wieg stonden van 

Postzegelblog. In december 2005 kregen ze het plan om 

een weblog voor postzegelverzamelaars op te zetten. Een 

succesverhaal, woorin online filatelie de toekomst onver

mijdelijk predikt. 

spreekbuis voor postzegelverza
melaars was - buiten Filatelie - en 
een paar startpagina's. Het bui
tenland bood OOK een versnip
perde indruk. 

Zien is geloven 
Ze kregen groen licht om hier
mee definitief verder te gaan. 
Met die € looo op zak konden 
Lia en Frank enthousiast gaan 
bouwen aan hun weblog, dat al 
snel als Postzegelblog door het 
leven zou gaan. Deze domein
naam werd dan ook prompt 
vastgelegd. 
In de twee maanden erna werd 
het blog vormgegeven en vooral 
een deskundige schrijver gevon

den en aangetrokken. [2] Die 
werd gevonden in de persoon 
van Gerrit jan Hendriks. Achter 
de schermen werd hard gewekt 
aan de bouw en het definitieve 
ontwerp voor de nieuwe site. 
Op 8 maart 2006 was het zover: 
Postzegelblog.nl ging live! Gerrit 
werd al gauw aangevuld met 
Cees Janssen, Bate Hylkema en 
Hero de Wit en zo verscheen er 
bijna elke dag een nieuw bericht 
op de site. Het nieuws ging als 
een lopend vuurtje de filatelis-
tische wereld rond tot zelfs uit 
Japan werden positieve reacties 
ontvangen door de redactie in 
Den Haag. Doel was om een 
platform te bieden en de interes

se van bezoekers te verbreden. 
Dit wordt beaamd door Rob van 
Bruggen van de NVPV: "Neder-
lancJtelt tussen 20.000-25000 
geregistreerde postzegelverza
melaars. Dit aantal neemt helaas 
af Door internet zijn verzame
laars niet meer zo afhankelijk van 
verenigingen. Als de contributie 
te hoog wordt, zeggen ze op en 
gaan via internet hun postzegels 
zelf aanbieden en kopen. Dit is 
een mooi initiatief om alles weer 
bij elkaar te brengen." Een waar
heid als een koe en anno 2011 
nog steeds actueel. [3] 

Op eigen benen 
Eind juli 2006 kwamen de 
filatelistische emoties pas goed 
los, toen de commotie rond de 
Saskia (van Uilenburg) zegel 
losbarstte. Die werd zowel 
in Nederland als Duitsland 
uitgebracht, maar toch was het 
geen gezamenlijke uitgifte. Ruim 
duizend reacties volgden op dit 
markante artikel van Bate Hyl
kema. Het blogprincipe werkte 
hier goed onder filatelisten. "Snel 
kunnen reageren is essentieel 
voor het succes van dit blog", 
erkent Lia. De toon was gezet en 
de landelijke en vakpers uitten 
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hun loftuitingen over Postze-
gelblog in hun media. Na een 
online stemming vond 80% van 
de bezoekers, dat Postzegelblog 
naast filatelisten ook voor een 
breed publiek geschikt was. 
Begin 2007 sloeg de onzekerheid 
toe, toen TNT Post overwoog de 
stekker uit het Postzegelblog te 
trekken. Maar oprichters Lia en 
Frank wisten de directie elke keer 
weer te overtuigen, dat Postze
gelblog hét middel was om meer 
over postzegels te vertellen dan 
op de website van TNT Post 
ooit mogelijk zou kunnen zijn. 
Kortom, er was behoefte aan 
het verhaal achter de postze
gels (naast dit maandblad) en 
verzamelaars konden er hun 
spreekwoordelijke ei kwijt. Een 
ander argument om door te 
gaan was, dat sinds de start van 
Postzegelblog het aantal reacties 
bij de Klantenservice van Collect 
Club in Groningen drastisch 
bleek gedaald. 
In oktober 2007 verliet Lia 
Vieveen na elf jaar TNT Post als 
werknemer. Op haar vraag of zij 
haardigi-kindje Postzegelblog 
mocht meenemen, besliste 
TNT Post positief en sinds juli 
2008 zwaait zij na 2,5 jaar met 
op dat moment zo'n 13.000 
unieke bezoekers per maand 
ook als eigenaar van haar eigen 
bedrijf VieveLia de scepter over 
het Postzegelblog. Lia: "Ik had 
altijd met veel plezier achter de 
schermen van Postzegelblog ge
werkt. Het werd tijd om meer het 
voortouw te nemen en nieuwe 
impulsen te geven aan het blog." 
Die impulsen kwamen er. Er 
werd een agenda met postzegel
evenementen, zoals ruilbeurzen 
en tentoonstellingen en een 
prikbord voor advertenties en 
discussies toegevoegd en er 
kwam een heuse Postzegelklik
ker [4], waarmee lezers zich 

konden abonneren op nieuwe 
zegels uit online verkoopsites als 
Marktplaats en Speurders. (Deze 
service is inmiddels stopgezet, 
red.). 
Na de zomer van 2008 nam 
schrijver van het eerste uur Ger
rit Jan Hendriks afscheid na zo'n 
600 stukjes voor Postzegelblog 
te hebben geschreven. 

Persoonlijke blogz^els 
Begin oktober 2009 bracht 
Postzegelblog haar tweede eigen 
persoonlijke postzegelvelletje 
uit. In 2009 was Postzegelblog 
voor de eerste keer met een 
eigen stand aanwezig op de 
Postex in Apeldoorn, inmiddels 
is Postzegelblog daar jaarlijks te 
vinden. [5]. 

Vernieuwde website 
Tenslotte werd in maart 2010 de 
vernieuwde website gelanceerd. 
[6] De voornaamste verande
ringen zijn eigen pagina's voor 
verenigingen (inmiddels hebben 
30 verenigingen daarvan gebruik 
gemaakt) en een logischer inde
ling van de diverse rubrieken, 
zodat iedere bezoeker snel kan 
vinden, wat hij zoekt. Ook kan 
hij snel reageren op discussies 
naar aanleiding van artikelen van 
het schrijverskorps. Dat bestaat 
onder meer uit Bate Hylkema, 
Cees Janssen, Kees Verhulst, Jan 
van Tellingen, Toon Oomens, 
Hero Wit, Jacaueline van der 
Pas en natuurlijk Lia Vieveen 
zelf Tijdens Hertogpost 2010 
bemant Postzegelblog weer een 

eigen stand, waar het tweede 
persoonlijke postzegel velletje [7] 
verkrijgbaar was. In de zomer 
van 20T0 wordt een heus forum 
aan de site toegevoegd, dat in 

plaats komt van het prikbord. Lia 
wordt verder op actuele postze
gelmomenten geïnterviewd door 
Tros Nieuwsshow. 

In maart 2011 brengt TNT Post 
een velletje Persoonlijke Postze
gels uit ter ere van het vijfjarige 
bestaan van Postzegelblog. Het 
velletje is door Lia zelfontwor
pen. [8] 

Na vijfjaar is Postzegelblog uit
gegroeid tot een site met 20.000 
tot zelfs 75.000 (in de winter
maanden) unieke bezoekers. De 
site biedt een plek voor reactie en 
discussie en speelt in op veran
derende informatiebehoefte bij 
postzegelverzamelaars en is een 
mooie aanvulling op hetgeen 
het blad Filatelie biedt. Hoe dit 
succesverhaal verdergaat? Blijf 
kijken op Postzegelblog.nl! 
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GRIEKSE LUCHTPOSTUITGIFTEN 
TOT AAN TWEEDE WERELDOORLOG 

R U U D V E R B E R N E , V O O R Z I T T E R P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G G R I E K E N L A N D EN 
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 

In de dertiger jaren kwamen in 
een hoog tempo vele lucht
postverbindingen tot stand, 
eerst voornamelijk dankzij 
buitenlandse luchtvaartmaat
schappijen die Athene of als 
tussenstop naar verder gelegen 
bestemmingen verkozen, of 
juist om commerciële redenen 
een lijn op de Griekse hoofdstad 
onderhielden. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zuchtte Griekenland onder de 
Duitsltaliaanse bezetting. Het 
reguliere scheepvaartverkeer 
was lamgelegd als gevolg van 
de oorlog en de hegemonie van 
de geallieerden in de Middel
landse Zee. Daarom werd bijna 
alle post in die periode door de 
lucht vervoerd, met name op 
Duitsland, Italië en Oostenrijk, 
dat sedert de Anschluss in 1938 
deel uitmaakte van het Gross
Deutsches Reich. 
Vervoer van de post per trein of 
postwagen over de Balkan was 
een vrij hachelijke zaak gelet op 
de aanwezigheid van voor de 
bezetter ongrijpbare partizanen 
in de doorgangstrajecten in 
Albanië en Joegoslavië. Die wis
ten zich daar eerder meer heer 
en meester dan de Duitsers, 
met name in de meer ruige en 
onherbergzame delen van de 
bezette gebieden. 
Na de oorlog werden de inter
nationale luchtpostverbindingen 
al snel verder uitgebouwd naar 
alle mogelijke bestemmingen. 
Daarmee werd het postvervoer 
per schip een aflopende zaak. 
Vandaag de dag worden de 
internationale postbetrekkingen 

Het Griekse postverkeer naar het buitenland bleef tot 

ver in de jaren dertig van de vorige eeuw grotendeels 

afhankelijk van vervoer per schip. De natuurlijke gesteld

heid liet vanaf de eilanden sowieso geen ander vervoer 

toe. Dat gold ook in belangrijke mate voor het vasteland, 

want per paard of ezel de bergen over was nauwelijks 

een optie. De aanleg van spoorlijnen (o.a. op het toen

malige Constantinopel) in het noorden bracht hierin enige 

verbetering. 

vrijwel alleen nog onderhouden 
via het luchtverkeer. 

Kaap Sounionzegels 
Door de Aerospresso Italiana 
werd in juli 1926 een ontwerp 
ingediend voor een luchtpost
serie in de waarden 3, 5 en 10 
Drachmen (i). 
Deze zouden in gebruik worden 
genomen op de nieuw te 
openen luchtpostlijn naar Italië 
en Turkije. Ze werden gedrukt 
in Rome, maar de Griekse over
heid keurde het ontwerpen af 
De volledige stock werd afgesto
ten naar postzegelhandelaren. 

Eerste emissie luchtpostzegels 
De eerste echte speciale lucht
postzegels zagen in Griekenland 
net licht op 21 oktober 1926. Dat 
is vrij laat in vergelijking met 
de omringendeTanden. Zelfs 
Albanië was eerder! Maar de 
uitvoering was ongekend mooi 
en is door de jaren heen uniek 

gebleven qua kleurenstelling. 
(2a) 
Bovendien werd er meteen 
(en dat was dan wel weer heel 
vroeg!) een blokje aan toege
voegd met drie zegels van 3 
Drachmen frankeerwaarde, in 
een eigen kader werden ge
plaatst met daarin een aanhan
gend blanco zegel. (2b) 
Aanleiding voor deze uitgifte die 
in Griekse verzamelaarkringen 
de bijnaam 'Patakonia' draagt, 
was dat de luchtvaartmaat
schappij Aerospresso Italiana 
zich opwierp om een luchtver
binding tussen Italië, Grieken
land en Turkije te onderhouden. 
Deze zegels werden dan ook ge
drukt in Italië, waarschijnlijk bij 
Bestetti &.Tuminelli in Milaan. 
Op 15 november 1933 werden ze 
uit circulatie gehaald. 
De onverkochte restanten 
gingen naar de Aerospresso 
Italiana, die ze aan de handel 
verkocht De oplage bleef 

beperkt tot 208.725 com
plete series (d.w.z. dit was de 
geringste oplage, die gold voor 
de l o Drachmen, de grootste 
was 360.000, voor de 2 en de 5 
Drachmen). 

Zeppelinuitgifle 
De 'Sturm und Drang' die van 
Duitse zijde ook en al vroeg 
hemelwaarts was gericht, 
resulteerde op 2 mei 1933 in een 
fraaie speciale uitgifte van drie 
zegels voor luchtpostvervoer 
per Zeppelin, die heel treffend 
vliegend boven de Akropolis 
in Athene werd afgebeeld (3a). 
De waarden waren niet mals 
voor die tijd: 30, TOO en zelfs 
120 Drachmen. De serie was 
maar korte tijd verkrijgbaar, 
tot 27 mei 1933. Er zijn dan 
ook slechts 25.000 complete 
series verschenen. Ook deze 
uitgifte kwam tot stand dankzij 
de Aerospresso Italiana. Evenals 
bij de eerdere uitgifte werd ook 
hier de restantopTage ingevolge 
de met de Griekse Post gesloten 
overeenkomst geretourneerd 
aan de Aerospresso Italiana, die 
ze doorstootte naar de filatelisti
sche markt. (3b) 

Aerospresso 
Nog in 1933 verscheen een 
derde, weer erg fraai uitgevoer
de emissie op initiatief van de 
Aerospresso Italiana. Op no ok
tober van dat jaar verscheen een 
serie van zeven waarden, die 
gebruikt op stuk overigens bui
tengewoon lastig te vinden zijn. 
Dit Keer waren ze in Engeland 
gedrukt, bij Bradbury &. Wilkin
son. (4a) De serie was aan de 
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postkantoren verkrijgbaar tot 31 
augustus 1936 Die datum was 
vastgelegd als de einddatum 
van de overeenkomst tussen 
de Aerospresso Italiana en de 
GneksePost (4b, 4c) 

Overheidsuitgifle 
De Griekse Post liet haar eerste 
eigen luchtpostuitgifte het dag
licnt zien op 2 november 1933 
De uitgifte kwam tot stand op 
basis van de samenwerking met 
de nieuwe Gnekse Luchtverbin 
dingen Maatschappij Ook hier 
verschenen zeven waarden, die 
alle parallel liepen aan die van 
de Aerospresso Italiana, met uit 
zondering van de 20 Drachmen, 
die in de Griekse uitgifte werd 
vervangen door een waarde van 
25 Drachmen Dezeemissie 
bleef m circulatie tot 1 december 
1938 (5) 

Uitgifte mythologische voorstel
lingen 
Het klapstuk van alle Gnekse 
luchtpostuitgiften vormt wel de 
emissie van 10 november 1935 
De Gnekse mythologie staat 
bekend om haarvele figuren die 

konden vliegen, nog afgezien 
van de oude goden, die de berg 
Olympus als nun mm of meer 
permanent verblijf hadden uit
gekozen, maar tussentijds graag 
in eigen land op stap gingen en 
met de burgers verkeerden Dit 
bood de nodige inspiratie voor 
de tweede luchtpostemissie van 
Griekse hand een aantal unieke 
motieven gevat in kopergravure, 
waarvan de platen werden uitge
voerd door de Engelse Thomas 
de la Rue & Co Ltd De drukker 
was evenwel van eigen bodem, 
Aspioti ELKA Deze uitgifte was 
nodig door de aanhoudende 
groei, zeg maar rustig hausse, 
die de luchtpost in het midden 
van de jaren dertig doormaakte 

Dat het luchtpostverkeer m 
korte tijd een onvoorziene om 
vang nam, blijkt wel uit het feit, 
dat al na twee jaar tot een her 
druk moest worden overgegaan 
van de laagste vijf waarden Die 
werden nu uitgevoerd op wit 
papier Eerder was geelbruin, 
ietwat glossy papier gebruikt 
De l o drachmen, waarop de 
Vliegende Hermes in grootfor

4a 
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maat staat afgebeeld, verscheen 
in oranje in plaats van licht
bruin toen de emissie op 1 luli 
1943 officieel uit het postverkeer 
werd teruggetrokken, waren 
de meeste waarden al lang en 
breed uitverkocht 
ZIJ verdient vanwege haar bij 
zondere culturele achtergrond 
een nadere bespreking 

Op de laagste waarde, die van 
de 1 Drachme rood, staat de 
zonnegod Helios afgebeeld, met 
zijn zonnewagen, voortgetrok 
ken door een vierspan paarden 
(6a) Helios was een kind van 
de Titanen Hyperion en Thea, 
en een broer van Selene (de 
maan) en Eos (de dageraad) 
's Morgens steeg hij met zijn 
vierspan m het oosten op uit de 
Oceanus, volbracht zijn baan 
langs de hemelkoepel en dook 
in het westen weer terug onder 
in de Oceanus Bij Clymene had 
hij een zoon, Phaethon, aan wie 
hij eens de zonnewagen leende 
met noodlottig gevolg 
Op het eiland Thrmacia (door 
sommigen gelijkgesteld met 
Sicilie) bevonden zich aan hem 

gewijde kudden, waaraan de 
gezellen van Odysseus zich ver 
grepen (Odyssee, XII, 260396) 
Helios werd slechts op enkele . 
plaatsen van de Peloponnesos | 
vereerd, maar was populair op j 
Rhodos, waar zich van hem eerf 
32 m hoge Kolossus bevond Na 
de 2de eeuw na Chnstus ver
breidde zich de cultus van Sol 
Invictus (Latijn, = Onoverwin
nelijke Zon) vanuit het oosten j 
over het Romeinse Impenum 
Men stelde de zonnegod voor 
als een jongeman met stralen
krans, met als attributen zweep 
en wereldbol, en staande m een 
door paarden getrokken wagen 
In de vroege cnnstentijd is ook 
Christus wel afgebeeld als He
lios, rijdend m een zonnewagen, 
een voorstelling die men o a 
m mozaïek aantreft m een van 
de mausolea van de necropolis 
onder de St Pieter te Rome 

Iris, de gevleugelde bode der 
goden, verstond ook de kunst 
om tot diep m de zee door te 
dringen Zij prijkte al vroeg als 
zegelbeeld m de langlopende 
senes die m 1911 (m gravure) 
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resp. december 1912 (in steen
druk) door de Griekse post 
werclen uitgegeven (6b). 
Maar zij keerde in 1934 groots 
terug (letterlijk, want nu in 
grootformaat) op de waarde van 
2 Drachmen, die in lichtblauw 
werd uitgevoerd. In de beelden
de kunst zien we haar (vnl. op 
vazen) afgebeeld ais een jonge 
vrouw met vleugels en een staf 
of schenkkan in de hand. 

Een van de beroemdste mythen 
is die van Daedalus en zijn zoon 
Icarus. Zij werden door koning 
Minos van Kreta gevangen 
gehouden in het door de archi
tect en uitvinder Daedalus zelf 
gebouwde labyrint. 
Zij wisten echter te ontsnappen 
door de lucht, met de vleugels 
die Daedalus voor hen beiden 
had gemaakt. Hij waarschuwde 
zijn zoon dat hij niette dicht bij 
de zon moest vliegen, omdat 
dan de was, die hij bij het 
vervaardigen van de vleugels 
had gebruikt, zou smelten. 
Maar Icarus was overmoedig en 
luisterde niet naar zijn vader. Hij 
ging te hoog, zijn vleugels vielen 
uiteen en hij stortte in zee. De 
herinnering aan beiden vinden 
we terug in de waarde van 5 
drachmen, in donkerviolet. 

De godin Pallas Athene was een 
docnter van Zeus, de oppergod. 
Haar zien we op de violetblauwe 
waarde van 7 Drachmen (6d). 
Naar overlevering van Hesiodus 
zou Metis, de dochter van Ocea
nus en Tethys, verpersoonlijking 
van de schranderheid, de eerste 
gemalin van Zeus zijn geweest. 

 Die at haar echter op toen zij 
=> in verwachting was! Hetzij om 
^ de kennis van goed en kwaad 
^ te verwerven, hetzij vanwege 
S een voorspelling dat zij hem 
'Z kinderen zou schenken die hem 
° in macht zouden overtreffen 
^ of van de troon zouden stoten. 
^ Daarop moest hij toen het kind 
i zelfter wereld brengen. Na 
"■ een langdurig aanhoudende 

ihÊ hoofdpijn werd uit Zeus' hoofd 
O o i Athene geboren. Hephaistos, 

de Griekse god van het vuur en 
de smeedkunst en de kreupel 
geboren zoon van Zeus en 
Hera, kloofde toen de nood het 

hoogst was Zeus' hoofd met 
een bijlslag, waarop Athena in 
volle wapenrusting te voorschijn 
trad. Haar karakter is twee
slachtig: zij was enerzijds de 
krijgshaftige jonkvrouw, de go
din van de oorlog, die de strijd 
ter verdediging van vaderland 
en recht steunde, voorop in het 
gevecht ging en de zege schonk; 
legendarische helden zoals 
Achilles, Diomedes, Odysseus 
stonden onder haar hoede. 
Ook was Athene de godin van 
welvaart en vrede, de schenk
ster van alles wat de beschaafde 
maatschappij kenmerkt; zij 
handhaafde recht en wet, was 
beschermster van de volksver
gadering en leerde de mens het 
hanteren van de ploeg en het 
vuur en hoe de paarden voor de 
wagen te spannen; de kunst en 
wetenschap waren haar bijzon

r 

waarbij behendigheid en list 
(zelfs boeverij) te pas komt. Hij 
was geboren in Arcadië als kind 
van oppergod Zeus en Maia. Hij 
toonde al direct zijn bijdehante 
karakter door in de wieg de lier 
uit te vinden: hij bespande het 
schild van een schildpad met 
snaren. Kort daarop stal hij de 
runderen van Apollo, die de god 
hem liet houden in ruil voor 
de lier. Zeus stelde zijn zoon 
Hermes aan als bode van de 
Olympische goden en als bege
leider van de gestorvenen naar 
de onderwereld; vandaar zijn 
titel: psychopompos ( = begelei
der der schimmen). Een van de 
opdrachten die hij handig wist 
uit te voeren, was het doden van 
Argus: een reus met honderd 
ogen, die door de godin Hera 
als wachter was geplaatst bij de 
in een koe veranderde lo (zie: 

Hermes zijn karakter was 
vriendelijk, hij was de mens 
goedgezind en elk buitenkansje 
(Cr.: hermaion) dankte men 
aan hem. Als heraut stond hij 
ook bekend als de schenker 
van de welbespraaktheid en de 
overredingskracht. Ook werd 
Hermes beschouwd als god van 
de slaap en de dromen: door 
aanraking met zijn herautstaf 
(caduceus) of met zijn door 
Apollo geschonken gouden 
toverstaf opende en sloot hij 
ogen. Hij verscheen en ver
dween plotseling: vandaar bij de 
Ouden de uitdrukking 'Hermes 
is aanwezig', als er plotseling 
een stilte ontstond. Afkomstig 
uit het herdersland Arcadië, was 
Hermes ook de nomios, de wei
degod, die herders en kudden 
beschermde. In de beeldende 
kunst is de voorstelling van Her
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der dierbaar. 
Op de waarde van de i o 
Drachmen vinden we een oude 
bekende terug uit de Griekse 
posthistorie: Hermes, de 
sandaal en ook helmdragende 
boodschapper van de Griekse 
goden (6e). Hij was zelfde 
Griekse god van de wegen en 
reizigers, van kooplieden en 
handel, en vandaar van alles 

Ovidius, Metamorphoses I, 
667 e.V.). Hermes wist de reus 
in slaap te brengen, wat nog 
niemand voor hem ooit was 
gelukt, en vervolgens te doden. 
De ogen van Argus werden door 
de godin Hera overgebracht 
op de staart van de pauw. De 
waakzaamheid van Argus is 
spreekwoordelijk gebleven 
('argusogen'). 

mes die van een jongeman, met 
vleugels aan helm of reishoed 
en schoeisel en met de hermes
staf in de hand; soms draagt hij 
een geldbuidel. 

Op de waarde van 25 Drachme, 
in rose uitgevoerd, zien we 
de oppergod Zeus, die zich in 
een adelaar heeft veranderd en 
Ganymedes met zich meevoert. 



^ " w 

Canymedes was de zoon van 
de Trojaanse koning Tros (6f). 
Hij werd om zijn bijzondere 
schoonheid geroofd en naar de 
Olympus gevoerd om de opper-
schenker van Zeus te worden. Al 
vroeg werd de knapenliefde in 
verband gebracht met de mythe 
van Canymedes; men zag hierin 
een soort hemelse rechtvaardi
ging van de pederastie. 

Op het groene zegel met de 
waarde van 30 Drachmen staat 
Triptolemos afgebeeld. Hij was 
de eerste priester in zijn geboor
testreek Eleusis van de godin 
Demeter, die hem door de lucht 
vanaf een slangenwagen de 
akkerbouw en de daarmee ver
bonden cultuur over de wereld 
liet verbreiden. 

Zo komen we bij Bellerophon, 
de nationale heros van Ko
rinthe, die beschikte over een 
paard met vleugels, Pegasus 
genaamd. Hij maakte in 1935 
zijn postale entree op de waarde 
van 50 Drachmen, uitgevoerd in 
lichtviolet. Bellerophon moest 
wegens doodslag Korinthe 
verlaten en vond onderdak te 
Tiryns bij koning Proetus. Daar 
ontvlamde diens gade Sthene
boea in hartstocht voor de gast, 
doch toen haar avances niet 
beantwoord werden, belasterde 
zij Bellerophon bij haar man. 
Deze zond - om de gastvrijheid 
niet te schenden - Bellerophon 
naar lobates, de koning van 
Lycië, met een in geheimschrift 
gestelde brief waarin hij hem 
verzocht Bellerophon te doden. 
(5g1 Daaruit is de uitdrukking 
'Bellerophonsbrief voort ge
vloeid. Die staat voor een brief 
die voor de bezorger noodlot
tig is. lobates verzon voor zijn 
slachtoffer drie levensgevaarlijke 
opdrachten, die de held echter 
met hulp van zijn gevleugeld ros 
Pegasus alle glansrijk volbracht: 
het doden van de monsterlijke 
Chimaera, en het bestrijden 
van de krijgshaftige Solymen en 
vervolgens de geduchte Ama
zonen. De Amazonen waren in 
die tijd synoniem voor vrouwen 
met het haar op de tanden, 
want de vrouwen zorgden voor 
de kost, bedreven de jacht en 

ï'& 'i 

de oorlog. De mannen pas
ten op de kinderen en waren 
huismannen avant la lettre. 
Toen uiteindelijk ook een door 
lobates georganiseerde aanslag 
van Lycische zijde door de held 
verijdeld werd, nam de koning 
Bellerophon in genade aan en 
schonk hem zelfs de hand van 

Aeëtes, die haar ophing in een 
heilig bos, dat bewaakt werd 
door een vervaarlijk serpent. 
Die vacht was het Culden 
Vlies, waar later Jason en zijn 
vijftig Argonauten naar op zoek 
gingen, maar dat is een boeiend 
verhaal apart. 
Ook is naar datzelfde Culden 

--'!'( ~ ' • • -
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zijn dochter. 
Een andere sage verhaalt van 
Bellerophons terugkeer naar 
Tiryns: hij wilde zich wreken op 
Stheneboea, nam haar mee op 
Pegasus en stortte haar in zee. 
Volgens nog een andere sage 
zou Bellerophon met zijn ros op 
een gegeven moment cie hemel 
hebben bestormd en voor zijn 
overmoed door de goden met 
waanzin zijn geslagen. Hoe 
dit ook zij, onze heros is goed 
voor een ereplaats in de Griekse 
aerofilatelie. 

En toen Helle met haar broer 
Phrixus vluchtte voor haar ont
aarde stiefmoeder, die hen naar 
het leven stond, geschiedde dat 
op de rug van een gevleugelde 
ram met gouden horens. Dat 
zien we terug op de hoogste 
waarde die maar liefst 100 
Drachmen telde, uitgevoerd is 
in bruin en gebruikt op stuk bui
tengewoon moeilijk te vinden is. 
De reis van broer en zus 
verliep echter minder voor
spoedig want Helle viel na een 
eindweegs van de ram af in 
de zee, de zee, die naar haar, 
de Hellespont, is genoemd. 
Phrixus echter bereikte veilig 
het koninkrijk Colchis, aan de 
oostkust van de Zwarte Zee, het 
latere Georgië. Hier offerde hij 
de ram aan de oppergod Zeus 
en schonk de vacht aan koning 

Vlies een wereldlijke ridderorde 
vernoemd, die werd gesticht te 
Brugge op 10 januari 1430 door 
de Bourgondische hertog Filips 
de Goede ter gelegenheid van 
zijn huwelijk met Isabella van 
Portugal. Op deze wijze wenste 
hij een tegenhanger te creëren 
van de bel<ende Engelse Orde 
van de Kousenband. 

Vliegtuigopdrukken 
Tussen 1938 en 1942 werd in 
de tekorten aan luchtpostze
gels voorzien door een zestal 
zegels uit de portserie te laten 
overdrukken met een rood vlieg
tuig, waarbij de oorspronkelijke 
waarde van 2 Drachmen werd 
gewijzigd in 1 Drachme, die 
daar mede in de opdruk werd 
betrokken. De waarden van een 
halve, één en vijf Drachmen 
werden aanvankelijk uitgegeven 
in de bekende zigzagtanding, 
later werden deze uitgevoerd in 
de tanding 13>2. (7) 

Omstreden uitgifte: nationale 
jongeren organisatie 
Op 3 augustus 1940 volgt tot 
besluit een serie van maar 
liefst 10 waarden, variërend 
van 2 tot 100 Drachmen, in 
een zeer geringe oplage (9.425 
complete series) . Deze emissie 
was bedoeld voor de Nationale 
jongeren Organisatie, waarbij 
tegelijk de vierde verjaardag van 
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het regiem van 4 augustus werd 
gevierd. De luchtpostuitgifte 
vormde feitelijk een aanvul
ling op een serie de bijzondere 
zegels, eveneens bestaande uit 
l o waarden, die tegelijkertijd tot 
uitgifte kamen. Het bijzondere 
van deze emissie is, dat alle 20 ,-
zegels slechts drie dagen geldige 
waren voor postaal gebruik (dus 
tot 6 augustus 1940), maar wel 
aan de loketten verkrijgbaar 
bleven, zij het uitsluitend in 
complete series, tot 3 februari 
1941. (8a) 
Buitengewoon is ook, dat 
dezelfde dubbele sene in een , , 
oplage van 13.560 complete se- y 
nes vervolgens is voorzien van 
de overdruk ELLENIKI DIOIKE-
SIS in rood, ten behoeve van 
het in 1940/1941 op de Italianen 
herwonnen Noord-Epirus (voor 
niet-ingewijden: het zuidelijk 
deel van het tegenwoordige 
Albanië). 
Deze zouden uitsluitend wor
den aangegeven in de postkan
toren aldaar, die voorheen door 
de Italiaans beheer stonden. 
De serie verscheen daar aan 
de loketten op 1 maart 1941. 
De luchtpostzegels met deze 
overdruk werden ook vrijgege
ven voor gewoon gebruik, wat 
geen verbazing benoeft te wek
ken aangezien er in die tijd niet 
meer dan één enkel klein vlieg
veldje in Epirus aanwezig was. 
De serie was verder ook aan de 
filatelieloketten in Athene ver
krijgbaar en werd uit de verkoop 
teruggetrokken op 15 juni 1941 
(8b). Het zal wel niemand ver
bazen, dat deze uitgifte achteraf 
direct op de lijst van schadelijke 
uitgiften voor verzamelaars 
terecht is gekomen! 

m 
9k 



GEÏLLUSTREERDE 
BRIEVEN EN BRIEFKAARTEN 

E D W I N V O E R M A N , R O T T E R D A M 

Het verzamelen van geïllustreerde brieven en briefkaarten behoort tot een 

van de filatelie afgeleid onderwerp en niet tot de filatelie zelf. Toch zijn 

er veel overeenkomsten met de postzegels te bedenken zoals vormgeving, 

kunsthistorische ontwikkeling en druktechniek om er maar enkele te noemen. 

Voor wie brieven verzamelt of brieven gebruikt om zijn postzegelcollectie te 

illustreren zal aandacht voor het esthetische aspect van de brief of briefkaart 

al meer logisch voorkomen. 

Omdat geïllustreerde brieven en bnefkaarten 
vrijw/el altijd zijn bedrukt door een bedrijf of 
een overheidsinstantie geven zij een extra 
cachet aan een brievencollectie omdat zij het 
echte gebruik van de postzegel zo duidelijk 
onderstrepen. Een mooie firmaillustratie op 
een brief of kaart kan een op zich eenvoudig 
zegel op dat stuk naar een grote esthetische 
hoogte tillen. Laten we daarom toch maar 
eens voor een keer wat meer aandacht aan 

dit in de filatelie onderbelichte onderwerp 
besteden. 

Historie en definitie 
Om dit artikel overzichtelijk te houden, han
teer ik een beperkte definitie van het begrip 
geïllustreerde brief of kaart. Ik beperk me 
tot de stukken die door een onderneming of 
overheidsinstantie zijn bedrukt om reclame
redenen. Met deze definitie worden dus uit

gesloten de op rijke en lieflijke wijze versierde 
19e eeuwse zogenaamde 'clamesbrieven', de 
vouwbrieven voorzien van een firmastempel 
die als voorlopers van de bedrukkingen door 
een drukker zijn te beschouwen en de parti
culier geïllustreerde poststukken waarvan de 
illustratie meestal de vorm van een tekening 
heeft. In feite beperk ik me hiermee tot de peri
ode waann de envelop voor industrieel gebruik 
echt in zwang kwam (na 1850) tot het verloren 
gaan van de bedrukte envelop als reclamemid
del zo rond 1960. Voor i860 kom je dit soort 
stukken vnjwel niet tegen. De meest fraaie 
versienngen zijn vanaf deze periode ovengens 
al wel in een ook nu nog behoorlijk ruime keus 
te vinden in de brieftioofden, maar ja, die bevin
den zich in de envelop en daarmee raken we 
wel heel ver van de filatelie af! Pas vanaf 1890, 
wanneerde industriële massaontwikkeling 
echt goed op stoom komt, wordt het bedruk
ken van enveloppen en kaarten door onderne
mingen om reclameredenen meer algemeen 
en komen we dit soort stukken vaker tegen. 
Na 1960 neemt het gebruik van geïllustreerde 
brieven en kaarten sterk af en tegenwoordig 
kom je ze nog sporadisch tegen. De illustraties 

VIGNETTEN 

LKTTEReiKTKRU VAH JOE EXSCHSDË KH ZONIiH TS HAABUM 
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oi\LOGEFyE S U I S S E . 

GEBR« BASCH, 

(Afi) 2) 'Een vroege bnef 
(I8Q4) uan de Gebroeders 
Basch te Rotterdam Het 
plaatje op de brief is een 
typisch voorbeeld van 
een afdruk van een met 
specifiek voor dit bednjf 
gemaakte lijncliché De 
afbeelding is te algemeen 
en te weinig op het bednjf 
zelftoegesneaen om apart 
voor Basch gemaakt te 
zijn Het plaatje IS dus uit 
een voorbeeidboek van een 
drukkenj gekozen onder 
het kopje 'klokken' of iets 
dergelijks' ̂  

iwpwfflPHffli*!' 

SPECIALITJt, DE VOLAILLES DE^BRESSE^ 

CARTE _POSTALE 

(Afh 1) ■ 
V:ifgmima]m$v!utm iwĵ awBMijwgBWitf*̂  ̂ »»»̂ 'wwjüwg'gfcMMMJJsgî  

(Afb 3) Al von oudsher was het prachtige kippenras Poukt de Bresse een export 
artikel getuige deze briefkaart uit ic)o^ naar Zwitserland Ook deze afbeelding is 

afkomstig van een nietspecifiek voor het bednjfgemaakt clicheetje dat gekozen is uit 
een voorbeeidboek Schuin onder de linkerpoot van het beestje is nog de naam van 
de graveur te onderscheiden 'Debemy' Naarmate dit soort plaatjes verder werden 

verhandeld verdween de naam van de schepper van het plaatje dikwijls ' 



(Aft) 5) 'Hoewel er 
complete bedrukkingen 
met medailles en an
dere hoekversienngen 
te kust en te keurbij de 
drukker konden worden 
uitgezocht, zien we bij 
deze kaart uit 790g 
een fraai voorbeeld 
van een spectßek voor 
de weduwe Gustave 
Pinède gemaakt vignet 
Dat IS te zien aan de 
'F van Pinède die met 
binnen de omlijning 
van de banderol blm 
BIJ een algemeen aiché 
zou de benaming 
keurig binnen de /yrrt/es 
ztjn gebleven.' 

IQtiiig-, Bsis- en KactielsBiederij. 
NTHIOfflELfl, irillEUl n SlttBUEUl 

EMAIUHKI. VEIIIHELEI11 RfPilliTtE IIIICITni 
J .A . VAN RIEK • NIEUW-VENNIP. 

(Ajh 6) Deze briejkaart uit 7915 is een prachtig voorbeeld van de afdruk van een niet 
spec^ekvoordeßrmaJA i^an Riek gemaakte lijncliché' ' 

hebben plaats gemaakt voor bedrijfelogo's, 
een beknopt en sterk herkenningsmiddel van 
de onderneming. 

Wijze van verzamelen 
Parallel aan de ontwikkeling van de postze-
gelontwerpen is ook de ontwikkeling van de 
kunstzinnige tijdgeest bij de bnef en kaart-
bedrukkingen goed te volgen. De 'Jugendstil' 
of'Art Nouveau' periode (1894-1914) met 
zijn elegante, decoratieve stijl met gebogen 
lijnen en oog voor detail zien we moeiteloos 
overgaan in de 'Art Déco'-periode (1920-1940) 
die op een wat zakelijker wijze voortborduurt 
op de vorige. Niet alleen de belettering van 
de illustraties herinnert ons af en toe aan een 
bepaalde tijdsperiode, maar vooral ook de 
afbeeldingen. Sommige plaatjes zijn inmid
dels uit ons gezichtsveld verdwenen, maar 
staan zó sterk in ons geheugen gegrift dat zij 
bij confrontatie onmiddellijk tot een 'Aha-
Erlebnis' leiden. Kijkt u in dat verband maar 
eens naarde briefkaart uit 1939 met Loda, 
het wasmiddel vrouwtje van de 'lodaline', 
waarmee mijn moeder in de jaren vijftig altijd 
de afwas deed (afb. 17). 

Indien de illustratie van een poststuk niet 
ondergeschikt is aan de filatelistische functie 
ervan, wordt de illustratie zelf onderwerp van 
de verzameling. Je kunt een collectie van deze 
decoratieve stukken aanleggen op basis van 
historische ontwikkeling, op basis van een 
thema of op basis van een kunststijl. Stand
houders op filateliebeurzen komen dit soort 
verzamelaars dan ook wel tegen. Hoewel geen 
filatelisten, kunnen deze verzamelaars dus wel 
degelijk onze concurrenten zijn! 

Druktechnieken 
Dit artikel gaat over de geïllustreerde brief of 
briefkaart wat op zich afeen van de filatelie 
afgeleid onderwerp is. Het gaat dus te ver om 
ook nog eens een uitgebreide verhandeling te 
houden over de gebruikte druktechnieken die 
voor de illustraties op de bneven en briefkaar
ten zijn gebezigd. Toch zal ik er heel sum
mier iets over zeggen omdat dan duidelijk 
wordt waar al die plaatjes nu precies vandaan 
komen. 

Begin negentiende eeuw bestonden er globaal 
gesproken drie soorten druktechnieken: de 

hoogdruk (een andere benaming is de boek
druk, een term die bij de meeste filatelisten 
wel bekend isl, de diepdruk of plaatdruk en de 
vlakdruk of lithografie. Bij de hoogdruk ligt de 
af te drukken letter of afbeelding verhoogd op 
de drukvorm. Bij de diepdruk is juist het om
gekeerde het geval en de vlakdruk wordt ver
kregen door te drukken van een vlakke steen. 
BIJ de hoog- en diepdruk is de tussenkomst 
van een graveur nodig die de te reproduceren 
afbeelding overbrengt op het drukmedium. Bij 
de vlakdruk is dit niet nodig. De kunstenaar 
kan rechtstreeks tekenen op de steen waarvan 
wordt gedrukt. 

Rond 1840 deed zich een belangrijke ontwik
keling voor door de uitvinding van de galvano-
plastiek. Bij deze techniek wordt het mogelijk 
de drukvorm middels elektrolyse in een 
galvanisch bad te dupliceren in koper. In be
ginsel in een ongelimiteerd aantal. De nieuw 
verkregen drukvormen worden 'galvano's' 
genoemd. Op deze wijze zijn gedurende zeer 
lange tijd ook de meeste postzegeldrukplaten 
samengesteld. De uitvinding van de galva-
noplastiek wordt terecht een doorbraak in 

^ I ' l L E R r ^ •2 DIP OHONNEUR SM ED eOR 

ALFRED AUBERT 
-» - ^ S A L O N B J K AS/I/ÏOC 

— ^ —^ 

C-*rPORTATlO^ mm T.«!*^'^' 

(Afo 4) 'De 
apeelding van het 
vignettenboek van 

joh Enschedé (Afb 
i) laat goed zien hoe 
bedrijven als Aubert 
aan zijn bneßl-
lustraties kwam Je 
wilt een plaatje van 
een schip op je bnef 
goat naar de drukker 
en kiest onder het 
kopje 'schepen' er 
eentje uit aie bijje 
pasti' 

Clique Iffliiprfl 

(Aß 8) Voorde 
Eerste Wereldoorlog 
treffen we dit soort 
fraai uitgewerkte 'Art 
Nouveau' envelop
pen regelmatig aan 
zoals dit stuk uit 
1977 ons zo mooi 
laat zien Dit is ook 
de tijd waann de 
vensterenvelop zijn 
intrede doet' 

IM> 7)'Op de 
briefomslag van de 
'Ulmer Eisschrank-

fabnk' uit 7920 zijn 
twee afdrukken van 

specifiek voor het 
bednjfgemaakte 

lijnclichéstezien Drt 
soort plaatjes waren 

niet algemeen 
voorhanden en zijn 

hoogstwaarschijnlijk 
afkomstig uit een 
productcataloßus 
van dezefabnek 

Helaas Zijn er van 
dit soort catalogi 

door de tijd maar 
bitter weinig be

waard gebleven ' 

'Ulmer Gisschrankjabrik 
ffink&mummeli-'^Ulf. 

4-^-^^^ ZttLto 

^*^^-^*y^-h^'^1^ 
*?'i-^^/tA.40i,^^ 687 

fA/fc c)) 'Een aflmk van een meerkleuren lijncliché op een Nederlandse bnefkaart u 
7977 in een zeldzaam mooie kwaliteit' ' 



N . L a U X - K o h n Elektro-Installatlonageschäft 
MACHTUM ( ^ 5 l ^ "SU 16 TA e<3U>T»5, 
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(A/b lo) Luxemburg kent maar zeer weinig geïllustreerde bednjßenveloppen maar 
dit stuk uit 1Q24 met het specifiek voor Osram gemaakte plaatje dat m steendruk is 

afgebeeld mager zijn 

Au CHAU 
S-piCllAil^IlTi. DE t 

(Ajb n) Deze bnejkaort uit ic)i2 vertegenwoordigt de Jugendstil of Art Nouveau periode (i8c)4 
ic)i4) op perfecte wijze Duidelijk is de elegante decoratieve stijl met gebogen lijnen en oog \/oor 

detail te onderscheiden Let ook op de zo kenmerkende bloemmotieven aan de rechterzijde van de 
kaart 

un che^><f^lKr d tl c^bn 

(A/b 12) Reclame uit 1Q22 voor centrak verwarming Wie zou er geen warme gevoelens 
knjgen bij dit huiselijk tafereeltje waann de traditionele rolverdeling in het gezin nog met ter 

discussie staat"^ Vader leest de krant moeder houdt zich liefdevol met de kinderen bezig terwijl 
de oudste dochter op de voorgrond met haar poppen speelt Kom daar nu nog maar eens om' 

(Aß 1^) Zo kan het dus ook Reclame d e de gehele voorzijde von deze kaart uit icf2j bedekt 
Tekst en adres staan vermeld op de achterzijde 

Construction Fran^aise d'Apparej 
Société Anonyme an Capital de 5 0001 

L E M A R A I S - S A I N T - E T I 
/? r stEtiiitwi3a 

Ëcremeasi "fHmuPE 

Ettiblia'K-ments T H O r A H D & 
C ' L L O T 

252, rue i'for/urVie, T'ï? 

.j_^_:a..jL_iL 
(XV) 

(Afb 14) 'De afbeelding op de envelop uit ic)2g van de Construction frangaise dAppareils de iaite 
ne bestaat net als een krantenfoto uit kleinere en srotere puntjes Op deze wijze worden de lichtval 
en de schaduwpartijen heel goed weergegeven Aßjeeldingen die langs deze weg worden verkregen 

noemt men ook wel een autotypie of rastercliché 

AHUIBLAOO ' O H 
WAR HG » O LLOW 

'~Ue-^^i^e^i^te !2 ŝW 

''P«iW'mjiWllaMM'»IWil»»«wwl|iwi..<l»l«!.l.l|l|ill|||pM>l|»Mi»»tf«'!'! 
f/Afe 15) 'Het plaatje op deze hotelenvelop uit 1930 van Peru borduurt voort op een traditie die al 

in de ige eeuw is ontstaan vooral in Zwitserland Hotels beeldden bij wijze van reclame op hun post 
hun gebouw en een deel van de aantrekkelijke omgeving af Hotelpost is een bekend verzamelge 

bied Dit stuk is een mooi voorbeeld van een afdruk van een steengravure 

de reproductietechniek genoemd, want zij 
had twee grote consequenties in de eerste 
plaats kon door het handelen m deze nieuwe 
kopieën de prijs van de oorspronkelijke gra
vure sterk worden verminderd en de nieuwe 
drukvorm was bovendien veel slijtvaster 
dan de oorspronkelijke houtgravure waar de 
'galvano' van was afgeleid Uitgevenjen en 
lettergieterijen gingen nu catalogi uitbrengen 
met afbeeldingen van hun 'galvano'-collectie 
waaruit gegadigden konden kiezen Meestal 
ging het daarbij om voor het bedrijf met 
specifieke plaatjes, dus schepen in de storm. 

exotisch aandoende landschappen, alle 
mogelijke dieren, etc In 1898 adverteert een 
Engelse leverancier met niet minder dan 2 
miljoen verschillende galvano's' 

Indien je als fabnkant een plaatje op je enve 
loppen of bnefkaarten nodig had, dan ging 
je dus naar de drukkenj dieletters en kaders 
op voorraad had en uit de voorbeeldboeken 
selecteerde je een leuk plaatje dat de lading 
dekte Kijkt u nog maar eens naar de bladzijde 
Uit de Vignettenproef van Joh Enschedé 
(afb 1) en de envelop van de'Huilene Alfred 

Aubert' (afb 4) Het schip linksonder uit de 
catalogus lijkt wel heel erg op dat op de bnef, 
vindt u met' Alle grote drukkerijen beschikten 
over dergelijke voorbeeldboeken Veel afbeel 
dingen op enveloppen zijn echter specifieker 
van karakter en geven precies aan wat een 
bedrijf had aan te bieden Deze afbeeldingen 
Zijn mogelijk afkomstig uit productcatalogi 
van deze bedrijven De 'Ulmer Eisschrankfa 
brik' laat bijvoorbeeld exact zien welk product 
ZIJ in huis heeft (afb 7) 
Tegenwoordig is het aanbod van plaatjes 
waarvan u gebruik kunt maken al bijna 



Hon8.A.SteTens-de Baclcer 

10, AT,Reine Blisabet 
Saint Hicolas 

xaes 
België 

GRAAF WILLEM DE CXJDELAAN ó2 
TEL 5070 NAARDEN (Holland) 

.« 
(Aß) i6) 'De op zich eenvoudige 71/2 cents zegel type Veth op deze briefkaart uit 7938 stijgt door de 

kwaliteit van het stuk zelf en de fraaie gestileerde voortelling van de firma Polak boven zichzelf uit.' ^ 

B R I E F K A A R T 

WASCHPRODUCTSNFABRIEK 
LODA N.V. ■ BREDA 
1ET.DUIC47  TaCF 57«0 

K.T. KoaiüH. 'i J.ei'1. ' jout lna. 

jäoor..orettweg 

H S H Q jj L O. 

(Afi 1/) 'De afdruk van het Imclicheetje uit 7939 dat specifiek noor de 'waschproducterfahriek 
Loaa' IS gemaakt ts zo'n sterk beeldmerk dat het vnjwel de kracht heefi van een bednjßlogo Wie 

van een zekere generatie is, zal dit plaatje niet snel vergeten >' ' 
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Carnesfrais 

(Aß i8) 'Deze afbeelding uit 7941 van het specifiek voor de 'manufacturenhandel De 
Zon' gemaakte lijncliché met zijn strakke lijnen straalt helemaal de zakelijkheid van 

die tijd uit' 

helemaal niet meer te overzien. Gaat u het in

ternet maar eens op onder 'clipart' en u kunt 
aan afbeeldingen kiezen wat u w/ilt! Miljoenen 
en miljoenen zijn het er. Vanaf ca. 1870 kon 
men met behulp van de fotografie alle teke

ningen  zolang die uit zuiver zw/arte lijnen of 
structuren bestond  in een hoogdrukvorm 
omzetten: het lijncliché. Vanaf ca. 1885 kon 
men dat ook met foto's of met tekeningen 
die verschillende grijswaarden bezaten. Deze 
grijswaarden werden, door opname in een 
camera via een raster, omgezet in grotere of 
kleinere puntjes. Hoe groter de puntjes, hoe 
zwarter het beeld. Bekijkt u maar eens een 
krantenfoto met een loep! Afbeeldingen die 
langs deze weg worden verkregen noemt men 
ook wel een 'autotypie' of'rastercliché'. Een 
mooi voorbeeld van deze techniek is afb. 14 
van de 'Construction frangaise d'Appareils de 
Laiterie'. 

(Aß 79J 'Niet altijd 
was er sprake van 
progressie in de stijl 
van de aßeeldingen 
Hoewel deze brief 
uit 7950 dateert, 
gaat de stijl van de 
aßeelding terug 
tot het eind van de 
79e eeuw Prachtig 
zeker, maar ook ten

minste veertigjaar 
te laat'De zacht 
verlopende tekening 
en de met helemaal 
zuivere lijnen duiden 
erop dat we hier 
te maken hebben 
met de overdruk 
van een vroegere 
steengravure, uiter 
aard afgedrukt in 
steendruk' 
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Voor dit artikel volstaat bovenstaande sterk 
beknopte geschiedenis van de ontwikkeling 
van de druktechniek. Dat heeft natuurlijk te 
maken met de beperkte periode waarin de 
geïllustreerde brieven en briefkaarten zijn 
gebruikt. 

Prijs/waar te vinden 
'Wat kost nu zoiets en waar kun je het 
vinden?' is natuurlijk de geijkte vraag. Het 
algemene beginsel 'Hoe schaarser, des te 
duurder' gaat ook hier op. Voor stukken 
in goede kwaliteit met een aantrekkelijke 
afbeelding van voor 1880 moet u toch al 
gauw op meer dan € 100 rekenen, maar na 
1890 wordt het aanleggen van een collectie 
geïllustreerde brieven en kaarten aanzienlijk 
minder begrotelijk, hoewel voor echte top

4 C A * OK NOH O U T n i * 

!iiiiwm»'HHi»»winnw' 

Stukken ook dan een behoorlijke prijs wordt 
gevraagd. Stukken van na 1930 hebben nog 
nauwelijks een meerwaarde vanwege hun 
illustratie. Een aardige collectie geïllustreerde 
brieven en kaarten aanleggen, is dus financi

eel heel goed te doen. De aangewezen weg is 
natuurlijk de brievenbeurzen en internet. Op 
veilingen kom je dit soort stukken pas tegen 
indien zij een behoorlijke waarde vertegen

woordigen. 
Met dank aan Johan de Zoete, conservator 
van het Museum Joh. Enschedé te Haarlem 

(Afb 20) 'Zo lang is het 
allemaal nog met geleden 
dat onze bneven en 
facturen werden getypt 
op een handschrifma

chine En zelfs de opvolger 
van dit apparaat, de 
elektnsche schnjfmachine 
IS verdwenen alsof hij nooit 
heeß bestaan Dat het 
hier gaat om een specifiek 
aangemaakte cliché valt af 
te leiden uit de merknaam 
'Underwood' op de 
machine.' 

voor zijn inbreng op het hoofdstukje 'druk

technieken' en aan de heer F. van den Heuvel 
te Den Haag voor het ter beschikking stellen 
van stukken uit zijn verzameling. 

Voetnoten: 
') Collectie Museum joh. Enschedé te Haar

lem, pagina 28 van het vignettenboek van 
joh. Enschedé, (afb. 1). 

)̂ Collectie F. van den Heuvel te Den Haag 
(Afb. 2, 6, 9.16,17) 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet decembernummer 
20II (verschijnt 8 december 
20II) moeten uiterlijk op i 
november 2011 in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila

telie', Postbus 30014, 
i303AAAlmere 
of op die datum per email 
naar redactie@defilatelic.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. 

TENTOONSTEUINGEN 
EH MANIEESTATIES 
2011 
89 oktober: 
Utrecht. Grote mtematiotiole 
uerzamelen curiosamarkt. Vee
markthal, Sartreweg, 930
1630. Tel: 0317614760/06
12918888. 

9 oktober: 
Heemstede. Jubileumbeurs 100 
joor Op Hoop van Zegels, 'Cas
ca de Luifel', Herenweg 96, 
111530. Tel: 0235334252. 

1416 oktober: 
Z Apeldoorn. 
= Postex 2011. Nationale ten

toonstellimng en beurs, 
~ Americahal, Laan van Erica 
=■ 50, vr/za: 1017, ZO: 1016. 
° uJUJUJ.postex.nl 

^ 1416 oktober: 
^ Apeldoorn. 
1̂  Jubileum Luchtposttentoonstel
2 linfltflu 75 jaar De Vliedende 
■̂  Hollander en 5 oste dag van de 

Aerojilatelie in de Americahal 
f AA tijdens de POSTEX 2011. 
Ö 7 U Wedstrijdtentoonstelling 

(W2 en W3) met propagan
da. Bijzonder poststempel 
en speciale enveloppe met 
persoonlijke postzegel ter 
gelegeheid van het 75jarig 

bestaan van de VH. Infor
matie bij Secretaris De Vlie
gende Hollander, De Kolk 
13, 3931WN Woudenberg. 
u;u;u).deuliegendeliollander.com 

15 oktober: 
Hilversum. Postzegel en 
Poststukken najaorsbeurs, 
Wijkcentrum De Koepel, 
Kapittelweg 399a, io i6 . Tel: 
0355386170. 

2122 oktober: 
Alkmaar. Grote najaarsueilma, 
Clusiuscollege, Drechter
ward 14. Tel: 0725333906. 
in/o(a)nupualkmoar.nl 

2931 oktober: 
Beek. 41e Limphilcx, ten
toonstelling Cat.3, met 
jeugdboek, snufFeltafel en 
handelaren. ASTA Cultuur
centrum, Markt, Beek. Tel: 
0464375051. 

5 november: 
Vlissingen. Najaarsbeurs, 
HetMajoraat, Van Hogen
dorpweg 58a, 1017. Tel: 
0118464109. 

12 november: 
Barneveld. Tentoonstelling 50 
jr. De Globe, ajd. Barneleveld, 
Pluimveemuseum, Hessen
weg 2a, 1017. Tel: 0342
414418. rjbosmon@planet.nl 

Veenendaal. Halfaarlijkse ver
zamelaarsbeurs Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8. 
tel. 0318518505 
dealobevndaal@hue.nl 

19 november: 
Breda. Verzomelbeurs, gemeen
schapshuis De Vlieren, Dr. 
Struykenstraati65,1017. 
Tel: 0765418419. pvbreda.nl 

Kloetinge. Najaarsbeurs, Ami
citia, Schimmelpennickstraat 
14,1017. Tel: 0113227945. 
m.beveru)ijk@uecre.nl 

20 november: 
Alkmaar. Najaarsbeurs 
NVPV, aula Clusiuscollege, 
Drechterwaard 14,1016. Tel: 
0725333906. 
info@nvpvalkmaar.nl 

27 november: 
Weert. Postzegelruilbeurs en vei
ling, scholengemeenschasp 
Phlips van Home, Werta
s t raa t i , 101530. 
flpahhcndnkx@hetnet.nl 

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

2829 december: 
Barneveld. Eindcjaarsbeurs 
6 Stamptalcs, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,1017. Tel: 
0553558600. ujuiuj.eindc
jaarsbcurs.nl 

2012 
2122 april: 
Purmerend. Filamanifestatie 

2012. J. van Egmondlyceum, 
inf: jegreygroencvcld@hctnet.nl 

RUIIDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 oktober: 
Dromen. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan, 
13301630. Tel: 0321314305. 
Gouda. Zaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 
0182374230/0611837028 
Gouda. 'Het Anker', Em

mastraat49,1016. Tel: 
0182528770. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. Tel: 
0235613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 1216. Tel: 
0227542286. 
Leusden. De Til, Hamers

veldseweg 30,131630. Tel: 
0318513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010

5916747. 

Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,1317. Tel: 
0182615136. pjdckoninfl@ 
casema nl 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. Tel: 
0786150511/0184415437. 
Schoonhoven. Verenigings
huis De Zilverstad, Nieuwe 
Singel 39,1316. Tel; 0172
216239. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,131630. Tel: 
0332863510. 

i6 oktober: 
Schagen. De Groene Scha
kel, Mauvestraat 161, 912. 
Tel: 0224298416. 
VeghelZuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die
menstraat ia, 9301230. Tel: 
0413367786. Email: 
vcr2amelbeursvcghcl@h0me.nl 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 912. Tel: 0413
264291. schilder@tiscah.nl 

18 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
141430. Tel: 0243974654. 
u) j.m.goosscns@chello.nl 

20 oktober: 
Kerkrade. Cafë Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045
1541S088 

BIJ het begin beginnen 

Tiel. gebouw AVGN, Schee
ringlaan4a, 133016. Tel: 
0344623545. 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 
86,1015. Tel: 0597
592676/421497. 

9 oktober: 
Anna Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21, 930
i3 .TeI :022353i5i8 . 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tel: 
0411688620. 
IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29, 
1115. Tel: 0641739966. 
Venlo. Zalencomplex Limi
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1013. Tel: 0773820064. 
Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76, 1013. Tel: 024
6413608/6414349. 

12 oktober: 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
1017. Tel: 0113227945. 
m.beveru)ijk@vcere nl 

15 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. Tel: 
0297343885/340257. 
Apeldoorn. Wijkcentrum 
'Het Bolwerk', Ravelijn 55, 
io i6 . Tel: 0553558600. 
Appingedam. ASWAge
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
ioi6. Tel: 0596611454. 

22 oktober: 
Assen. Sporthal Peelo, 
Scharmweg 31, 93016. Tel: 
0505033926
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,1316. Tel: 
0181415640. haloouerbeck@ 
planet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Katwijk a/d Rijn. Wijkge
bouw De Wiek, Fresiastraat 
19,101530. Tel: 071
5173995

23 oktober: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk 
de Maare, 912. Tel: 0227
542286. 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tel: 
0206942002. 

24 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
191930. Tel: 0243974654. 
u)j.m.goossens@chello,nl 

29 oktober: 
Alphen a/d Rijn. Maranatha
kerk, Raadhuisstraat 84, 
9301630. Tel: 0182395103. 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd centrum, 
Talmalaan 9,1016. Tel: 06
20111834. 

Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 93013. 
Tel: 0297289322. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 
Rozenburg (ZH). Zaal Ad
ventskerk. Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,1016. Tel: 
0181214224. 
Tolbert. Dorpshuis Tolbert, 
Meester Boonstraplant
soen 4,1016. Tel: 050

5343470/5019547
Zeewolde. 'De Sfinx', 
Flevoweg 69,1017. Tel: 
0341426049. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 1015. Tel: 
0384216493. 

29 oktober: 
Zeewolde. De Sfinx, Flevo
weg 69,1017. Tel: 0341
426049. 

30 oktober: 
Echt (L). Café De Weegbrug, 
Stams, Loperweg 10, 93012. 
hotterbeekx@hetnct nl 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,1015. 
Tel: 0316527954. Email: 
jan s roelo/scn@planet.nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingseweg 234, 
111530. Tel: 0622650760. 

5 november: 
Almere. De Meergronden, 
Marktgracht 65,1015. Tel: 
0365341427. 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,1316. Tel: 
0229582544. 
Ede. 'Ons Huis' , Prinsesse
laan, 1017. Tel: 06
48708253. 
Hendrik Ido Ambacht. San
dido. Reeweg 79,1216. Tel: 
0786814441. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat i, 1016. Tel: 06
21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,1014. 
Tel: 0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,131516. Tel: 
0341256163. 
Oosterhout. buurthuis De 
Bunthoef, Bloemhof, 1316. 
Tel: 0162432738. 
Schagen. Spartahal, Zuider
weg 2a, 916. Tel: 0226
722920. 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijk
hof, Bilderdijkhof 1,1015. 
Tel: 0297525556. 

6 november: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 8, 912. 
Tel: 0226452047. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 912. Tel: 0413
264291. schildcr@tiscali.nl 

11 november: 
Drachten. Bredeschool De 
Drait, Flevo 190,1017. Tel: 
0512382979. 
RotterdamOmmoord. Ro
meijnshof, Stresemannplaats 
8,1117. Tel: 0104762424. 

12 november: 
Dronten, Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan, 
13301630. Tel: 0321314305. 
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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. 
Huizen. Zenderkerk, Bor-
neolaan 30,10-17. Tel: 035-
5387550. aji'isi23@xs4all.nl 
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(3)vcrlooij.nl 
Zeist. Christelijk College 
Zeist, Graaf Adolflaan 4,10-
1530. Tel: 030-6300776. 

13 november: 
Anna Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Spordaan 21, 930-
13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Hengelo. Hotel van der Valk, 
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 Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.].m.goosieni@cMlo.nl 

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

19 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 19 
uur) Ver. F.C. Oost-Europa. 
Boskoop. 'In de Stek', Put-
telaan 148,13-17. Tel: 0182-
615136. pjdekomn5(S)cascma.nl 
Ëmmeloord. ROC Friese 
Poort, Espelerlaan 74,10-16. 
Tel: 0527-615628. 
janenu;t| tskc@online.nl 
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. 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan i, io-i6. 
Tel: 06-53260579/0182-
394584. 
Rijssen. S.V. Tubantia, 
Nieuwlandsweeg5,10-16. 
Tel: 0548-517506. 
Veldhoven. Gemeenschaps
huis D'n Bond, Rapportstraat 
29, 9-16. Tel: 040-2534002. 
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. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 9-12. Tel: 0413-
264291. schiUcrcaitiscali.nl 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. Email: 
uerzamelb£ursi)eghel(g)home.nl 

26 november: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-322034/340484. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
SnelUuslaan 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. haloouerbeek@) 
planet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Noordwijk. Vinkenhof, 
Achterzeeweg 2,10-13. 
Tel: 071-3614198. 
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 i, 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). Café De Weegbrug, 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
hottErbeckx@hctnet.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.roclo/sen(a)pIanct.nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingseweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

28 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
u).j.m.30osscns(p)chcno.nI 

VEILINGEN 

21-24 september: 
Wiesbaden (D). 345e veiling 
Duitse Rijk 1932, etc. 

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 
U)U)U).muscom.nI 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 ^^'^t 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 
zieuiww.muscom.nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen 
op afspraak - origineel 
materiaal uit het depot 

postwaarden bestuderen en 
bezichtigen. 
Onderzoekersdagen 
(donderdag): 13 oktober, 17 
november, 15 december. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens (tel 070-
3307567), email merkelcnsO) 
muscom.Vanaf i januari moet 
de onderzoeker - zoals elke 
museumbezoeker - normaal 
toegang betalen. 

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

BONDSBIBIIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10-17 uur en 
elke eerste zaterdag van de 
maand van 10-12 uur). Via 
u)U)U>.knb/nI/bibliothcek krijgt 
u informatie over de collectie 
in Baarn. Zoals een overzicht 
van tijdschriftenabonnemen
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 
(bibliothcek(g)knb/.nI). 
De Bondsbibliotheek... een 
surft)ezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k.verhulst@ziggo.n] 

v l u c h t KLM 
FILAFAIR 
Vorige maand heeft u deze 
rubriek helaas moeten mis
sen. De afbeeldingen van de 
stempels die tijdens Filafair 
zijn gebruikt, ontving ik 
helaas net te laat, zodat ze 
niet meer in het septem
bernummer van Filatelie 
konden worden opgenomen. 
Ondanks dat de beurs al 
achter de rug is, wil ik u de 
stempels toch nog laten zien. 
Het stempel, dat in de stand 
van PostNL werd gebruikt 
toont de Binnendieze. In 's-
Hertogenbosch kan per boot 
deze fraaie rivier worden be
varen. Deze rivier was voor de 
Bosschenaren zeer belangrijk 
voor de handel en fungeerde 
tevens als bluswater in geval 
van brand. Een van de (per
soonlijke) beurspostzegels 
heeft ook de Binnendieze als 
afbeelding. 

Er is nog een stempel ge
bruikt, dat was aangevraagd 
bij PostNL door de Stichting 
Hertogpost. Het toont de 
provincievlag van Noord-
Brabant in de vorm van een 
postzegel. In werkelijkheid 
is de vlag uitgevoerd in het 
roodwit, maar dat is lastig 
uit te beelden in een stempel, 
waarbij de afdrukken in het 
zwart zijn uitgevoerd. De 
ontwerper (Birza Design 
uit Deventer) heeftervoor 
gekozen de rode vlakken in 
het stempel gearceerd uit te 
voeren. 

, l^aaspoo^ 

POSTEX20II 
Ook dit jaar wordt Postex 
weer gehouden en ook 
tijdens die beurs zijn weer 
diverse stempels in gebruik. 
Ik kan u uitsluitend de 
afbeelding tonen van het 

beursstempel dat in de stand 
van PostNL wordt gebruikt. 
Het ontwerp van het stempel 
"Dag van de Postzegel" 
heb ik nog niet binnen. Het 
beursstempel toont één van 
de fonteinen die in de tuin 
van Paleis Het Loo te zien 
zijn. Deze fontein komt ook 
voor in één van de beurspost
zegels. 

\4-15-l6 

POSTEX 
DE VLIEGENDE HOLLANDER 
Dit jaar bestaat Aerophila-
telistische vereniging "De 
vliegende Hollander" 75 jaar. 
Deze gebeurtenis valt samen 
met de viering van de 50e 
dag van de Aerophilatelie 

in Apeldoorn op 15 oktober 
20II. In het stempel zien we 
een vliegtuig dat op de Flying 
Dutchman van de KLM lijkt. 
Onderin het stempel zien 
we een schip. Dat is ook De 
vliegende Hollander. 

1= v l uch t KL/A 

1 nov. 2011 

EERSTE VLUCHTSTEMPELS 
De vliegende Hollander is 
ook verantwoordelijk voor de 
aanvraag van eerste-vlucht-
stempels. Nadere details 
over de eerste vluchten zijn te 
lezen in de rubriek van col
lega Hans Dekker, elders in 
Filatelie. In deze rubriek toon 

r v l u c h t KLM 

30okt. 2011 

ik u wel de betreffende afbeel
dingen van de stempels die 
op 30 oktober en i november 
worden gebruikt. Deze stem
pels hebben alle een soort 
gelijk ontwerp en dat is al een 
aantal jaren zo. Persoonlijk 
hoop ik dat er eens een nieuw 
ontwerp komt. 

1^ v l u c h t KLM 

30okt. 2011 

1^ v l u c h t KLM m 
30okt. 2011 

mailto:isi23@xs4all.nl
mailto:m.goosieni@cMlo.nl
mailto:tskc@online.nl
http://planet.nl
mailto:hottErbeckx@hctnet.nl
file:///4-15-l6
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NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Weemoed en scheermes

sen 
Steeds als ik op het 
Bondsbureau ben, valt 
mijn oog op die twee 
grote kasten vol tijdschrif
ten van allerlei filatelisti
sche verenigingen. Het is 
een kleurrijk geheel, een 
bevestiging ook van wat 
wij allemaal allang weten: 
filatelie is een boeiende 
hobby, waar heel veel over 
valt te schrijven. Maar die 
kasten geven mij ook een 
soort dubbel gevoel: het 
besef dat wat mij aan tijd
schriften ter bespreking 
bereikt, slechts het topje 
van de ijsberg is. 

Het clubblad van de 
Oldenzaalse Philatelis
ten Vereniging (afl. 68) 
ontving ik voor de eerste 
keer. De vereniging heeft 
45 leden waarvan er 15 
actief zijn in het maken 
van tentoonstellingska
ders. Zeven leden hebben 
inmiddels de overstap ge
waagd naar de ekaders, 
'het tentoonstellen van de 
toekomst'. 
Een van de exposerende 
leden is Hans Ruiter, 
specialist op het gebied 
van Zwitserse scheermes
stempels, waar hij in 
het clubblad uitgebreid 
over schrijft. Aardig 
is dat naast gegevens 
over de stempels, hun 
gebruiksduur en relatieve 
zeldzaamheid ook wat 
historische achtergrond
gegevens over het be
sproken district gegeven 
wordt. 
Willy Ahlers, voorzitter 
van Oldenzaal, greep het 
naderende einde van het 
lokale postkantoor aan 

_ voor het schrijven van 
~ een kort overzicht van 
~ de verschillende gebou
^ wen die de post hebben 
" gehuisvest en van de wijze 
> waarop het Oldenzaalse 
S postwezen in het verleden 
^ was georganiseerd. Het 
^ verdwijnen van postkan
2 toren roept bij velen ook 
■̂  een gevoel van weemoed 

. . . op. Willy Ahlers: 'En nu is 
n O / er het einde. Waar eens de 

postdirecteur behoorde 
tot de notabelen van een 
stad of dorp, is er nu 
nog iemand die het werk 
regelt. En al die postbo

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

des die de brieven van ver 
bij je huis brachten, een 
welkome afleiding in een 
eenvoudig bestaan. Nu 
brengt de jeugd de post, 
ik kreeg op zondag post 
en soms ook kwam het 
niet over. Natuurlijk heeft 
de computermaatschappij 
veel veranderd, maar niet 
altijd ten goede.' Meer 
info: ujuiui.ophu.nl. 

geven wij de verhalen hier 
aan u door, in de hoop 
en toch eigenlijk ook de 
verwachting, dat er onder 
onze leden deskundigen 
zijn, die aan de hand 
daarvan die toverdrankjes 
weten op te sporen. Lukt 
dat, dan verdienen zij de 
dank van heel het verza
melaarslegioen.' 
Verder in USCA Post 

V' irSf^ 

p49 
Onoplosbaar afweekpro
bleem? 
In het meinummer van 
USCA Post, het Con
tactorgaan voor USA 
en Canada Filatelie, 
staat Arnold van Herk 
uitgebreid stil bij een 
groot probleem voor wie 
postzegels van de USA 
verzamelt: lijm. 
Vroeger gebruikte je 
gewoon lauw water 
om zegels af te weken, 
maar dat werkt bij veel 
Amerikaanse zegels niet 
meer. Oorzaak daarvan is 
de zelfklevende gomlaag 
waarvan die zegels zijn 
voorzien. Er is al veel over 
geschreven, talloze mid
deltjes zijn geprobeerd. 
Bestine, een soort thin
ner, tevens bruikbaar als 
oplosmiddel voor allerlei 
vlekken, werd in Ameri
can Philatelist gepresen
teerd als antwoord op de 
ellende. In USCA Post 
wordt beschreven hoe je 
daarmee te werk moet 
gaan (als je dit Ameri
kaanse product te pakken 
kunt krijgen). Ook Pure 
Citrus, een Amerikaans 
merk luchtverfrisser, 
en ZEP, een Canadese 
stickerverwijderaar, lijken 
te werken. Ook zijn 
er redelijke resultaten 
behaald met verschillende 
soorten aanstekerben
zine. Misschien zijn er 
vergelijkbare producten 
in Nederland te vinden. 
Van Herk: 'Om die reden 

onder andere een artikel 
over 'postmaster general' 
Charles Connell, die een 
curieuze rol gespeeld 
heeft bij de uitgifte van 
enkele Amerikaanse post
zegels en een uitgebreid 
stuk van Adri Veenstra 
over Canadese 'Nonlet
ter Mail' uit de ige eeuw. 
Nonletter Mail bestaat 
uit kranten, drukwerk, 
pakketpost en monsters, 
waarvoor het postbedrijf 
in de loop der tijd allerlei 
verschillende regelingen 
en tarieven hanteerde. In 
het artikel worden prach
tige stukken getoond en 
toegelicht uit de 'gouden' 
tentoonstellingscollectie 
van Vic Wilson. 

vele verenigingen een 
voorbeeld nemen. In 
iedere aflevering van 
'Postzegelpraat' vertel
len enkele leden over 
hun postzegelhobby; 
daarnaast een aardige 
(en niet al te eenvoudige) 
plaatsnamenpuzzel van 
Heiny den Duijn. Verder 
uitgebreid aandacht 
voor Filamanifestatie 
2012, een filatelistisch 
evenement van een 
tiental NoordHollandse 
verenigingen dat op 21 
en 22 april in Purme
rend gehouden zal 
worden. Ook de dag van 
de Jeugdfilatelie is aan 
dit evenement gekop
peld (thema: Vakantie) 
en naar verluidt zullen 
ook de motorfilatelisten 
acte de presence geven. 
De Bondsvergadering 
van 2012 vindt ook in 
Purmerend plaats, op 
de prachtige locatie 
van BurgGolf. Voor de 
tentoonstelling (ca. 200 
kaders), categorie 3 en 
propaganda is aanmel
ding nog mogelijk. 
Eef Limmen, een van 
de leden van IJmuiden, 
internationaal succesvol 
met haar vuurtorens, is 
al bezig met de voorbe
reidingen. Zij vertelde 
op een verenigingsavond 
waar je op moet letten 
bij een thematische 
tentoonstelling. Zij 
deed dit aan de hand 
van haar verzameling 
'NoordHolland in een 
kader', waarmee ze bij 
Filamanifestatie 20008 
(Heerhugowaard) de 

Paid Book. Po8t. Printed 

n anran. «a. 

Klein en fijn 
IJmuiden: geen grote 
vereniging, maar er is 
altijd van alles te doen 
en ook aan de inhoud en 
layout van het clubblad 
Postzegelpraat kunnen 

wisselbekerwon. Eef is 
vast van plan die beker 
te verdedigen, maar uit 
zeer betrouwbare bron
nen kan ik melden dat de 
concurrentie op scherp 
staat. 

Nieuwsbrief nieuwe stijl 
De Nieuwsbrief van de 
KNBF is in een jasje ge
stoken dat keurig aansluit 
bij de nieuwe huisstijl van 
de Bond. Wat me bij de 
vorige Nieuwsbrief trof, 
was een kritische opmer
king over eerstedagenve
loppen: 'Op veilingen en 
in het rondzendverkeer 
van onze verenigingen 
blijkt dat de animo 
eerstedagenveloppen te 
kopen, die soms tegen 
zeer lage prijzen worden 
aangeboden, vrijwel nihil 
is, en men kan zich lang
zamerhand afvragen of 
we hier te maken hebben 
met een goed filatelistisch 
product of met een stukje 
maakwerk., dat alleen 
maar dient de omzet van 
de NVPHleden (de NVPH 
is de uitgever van onze 
eerstedagenveloppen) 
positief te beïnvloeden. 
In de praktijk blijkt dat 
de pas aangeschafte FDC 
nauwelijks nog het papier 
waard is waarop deze is 
gedrukt.' Ik kan me zo 
voorstellen dat de NVPH 
minder gelukkig is met 
zo'n uitspraak in een 
uitgave die toch een flink 
KNBFstempel heeft. 
In de i6e aflevering o.a. 
een mooi stuk over 175 
jaar stoomscheepvaart 
op de Elbe, nieuws over 
verenigingsactiviteiten 
en nieuwe publicaties en 
over de mogelijkheden 
van de Bondspas. 

Sjoerd Bangma gaf net 
als Huber van Werkhoven 
in Hertogpost  gehoor 
aan de oproep om brieven 
te versturen die behan
deld zouden worden 
door de nieuwe Sosma 
(schift opzet en stempel
machine). Dit hightech 
apparaat kan wegen, 
scannen en rekenen en 
zou moeiteloos in staat 
zijn onjuist gefrankeerde 
poststukken te herken
nen, zodat de ontvanger 



een naheffing (strafport) 
tegemoet kon zien. 
Bangma moest net als Van 
Werkhoven constateren 
dat de incorrect gefran
keerde brieven er keurig 
doorheen glipten en dat 
de zo gehoopte naheffing 
achterwege bleef. Een 
mislukt experiment of een 
mislukte machine? We 
wachten nog even af 

Verder in de nieuwsbrief 
veel informatie over 
filatelistische activitei
ten en evenementen en 
een stukje over een fout 
in een poststempel, die 
toch geen fout bleek te 
zijn. Tussen igoi en 1905 
werd de naam Valkenberg 
gebruikt voor het plaatsje 
dat we allemaal in het 
diepe zuiden van Limburg 

Kloneren! 
Je leert nog eens wat 
van de filatelie, zeker als 
Willem Hogendoorn het 
woord neemt. Iedereen 
kent het schaap Dolly. 
Maar wat maakte haar 
beroemd en waarom 
heette het beestje zo? 
Dolly werd op 5 januari 
1996 geboren, als kloon, 
genetisch identiek aan 
haar moeder, zonder dat 
er een vader-schaap aan 
te pas was gekomen. De 
wetenschapper die dit 
kunststukje uithaalde, 
was de Schot lan Wilmut. 
Hij gebruikte daarvoor 
het uierweefsel van een 
volwassen ooi, waarin de 
erfelijke eigenschappen 
van het dier zaten en zo 
kwamen ze ook op een 
naam voor het gekloonde 
schaap. Ze vernoemden 
haar naar Dolly Parton, 
de Amerikaanse country-
zangeres die haar roem 
mede te danken heeft 
aan haar grote borsten. 
Ze noemt ze zelf'mijn 
handelsmerk' en heeft ze 
verzekerd voor $600.000 
(Wikipedia). 
Het kloonverhaal van Wil
lem Hogendoorn werd 
(met bronvermelding) op
genomen in 't Faktueeltje, 
de digitale nieuwsbrief 
('Digizine') uit Klimmen. 
Een stuk over 100 jaar 
Nederlandse Vereniging 
voor Microbiologie sluit 
thematisch mooi op dit 
artikel aan. 

kennen als Valkenburg. 
Het onderzoek naar 
'Heerle' loopt nog. 

www.zhpv.nl 
Ook digitaal is de 
nieuwsbrief van de Zuid-
Hollandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
(ZHPV): Priority Mail. 
Nu al wijst de redactie op 
Filamanifestatie 2012, 
met info, logo en een link 
naar de bij iedereen be
kende Jeffrey Groeneveld, 
die kennelijk tijd genoeg 
heeft om ook dit klusje er
bij te doen. Verder nieuws 
over de eigen najaarsvei
ling van de vereniging. 
Behalve de Nieuwsbrief is 
ook de rest van de site van 
de ZHPV zeker de moeite 
waard, al was het maar 
door de link naar het zeer 
informatieve verhaal van 
Patrick Peschke (griezel
specialist). Een must voor 
iedereen die erover denkt 
zijn thematische verzame-

afïpv 
' ZuidHollandse 
[ vereniging van 

ling eens een keer tentoon 
te stellen. 
Priority Mail wijst nog op 
een andere interessante 
website: www.datavaria. 
nl. Deze site bevat allerlei 
gegevens over een breeds 
scala van onderwerpen/ 
hobby's van de maker, 
Leo Huls uit Utrecht. 
Het loopt van klassieke 
muziek naar Utrechtse 
waterlopen, maar voor fi
latelisten is het onderdeel 
'Postzegelherkenning' het 
aardigst. De site belooft 
dat de informatie over 
meer dan 2.000 zegeltek
sten en ca 500 zegel-
beelden het herkennen 
van postzegels een stuk 
gemakkelijker maakt. Ik 
heb het geprobeerd, en 
het klopt. 

BUITENLANDSE BLADEN 

18 koninginnen bijeen 
In september wordt in het 
Berlijnse postmuseum 
een unieke tentoonstel
ling gehouden. Minstens 
18 van de 27 bekende 
Mauritius Post Office 
zegels geven acte de pre
sence, waaronder alle op 
brief bekende exempla
ren. Naast de verschillen
de postmusea heeft ook 
een aantal particuliere 
verzamelaars meegewerkt 
aan dit fenomeen. In de 
Deutsche Briefmarken 
Revue nummer 8 wordt 
een compleet overzicht 
gepresenteerd van alle 
bekende exemplaren van 
deze beroemde emissie. 
Van elke zegel wordt de 
herkomst, handel en 
wandel en huidige eige
naar (voor zover bekend) 
vermeld. Wat opvalt is dat 
een groot deel van deze 
zegels indertijd bij toeval 
in een archief of een 
schrift uit de kinderjaren 
van de eerste eigenaar is 
aangetroffen. Overigens, 
de laatste keer dat dit is 
gebeurt was in 1917 maar 
met in het achterhoofd 
dat er van de 500 oranje 
en 500 blauwe zegels 
slechts 27 zijn terugge
vonden, kan men altijd 
blijven dromen van de 
hoofdprijs. Het artikel 
is in elk geval zeker het 
bewaren waard. 
Verder in dit tijdschrift 
het derde deel van een 
artikelenreeks over varië
teiten en foutdrukken. Dit 
keer veel drukfouten en 
druktoevalligheden welke 
zijn veroorzaakt door 
verstoringen in het druk-
proces zoals ontbrekende 
kleuren door omgevou-
wen veldelen, dubbel-
drukken, ontbrekende 

drukgangen en zelfs al
binozegels (d.w.z. zegels 
zonder bedrukking, deze 
zijn alleen te 
herkennen 
als het gaat 
om zegels 
met een pro-
fielindruk). 

Nederlandse Antillen 
bestaan niet meer 
En dat betekent dat ook 
dit verzamelgebied gaat 
behoren tot de uitermate 
populaire klasse van de 
afgesloten verzamelge-
bieden. Voor de Duitse 
Philatelie een reden om 
het voorpagina-artikel te 
wijden aan deze stuk
jes Nederland in het 
Caraïbisch gebied. Helaas 
is het artikel een beetje 
een gemiste kans. Veel 
tijd wordt besteed aan 
het droog opsommen 
van catalogusnummers 
en de getoonde brieven 
zijn meest stukken met 
seriefrankering. Pluspunt 
is wel de kleine lijst met 
kantoren. Verder een 
overzichtsartikel over de 
Sudeten-land uitgiften. 
In 1938 grepen de lokale 
kantoren in de delen van 
Tsjecho-Slowakije die aan 
het Duitse Rijk werden 
overgedragen de kans aan 
om lokale opdrukzegels 
uit te geven (meer dan 
eens met de tekst "Wir 
sind frei"). Overigens een 
verzamelgebied, dat geldt 
als een uitdaging. Het 
leeuwendeel van de zegels 
op de markt is vals, en van 
sommige exemplaren zijn 
er slechts enkele tiental
len bekend. Voeg daarbij 
dat de meeste lokale 
verzamelaars in 1945 ge
dwongen werden hun wo
ning te verlaten. Over het 
algemeen met achterla
ting van hun verzameling, 
en als ze al iets meena
men dan zeker niet deze 
"besmette"uitgiften. Het 
gebied heeft jarenlang in 
de marge van de Michel 
catalogus gebivakkeerd 
als privaatuitgiften. Toch 
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is dit een van de weinige 
Duitse gebieden die wel in 
waarde stijgen. 
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Bolsjewiekenzegels 
In oktober (of november 
afhankelijk van welke ka
lender u gebruikt) namen 
de bolsjewieken de macht 
over in de Russische 
Federatie. De toen in 
omloop zijnde frankeer-
serie met de Romanovs 
werd vrij snel ongeldig 
verklaard, maar de kleine 
frankeerzegels met de 
tweekoppige tsarenade-
laar bleven lange tijd in 
de postkantoren de enig 
verkrijgbare postwaarden. 
Het uitgeven van eigen ze
gels had weinig prioriteit: 
er was een burgeroorlog 
aan de gang. Bovendien 
was er weinig behoefte 
aan zegels omdat veel 
binnenlandse post gratis 
mocht worden verstuurd. 
In 1921 verscheen dan 
eindelijk de eerste fran-
keerserie van de RSFSR 
(zoals het land inmiddels 
heette). Een fraai ont
worpen uitgifte met veel 
socialistische symboliek 
gewijd aan de landbouw, 
de industrie en de strijd 
van het proletariaat. Een 
ontwerp van 100 roebel 
zag er te christelijk uit 
en heeft daardoor nooit 
het loket gehaald. La 
Philatelie Francaise van 
juliaugustus 2011 heeft 
een bont geïllustreerd 
artikel over deze emissie. 
Hierin worden zegels en 
brieven getoond en wordt 
een korte toelichting ge
geven. Er is sprake van 2 
emissies. De eerste loopt 
tot 40 roebel en wordt 
zelden op brief aangetrof
fen (zeker niet als enkel-
frankering). Overigens 

^ator isa t ion d>nvol -

itonslaur Adolf Bcokinarm, '*', ' 

http://www.zhpv.nl
http://www.datavaria


wordt 2 maanden na het 
verschijnen van deze serie 
de portvrijheid afgeschaft 
voor eenvoudige brieven, 
en komen er meer 
gefrankeerde brieven in 
het verkeer. Later in het 
jaar verschijnt een tweede 
emissie met waarden 
tussen 100 en looo roebel. 
Deze zegels bestaan met 
verschillende papiersoor
ten en lokale perforaties. 
Al met al een uitdagend 
verzamelgebied dat nog 
redelijk onontgonnen is. 

Vesting Antwerpen 
Als op 4 augustus 1914 
de Duitse troepen de Bel
gische grens overschrij
den, worden vrij snel 
maatregelen genomen 
om het postverkeer te 
kunnen controleren. Met 

name post van Duitse en 
Oostenrijkse bedrijven in 
België maar ook post naar 
de neutrale landen wordt 
door de censuur nauwlet
tend in de gaten gehou
den. Het meest duidelijk 
gebeurt dit in Antwerpen, 
dat binnen enkele weken 
na de inval verandert in 
de zetel van de Belgische 
regering en een door de 
Duitsers belegerde (maar 
niet ingesloten) vesting. 
In het septembernummer 
van de Studiekring "Eer
ste en Tweede Wereldoor
log" staat het tweede deel 
van de uitstekende studie 
van Jaques Hemelaers 
over de post in Antwerpen 
tijdens de eerste oorlogs
maanden van 1914. Aan 
de hand van een aantal 
zeer schaarse poststuk

door Luud Albers 

ken en niet-filatelistische 
documenten wordt een 
levendig beeld geschetst 
van hoe hiermee werd 
omgegaan. Naast de 
verschillende vormen 
van censuur, is er ook 
aandacht voor verbroken 
postverbindingen en de 
wijze waarop post (al 
dan niet geopend) moest 
worden verzonden. Door 
het vele grensoverschrij
dend verkeer in die tijd 
is dit artikel ook voor 
verzamelaars uit ons 
land een aanrader. Verder 
wordt ons voor het de
cembernummer een fraai 
boek beloofd over het 

functioneren van de post 
in België gedurende de 
tweede wereldoorlog. 
Voor meer informatie: 
pirt.uansQn(3)slcynet.be. 

Oostenrijkse luchtpost 
Een andere bekende be
legerde stad uit de eerste 
wereldoorlog is het Oos
tenrijkse Przemysl. Deze 
stad in het kroonland 
Galicië werd na de door 
de Russen gewonnen slag 
bij Lemberg meer dan 100 
dagen belegerd en uitein
delijk door het Russische 
leger ingenomen. Tijdens 
de bezetting vinden 
verscheidene progroms 
plaats onder de joodse 
bevolking tot de stad in 
1915 wordt heroverd door 
Oostenrijk-Hongaarse en 
Duitse troepen. Tijdens 

VAN STOOMLOCOMOTIEF 
NAAR V2 RAKET 

1944 
Onlangs werd op een 
Ebay-veilingsite mijn aan
dacht getrokken door een 
poststuk met roodstem-
pel, waarop een stoomlo
comotief stond afgebeeld, 
vergezeld van het woord 
Lokomotivhaus, gevestigd 
aan de Bismarckstrasse 
112 te Berlijn - Charlot-
tenburg 2 met 15.6.43 als 
datumstempel. 
Als geïnteresseerde in 
spooraangelegenheden 
wist ik, dat hiervoor 
in Berlijn gevestigde 
locomotieffabrieken in 
aanmerking zouden kun
nen komen, zoals Borsig, 
Orenstein & Koppel en 
Schwartzkopff. Deze 
fabrieken zouden echter 
hun eigen naam in een 
roodstempel of gedrukt 
op de envelop hebben ge
bruikt; er moest dus iets 
anders achter schuilen. 
Het zou met de Duitse 
locomotiefbouw tijdens 

de oorlog te maken kun
nen hebben, toen door 
verschillende fabrieken 
duizenden locomotie
ven ten behoeve van de 
oorlogvoering werden 
geproduceerd. 
En dan kom je via via 
terecht bij een man die 
enkele jaren aan het hoofd 
stond van die activiteiten 
als 'Leiter des Hauptaus
schusses für Schienen
fahrzeuge in das Reichs-
ministrerium fiir Bewaf
fnung und Munition'. 
Deze man heette Gerhard 
Degenkolb, geboren 
in 1882 en op 6i-jarige 
leeftijd gestorven. 
Toen de productie van 
oorlogslocomotieven 
op zijn einde liep, werd 
Degenkolb door Mu
nitionsminister Albert 
Speer benoemd tot hoofd 
van een nieuwe afdeling 
'Sonderausschusses A4'. 
De 'Aggregat A4' was 

de belegering wordt door 
het Oostenrijkse leger 
gebruik gemaakt van een 
vliegtuig om communi
catie met de rest van het 
land mogelijk te maken. 
Dit is officieus de eerste 
Oostenrijkse luchtpost. In 
, het blad van de Engelse 
Austrian Philatelic Society 
het eerste deel van een 
artikel over deze lucht
postverbinding met vele 
fraaie poststukken. 

de werknaam voor het 
nieuwe vergeldingswa-
pen, dat later in 1944 door 
Reichspropagandaminis-
ter Joseph Goebbels in 
VergeltungswafFe-2, ofwel 
V-2 werd veranderd. 
Als dekmantel voor de 
activiteiten die met de 
in Peenemünde op het 
eiland Usedom te bou
wen raketten te maken 
hadden, werd in Berlijn 
het bovengenoemde 
schuiladres gevestigd. 
Gezien de afkomst van 
Gerhard Degenkolb en 
ter camouflering van de 
werkzaamheden die er 
werden verricht, besloot 
men een tekening van een 
stoomlocomotief in het 
stempel te verwerken en 
als 'firmanaam' Lokomo-
tivhaus te gebruiken. 
De hierbij getoonde 
envelop werd voor € 5 
gekocht, waarmee weer 
eens bewezen is, datje 
poststukken met heel veel 
achtergrond soms voor 
heel weinig geld in bezit 
kunt krijgen. 
Voor meer info over de 
V-2: WWW.aggngat4.de 

http://WWW.aggngat4.de
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SAMENSTELLING: ARIE N O O R L A N D AIJP 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

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

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

EUROPA 
ALAND 
7io'ii. Kerst. 
fulpost (€ 0.55). Hyacint. 

ALDERNEY 
287'ii. Rode Kruis unifor
men 100 jaar. 
36, 47, 48, 52, 61, 65 p. Ver
schillende uniformen. 

AZERBEIDZJAN 
38'ii. Bloemen, 
o.io, 0.20 m.(samenhan
gend). Chrysanten. 

696 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
i38'ii . Parochie Skopaljska 
Gracanica 100 jaar. 
0.50 KM. Kerkgebouw. 

BULGARIJE 
io6'i i . Bulgaarse regio's. 
Velletje met 0.65, 0.65, i., 
I. L. Resp. beer en vogel, 
huizen op rots, straatmarkt, 
gebouw en oude munt. 
2g6'ii. Museum van Do
nauvissen in Tutrakan. 
Velletje met 0.65; 0.65;! .  ; 
I. L. Resp. Esox lucius, 
Stizostedion lucioperca, 
Hucho hucho, Aspius aspius; 
Barbus barbus, Abramis 
brama, Ctenopharyngodon 
idella, Cyprinus carpio, Ca
rassius carassius; Acipenser 
ruthemis. Huso huso; Silurus 
glanis, Lota lota. 

267'ii . Overwinning Khan 
Krum bij Varbitsapas 1.200 
jaar geleden. 
0.65 L. Ruiters op paarden. 
2g7'ii . Vergiftige padden
stoelen. 
Velletje met 0.65, 0.65, i., 
I. L. Resp. Rhodaphyllus si
nuatus, Inocybe patouillardii. 
Russuia ermetica, Omphale
tus oliarius Sing. 

CYPRUS TURKS 
i87' i i . Oude bomen. 
I., 2.50 NTL. Resp. eik 
(Quersus infectoria) in 
Minareliköy (400 jaar), 
olijven (Folium olivarum) in 
KalkanU (700 jaar). 

1 1 
1 
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DENEMARKEN 
log' i i . Centraal Station 
Kopenhagen 100 jaar. 
6., 8., 9., 16. kr. Silhouet
ten van reizigers met resp. 
stationsgebouw, klok, 
houten boogconstructies van 
aankomst en vertrekhallen, 
brug en trein. 

log' i i . Deense mode. 
6., 8. kr. Resp. ontwerp van 
Malene Birger (1962), schoen 
met pet en das van Silas 
Adler 1985). 
log' i i . Wereldkampioen
schappen wielrennen op de 
weg in Denemarken. 
8. kr. Wielrenner. 

DUITSLAND 
i59' i i . Voor onze kinderen. 
€ 0.55. Kindertekening, 
aquarium. 

FRANCE 0,89€ 

iSg'ii . Unesco* wereld
erfgoed. 
€ 0.75. Kerkburcht in Birtan 
(Roemenië) met landkaart. 

i59'i i . Elbetunnel 100 jaar. 
€ 0.55. Tunnel en schip. 

iOßJjaäfe 55 

uu o«uiachland «" 
SI 

FINLAND 
59'ii. 150e geboortedag 
schrijver Juhani Aho (1861

1921). 
Velletje met 2 KL, 2 KL Stapel 
papier, Aho op ski's. 

59'ii. 100 jaar Finse komi
sche figuren. 
Zesmaal 2 KL Janne Ankka
nen met rugzak en militaire 
uitrusting, Olli Pirteä met 
vlag op struisvogel, Herra 
Kerkhonen met wichelroede, 
Antii Puuhaara op paard, 
varkentjes Kili ja Possu, Unto 
Uneksija op krukje. 

Ih/M 
S u o m i Finland 2011, 

5g'ii. Frankeerzegels, 
leeuw. 
€ 2., 4.. Leeuw in groen, 
violet. 

FRANKRIJK 
gg'ii. Dienstzegel, Raad 
van Europa. 
€ 0.89. Wereldbol met Euro
pese landen en vlaggen. 

J (pCONSEILDEL'EUROPE 
B n « 0 * A 

i69'ii . Parijse brandweer 
100 jaar. 
Velletje met tienmaal € 0.60. 
Wagen met paarden (1811), 
man met brandslang, 
ziekenwagen met brancard, 
reddingswerker met hond, 
embleem, brandweerwa
gen en Are de Triomphe, 
man met helm, historische 
motorwagen met beman
ning, moderne wagen, man 
met helm. 

lög'i i . Franse tuinen. 
Velletje met tweemaal 
€ 2.40. Tuinen van Villandry, 
Cheverny. 

Oandlnt 
(i«Tranofi . 

279'ii. TGV* 30 jaar. 
€ o.öo.Hogesnelheidstrein. 

GIBRALTAR 
3i7'i i . Bedreigde dieren. 
Velletje met zesmaal 42 p. 
Aziatische olifant (Elephas 
maximus), neushoorn (Dice
ros bicornis), reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca), 
tijger (Panthera tigris tigris), 
ijsbeer (Ursus maximus), 
Sumatraanse orangoetan 
(Pongoabelii). 

GROOTBRITTANNIË 
iSg'ii. Serie 'Koningen en 
Koninginnen', V, Huis van 
Hannover. 

l", i", 65, 76 p., £ i.io, i.io; 
velletje met ist, 68, 76 p, 
£ I.. Resp. George 11660
1727), George II (16831760), 
George 111(17381820), 
George IV (17621830), Wil
liam IV (17651837), Victoria 
(18191901); oudpremier 
Robert Walpole (16761745), 
Kedleston Hall ontwerp 
van architect Robert Adam 
(17281792), Penny Black 
zegelopzegel Yvert i (1840), 
Koningin Victoria diamanten 
jubileum. 

i3io'ii. GrootBrittannie 
vanAtotZ, I. 
Twaalfmaal ist. (samenhan
gend). Angel of the North 
(sculptuur bij Gates
head), Blackpool Tower, 
CarrickaRede (touwbrug), 
Downingstreet 10 {pre
mierswoning), Edinburgh 
Castle, Forth Railway Bridge, 
Glastonbury Tor (toren van 
St. Michael), Harlech Castle, 
Ironbridge, jodrell Bank 
(telescoop), Kursaal in Sou
thend (historisch gebouw), 
Lindisfarne Priory (klooster). 

K u i i « r ^ 

GUERNSEY 
287'ii. Boek 'The Guernsey 
Literary Potato Peel Pie 
Society'. 
36, 47, 48, 52, 61, 65 p. Resp. 
varken, boeken, mantel, 
venster met vazen en bloe
men, ondergaande zon bij 
rotskust, papegaaienkop (ara 
ararauna). 

HONGARIJE 
58'ii. looe geboortedag 
Istvan Bibó (19111979). 
345 Ft. Schrijver en politicus 
met schrijfmachine. 
ig8'ii . 20oe geboortedag 
Franz Liszt (18111886). 
Blok 600 Ft. Portret com
ponist. Op rand Liszt aan 
'paardenvleugel' en basiliek 
van Esztergom. 



lERiAND 
5-8-'ii. Duurzame energie. 
Vijfmaal € 0.55. Biomassa: 
koolzaadveld met boom, 
zonne-energie: huizen met 
zonnepanelen, windenergie; 
windmolens, waterkracht: 
Ardnacrusha-centrale in 
Shannon, getijden- en golf
slagenergie: opwekkingssta
tion in oceaan. 

ITALIË 
3C-7-'ii. Serie 'Artistiek 
en cultureel erfgoed', 500e 
geboortedag schilder Giorgio 
Vasari (1511-1574). 
Blok € 1.40. Deel uit schilde
rij 'Heilige Lucas schildert de 
Maagd'. Doorlopend beeld 
op rand. 
26-8- ' i i . Serie 'Folklore', 'De 
magistraat van Lanciano'. 
€ 0.60. Gezagsdragers 
en vaandeldragers met 
hoornblazer in traditionele 
kostuums en kathedraal van 
Lanciano. 

27-8-'ii. Europese kampi
oenschappen boogschieten 
outdoor. 
€ 0 . 7 5 . Schutter met boog 
en doel. 

LETLAND 
5-8-'ii . Letse spoorwegge
schiedenis. 
0.33 Lvl. Wagon. 

22-8-'ii. Persoonlijke zegels. 
0.35, 0.55, 0.60 Lvl. Resp. 
tegelwerk, gebouw in Riga, 

schilderij. Binnen kaders 
kan persoonlijke invulling 
worden weergegeven. 

LITOUWEN 
20-8-'ii. Nationaal erfgoed. 
Blok 8.- Lt. Steen van 
Puntukas. 

30-7-'ii. Frankeerzegels, 
wapenschilden van steden. 
1.35, 2.15, 2.90 Lt. Resp. 
Plunge, Kasiadorys, Ignalina. 

MALTA 
io-8-'i i . Maltese schepen. 
€0 .26 ,0 .37 ,0 .67 ,0 .91 . 
Resp. 'Ta'Pinu', 'Jean De La 
Valette', patrouilleboot P23, 
'Spinola'. 

MAN 
28-i i - ' i i . Vogels in de winter. 
lOM, UK, 58 (Sepac*), 68 
(Europa), 76 p., £ 2.-. Resp. 
Erithacus rubecula, Turdus 
iliacus, Carduehs carduelis, 
Carduehs spinus, Bomby-
cilla garrulous, Aegithalos 
caudatus. 

m-^ 
MOLDAVIË 
29-7-'ii. Fauna. 
85 b., 1.20, 3.-, 4.20 L.; vel
letje met 85 b., 1.20, 5.40, 
8.50 L. Zoogdieren resp. 
Meles meles, Erinaceus eu-
ropaeus, Canis lupus; vogels 
resp. Plegadis falcinellus, Pe-
lecanus onocrotalus, Platalea 
leucorodia, Aythya nyroca. 

MONACO 
29-8-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Monacophil 2011. 
€ 0.55. Gebouwen van 
postzegels met bomen en 
embleem. 

OEKRAÏNE 
5-8-'ii. Berst vlucht lucht-
schip 'Kyiv' 100 jaar geleden. 
2.20 Hr. Luchtschip boven 
concertgebouw. 

i8-8-' i i . 20 jaar onafhanke
lijkheid. 
2.20 Hr. Graanveld met vlag. 
24-8-'ii. Eerste emigran
ten naar Brazilië 120 jaar 
geleden. 
2.20 Hr, Traditionele volks
kunst. 

OOSTENRIJK 
6-9-'ii. 100 jaar voetbalkam
pioenschap van Oostenrijk. 
€ 0.62. Voetbalschoen. 
7-9-'ii. 25 jaar Lotto 'Zes 
uit 25 ' . 
Blok e 1.45 (rond zegel). 
Getal 25. 

7-9-'ii. Kunstenaarshuis 
150 jaar. 
€ 0.62. Gebouw in Wenen. 
8-9-'ii. Europa, Jaar van de 
Bossen. 
Blok € 1.60. Sparren met op 
rand landkaart. 

OBf: 

POLEN 
i2-8-'i i . Jaar van Maximili-
aan Maria Kolbe (1894-1941). 
1.95 Zl. Portret katholiek 
priester en martelaar. 
29-8-'ii. In het buitenland 
bekende Polen. 
1.55,1.95,3.-, 3.-ZL Resp. 
alchemisten filosoofMichal 
Sedziwój (1566-1636), 
uitvinder Jan Szczepanik 
(1872-1926), uitvinder Jan 
Jozef Baranoski (1805-1888), 
bioloog Rudolf Stefan WeigI 
(1883-1957). 

PORTUGAL 
25-5-'ii. Voetbal, Portugese 
finale UEFA*-liga in Dublin. 
Velletje met tweemaal € i.-. 
Verenigingsemblemen van 
FC Porto en SC Braga. Op 
rand veld en stadion. 
20-7- ' i i . Diplomatieke be
trekkingen met Thailand 500 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Thailand. 
€ 0.32, 0.32, 0.80, 0.80 (in 
paren samenhangend met 
doorlopend beeld). Resp. 
Tweemaal schepen en huizen 
op rivieroever, tweemaal aan
komst van schip met pagodes 
en olifanten. 

27-7-'ii. Nationaal archief 
100 jaar. 
€ 0 . 3 2 , 0.68, 2.-; blok 
€ 2.30. Driemaal verschillen
de geïllustreerde historische 
manuscripten; manuscript 
met deel gebouw en doorlo
pend beeld op rand. 

ROEMENIË 
i8-8-' i i . Glas-in-lood uit 
Museum van Westerse 
Oude Kunst 'Eng. Dumitru 
Furnica-Minovici'. 
3.60, 4.30, 4.50, 4.70 L.; blok 
8.10 L. Resp. 'De Artiest', 
'St. Katharina', 'Tiroolse 
jager', 'Dame in groen'; 'St. 
Hieronimus' en 'Opstanding 
van Lazarus'. 

RUSLAND 
29-7-'ii. Nationaal Park 
Pechoro-Uych. 
Blok 25.- r. Steenformaties 
in sneeuw op Manpupuner-
plateau. 
i-8-'i i . Museum van houten 
architectuur Malye Korely. 
Velletje met 10.-, 15.-, 20.- r. 
Resp. kapel van St. Makaryi, 
Voznesenskaya-kerk, wind
molen. 

in St. Petersburg, Moskou, 
Archangel, Belgorod. 
2g-8-'ii. Geschiedenis van 
de Kozakken. 
Velletje met driemaal 15.- r. 
Man en vrouw met paard 
resp. Amur-kozakken, 
Wolga-kozakken, Astrakhan-
kozakken. 

TURKIJE 
23-7-'ii. Europees Olym
pisch Jeugdfestival in 
Trabzon. 
0.25, o.go, 1.30,1.30 NTL. 
Verschillende afbeeldingen 
van mascotte met embleem 
Spelen. 

WIT-RUSLAND 
2-8-'ii. Beweging Niet Ge
bonden Landen 50 jaar. 
H. Duif met tak. 
i8-8-' i i . Vissen. 
H, P. Resp. Lota lota, Esox 
lucius. 

IJSLAND 
i5-9-'i i . Ins tandhouding 
draslanden. 
50g. Innenlands (90 kr.). 
Vogel (Gallinago gallinago). 
i j - g - ' n . Visserij. Gezamen
lijke uitgifte met Malta. 
Blok 50g till Evrópu (165 kr.). 
Stad Husavik met vissers
scheepjes. 

i5-9- 'n . Sepac ' , Nationaal 
Park Snaefellsnes. 
Tweemaal 50g. till Evrópu 
(samenhangend en door
lopend beeld). Gletsjer 
Snaefell. 
i5-9-' i i . Amnesty Internatio
nal 50 jaar. 
lOog. till Evrópu (285 kr.). 
Kaarsen en handen met 
embleem organisatie. 
i5-9-' i i . Sage van Burnt 
Niall. 
Velletje met driemaal 100 kr. 
Doorlopend beeld met paar, 
mensen, huizen en vlammen. 

i5-8-' i i . Bruggen. 
9.-, 10.-, 12.-, 15.- r. (ook sa
menhangend). Bruggen resp. 

ZWEDEN 
25-8-'ii . Paardensport. 
Vijfmaal 6.- kr. (samenhan-



gend in boekje).Springcon
cours: Butterfly Flip met 
Malin Baryard Johnsson, 
drafsport: Victory Tilly met 
Stig H. Johansson, dressuur: 
Briar met Jan Brink, pony
race: Norrskenets Grim met 
Ebba Stigenberg, eventing: 
Gaston KLG met Hannes 
Melin. 

258'ii. Zaden. 
Viermaal Brev (in boekje met 
doorlopend beeld); Brev; 
12. kr. 
Verschillende zaden van 
eik, kastanje, esdoorn, 
spar; zaaddozen van rogge, 
maanzaad, gerst; kegels van 
pijnboom, witte els, Macedo
nische den en Alpenden. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
i57'ii. Koninklijk huwelijk. 
Velletje met $ i.io, 1.20. 
Verschillende aflbeeldingen 
van huwelijksdag van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
257'ii. Zeeonderzoekscen
trum, schelpdieren. 
10, 20, 80, go c , $ i.io, 1.20; 
velletje met $ 2., 3.. Resp. 
kooien, manager Richard 
Story, tweemaal schelpen 
(Tridacna maxima), twee
maal Tridacna derasa; duiker, 
man met kooien op boot. 

Cook Island! 

ASCENSION 
3ii'ii. WWF*, Roodsnavel
keerkringvogel. 
35, 40, 50 P., £ 1.25. Verschil
lende afbeeldingen van 
Phaethon aethereus. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF. 

° AUSTRALIË 
^ 308'ii. WWF*, dieren uit 
" Australische gebieden. 
2 Viermaal 60 c. (samenhan
■̂  gend). Australië: Setonix 
— brachyurus, Zuidpoolge

bied: Mirounga leonina, 
Cocos(keeling)eilanden: 
Dugong dugon, Christmasei
land: Crocidura trichura. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF*. Ook velletje met de 
zegels. 

BAHAMAS 
i29'ii. Anglicaans bisdom 
van Nassau 150 jaar. 
15, 50, 65, 70 c. $1., 2.. 
Resp. kathedraal, Rawson 
square, gouvernementshuis, 
historisch wmkelgebied van 
Nassau met paardenhaar, 
eerste bisschop van Nassau 
Dr. Charles Caulfield, oud
gouverneur Charles Bayley. 

BANGLADESH 
i6'ii. Nationale Boom
plan tdag. 
10.1. Mensen planten boom. 
286'ii. Internationale Naz
rul Conferentie 2011. 
Velletje met viermaal 10.1. 
Verschillende portretten 
van dichter en patriot Kazi 
Nazrul. 
i77'ii. Schildpadden. 
10., 10.1. (samenhangend). 
Hardella thurjii, Geoclemys 
hamiltonii. 
i77'ii. Zeldzame dieren in 
Bangladesh. 
Velletje met viermaal 10.1. 
kikker (Euphlyctis hexadac
tylus), aap (Trachypitecus 
phayrei), Indische rivierdol
fijn (Platanista gangetica), 
viskat (Prionailurus viver
rinus). 
i77'ii. Vogels. 
Vel met twaalfmaal 10.1. 
(samenhangend). Heliopais 
personatus, Leptoptilos 
javanicus, Hahaeetus leuco
gaster, Bubo coromandus, 
Pelargopsis amauroptera, 
Halcyon coromanda, Alcedo 
merinting. Halcyon plicata, 
Todiramphus chloris, Treron 
bicincta, Gorsachius mela
nolophus. Pitta megarhy
ncha. 

ll^mmmm, 't iiiirt ijüi 

ii-j-'ii. Muziekinstrumen
ten. 
Viermaal 5.1. (samenhan
gend). Verschillende traditi
onele snaarinstrumenten en 
bespelers. 
2i7'ii. Munten van sultans 
van Bengalen, I. 
Velletje met viermaal 10.1. 
(samenhangend). Verschil
lende oude munten uit 14e en 
15e eeuw. 

2i7'ii. Internationale 
postzegel ten toonstelling 
Philanippon in Tokio. 
Velletje met viermaal 10.1. 
Keizerlijk paleis, berg Fuji, 
kersenbloesem, sumowor
stelen, Kiyomizutempel. 

BARBADOS 
38'ii. Koninklijk huwelijk. 
15, 65 c , $1.80, 2.20. 
Verschillende afbeeldingen 
tijdens bruiloft van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 

BERMUDA 
ig'ii. Koninklijk huwelijk. 
Velletje met 35, 70, 85 c , 
$ 1.25. Verschillende 
afbeeldingen tijdens bruiloft 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 

BHUTAN 
32'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
Blok 25 nu. Wit konijn. Op 
rand olifant. 

BRAZILIË 
248'ii. Diplomatieke be
trekkingen met Oekraïne. 
R$ 2.55. Sofiakathedraal in 
Kiev, Miguel Arcanjokerk in 
Mallet. 

ig'ii. Serie 'Historische 
Steden'. 
R$ i.io. Mogi das Cruzes 
met kerken, beeld, witte duif, 
obelisk en stadhuis. 
i29'ii. Stadstheater in Sao 
Paulo 100 jaar. 
RS$ 2.. Gebouw. 

CANADA 
306'ii. Zangers. 
Viermaal P. Bruce Cockburn 
(1945), Robbie Robertson 
(1943), Ginette Reno (1946), 
Mc Garrigle Sisters (Kate 
19462010, Anna 1944). 
77'ii. Bijzondere aanwij
zers langs Canadese wegen. 
Viermaal P (59 c) . Kreeft bij 
Shediac met vissers en vlag, 
blauwe bes bij Oxford met 
fietser, aardappel bij O'Leary 
met vrouw en kind, inktvis 
bij Glover's Harbour met 
wandelaar. Op alle zegels 
landkaartje. Ook velletje met 
de vier zegels. 

88'ii. Speedboot 'Miss 
Supertest III'. 
P; Velletje met P en $ 1.75. 
Boten. 

i78'ii. Innovaties in 
Canada. 
Viermaal 59 c. Elektrische 
rolstoel, Blackberry, hartsti
mulator, elektrische oven. 
ög'ii. Geestelijke gezond
heid. 
P+io c. Hoofd en puzzel
stukjes. 

CAYMANEILANDEN 
i8'ii. Koninklijk huwelijk. 
25, 75, 80 c , $ 2.. Verschil
lende afbeeldingen tijdens 
bruiloft van prins William 
(1982) en Catherine Middle
ton (1982). 

CHILI 
2g7'ii. Tentoonstelling 
'Creatief met dozen', 
$ 500. Kunstwerk 'Wervel
wind van dromen'. 

COLOMBIA 
267'ii. Wereldkampioen
schap voetbal onder 21. 
$ 2.000. Embleem: deel van 
bal is koffiekopje. 

PIBIA $2.000 

267'ii. looe sterfdag Ru
fino José Cuervo (18441911). 
$ 5.000. Portret taalkundige. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
2010. 50 jaar onafhankelijk. 
120 F. Jubileumembleem met 
landkaart en vogel. 

CONGO (KINSHASA) 
234'o9. Verkiezing Barack 
Obama (igöi) tot president 
Verenigde Staten. 
Velletje met achtmaal 
525 CF.; velletje met 
achtmaal 600 CF.; zestien 
blokken 525 F.; zestien blok
ken 600 CF. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
president. 

2ii'09. Wereldkampioenen 
schaken. 
Vel met viermaal 275, 
viermaal 350, viermaal 475, 
viermaal 550, driemaal 
625 CF. (metsierveld). Resp. 
Emanuel Lasker (18681941), 
José Raul Capablanca (i888
1942), Alexander Aljechin 
(18921946), Max Euwe 
(19011981), Michail Botwin
nik (19111995), Vassih Smys
lov (19212010), Michail Tall 
(19361992), Tigran Petrosjan 
(19291984), Boris Spasski 
(1937), Robert James Fisher 
(19432008), Anatoli Karpov 
(1951), Gary Kasparov (1963), 
Alexander Khalifman (1966), 
Viswanathan Anand (1969), 
Ruslan Ponomarjow (1983), 
Rustyam Kasimdzhanov 
(1979), Wesselin Topalow 
(1975), Wladimir Kramnik 
(1975). Ook blokken van alle 
zegels. 

CURAgAO 
ii2'ii. chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
112,145,166, 285,405 c. 
Konijn met resp. Grote 
Wilde Ganzenpagodetempel, 
Chinese muur, Tempel van 
de Hemel, tak met bloesem, 
lampionnen. 

2011. Muziekinstrumenten. 
49, 63, 82,145,166, 236, 
285,405,700 c. Resp. 
contrabas, steeldrums, ac
cordeon, saxofoon, bongo, 
piano, trombone, panfluit, 
bekkens. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2010. Wereldkampioenschap 
voetbal 2010 in ZuidAfrika. 
475, 575. 625, 675 F. (sa
menhangend). Resp. trofee, 
Spaanse vlag, embleem, 
mascotte. 
2010. Schilderijen. 
Velletje met 375, 425, 475, 
525 F. Resp. 'Aanbidding 
door de Koningen' van 
Diego Velazquez (i5gg
1660), 'Aanbidding door de 
Herders' van El Greco (1541
1614), 'Aanbidding door de 
Herders' van Anton Raphael 
Mengs (i728i77g), 'De 
Geboorte' van Hans Memling 
(14351494). 
2011. Internationale Vrou
wendag. 
525, 625, 675, 725 F. (samen
hangend). Vrouwenfiguren 
resp. dokter, verkeersleid
sters, laborante, kokkin. 

FILIPPIJNEN 
207'ii. Yuchengco bedrij
vengroep 100 jaar. 
7. P. Oude en nieuwe vesti
ging met bedrijfsbeeldmerk. 
i8'ii. Volksrevolutie 25 jaar 
geleden. 
Viermaal 7. P.; velletje 
met achtmaal 7. P. Resp. 



tweemaal oud-presidente 
Cory Aquino (1933-2009), 
tweemaal kardinaal Jaime 
Sin (1928-2005); viermaal 
Aquino, viermaal Sin. 
i5-8-'ii. Hogeschool 'Heilige 
Kruis' in Davao 60 jaar. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Diverse schoolgebou
wen. 

f^^WuM 
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i7-8-'ii. Biodiversiteit, 
zeedieren. 
I.-, 5.-, 7.-, 9.- P. Resp. koraal 
(Dendronephthya), zee-appel 
(Pseudocolchinus viola-
ceus), koffervis (Ostracion 
meleagris), inktvis (Sepia 
latimanus). 
24-8-'ii. 300e sterfdag Moe
der Francisca del Espiritu 
Santo de Fuentes (1647-1711). 
7.- P. Spaanse geestelijke 
leest voor aan kinderen en 
help de zieken. 

GAMBIA 
ig-j-'ii. Elvis Presley (1938-
1977)-
Vier blokken van 60.- D. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur in film 'Easy come, 
easy go'. 
ig-j- ' i i . Eerste bemande 
ruimtevlucht 50 jaar geleden. 
Twee velletje met ieder 
viermaal 30.- D.; twee 
blokken van 65.- D. Velleqe 
I: Russische kosmonaut 
Joeri Gagarin (1934-1968), 
Amerikaanse astronaut 
Scott Carpenter (1925) en 
ruimtevaartuig, ruimteschip 
Vostok, standbeeld van Ga
garin; velletje 2: raket Vostok, 
radarvolgschip Yuri Gagarin, 
Amerikaanse astronaut John 
Glenn met ruimtevaartuig 
Friendship 7, Russisch 
herdenkingsmonument voor 
kosmonauten; tweemaal 
verschillende afbeeldingen 
van Gagarin. 
i6-5-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Velletje met viermaal 30.- D.; 
blok 60.- D. Paus met men
senmenigte, paus met zuster 
Marie Simon Pierre, paus 
tijdens nachtmis, menigte op 
Sint-Pietersplein; paus met 
Moeder Teresa (igio-1997). 
i6-5-'ii. Ontdekking van 
Machu Picchu (Peru) door 
Hiram Bingham (1875-1965). 
Velletje met viermaal 30.- D. 
Driemaal verschillende foto's 
van Incastad in Peru, portret 
van Amerikaans ontdek
kingsreiziger. 

i6-5-'ii. Internationale 
postzegel ten toonstelling 
Philanippon in Tokio. 
Velletje met driemaal 40.- D. 
(ronde zegels); blok 65 D.-
(rond zegel). Verschillende 
kersenbloesems. 
i6-5-'ii. Katten. 
Velletje met viermaal 30 D.-. 
Munchkin, ragamuffin, chin
chilla, burmees; Turkse van. 
i6-5-'ii. Afrikaanse pape
gaaien. 
Velletje met viermaal 30.- D.; 
velletje met driemaal 40.- D.; 
twee blokken 70 .- D. (ronde 
zegels). Resp. Agapornis 
personatus. Agapornis cana. 
Ara rubrogenys, Poicephalus 
senegalus; Poicephalus mey-
eri. Agapornis roseicollis, 
Psittacula krameri; Psittacus 
erithacus; Agapornis fischeri. 
30-6-'ii. WWF*, vogel Afri
kaanse nimmerzat. 
Viermaal 20.- D. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van Mycteria ibis. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF. 

! THE QÄj.4Bij<rt: ïjwpeeBpB^ -̂': 

GUINEE 
i5-i2-'o8. Chinese vlinders. 
Velleqe met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Triphysa 
phryne, Eurema blanda, 
Chilades pandava, Minois 
dryas, Melanargia halimede, 
Danaus chrysippus; Eurema 
blanda. 

i5-i2-'o8. Chinese vogels. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Cros-
soptilon crossoptilon, 
Faico severus, Grus vipio, 
Nipponia nippon, Urocissa 
caerulea, Tragopan blythii; 
Ithaganis cruentus. 
i5-i2-'o8. Aziatische katten. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Prionai-
lurus viverrinus, Pardofelis 
marmorata. Felis bieti, 
Prionailurus bengalensis, 
Otocolobus manul; Felis 
bieti. 
i5-i2-'o8. Aziatische hon
denrassen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Chi
nese naakthond, Pekinees, 
mopshond, Shar-Pei, Shih 
Tzau, Chow-Chow; Chinese 
naakthond en Chow-Chow. 
i5-i2-'o8. Chinees porselein. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
schotels met portretten van 
keizerin en keizers resp. Wu 
Zetian (625-705), Chongz-
hen (1611-1644), Pu Yi (1906-
1967), Cixi (1835-1908), Yon-
gle (1360-1424), Xianfeng 
(i83i-i86i);Yongle. 

i5-i2-'o8. Chinese kunsten 
filmsterren. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van antieke 
kunstwerken en filmsterren 
resp. Zhang Yimou, Zhang 
Ziyi, Su Tong, Jackie Chan, 
Bruce Lee, Tony Leung Chiu-
wai; Chiu-wai. 
i5-i2-'o8. Chinese invloed 
in Afrika. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. oud-
president Congo Laurent 
Kabila met malachiet, oud-
president Guinee Lansana 
Conté met mangaan, presi
dent Kameroen Paul Biya met 
pop, oud-president Zambia 
Levy Mwanawasa met koper, 
president Burkina Faso 
Blaise Compaoré legt eerste 
steen, oud-president Ghana 
John KufFour met bauxiet; 
Lansana Conté met masker. 
i5-i2-'o8. Bouwprojecten in 
China, bekende personen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Sun 
Layan en Centrum voor 
beeldende kunst (Peking), Jin 
Zhuanglong en luchtha
ven (Peking), Luo Ge en 
Universiteit van Hongkong, 
Liu Boming en Atkins-hotel 
(Songjiang), Wu Jie en REN-
gebouw (Shanghai), Fei 
Junlong en Shangri-La-hotel 
(Kanton); Sun Laiyan met 
hoge snelheidslijn (Shang
hai). 

GUINEE-BISSAU 
zj-ii-'og. Nobelprijswin
naars 1913-1918. 
Velletje met 450, 450, 750, 
750, i.ooo F.; velletje met 
450, 500, 600, 600, 650, 
700 F.; velletje met 500, 500, 
i.ooo F.; Velletje met viermaal 
600 F. Resp. Nederlandse 
fysicus Kamerlingh Onnes 
(1853-1926), Franse fysioloog 
Charles Triebet (1850-1935), 
Zwitserse chemicus Alfred 
Werner (1866-1919), Indische 
dichter en filosoof Rabin-
dranath Tagor (1861-1914), 
Belgische jurist en politicus 
Henri La Fontaine (1854-
1943); Zweedse schrijver 
Verner von Heidenstam 
(1859-1940), Britse fysicus 
Charles Glover Barkla 
(1877-1944), Deense schrij
vers Henrik Pontoppidan 
(1857-1943) en Karl Gjellerup 
(1857-1919), International 
Rode Kruis-comité, Duitse 
fysicus Max Planck (1858-
1947), Duitse chemicus Fritz 
Haber (1868-1934); Duitse 
fysicus Max von Laue (1879-
1960), Oostenrijkse medicus 
Robert Baräny (1876-1936), 
Amerikaanse chemicus 
William Richards (1868-
1928); Australisch-Britse 
fysicus William Lawrance 
Bragg (1890-1972), Duitse 
chemicus Richard Wiltstätter 
(1872-1942). Franse schrijver 
Romain Roland (1866-1944). 
3i-i-'io. Katten. 
Velletje met 450, 550, 600, 
800, i.oooF.; blok3.000 F. 
Resp. Balinees en Siberiër, 
Abessijn en Maine Coon, 

Noorse boskat en Manx, 
Blauwe Russin en Japanse 
kortstaart. Savannah en 
Engelse korthaar, Ragdoll en 
Turkse angora. 

3i-i-'io. Ruimtevaart. 
Velletje met 350, 450, 500, 
700, 800 F.; blok 2.400 F. 
Resp. ruimtesonde Mes
senger en Mercurius, 
ruimtesonde Ulysses en zon, 
ruimtesonde Venus Express 
en Venus, maansonde en 
maan, ruimtesonde Cassini-
Huygens en Saturnus; mars
sonde Orbiter en Mars. 
ji-i-'io. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velletje met 350, 450, 500, 
700, 900 F.; blok 2.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse filmster. 
3i-i-'io. Asteroiden. 
Velletje met 350,450, 500, 
700, 800 F.; blok 2.000 F. 
Resp. 433 Eros, 253 Ma
thilde, 243 Ida, 951 Gaspra, 
Apophis 99942; 9969 Braille. 
3i-i-'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met 350, 450, 600, 
800, goo F.; blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 
3i-i-'io. Zeeslangen. 
Velletje met 450, 550, 600, 
800, i.oooF.; blok 3.000 F. 
Resp. Laticauda laticaudata, 
Pelamis platurus, Lapemis 
curtus, Hydrophis cyanocinc-
tus; Laticauda colubrina. 

HONGKONG 
28-6-'ii. Kinderzegels, Chi
nese gezegdes en verhalen. 
Velletje met $ 1.40,1.80, 
2.40, 3.-, 5.-. Resp. 'samen
werken in moeilijke tijden': 
man met etensmand en 
vrouw met haan, 'perfectie 
door oefening': man met 
hout, 'waterdruppels slijten 
steen': mannen met steen 
en druppels, 'spaar om te 
geven': mannen met kind en 
manden met rijst, 'zo behen
dig als een meesterslager': 
mannen en slager met ossen. 
2-8-'ii. Landschap vasteland, X. 
Blok $ 10.-. Grotten van 
Dunhuang 

INDIA 
28-7-'n. Kasu Brahmananda 
Reddy (i909-igg4). 
5.- R. Portret politicus. 
i-8-'ii. K.M. Mathew (1917-
2010). 

5.- R. Portret voormalig 
hoofdredacteur dagblad 
Malayala Manorama. 
5-8-'n. Presidentiële resi
dentie Rashtrapati Bhavan in 
New Delhi. 
Velleqe met viermaal 5.- R. 
pilaar met olifanten, koepel 
met vlag, steensnijwerk, 
gebouw met tuin en vijvers 
met fontein. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i-8-'ii. Koninklijk huwelijk. 
54, 54, 90, 90 p. Verschil
lende afbeeldingen tijdens 
bruiloft van prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 

INDONESIË 
28-7-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philanippon in Tokio. 
Blok 10.000 Rp. Poppenspel. 

m 

IRAK 
2i-6-'ii. Tuberculosebestrij
ding. 
250, 500 Din. Tweemaal 
longen. 

29-6-'ii. Archeologische 
plaatsen. 
250, 500,750, i.ooo Din.; 
blok i.ooo Din. Resp. poort 
van Babyion met leeuwens
culptuur, tempel in Hatra, 
tempeltoren in Ur, poort 
met reliëf beeldhouwwerk in 
Ninevah; spiraalminaret in 
Samarra. 
7-7-'ii. Dichters. 
250, 500, 750 Din. Resp. 
Abdul-Wahab al-8ayati 
(1920-1999), Muhammad 
Mahdi al-Jawahiri (189g-
igg7), Nazik Al-Malaika 
(ig23-2O07). 

ISRAËL 
ij-g-'ii. Rosh Hashannah, 
Joods Nieuwjaar. 



NIS 1.70,4.-, 5.90. Resp. 
appel en honing, vissenkop, 
granaatappel. 
ij-g-'ii. Muziek. 
Vel met twaalfmaal NIS 1.70 
{met vier siervelden). 
Verschillende platenhoezen 
van Israelische muziek. Op 
siervelden platenspeler. 

i j-g' i i . Israël nieuw lid 
OECD*. 
NIS 9.30. Wereldbol met 
davidster en organisatie
embleem. 

•^3^3 n lT 'O^ n'>iira t lui 'vft lOTNn 

930 
I nW lirael JJJ^ i ^ tnUP 

ij-Q-'ii. Kinderspelen. 
Driemaal NIS 2.60. Hinke
len, verstoppertje, tikkertje. 

KIRGIZIË 
2i-7-'ii. Busstation in Bish
kek 30 jaar. 
Velletje met 12.-, 16.-, 
21.-, 24.-, 30.-, 42.- s. (ook 
ongetand). Bussen en taxi's 
resp. PAZ-672 en RAF-22038, 
Ikarus-256 en GAZ-M24V0I-
ga, LAZ697R Tourist en 
UAZ-2206, Volvo B128 en 
Ford E-serie, Setra-432dt en 
Volkswagen Transporter T-4, 
Mitsubishi Fuso Aero Queen 
en Mercedes Sprinter 313. Op 
sierveld busstation. 
5-8-'ii. WWF*, steppenvos. 
10,10, 60 op 30, 90 op 50 s. 
(samenhangend). Verschil
lende afbeeldingen van 
Vulpus corsac. Overdruk van 
zegels Yvert 135-138 (1999). 
Alle zegels met pandabeeld
merk WWF*. 

^ i5-8-'ii. Bloeiende pruimen-
^ bomen. 
" 16.-, 60.- s. (samenhangend, 
2 ook ongetand). Boomtakken 
u. met bloesem. 

TAA KOREA ZUID 
i3-7-'ii. Rampenhulporgani
satie 50 jaar. 
250 w. Teddybeer in ramp
gebied. 
28-7-'ii. Week van de Filate
lie, schilderijen. 

Viermaal 250 w. (waaier-
vorm). 'Sansu' van Jo Seok-
jin: gebouwen met berg en 
water, 'Jangsongnakil' van Ji-
Woon-Young: man op paard 
met boom en zon, 'Unnag-
lasang' van Chae Yong-Sin: 
portret, 'Gunmado' van Kim 
Ki-Chang: paarden. Ook vier 
blokken met een zegel. 

rw"^ 

3-8-'ii. Olympische Winter
spelen 2018 in Pyongyang. 
250 w. Skiër. 
ii-8-'ii. Prehistorische 
dieren, II. 
Viermaal 340 w. (samen
hangend). Scelidosaurus, 
stegosaurus, allosaurus, 
dilophosaurus. 

LIBANON 
27-6-'ii. Zangers. 
L£ 1.550, 2.000. Resp. Fay-
rouz, Wadih El Safi. 
27-6-'ii. Suleiman Frangie 
(1910-1992). 
L£ i.ooo. Portret oud-pre-
sident. 

LIBERIA 
28-3-'ii. Sterrenbeelden. 
Vier velletjes met ieder 
driemaal $ 100. Resp. ram, 
leeuw, boogschutter; maagd, 
stier, steenbok; kreeft, schor
pioen, vissen; tweelingen, 
weegschaal, waterman. 
28-3-'ii. Presidente Ellen 
lohnson Sirleaf (1938). 
Blok $45; blok $100, blok 
$ 100. Resp. presidente met 
Chinese president Hu lintao 
(1942); presidente; Sirleaf 
met Hu lintao. 
28-3-'ii. Amerikaanse Bur
geroorlog 150 jaar geleden. 
Vijf velletjes met ieder vier
maal $ 80. Velletje i: Slag bij 
Wilson Creek: -op alle zegels 
generaal-majoor Sterling 
Price en kapitein Nathaniel 
Lyon- Missouri wachtposten 
op Bloody Hill, Confederatie
batterij in actie, gewonde 
luitenant Omar Weaver, 2e 
Kansas infanterie op Bloody 
Hill; velletje 2: Slag bij Kes-
sler's Cross Lanes (op alle 
zegels brigadegeneraal John 
B. Floyd en kolonel Erastus 
Tyler) Confederatie-strijders 
in Kakawha Valley, 7e Ohio 
regiment bij Kessler's Cross 
Lanes, unionistenleger. 
Confederatie-leger bij Gauley 
River; velletje 3: Slag bij 
Hatteras Inlet (op alle zegels 
kapitein Samuel Barron en 
generaal-majoor Benjamin 
F. Butler) inname van Fort 
Hatteras, Union Atlantic 
squadron, USS Harriet Lane, 
USS Cumberland; velletje 
4: Slag bij Mesilla (op alle 
zegels luitenant-kolonel 
John R. Baylor en majoor 
Isaac Lynde), stad en vallei 
van Mesilla, Fort Filmore, 
Confederatieven bij Organ 

Mountains, Unionisten vuren 
over grote afstand; velletje 5: 
Slag bij Athens (op alle ze
gels kolonel Martin E. Green 
en kolonel Davis Moore), 
Confederatieven bij Favius 
River, Moore leidt troepen 
van Unionisten, cavaleristen 
treffen elkaar bij Athens, 
wachtpost van Green's Mis
souri State. 
28-3-'ii. Geboortecycli van 
maankalender. 
Velletje met twaalfmaal $ 25 
(driehoek). Rat, stier, tijger, 
konijn, draak, slang, paard, 
schaap, aap, haan, hond, 
varken. 

^tlE 
28-3-'ii. Inhuldiging presi
dent John F. Kennedy (1917-
1963) 50 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 80; 
blok $ 180. Verschillende 
portretten van oud-president 
Verenigde Staten. 
28-3-'ii. Barack Obama 
(1961) en Chinese president 
Hu Jintao (1942) 
Velletje met viermaal $ 75. 
Verschillende afbeeldingen 
van beide presidenten tijdens 
bezoek van Jintao aan Ver
enigde Staten. 
28-3-'ii. Koningin Elizabeth 
II (1926) 85 jaar. 
$ 80. Portret Britse vorstin. 
28-3-'ii. Verloving prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
$65,65; twee velletjes met 
ieder tweemaal $ 100. Ver
schillende afbeeldingen van 
het paar. 
28-3-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi, prinses Diana 
in India. 
Velletje met zesmaal $ 60; 
blok $ 360. Prinses resp. met 
meisje en menigte, tweemaal 
met Moeder Teresa (igio-
1997), met vrouw en kind, 
met mensen in steeg; bij Taj 
Mahal; met armen. 
28-3-'ii. Afrikaanse pad
denstoelen. 
Velletje met zesmaal $ 65; 
velletje met tweemaal $ 65. 
Resp. Boletus edulis, Pana-
eolus africanus, Chtopilus 
prunulus, Podaxis pistillaris, 
Amanita rubescens, Copri-
nus micaceus; Amanita phal-
loides, Amanita pantherina. 

ft- ,Mg«. ' ' ' 
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28-3-'ii. Vogels. 
Velletje met viermaal $ 80; 
blok $180; blok $180. 
Resp. Cisticola erythrops, 
Estrilda melpoda, Amandava 
subflava, Lagonosticta rubri-
cata; Tauraco persa; Estrilda 
caerulescens. 

MACAU 
ii-g-'ii. WWF*, vogels. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.50 ptcs. 
Resp. Pycnonotus sinensis, 
Streptopelia chinensis, Ixo-
brychus sinensis, Centropus 
sinensis. 

MAROKKO 
30-5-'ii. Flora en fauna. 
3.50, 8.40 Dh. Resp. kalkoe
nen (Meleagris gallopavo), 
hennabloem (Lawsonia 
inermis). 

27-6-'ii. Al Bahrid Bank. 
3.50 Dh. Symbolische afbeel
dingen van twee figuren met 
postembleem. 

30-6-'ii. Bekende personen. 
Vijfmaal 3.50 Dh. (samen
hangend). Historicus Moulay 
Abderrahmane Ben Zidane 
(1873-1946), koranweten
schapper Abou Chouaib 
Doukkah Essadiki (1878-
1938), oud-minister Moha
mad Ben Larbi Lamdaghri 
(1880-1964), intellectueel 
Mohamed El Mokhtar Soussi 
(1900-1963), wetenschapper 
Abdellah ben Abdessamad 
Guennoune (1908-1989). 
ij-j-'ii. Aidsbestrijding. 
8.40 Dh. Embleem 

MARSHALLEILANDEN 
7-7-'ii. Historische lucht
vaart, III. 
Vijfmaal $ 0.44 (samen
hangend). Eerste vliegtuig
landing op schip, vliegtuig 
tijdens eerste vlucht van 
Amerikaanse oost- naar 
westkust, eerste trans-Atlan
tische vlucht van dubbeldek
ker, zeppelin gereed voor 
eerste vlucht rond de wereld, 
vliegtuig boven Noordpool. 
7-7-'ii. Speciale tarieven. 
$4.95,10.95,13.95,14.95, 
18.30. Resp. 'Priotity Flat 
Rate' met zeilprauwen, 
'Medium Flat Rate' met fran-
gipanibloemen (Plumeria 
acutifolia), 'International Flat 
Rate' met vlag, 'Large Flat 
Rate' met kokospalmen en 
-noten, 'Express Flat Rate' 
met duiven. 

2i-7-'ii. Laatste vlucht 
Spaceshuttle. 
Velletje met zevenmaal 
$ 0.44. Verschillende afbeel
dingen van ruimteveren. 
22-7-'ii. Cultuur van Mar

shalleilanden, IX. 
Vijfmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Religieuze viering 
(igio), vrouwen vlechten 
dak van palmbladen (igi8), 
mannen met speren vissen 
in oceaan (1914), mannen 
malen pijlwortel (1909), 
tewaterlating boot (1904). 

MEXICO 
3-8-'ii. Dag van de Groot
ouders. 
$ 7.-. Kinderen en grootou
ders met zonnebloemen en 
boom. 
5-8-'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
$11.50. Bomen. 
8-8-'ii. Promotie filatelie. 
$ 7.-. Hand met vergrootglas, 
album, pincet, postzegels, 
vliegtuig, zonnebloem, 
embleem postdienst. 

i2-8-'ii. National Defensie-
school 30 jaar. 
$ 7.- Gebouw. 
i2-8-'ii. looe geboortedag 
Mario Moreno Cantinflas 
(I9ii-i9g3). 
$ 7.-, 11.50 (samenhangend). 
Portretten komiek, toneel-

i8-8-'ii. Onderwijsinstituut 
voor volwassenen 30 jaar. 
$ 7.-. Mensen met studie-
boeken. 

MICRONESIË 
6-4-'ii. Elvis Presley (ig35-
ig77) in film 'Paradise, 
Hawaiian Style'. 
Vier blokken $ 2.50. Twee
maal portret Amerikaanse 
zanger en acteur, filmposter, 
Presley en medespelers. 
6-4-'ii. Abraham Lincoln 
(i8og-i865). 
75 c ; blok $ 2.50. Resp. por
tret oud-president, zittende 
Lincoln. 
6-4-'ii. Amerikaanse Burger
oorlog 150 jaar geleden. 
Twee velletjes met ieder vier
maal 98 c. Velletje i: Slag bij 
Head of Passes (alle zegels 
met portretten van com
modore George N. HoIIins 
en kapitein John Pope), 
tweemaal USS Manassas, 
tweemaal USS Richmond; 
velletje 2: Slag bij Bali's Bluff 
(alle zegels met portret
ten van kolonel Nathan G. 
Evans en generaal Charles P. 
Stone), troepen van Stone, 
Unionisten artillerie vuurt 
over Potomac-rivier, kaart 
van slagveld, overlijden van 
kolonel Edward D. Baker. 
Alle zegels met vlaggen. 
6-4-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Velletje met viermaal 75 c ; 
velletje met zesmaal $ i.-; 
blok $3.-; blok $3.-. Resp. 
vier verschillende afbeeldin-



gen van paus; driemaal paus 
met menigte, driemaal paus 
tijdens mis; tweemaal foto's 
van paus. 
6-4-'ii. Eerste mensen op 
Zuidpool 100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 98 c. 
Fryxell-meer, Noorse 
ontdekkingsreiziger Roald 
Amundsen (1872-1928), pin
guïns (Aptenodytes forsteri), 
zuiderlicht bij Zuidpoolsta-
tion Amundsen-Scott. Op 
rand kaart van Zuidpool. 

29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
98 c ; tweemaal 98 c. (sa
menhangend); blok $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van huwelijksdag van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
i4-7-'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Twee velletje met ieder 
viermaal 98 c. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
i4-7-'ii. Reptielen. 
Velletje met zesmaal 40 c.; 
velletje met tweemaal $ 1.25. 
Resp. schildpad (Ocadia 
sinensis), gekko (Gehyra 
oceanica), gekko (Perochi-
rus ateles), gekko (Gehyra 
mutilata), gekko (Lepidodac-
tylus lugubris); skink (Emoia 
caeruleocauda), schildpad 
(Cheloniamydas). 

MONGOLIË 
29-5-'n. De verborgen ge
schiedenis van de Mongolen, 
II. 
Zesmaal i.ooo T.; tweemaal 
blok 1.500 T. Verschillende 
afbeeldingen van Mongoolse 
leiders sommigen op paard 
met gekalligrafeerde tekst. 
i4-6-'ii. Dieren. 
I.OOO, I.OOO, 1.200, 1.200 T. 
Yak, kameel, rendier, Mon
gools paard. 
8-7-'ii. Volksrevolutie 90 jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal 600, 
eenmaal 1.200 T. Portretten 
van revolutionaire leiders. 
8-7-'ii. Mongoolse rijk. 
Blok 2.000 T.; blok 2.000 T. 
Dzjengis Khan, medaille in 
de Orde van Dzjengis Khan. 

28-7-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philanippon in Tokio. 
800 op 4 T. Opdruk op blok 
Yvert Blok 81 (ig8i) Vrouw 
met kind. 

MOZAMBIQUE 
30-i-'io. Bloemen. 
Velletje met zesmaal 175 mt.; 
velletje met zesmaal 130 mt.; 
blok 175 mt.; blok 175 mt. 
Paeonia resp. Paeonia 
lactiflora en Paeonia moutan, 
Paeonia albiflora en Paeonia 
foemina, Paeonia pere-
grina en Paeonia moutan, 
Paeonia moutan en Paeonia 
tenuifolia, Paeonia nezhnyi 
en Paeonia officinalis, 
Paeonia arborea en Paeonia 
mascula; Neobenthamia 
gracilis, Aerangis distincta, 
Disa cardinalis, Mystacidium 
venosum, Phalaenopsis 
equestris, Vanda luzonica; 
Paeonia tenuifolia; Dendro-
bium gonzalesii. 

30-i-'io. Vogels en planten. 
Twee velletjes met ieder 
zesmaal 20 mt.; drie velletjes 
met ieder zesmaal 33 mt.; 
vijfmaal blok 175 mt. Resp. 
Columba aquatrix, tweemaal 
Columba guinea, tweemaal 
Streptopelia senegalensis, 
Columba livia; Apaloderma 
vittatum en Sesuvium por-
tulacastrum, Corythaeola 
cristata en Premna leucos-
toma, Lybius bidentatus en 
Ehretia rigida, Ispidina picta 
en Tamarindus indica, Tra-
chyphonus erythrocephalus 
en Pterocarpus indicum. In
dicator indicator en Dracaena 
fragrans; Morus capensis, 
Rynchops flavirostris, Tha-
lasseus bergii, Sterna dougal-
lii, Larus dominicanus, Larus 
pipixcan; Circaetus gallicus, 
Terathopius ecaudatus, 
Melierax metabates, Melierax 
canorus, Pandion haliaetus, 
Elanus caeruleus; Psittacus 
Erithacus, Agapornis nigri-
genis, Psittacula krameri, 
Agapornis personata, Poi-
cephalus gulielmi, Poicepha-
lus senegalus; Columba livia; 
Vidua paradisaea; Pelecanus 
rufescens; Haliaeetus vocifer; 
Psittacus Erithacus. 
30-i-'io. Klimaatverande
ring. 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. ijsbeer 
(Ursus maritimus), zeearend 
(Haliaeetus vocifer), Su-
matratijger (Panthera tigris 
sumatrae), Noorse stern 
(Sterna paradisaea), visarend 
(Pandion haliaetus), rode 
wolf (Canis rufus); zeemeer
min en congrescentrum 
Kopenhagen. 
30-i-'io. Vulkanen. 

Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. runderen 
vluchten voor uitbraak, la
vatunnel, robotten, uitbraak 
van Vesuvius, ontstaan van 
eiland, godenfiguur Sadiman 
(Tanzania); Piton de la Four-
naise op Reunion. 

30-i-'io. WWF*, roananti-
lope. 
Viermaal 33 mt.; blok 
175 mt. Hippotragus equinus 
resp. bok, koe met kalf, 
paar bij drinkplaats, kudde; 
grazend dier. 

MYANMAR 
i6-6-'ii. Nieuwe regering. 
Tweemaal 500 k. Gebouwen. 

NAMIBIË 
2i-6-'ii. Aloë. 
Driemaal Postcard Rate. Aloë 
variegata. Aloë gariepensis. 
Aloë striata ssp. karasber-
gensis. 

NIEUW-CALEDONIË 
6-8-'ii. Pare de la Rivière 
bleue. 
Velletje met viermaal iio F. 
Orchidee (Syzygium acre) 
met conifeer (Araucaria 
cunninghammii), bloem 
(Montrouziera gabriellae), 
waterval, vogel (Rhynochetos 
jubatus). 

8-8-'ii. Unesco werelderf
goed, Ouvea Lagoon, 
75 F. Landkaart, schild
padden op strand, vogel, 
Unesco-beeldmerk. 

8-8-'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
120 F. Palmvaren in bos. 
8-8-'ii. Fort Ouegoa 
75 F. Fort. 

NIEUW-ZEELAND 
7-9-'ii. Wereldbeker rugby in 
Nieuw-Zeeland. 
$ 15.-(3D-beeld). Trofee 
'Web Ellis Cup'. 

PALAU 
ii-3-'ii. Barack Obama 
(1961) bij Algemene Vergade
ring Verenigde Naties. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Obama met resp. vlag, 
Kirgizische presidente Roza 
Otunbaeva (1950), Filippijnse 
president Benigno Aquino 
{i960), VN-vlaggen. 
ii-3-'ii. John F. Kennedy 
(1917-1963) 50 jaar geleden 
geïnstalleerd als VS-presi-
dent. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van Kennedy. 

ii-3-'ii. Amerikaanse Bur
geroorlog 150 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van oud-president Abraham 
Lincoln (1809-1865). 
ii-3-'ii. Paus Benedictus 
(1927) bezoekt Spanje. 
Velletje met viermaal 94 c.; 
blok $ 2.50. Paus met prinses 
Letitzia (1972) en kroonprins 
Felipe (1968), kathedraal 
in Santiago de Compos-
tela, paus, paus met koning 
Carlos (1938) en koningin 
Sophia (1938); paus met 
kathedraal. 
ii-g-'ii. 60 jaar onafhan
kelijkheid. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indipex in New Delhi. 
Velletje met zesmaal 50 c ; 
blok $ 2.50. Revolutionairen 
en politici: Bhagat Singh 
(1907-1931), Lal Bahadur 
Shastri (1904-1966), Subas 
Candra Bose (1897-1945), 
Rajendra Prasad {1884-1963), 
Jawaharlal Nehru (1889-
1964), Sardar Patel (1875-
1950); Mahatma Gandhi 
(1869-1948). 
ii-3-'ii. Walvissen. 
Velletje met viermaal 75 c ; 
blok $ 2.50. Resp. Mesoplo-
don densirostris, Tasmacetus 
shepherdi, Ziphius cavi-
rosdon stejnegeri, Mesop-
lodon ginkgodens; Kogia 
breviceps. 

5-4-'ii. looe geboortedag 
Ronald Reagan (1911-2004). 
Velletje met viermaal 98 c. 
Verschillende afbeeldingen 

van oud-president Verenigde 
Staten. 
5-4-'ii. Elvis Presley (1935-
1977) in film 'Charro!'. 
Vier blokken met ieder 
$ 2.50. Filmaffiche met 
paard, driemaal foto van 
Amerikaanse zanger en 
acteur. 
25-5-'ii. Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
Velletje met viermaal 75 c ; 
blok $ 2.50. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
i3-6-'ii. Persoonlijk zegel. 
20 c. Kader met landsnaam. 
Centrale deel voor persoon
lijke invulling. 
i7-6-'ii. Koninklijk huwelijk. 
98 c ; tweemaal blok $ 2.-
(driehoekzegel). Verschil
lende afbeeldingen van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
i4-7-'ii. Elvis Presley (1935-
1977)-
Twee velletje met ieder 
viermaal 75 c. Verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se zanger en acteur. 
i4-7-'ii. Zeevogels. 
Twee velletje met ieder vier
maal 98 c ; tweemaal blok 
$ 2.-. Resp. Bubulcus ibis, 
Sula sula, Pelecanus conspi-
cillatus, Microcarbo mela-
noleucus; Larus ridibundus, 
Phaethon rubricauda, Egretta 
intermedia, Ixobrychus 
sinensis; Anous stolidus, 
Thalasseus bergii. 

PENRHYN 
i5-7-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Velletje met $ i.io, 1.20. 
Foto's van huwelijksceremo
nie van prins William (1982) 
en Catherine Middleton 
(1982). 

RAROTONGA 
22-7-'ii. Eilandgezichten. 
10, 20, 30, 50, 70, 80, 90 c , 
$ I.-, i.io, 1.20,1.50, 2.-, 
3.-, 4.-, 5.-. Resp. walvis
staart, palmboom en schip, 
zeester, zonsopkomst, rots, 
vlag, surfer en vliegtuig, 
zonsondergang, berg en 
vliegtuig, bomen aan de kust, 
geit, haan, klein eiland, vis, 
luchtopname. Ook vel met 
de zegels. 

SALOMONSEILANDEN 
i5-5-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Velletje met viermaal $ 7.50 
(samenhangend); velletje met 
tweemaal $ 15.-. Verschil
lende afbeeldingen van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 



SÄO TOMÉ ET PRINCIPE 
3ii'o8. Schilderijen van 
Alfons Mucha (18601939). 
Velletje met 5.000, 5.000, 
5.000, 70.000 Db; blok 
85.000 Db. Verschillende 
schilderijen van Tsjechische 
schilder. 

3ii'o8. i8oe geboortedag 
van Jules Verne (18281905). 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000,30.000 Db. Illustra
ties uit boeken van Franse 
schrijver. 
3ii'o8. Honden. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000 Db.; velletje met 
20.000, 20.000, 20.000, 
40.000 Db. Resp. dingo, 
faraohond, Mexicaanse 
naakthond, Basenji, Belgi
sche herder, Kaukasische 
herder, CentraalAziatische 
Ovcharka, Duitse herder. 
3ii'o8. Franse schilders. 
Vier velletjes met ieder 
15.000, 25.000, 30.000, 
30.000 Db.; velletje met vier
maal 25.000 Db. Werken van 
resp. Edouard Manet (1832
1883); Gustave Courbet 
((18191877); Pierre Bonnard 
(18671947); Paul Cezanne 
(18391906); Edgar Degas 
(18341917). 
3ii'o8. Overlijden Charles 
Heston (19232008). 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db.; blok 
100.000 Db. Scènes uit films 
van Amerikaanse acteur. 
3ii'o8. Paaseiland, zeil
schepen. 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000,40.000 Db. Stenen 
beelden met verschillende 
zeilschepen uit periode 1470
1612. 
3ii'o8.100 jaar helikopters. 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000, 40.000 Db. Resp. 
Franse constructeur Paul 
Cornu (18811944), helikop
termodel, type VS300A, 
OekraïensAmerikaanse 
constructeur Igor Sikorsky 
(18891972). 
3ii'o8. Watervliegtuigen. 
Velleqe met 20.000, 20.000, 
20.000, 40.000 Db. Resp. 
Sikorsky S43, Canadair 
CL215, Shin Maywa USiA, 
Grumman HU i5E Albatros. 
3ii'o8. Weekdierschelpen. 
Velletje met 20.000, 20.000, 
20.000, 40.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. Cypraea 
algoensis en Adamussium 

— colbecki, Lunatia grossularia 
=■ en Trophon geversianus, 

Buccinum undatum en Anga
S! ria vicdani, Mytilus edulis en 
■= Haliotis iris; (iardium edule 
► en Architectonica primitiva. 
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3ii'o8. Stuwdammen en 
zoogdieren. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Dammen resp. 
Nurek (Tadzjikistan) en Lynx 

lynx, Assoean (Egypte) en 
(iapra ibex nubiana, Drieklo
vendam (China) en Ailurus 
fulgens). Fort Peck (USA) en 
Sciurus carolinensis. 
3ii'o8. Zes jaar samenwer
king met Taiwan, vruchten. 
Twee velletjes met ieder 
i.ooo, 1.500, 2.000, 2.500, 
3.000 Db; blok 5.000 Db. 
Resp. avocado, jackfiruit, 
zuurzak, cherimoya, 
mango; guave, carambola, 
jujube, pommerak, papaja; 
presidenten Fradique Melo 
de Menezes (1942) en Chen 
Shuibian (1950). 

SEYCHELLEN 
i8'ii. Koninklijk huwelijk. 
3.50, 4., 7., 25.R. 
Verschillende afbeeldingen 
tijdens bruiloft: van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 

SIERRA LEONE 
253'ii. Afirikaanse rep
tielen. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le.; blok 8.000 Le. 
Crocodylus niloticus, Holo
dactylus africanus, Geoche
lone sulcata, Agama agama; 
Dendroaspis angusticeps. 
253'ii. Afiikaanse kikkers. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le.; blok 8.000 Le. 
Resp. Leptopelis vermicula
tus, Hyperolius marmoratus, 
Schismaderma carens, 
Xenopus laevis; Pyxicephalus 
adspersus. 
253'ii. 500e sterfdag 
Sandro Botticelli (14451510). 
Velletje met viermaal 
4.000 Le. Schilderijen 
'Portret van een jonge Man', 
'Vlucht naar Egypte', 'De 
kruisiging', 'Drie Wonderen 
van heilige Zenobius'. 
253'ii. Verloving prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
4.000 Le.; velletje met vier
maal 4.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van het paar. 
253'ii. Leiders van de 
SovjetUnie, Michael Gor
batsjov (1931). 
Twee velletje met ieder vier
maal 5.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van 
oudpresident onder andere 
met Ronald Reagan (1911
2004) en George H.W. Bush 
(iQM)
253'ii. 75e geboortedag 
Elvis Presley (19351977). 
Velletje met zesmaal 
3.500 Le.; velletje met vijf
maal 4.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se zanger en acteur. 
306'ii. WWF*, Gabonad
der. 
Viermaal 1.300 Le. (sa
menhangend). Verschil
lende afbeeldingen van Bitis 
gabonica. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF*. 

SINGAPORE 
i8'ii.EDB*5ojaar. 
ist Local, $ 2.. Resp. woord 
'Home', futuristische boom. 
88'ii. Nationale Dag, histo
rische plaatsen. 
50, 50 c , $ i.io, i.io; blok 
$ 2.. Residentiële wijken 
resp. nieuw JooChiat, nieuw 
Taman Jurong, oud Joo Chiat, 
oud Taman Jurong; samen
stelling van genoemde zegels. 

SRI LANKA 
Dec.'io. Heilige Emmanuel
kerk 100 jaar. 
5. R. Kerk in Moratuwa. 
i8i'ii. Waterreservoir en 
zuiveringsinstallatie 125 jaar. 
5. R. Dam bij Labugama. 

Jan.'ii. looe geboortedag 
P.R. Anthonis (igii2009). 
5. R. Portret van chirurg. 
23'ii. Luchtmacht 60 jaar. 
5. R. Vliegtuigen en heli
kopter. 
264'ii. Eerste bemande 
ruimtevaart 50 jaar geleden. 
5. R. (rond te maken). 
Kosmonaut Joeri Gagarin 
(19341968). 
2g4'ii. Boeddhisme. 
Zesmaal 5. R. (samenhan
gend). Handen en planeten, 
mensen symboliseren Boed
dhistische principes, respect 
voor ouderen, helpen van zie
ken, mensen belijden Boed
dhisme, mensen bouwen 
antinarcotica gemeenschap. 
i55'ii. Boeddhistische 
feestdag Vesak. 
Viermaal 5. R. (samenhan
gend). Kaart en gebouw 
waar belangrijke gebeurte
nis en leven van Boeddha 
heeft plaatsgevonden in 
resp. Lumbini, Bodhgaya, 
Varasani, Kusinara. 

ST. HELENA 
ig'ii. Koninklijk huwelijk. 
15, 35, 40, 60, £ I.. Verschil
lende afbeeldingen tijdens 
bruiloft van prins William 
(1982) en Catherine Middle
ton (1982). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
207'ii. Zeilen, 
e 1.05. Zeilboten. 

SURINAME 
io8'ii. Apen. 
A, SR$2.55,4., 6., 8., 
9. (samenhangend). Resp. 
Papio hamadryas, Sagui
nus oedipus, Cebus paella, 
Erythrocebus patas, Macaca 
nemestrina, Chlorocebus 
pygerythrus. 

SYRIË 
20II. Nationale Dag. 
£25. Hand met vlag. 
2011. Dag van de Arbeid. 
£ 50. Bakker met brood en 
oven. 

2011. Aidsbestrijding. 
£ 25. Hoofden en embleem. 
2011. 58e Internationale 
beurs van Damascus. 
£ 15. Wereldbol en linten. 
2011. Bloemen. 
Vijfmaal £ 50 (samenhan
gend). Oleander, lelietjevan
dalen, lotus, strelitzia, dahlia. 

TANZANIA 
3i3'ii. Walvissen. 
Velletje met zesmaal 
1.250 Sh.; blok 3.800 Sh. 
Orcinus orca, Physeter ma
crocephalus, Delphinapterus 
leucas, Megaptera novaean
gliae, Eschrichtius robustus, 
Eubalaena australis; Balae
noptera musculus. 

THAILAND 
i22'ii. Overdrukken. 
12. B. op 9. B., 50 B. op 
g. B.; velletje met twaalfmaal 
50 B. op 9. B. Resp. fran
keerzegel met portret koning 
Bhumibol, zegels Yvert 1725 
(igg7) koning met satelliet 
'Telecom'; zegels Yvert 2471
2482 (2008) religieuze kunst: 
boeddhistische amuletten. 
207'ii. Provinciale emble
men, VI. 
Velletje met tienmaal 3. B. 
Samut Sakhon: Chinese 
jonk, Sa Kaeo: vijver met 
lotusbloemen en opkomende 
zon, Saraburi: piramidedak. 
Sing Buri: standbeelden van 
elf Thaise helden, Sukhothai: 
koning Ramkhamhaeng de 

Grote, Suphan Buri: koning 
Naresuan de Grote, Surat 
Thani: stupa van Chaiya, Su
rin: hindoegod Indra, Nong 
Khai: vijver met lotusbloemen 
en bamboeplanten, Nong 
BuaLamPhu: koning Nare
suan de Grote met zwaard. 

2g7'ii. Thaise alfabet. 
Vel met 24 maal i. B.; vel 
met 20 maal i. B. Resp. kip, 
kuiken en eieren, flessen, 
os, jongen, klok, slang, 
kommen, goudkleurig voor
werp, olifant, kettmg rond 
boomstam, bomen, meisje, 
helm, groen voorwerp, 
gouden voorwerp, gezicht 
van meisje, oude man, 
vrouw, jongen, schildpad, 
geldzak en envelop, soldaat 
met geweer, vlag; muis, 
bladeren, vis, bij op bloem, 
kruik, gouden kistje, lippen 
en tanden, zeilboot, ezel, 
man in traditioneel kostuum, 
boot, aap in boom, ring, huis 
en boom, vrouw, tijger, doos 
met open deksel, vlieger, 
plant in pot, uil op tak. 

il fllWIIiiÉ 

48'ii. Nationale Communi
catiedag. 
3. B. Verschillende Thaise 
postzegels met communica
tieapparatuur. 
48'ii. Postzegeltentoon
stelling in Bangkok, dansers. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
Likaydansers en danseres
sen. Ook velletje met de 
zegels (verkoopprijs 30. B). 
g8'ii. Filatelistenassociatie 
van Thailand. 
3. B. Zegelopzegel 3. B. 
Yvert 2252 (2005) met portret 
van beschermvrouw prinses 
Maha Chakri Sirindhorn met 
historische brief 
log'ii. 150e geboortedag 
koningin Sri Savarindira 
(18621955), I!. 
Velletje met viermaal 3. B. 
Verschillende afbeeldingen 
van grootmoeder van koning 
Bhumibol met familieleden. 

TRISTAN DA CUNHA 
ig'ii. Koninklijk huwelijk. 
Viermaal 70 p. Verschillende 
afbeeldingen tijdens bruiloft 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 



TUVALU 
30-i-'ii. Walvissen. 
Velletje met zesmaal $ i.-; 
blok $ 3.-. Resp. Orcinus 
orca, Globicephala macror-
hynchus, Peponocephala 
electra, Feresa attenuata, 
Pseudorca crassidens, Phy-
seter macrocephalus; Kogia 
sima. 
i5-2-'ii. Elvis Presley (1935-
1977)-
Twee velletjes met ieder vier
maal $ 1.30. Resp. viermaal 
Amerikaanse zanger en 
acteur op podium; viermaal 
afbeeldingen uit programma 
'68 Special'. 
28-2-'ii. Amerikaanse Bur
geroorlog 150 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
blok $ 3.-. Tweemaal oud-
president Abraham Lincoln 
(1809-1865), luitenant-gene
raal Uysses S. Grant (1822-
1885), generaal George G. 
Meade (1815-1872); Lincoln 
in stoel. 
i5-3-'ii. Vrijheidsbeeld 125 
jaar. 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
blok $ 1.30. Verschillende 
foto's van standbeeld. 

29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Tweemaal $ 1.30 (samen
hangend), tweemaal $ 1.30 
(samenhangend); blok $ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van huwelijksdag van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
6-7-'ii. Papegaaien van de 
Zuid-Pacific. 
Zesmaal $ i.- (samenhan
gend); blok $ 3.-. Kaarten en 
papegaaien resp. Platycercus 
icterotis, Barnardius zonari-
us, Melopsittacus undulatus, 
Platycercus venustus, Purpu-
reicephalus spurius, Polytelis 
anthopeplus; Aprosmictus 
erythropterus. 

i5-7-'ii. Barack Obama 
(1961) ontmoet Australische 
premier Julia Gillard (1961). 
Velletje met tweemaal $ 1.25; 
velletje met viermaal $ 1.30. 
Verschillende afbeeldingen 
van paar. 
4-7-'ii. Amerikaanse Burger
oorlog 150 jaar geleden. 
Twee velletjes met ieder vier
maal $ 1.30. Velletje i: Slag 
bij Stones River (alle zegels 
met portretten van generaal 
Braxton Bragg en generaal-
majoor William S. Rose-
crans), Rosecrans verzamelt 
troepen. Union Army vlucht 
voor aanval Confederatieven, 
frontale aanval Confederatie
ven, Rosecrans probeert troe
pen te speren; velletje 2: Slag 
van Wilderness Alle zegels 
met portretten van Robert 
E. Lee en Ulysses S. Grant) 
slag bij Orange Courthouse, 
duisternis in woud, aanval 
Pontomac-leger, gewonde 
soldaat. 

URUGUAY 
ii-8-'ii. Voetbal, Uruguay 
winnaar Copa America 2011. 
Vel met 24 maal $ 6. Trainer 
en spelers van winnend team. 

VANUATU 
27-7-'ii. Kikker. 
45, 70,140, 200 vt. (samen
hangend); velletje met 120, 
200 vt. Verschillende afbeel
dingen van Litoria aurea 
met lotusbloem (Nymphaea 
caerulea). 

'"'ïaiiA*' 
VERBNIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
4-4-'ii. Postzegeltentoon
stelling Golfstaten. 
1.50 Dh. Valk en nationale 
kleuren. 

VERBNIGDE NATIES 
i3-io-'ii. Jaar van de Bossen. 
US$ 0.44, 0.98 (samenhan
gend); Zw.Fr. 0.85,1.40 
(samenhangend); € 0.62, 
0.70 (samenhangend). 
Resp. boom met wortels 
en verschillende dieren en 
maskers; boombladen met 
vogels en zeewier met koraal; 
decoratieve boom en gesti
leerde figuren. 

VERENIGDE STATEN 
ig-S-'ii. 'Doe de groeten'. 
Vijfmaal Forever. Afbeel
dingen uit animatiefilms 
van Pixar Studio's (Walt 
Disney Company): Lightning 
McQueen en Mater uit Cars, 
Remy de Rat en Linguini uit 

Ratatouille, Buzz Lightyear 
met drieoog aliens uit Toy 
Story, Carl Fredricksen en 
Dug uit Up, robot Wall-E uit 
Wall-E. 

20-9-'ii. Behoud bedreigde 
diersoorten. 
44-1-11 c. Tijger (Panthera 
tigrisaltaica). 

lö-g-'ii. Serie 'Black Heri
tage'. 
Forever. Portret politica Bar
bara Jordan (1936-1996). 
28-g'ii. Romare Bearden 
(1911-1988). 
Viermaal Forever. Verschil
lende moderne schilderijen 
van Amerikaanse schilder. 
ij-io-'ii. Kerst. 
Forever. Schilderij 'Madonna 
van de Kandelaar' van Rap
hael (1483-1520). 

ZIMBABWE 
27-7-'ii. Nationale helden. 
25, 30, 85 c , $ I.-. Resp. 
activist en politicus Tarcis-
sius Malan George Silundika 
(1929-1981), politica Julia 
Zvobgo (1937-2004), po
liticus Ariston Magurany-
anga Chambat (1934-1995), 
oud-minister Joseph Luke 
Culverwell (1918-1993). 

ZUID-AFRIKA 
30-6-'ii. Inheemse muziek
instrumenten. 
Velletje met tienmaal 6.- R. 
Gwashi (snaarinstrument), 
ramkie (luit), sansa (duim
piano), trommels, bullroarer 
(draaiende schijf maakt brul
lend geluid), dierenhoorns, 
fluit, xylofoon, enkelratels, 
boog met snaar. 

i l 

i2-8-'ii. 'Groene aarde, 
gezonde tuin'.VelletJe met 
zesmaal B4. Spinazie, 
tomaten, rode biet, wortelen, 
kool, flespompoen. 

ZUID-SOEDAN 
Juli '11. Onafhankelijkheid. 
SSDG £ I.-, 2.50, 3.50. Resp. 
vlag, staatswapen met Afri
kaanse visarend (Haliaeetus 
vocifer), nationale held John 
Garang (1945-2005). 

* Gebruikte afkortingen: 
EDB Economie Develop

ment Board 
OECD Organisation for Eco

nomie Cooperation 
and Development 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons 

TGV Train Grande Vitesse 
UEFA Union of European 

Football Associations 
Unesco United Nations Edu

cational Scientific and 
Cultural Organization 

WWF World Wildlife Fund 

** Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Konijn 3-2-'!! tot 
2 2 - 2 - ' l 2 . 

DEENSE RADERSTOOMBOOT 150 JAAR 

^ > ^ M 4 « ^ De Deense post heeft op 8 
juni jl. een zegel uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
feit, dat 150 jaar geleden de 
Raderstoomboot Hjejlen in 
gebruik is genomen. Het 
schip wordt door de Denen 
gezien als 's wereld oudste 
schip in zijn klasse. Hoewel 

het ontwerp van de zegels al 
in juni werd onthuld werd de 
juiste uitgiftedatum destijds 
niet bekend gemaakt. Het 
zegel, in de vorm van een 
sigarenbandje, heeft een 
waarde van 8.- kr. 
Het schip is nog steeds in 
de vaart en vervoert in de zo
mermaanden toeristen over 
meren bij Silkeborg. 

KLEURRIJK KERAMIEK UIT SPANJE 
De toeristen die de Spaanse 
stad Valencia al eens hebben 
bezocht zullen zeker ook 
kennis hebben gemaakt 
met de fraaie producten die 
de keramiekmakers uit de 
omgeving van de 'sinaas-
appelhoofdstad' hebben 
vervaardigd. Plaatsen als 
Manises, Alcaro en Paterna 
genieten wereldwijd bekend
heid als de bakermat van de 
Spaanse keramiekindustrie. 
Zowel hand- als fabrieks
matig worden hier sinds de 
middeleeuwen de fraaiste 
gebruiks- en siervoorwerpen 
geproduceerd. 
Om het belang van deze 
vaak kunstzinnige uitingen 
te onderstrepen hebben 

de Spaanse posterijen op 5 
september jl. vier zegels uit
gegeven waarop enkele fraai 
gedecoreerde voorwerpen 
staan afgebeeld. Het viertal 
zegels is samenhangend 
gedrukt en hebben ieder een 
waarde van € 0.80. 
De geglazuurde in reliëf 
gemaakte waterkan uit de 
negentiende eeuw is in 
vele kleuren versierd met 
een huis, bloemen en het 
hart van Jezus. Ook de met 
gazellen versierde vaas is 
gemaakt in de negentiende 
eeuw. Het is een replica van 
een identiek exemplaar uit 
de periode waarin moslims 
over grote delen van Spanje 
heersten. Op het bord van 

geglazuurd aardewerk staat 
de traditionele kleding van 
een Valenciaanse bruid afge
beeld. Het werd in Manises 
gemaakt in het midden van 
de negentiende eeuw. Het 
beeld op de laatste zegel is 
een fles die in reliëf deels van 
glas is gemaakt. De kleurige 
decoratie toont het profiel 
van een vrouwengezicht. 
Deze fles werd gemaakt in 
1910 in de fabriek van La 
Rosa in Manises. 
De vier hierbij afgebeelde 
kunstvoorwerpen zijn te 
bezichtigen in het Museum 
van Keramiek in Manises. 
Hier bevinden zich meer dan 
2.500 bijzondere keramische 
objecten. 



SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS-
JEFFREYGROENEVELD@)HETNET NL 

De Britse Royal Mail gaf 
eerder dit jaar een serie 
van acht zegels uit gewijd 
aan succesvolle musicals 
als Billy Elliott (i) en We 
Will Rock You, de musical 
gebaseerd op het werk 
van de band Queen (2). 
Het Britse publiek was in 
de jaren veertig en vijftig 
van de vorige eeuw ge
wend geraakt aan groots 
opgezette Amerikaanse 
filmmusicals. Theater
producenten meenden, 
dat de tijd rijp was om 
origineel Engels werk 
naar de schouwburgen 
te brengen. Dat was een 
riskante onderneming, 
want er was veel geld mee 
gemoeid en een garantie 
op succes was er niet. In 
de Verenigde Staten was 
er inmiddels een rijke 
musicaltraditie ontstaan 

met Broadway als musi
calmekka (3), maar die 
was er in Engeland niet. 
Om enigszins het risico te 
verkleinen koos men voor 
een bekend verhaal van 
een populaire schrijver: 
Oliver Twist van Charles 
Dickens. Lionel Bart 
bewerkte het verhaal en 
schreef de muziek en met 
succes. Als Oliver! werd 
de musical een regelrech
te hit (4). 

Erkenning 
De musical is een thea
tervorm, waarin verschil
lende disciplines verenigd 
zijn. Er wordt in gezon
gen, gedanst en geacteerd 
en zeker de grotere pro
ducties zijn vaak een lust 
voor het oog met fraaie 
kostuums en overvloedige 
decors. De huidige musi

cals vinden hun wortels in 
oudere kunstvormen als 
de 'opéra comique' en de 
operette (5), maar ook de 
revue en de Amerikaanse 
'vaudeville'. Lange tijd 
hebben liefhebbers van 
de kunst met een grote 
'K' neergekeken op het 
genre, maar steeds meer 
krijgt de goede musi
cal ook uit die kringen 
de waardering die het 
verdient. Dat heeft waar
schijnlijk ook te maken 
met de kwaliteit van de 
acteurs en dansers in 
deze musicals, die beter 
opgeleid zijn om in een 
musical te spelen dan in 
het verleden. 

Experimenten 
Over het algemeen wordt 
het stuk "The Black 
Crook" beschouwd als de 
eerste echte musical. Het 
ging in 1866 op Broadway 

in première. In dit stuk 
was er voor het eerst een 
samenhang tussen de 
dialogen en de muziek 
en werden de verschil
lende rollen gespeeld 
door acteurs en niet door 
zangers, zoals bijvoor
beeld in opera's het 
geval was. In Frankrijk 
werd ondertussen ook 
druk geëxperimenteerd 
met nieuwe theatervor
men. Jacques Offenbach 
schreef verschillende 
operettes die door het 
publiek zeer gewaardeerd 
werden, al was het maar 
vanwege de dames die in 
spetterende dansnum-
mers soms net meer van 
zichzelf lieten zien dan 
men in het dagelijks 
leven gewend was (6). In 
Wenen verrichtte Johan 
Strauss junior baanbre
kend werk met stukken 
als Die Fledermaus en 

Die Zigeunerbaron (7,8). 
In Engeland vierde het 
duo William S. Gilberten 
Arthur Sullivan triomfen 
met komische opera's die 
vaak in exotische oorden 
gesitueerd waren (9). 

Verdwenen 
Het begin van de twintig
ste eeuw was de bloeitijd 
van theatervormen die nu 
zo goed als verdwenen 
zijn. In de VS was er het 
'vaudeville'-theater, waar 
afzonderlijke acts werden 
opgevoerd. George Cohan 
(ID) was bij het publiek 
zeer geliefd en een van 
de sterren van zijn tijd. In 
Engeland was er de "mu
sic hall" waar eigentijdse, 
soms wat ondeugende, 
liedjes ten gehore werden 
gebracht afgewisseld met 
cabaret en diverse acts, in 
Nederland was de revue 
populair, een mix van 
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dans en zangnummers, 
variété en korte sketches. 
Al deze theatervormen 
kwamen uiteindelijk 
samen in de musical, 
waar alle losse elementen 
tot een eenheid werden 
gesmeed. Vanaf de jaren 
twintig begon de opmars 
die uiteindelijk niet te 
stuiten is gebleken, 
mede door de komst van 
de geluidsfilm. In 1927 
ging The Jazz Singer met 
Al Jolson in première 
(11). Voor het eerst kon 
het bioscooppubliek de 
stemmen van de acteurs 
horen en de liedjes uit de 
film zien met de originele 
soundtrack daarbij. Het 
was een sensatie van de 
bovenste plank en door 
het verbeteren van de 
opnametechnieken kon 
Hollywood steeds beter 
voldoen aan de vraag naar 
meer met als voorlopig 
hoogtepunt de m 1939 
uitgekomen film The 
Wizard of Oz met Judy 
Garland in de hoofdrol 
(12). 

Vernieuwing 
Componisten en tekst

dichters verwierven roem 
door de musical, die ze 
innoveerden en perfec
tioneerden (13). Richard 
Rodgers en Lorenz Hart 
veroorzaakten opschud
ding met de musical Pal 
Joey, waarin de hoofd
persoon een crimineel is. 
De broers George en Ira 
Gershwin veroorzaakten 
opschudding met Porgy 
en Bess, waarvan de cast 
geheel uit zwarte acteurs 
bestond (14). De teksten 
van Cole Porter blinken 
tot op de dag van vandaag 
uit door hun spitsvondig
heid (15). En Richard 
Rodgers maakte na de 
dood van zijn collega Hart 
samen met Oscar Ham
merstein de kaskraker 
The Sound of Music, die 
in de filmbewerking de 
musical aller musicals is 
geworden. 

Maatschappijkritiek 
Terwijl men in Engeland 
aan Oliver! werkte, was 
men ook in Nederland toe 
aan de introductie van de 
musical. Helemaal onbe
kend was het publiek er 
niet mee. Onder invloed 

van Duitse schlagerfilms, 
waarvan sommige regis
seurs in de jaren dertig 
naar Nederland vluchtten, 
waren er bewerkingen 
geweest van populaire 
volkstoneelstukken als 
Bleke Bet en de Jantjes. Ze 
bevatten vlotte deuntjes, 
die door de filmcritici van 
die tijd werden neergesa
beld als overbodig, maar 
het pubhek stroomde 
in groten getale naar de 
bioscopen. Zeker ook 
omdat geliefde acteurs 
als Fien de la Mar, Corrie 
Vonk en Louis Davids 
hun medewerking eraan 
verleenden. Zal het toeval 
zijn dat Wim Sonneveld 
(16), bewonderaar en 
leerling van Davids 25 jaar 
later aan de wieg staat van 
de Nederlandse musical? 
Na een kort verblijf in de 
Verenigde Staten, waar hij 
onder andere een rolletje 
heeft in de musical Silk 
Stockings met Fred Astai
re (17), speelt Sonneveld 
de rol van professor Hig
gins in My Fair Lady (18). 
Avondaanavond trekt de 
musical volle zalen en pas 
na ruim 700 voorstellin

gen stopt men. Nederland 
is klaar voor de musical, 
maar wie nu denkt dat het 
succes vanzelfsprekend 
is, vergist zich. De Neder
landse versie van Oliver! 
flopt, net als The Sound 
of Music die door de van 
nazisympathieën verdach
te hoofdrolspeler Johan 
Heesters negatieve pu
bliciteit krijgt. Pas als in 
1964 Annie M.G. Schmidt 
een musical schrijft keert 
het tij (19). Aanvankelijk 
werd Schmidt gevraagd 
om een Amerikaanse mu
sical te bewerken, maar 
zij maakt liever iets zelf 
Het wordt "Heerlijk duurt 
het langst" en het pubhek 
smult ervan. 
Het is het begin van 'de 
Nederlandse musical' die 
veel wegheeft van het Ne
derlandse cabaret, waarin 
de nodige maatschap
pijkritiek tot uiting komt. 
Tot in de jaren tachtig 
maakt het duo Annie 
Schmidt en componist 
Harry Bannink een aantal 
musicals vol liedjes die tot 
het standaardrepertoire 
van de gemiddelde Neder
lander zijn gaan behoren. 

Kaskrakers 
En dan wordt het opeens 
stil, de laatste musical 
van Annie M.G. Schmidt 
is minder succesvol. Jos 
Brink en Frank Sanders 
maken een aantal niet on
verdienstelijke musicals, 
die schatplichtig zijn aan 
de Broadwaymusical, 
maar het zijn toch relatief 
kleine producties. En dan 
waagt producent Joop van 
der Ende de gok. Hij laat 
de Engelse musical Cats, 
gebaseerd op het werk 
van T.S.Eliot (20), voor 
een Nederlands publiek 
vertalen en dat vergaapt 
zich massaal aan de 
karakteristieke katten. Er 
volgen andere vertalin
gen: Les Miserables, Miss 
Saigon, The Phantom 
of the Opera (21) en 
stuk voor stuk zijn het 
kaskrakers. Nederland 
sluit de musical definitief 
in zijn armen. Het wordt 
een echt musicalland, dat 
niet alleen eigen musicals 
produceert, maar ook 
exporteert en bestaande 
musicals naar een hoger 
niveau tilt met acteurs van 
internationale klasse. 
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AANGEBODiN 

yin^Tw.mntiefonline.nl Motiefpost

zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. Email 
rnhprrwiktor(a)home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229261611. 
www.srampsdns.com 

www.aephilatelie.nl voor al uw 
postzegels van vele landen. Voor 
meer informatie A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J Romkens. Telefoon 
0455462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37, 7772 NL Hardenberg. Telefoon 
0523272182. 

Postzegels hele wereld met af
beelding op www.wereldzegels.eii 
M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

vvww.filateliehpz.nl verrassend 
leuk en verrassend goedkoop. CPC 
Conny.s paketten centrale. CD. v/d 
Wel. Telefoon 0223614066. 

U boft als u nu kunt kopen plaat
fouten, druktoevalligheden enz. nu 
super voordelig Arend Spijkman, 
telefoon 0598393841. www.postze
gelfouten.nl 

Handboek postwaarden Nederland 
geheel bijgewerkt t.e.a.b. J. Kerse
maekers. Telefoon 0535722991. 

USA, NZealand, Austr., oud, 
nieuw, stuur lijst. J. Dijkstra, Lin

denoord 20, 8172 AL Vaassen. Tele

foon 0578571958. Email dijks2n(g^ 
gmail.com 

■̂  Kilowaar Duitsland grf w.b. nieuw 
2 400 gram 12 euro. Bank 894812335 
" H.J. de Vries Hillegom. Telefoon 
° 0252518302. 
a 
S Rusland, Ukraine en Witrusland 
^ nieuwe uitgiften leveren wij tegen 
2 gunstige prijzen. Mancolijsten 
ü zijn welkom. Adamphila, Postbus 

9642,1006 GC Amsterdam. Fax 
7 0 ^ +3120.6109745. 

POSTEX Apeldoorn. Pzh. Robert 
Wiktor. OostEuropa + motieven + 
rariteiten. Telefoon 0464512751. 
Email robertwiktor(g)home.nl 

www.philatplipamsrerdam.nl 
Ruim aanbod motief, met foto. Nu 
ook voor mancolijsten' K.A. Erke

lens. Telefoon 0206838643. 

Nederland, Europa, Overzee, Motief 
www.tenk3tephilatelie.nl Email 
info(g)tenkatephilatelie.nl Telefoon 
0646644808 of 0264722176. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd postze
gelverzamelingen en munten. Be
zoek aan huis mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 0104826725. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070
3388427 of 0651118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

Alle soorten massawaar, bundels en 
kilowaar wereld. Alleen afgeweekt. 
H. Koning. Telefoon 0621406037. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereni
ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 0703860232, zie www. 
sgbritannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veihngen, boekjes en veel ver
zamelplezier. Join the club, see you' 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411, 0181774870 of www, 
filitaha.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika? Maak eens kennis met ons, 
4 bijeenkomsten in Tiel, 4 veilingen, 
eigen blad, rondzend en meuwtjes
dienst. Contributie 20, euro. Inl. 
P. Mulder. Telefoon 0206197689. 
Email j 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse Kol., 
eigen blad, veilingen, rondz., 4 bij
eenkomsten p.j. in De Bilt. Contr. 19 
euro. Info: Pietjan Zwaag. Telefoon 
0206277894. Email: p.zwaagtg) 
hccnet.nl 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. bij
eenkomst in Utrecht met veiling en 
kwartaalblad. Bel H. Veen. Telefoon 
0793611910 wvnv.ksp.iberia.nl 

De VPVA Almere organiseert op 
zaterdag 5 november een Postze
geldag. Deze wordt gehouden in 
OSG De Meergronden, Marktgracht 
65, AlmereHaven. Handelaren, 150 
vijfcentboeken, verloting en gratis 
taxatie van postzegels en munten 
door De Hollandse Postzegel en 
Muntenveiling van 10 tot 15 uur. Inl. 

E. Slokker, telefoon 0365341427. 

Op 15 oktober a.s. is de 50e Dag v.d. 
Aerofilatelie en het 75 jarig bestaan 
van de Vliegende Hollander. 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 Zee

wolde zijn jaarlijkse Postzegeldag. 
Schriftelijke veiling van 300 aantrek
kelijk geprijsde kavels. Huur tafels: 
1,80 X 0,80 10 euro Flevoweg 69. 
Inl. F. Lohr, telefoon 0715149310. 

Ver. voor het Kind en Maximafilie 
houdt op zondag 23 oktober haar 
halfjaarlijkse bijeenkomst met 
veiling in De Bilt, Vergadercentrum 
Witte, Henri Dunantplein. Kom 
eens kijken, ook met leden welkom. 
Inl. P. Klaassen, telefoon 024
6771262 ofp.klaassen5(p)hetner.nl 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa. Al vanaf i960 de gespecia
liseerde vereniging in ons land. Een 
must voor elke VN en VE specialist. 
Een eigen meuwtjesdienst op thema, 
4 bijeenkomsten per jaar en 4X ons 
gerenommeerde tijdschrift "Gren
zeloos" per jaar. Internationale con
tacten. Contributie 25 euro per jaar. 
Voor inlichtingen: tel. 0334943567 
of email porfierfflhotmail.com 

Zat. 19 november Postzegelbeurs 
Emmeloord van 10.00 16.00 uur 
locatie ROC Friese Poort, Espeler
laan 74 Emmeloord. Inl. J. Elshof 
Telefoon 0527615628 

Postzegel en Poststukkenbeurs za
terdag 15 oktober van 10.00 16.00 
uur in "De Koepel" , Kapittelweg 
399a te Hilversum. Filatelisten 

Vereniging Hilversum en Omstre
ken. S.J. Nieuwendijk. Telefoon 
0355386170 

Op vrijdag 28 oktober 2011 
organiseert PV Onder de Loupe 
Noordwijk haar 41e Grote Veiling. 
Info 0622244752 of website www. 
onderdelniipe.nl 

Postzegelbeurs OHvZ Haarlem 9 
oktober a s. "Casca" Herenweg 
96, 2101MP Heemstede van 11.00 
15.30 uur. Nog enkele tafels vrij. 
Inl. M. Hagenaars. Telefoon 023

5334252

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrondzendin
gen per verzamelgebied. Contributie 
9 euro per jaar. Tegemoetkoming 
in portokosten. Ook inzenders van 
kwalitatief goed materiaal van harte 
welkom. Provisie 6% en voorschot
ten beschikbaar. Inzenden in CsK
boekjes; aankoopkosten boekjes 
worden bij afrekening vergoed. Zie 
www.sck.nii B.K. Okma. Telefoon 
0527615129. 

PostzegelAnsichtkaartenMun

tenbeurs zaterdag 26 november 
van 9.30 16.30 uur m Rijngaarde, 
Dronensingel i, 2411EV Bodegra
ven, NVPV afd. Bodegraven semi
handelaren aanwezig en ruiltafels 
Semihandelaren in postzegels, 
ansichtkaarten en munten kunnen 
nog tafels huren, 5 euro per tafel D. 
Verwoerd. Telefoon 0653260579. 
Tevens inleveren materiaal Postze
gelvriend. 

Ruilen: zend mij 300 zegels, 
hetzelfde aantal + kwaliteit retour, 
meer stuks per soort geen bezwaar. 
J. Dekker, Boezemsingel 362, 3034 
CD Rotterdam. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 
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Postzegels 
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Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
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DEZE MAAND VERWACHTE ^EiSILiS'Ü' gQD[p[IE[]a][L(2)\lR!/ME (ifc(a)(o;irreJUaMl^ 
K I L O W A A R ; LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 

M I ^ ^ I F I J <1 A l A P A N AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 10,00 25,00 47,50 
 ^ _ " ' h i l ' r j y  r ; ' ? ^ » C i  ^ * » \ i i BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 

G R O O T F O R M A A T M E T 2 0 1 1 / CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 — 
liAAlTA f^Df\f\T T U A I I A K i n DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
fVlMLIM V7rsVi/Vi/1/ inMILMrNU DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

G R O O T S I N G A P O R E G R O O T HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
w i  ^ v w i / w i i  w i  > r w i  » b w i ^ w w i . ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 

ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
A A N B I E D I N G E N ; FARCER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 

DC7rkCL< r \ M 7 C /^CLJCCI WCDMICI I I A i n C FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35 00 
BEZOEK O N Z E GEHEEL V E R N I E U W D E FRANKRIJK VEEL NIEUW I4,OO 34,00 68,00 

WEBSITE M E T ALLE K I L O W A A R FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 
, . , _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ . , Aip . l i »««> k.irrNfni'Ak.irN GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37 50 
I N 5 T E E K B O E K E N , A L B U M S , N E D E R L A N D IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 

EN B U I T E N L A N D J A A R G A N G E N E N J*^*^ LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00   
bii u v i i u i i u  i i ' < b r j<uii»^<iiiv^i.i< b i l KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 

SERIE'S, M U N T E N E N N O G ^ E E L M E E R . LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 3500 — 
>w A . J i LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
^ | . MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 

^ "^ ,^ NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
^ 250 gr i f NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

A I j C T p A l I C ^̂ IfOOSTENRUK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
* J T ^ + L ^ ^ i t ' ^ ^ SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

250 gr. jmt grooTtornTCiaT ^ ^ THAILAND MODERNE MIX 18,OO 42,so 
G R I E K E N L A N D . ^ ^ » U U , ^ ^ U S A LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 

9 7 50 " ^ ^ ^ , ^ i ^ * X i A WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 
mr N u ^ / , ^ B P w ' m ^ ^ WESTEUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 6o,oo 

^ ^ ^ Ä t e f c ^ IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55 00 — —

^ ^ ^ ^ P l N t M ^ « ' ' * * ■ ^ ■ ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
\ A / \ A M i o l ^ r ^ / * l A n n / > T n l ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 1500 3500 
W W W a l ^ I C V l d I I I V / I * I I I ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 
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Postzegelshouu 

P05TEX®2 0ii 
Rpeldoorn 

m 
15 oktober 
15 

Americahal 
Laan van Erica 50 
7321 BX Apeldoorn 
bereikbaar met: 
• Trein (station De Maten) 
• Auto A50 afrit 24 

Apeldoorn-Teuge 
GRATIS PARKEREN 

Open: 
vnjdag 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® Jeugdlioek 
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 met 
filatelistische activitei
ten 

• GRATIS CATALOGUS 

J. 

http://www.postex.nl



