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De Nederlandscne Postzegelveiling 

Vifamtm^ 
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OVERWEEGT U 
UW VERZAMELING 

TE VERKOPEN? 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 029443 30 20 
Fax. 0294  43 30 55 
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^ 1 ^ De Nederlandsche Postzegelwtttng

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


2 Euro Finland 2005 
u van € 30, voor € 14,95 

De 2 Euro munt van Finland uit 2005. 
Thema "60 Jaar UN". 
In FDC kwaliteit. 

+ het "Leuchtturm Euro Extra 
Album" voor uw 2 euro herdenkings

munten met extra muntbladen én 
ipverzichtsbladen met afbeeldingen 

an alle 2 euro munten. 
Normaal € 30,

%r kennismaking slechts € 14,95 

Telefonisch bestellen: 
0332982353 

Opruimingspartij 'Tosifris" 
Nu van € 150, voor € 71 ,

Lekker schatgraven! Een grote partij vol met schitterende postzegelvellen en 

blokken uit WestEuropa en NoordAmerika. Met o.a. blokken en velletjes van 
België, USA, Duitsland, Engeland, Canada, Zweden, etc. Goed voor vele dagen 
plezier...lekker uitzoeken, sorteren en in uw verzameling opbergen. In deze par

tij met een zéér hoge cataloguswaarde vindt u gegarandeerd vele dure blokken. 
Alles postfrisi Met luxe album. 
Op = op. Slechts 1 opruimingspartij per adres. 

Collectie "Birds of the USA" 
De 50 Vogels van 
de 50 Staten van 

Amerika. 

Nu van 
€ 139,

voor € 99,

)e USA heeft in 1982 
Ie schitterende postze

;el collectie "American 
lirdlife" uitgegeven. De 

mooiste vogel van SWAfTOIÜIanse s taarF^ 'ëën ' ^s tzege l vereeuwigd. De 
collectie bestaat dan ook uit 50 postzegels. Voor elke staat één. U kunt nu in 
het bezit komen van deze unieke complete collectie. Beperkt verkrijgbaar. Nu 
tijdelijk met gratis luxe album. De waarde is € 139,. Nu voor slechts € 99,. 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen (postzegel niet nodig!) aan: 

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten 
of bel: 0332982353 

bestel per email: info@edelcollecties.nl 
^ , 

VOORDEELBON 
Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis (a.u.b. aankruisen): 

ü 2 Euro Finland met album C] Opruimingspartij postfris ü USA Vogel 

Collectie □ X insteekboeken □ Collectie "1000 Postzegels" 

□ Rubens postzegel velletje 

Naam: hr/mw 

Adres: 

Postcode/plaats:. 

_ 

Telefoonnummer: 

+ € 2,35 of € 3,95 als bijdrage in de porto en verpakkingskosten 

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

U via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b uw bank of giro rekenlngnr invullen) 

U met de bijgesloten acceptgirokaart (+ 0,45 euro voor bankkosten) 

Bank/Gironummer J L I J I L I 

lop kwaliteit insteêl 
• ambachtelijk gemaakt 

• linnen gebonden 
• volledig vlakliggend 

• formaat 30 x 23 cm • 16 bladzijden 
• dubbel pergamijn tussenblad 

• gouddruk 

Groot ingekocht: 
nu voor 
absolute stunt

prijzen I 

1 insteekboek 
5 insteekboeken 
10 insteekboeken 

Prijzen per stuk. Op 

Postzegel Verzameling 
"1000 Postzegels" 

Nu van € 40, voor 9,95 € ! 
Éénmalig... een grote en vooral 
schitterende verzameling van 
1000 (!l) verschillende postzegels 
uit alle delen van de wereld! Voor 
beginnende én gevorderde verza

melaars. Prachtige motiefzegels, 
bijzondere uitgiften, herdenkings

zegels, oude en klassieke zegels 
(soms meer dan 100 jaar oud!)... 
etc. etc. Voor vele avonden ple

zier: uitzoeken, sorteren, bekijken 
en genieten... 

Nu als kennismaking van € 40,

voor € 9,95. 

Bestel zo snel mogelijk, 
want op = op! 

Rubens postzegels 
van € 8,50 voor € 2,95 

Ook in het buitenland 
wordt aandacht 
besteed aan één van 
de grootste schilders 
van de wereld: Peter 
Paul Rubens. 
Schitterend postzegel

vel van Grenada in luxe 
postfrisse kwaliteit! 

Op = op. 

Nu slechts € 2,95 

EDEL 
Tel. 0332982353 

webwinkel: www.edelcollecties.ni 

lnfo@edelcollecties.nl 

EDEL 
COLLECTIES 

mailto:info@edelcollecties.nl
http://www.edelcollecties.ni
mailto:lnfo@edelcollecties.nl
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Firma Van MastrtiJI ■ 
Boiers looi 62 Ä 64  3011 HJ ROTTtllDAM 

S A F E N E D E R L A N D i n i e m p i s i t e i w w w . s a f e n e d e r U n d . n l 

Ima i t : m.masir l( i t "wx5.nl 

\ FILATELIE DE BOEIER 4

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

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

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

?f e Cap l̂se Mstzef eliieiirs 
Zaterdag 26 en zondag 27 november 2011 
Capeile a/d Ijssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

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

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

IJ (Fl LATE LI STEN VER ENIG ING)' 

SSEL& LEKSTREEK 
Volgende beurzen 2012 zijn op: 

25/26 februari, 29/30 september en 24/25 november 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

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

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 
(ooii op afspraali) 

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

http://www.safenederUnd.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@pzh-vanvliet.nl


Your partner for 
PHILATELY &NUIVIISIVIATICS 

CONSIGN TO US! 

For future auctions we are always looking for single lots, 
accumulations, specialized collections, complete estates 
and coins - worldwide. 

Your consignment is welcome at any time' An insured 
pickup service by FEDEX is always possible - for large or 
valuable consignments we can visit you personally. 

Alternatively we offer OUTRIGHT PURCHASE! 
Top prices paid immediately, finder's fee for agents 
guaranteed. Please contact us! 

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

i^^ky 
Christoph Gartner 

il>il]|>lliit„iii»iWiW>i' 

UPCOMING AUCTIONS REVIEW 

20'" AUCTION// 3'" - S'" of November 2011 
View unsold lots on: www.auktionen gaertner.de 
21''AUCTION// 6* - 1 0 * of February 2012 
Your consignment is welcome till the 5*" of December 2011! 

facts and figures you can rely on 

total sale (net before tax) 

(all figures without tax) 

start 120 000 € hammer 205.000 € 
hammer 50.000 € 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG / ^ / ^ 
steinbeisstr.6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany -Tel. +49-(0)7142-789400 I i " T 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de \ ^ ^ ^ X ^ J « 

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


TenKate 
PHILA'IELIP: 

Bekijk ons groeiend aanbod op 
www.tenl<atephiilatelie.nl of bezoek onze stand 
tijdens een van de grote postzegelbeurzen 
Meer weten over ons groeiend aanbod Nederland, Europa, Overzee 
of ruim 200 motieven 7 Bel: 06466 44 808 of 026 4722 176 

VERZAMELBEURS HENGELO 
zondag 13 november 2011 

Hotel vd Valk, Bornsestraat 400, 7556 BN 
Open 09.3016.00 uur Info 0505033926 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

P o s t z e ge I ve i I i n g J . J . de B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel en muntenve i l ing in Het H.F. Wit te Cent rum, 
Henri Dunantplein 4, 3731 CL te De Bilt. De gratis veil ingcatalogus is verkrijgbaar op 
aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende velling wordt gehouden op 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 . 

Postzegelveiling ).|. de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 0334632342. Telefax: 0334635063. Email: iJdebruin@yahoo.com 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, lid van de Federatie Taxateurs Mol(elaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder. 

Postzegelhandel de Sassenpoort 
IN VOORRAAD 
Nederland/overzee 
Duitsland/Berlijn 
Kanaaleilanden 
Oostenrijk 
GUS landen 
Franse koloniën 
Spanje 
Aiistralië/New Zeeland 
Pacific 
Cambodja 

postfris / gebruikt 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 

Rusland 
Luxemburg 
China 
Frankrijk 
GrootBrittanië 
OostEuropa 

postfns 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 

Noord/midden/zuid Amerika postfris 
Cuba postfris 
Thailand postfris 
Vietnam postfris 
Laos postfris 

''öoj^^'e L Kantoor aan huis , 
ävSS^Jf^S^** Geopend: ma. 13.00 17.00 uur, di.t/m za. 10.00 17.00 uur ''>%t^''^o^^„ 

■̂  Schuurmanstraat 47,8011 KD Zwolle, Tel. 0384232444 "'"» 

Postzegelhandel de Sassenpoort 
DIVERSE MERKEN ALBUMS/ PINCEHEN/ CATALOGI / MUNTHOUDERS ENZ. 

+ DIVERSE PARTIJEN. TEVENS PARTIJEN GEZOCHT! 

714 

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

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

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk, tel 0416 331451  info@booklets.nl 

Postzegelhandel "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.advantagestamps.com 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1̂  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  email: sundquest@planet.nl 

Nieuwe Beurs in Venio 
Zaterdag 10 december 2011 
in de zalen van"De Wylderbeek" 

Hagerhofweg 2A ,VenloZuid. 
(Prima bereikbaar via A73.) 

Gratis entree, ruime parkeergelegenheid. 
Organisatie: Phila Venlo. Inl.: 0773733293 

:)E ZUTPHENSE 
m M« POSÄEGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
' PCWiraGÉLS^^MÜNTEN
BANOILJETTEN  ANSICHTKAARTEN 
^ h e b b e n i nu i tgeb re ide^^^ 

Tel: 0575  54 02 54 
i m ; 057551 40 48 
fzwö//." postmaster@dezurphensepostzegelhandel.nl 
W è̂wVe; www.dezutphen.sepostzegeihandel.nl 

Openingstijäen: 
woensdag 13.30 u. 
donderdag 10.00 u. 
vrijdag 10.00 u. 
zaterc^g 10.00 u. ■ 

17.30 u. 
17.30 u. 
21.00 u. 
17.00 u. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

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

100 BFR (vanaf I960) 
1 CAD. 

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

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 
Postzegelen Muntenhandel D c d o b c 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 0555213708, ING. 908176 

http://www.tenl%3catephiilatelie.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:iJdebruin@yahoo.com
http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:postmaster@dezurphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphen.sepostzegeihandel.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichtina Nedcrlandsch 
Maandblad voor Philatelie s Gravenhage 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Fl late 11 stenverenigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
FntsNjioAIJP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 51 53 68 72 

036 52 50400 
Email redactie(g)den latei ie nl 
Website www d^lateiie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
lelefax 036 53 84880 
injo(3)bureaudetroye nl 
www bureaudetroyc 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(filate!ie 

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

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

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

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

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

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra 
R.oelofsstraat3i 
2596 VK s Gravenhage 
telefoon 070 3280342 
penning meester 
PI 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 

Bondspagina s 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw bij PostNL 

Boekenplank i 

Postwaardestukken 
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Zoek mee naar de Hooge Hagenaars 

Briefkaarten onmisbaar ' 

Sinterklaas en de jeugd 

Filatelistische evenementen en stempels 

Bijzondere beperking kinderpostzegels 1953 

Wij lazen voor u / Dienstenvelop blinde vlek 

Veilingnieuws 

Nieuwe uitgiften 

De tandjes van de macht bijten in Nederlan( 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 
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724 
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729 
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774 

Bij de vi ^^oorpag j ma 
Nu de donkere dagen voor de Kerst 
er weer aankomen, is het lezen van 
uw favoriete maandblad een welkome 
vrijetijdsbesteding In deze editie een 
uniek onderzoek naar de oudste stem
pels van Nederland, de Hooge Hage
naars, met tips hoe u deze kunt her
kennen, als u ze mocht tegenkomen 
Verder is onze goedheiligman weer in 
aantocht die zowel als Sinterklaas als Sint Nicolaas door het 
leven gaat Een bijzondere gebeurtenis in het Museum voor 
Communicatie vond plaats over de kinderpostzegels uit 1953 
van ontwerper Theo Kurpershoek Zijn aanwezige kinderen 
stonden model hiervoor Tenslotte bijten de tandjes van de 
macht dieper in Nederland Enfin, leest u het zelf maar 

Advertentie-index 

Hooge Hagenaars 
744 

Met uw medewerking 
als lezer beoogt dit 

artikel een hernieuwde 
aanzet te geven in het 
streven de voorvader 

van onze huidige 
machinestempels 

DofFegenies-Mellet 
te leren herkennen ',_ 

Sinterklaas en 
de jeugd 
750 
De jeugd kent Sinterklaas, 

maar ouderen kennen 
daarnaast ook Sint 

Nicolaas Met dit artikel 
wordt de samenhang 

tussen beiden getoond 

Kinderpostzegels 1953 
756 

Het redactieteam 
Handboek 

Postwaarden 
heeft na intensief 

speurwerk een 
mijlpaal bereikt door 

het bespreken van 
de serie kinderpostzegels uit 1953 
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Het maandblad Filatelie is Ojtcml Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Phi latei iques) en lid 

van de ASCAT (de internaüonale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschnften) jsm 



postzegelhandel 

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-, Midden- en Noord-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Reisschema november/december 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
29 - 30 november 
2-3 december 
6-7 december 
8-9 december 

Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
Utrecht, Flevoland en Gelderland 
Noord- en Zuid-Holland 

. Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Onze aankooplijst frankeergeldig 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@pzhcnmDen.nl 

' ^&^^WäiBES&S^XßS^S^-:!X^^i^"h ^'^S^ 

Postzeaelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:info@pzhcnmDen.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

^1 

AANKOOP CHINA. 
Prijzen tot ver boven 100% Michel Catalogus! 

Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen 
voor onze investeerders: 

^M^ ^M>' 

> i«JiH» 

Michel Nr. 
1063-1068 
1070-1073 
1074-1082 
1094-1097 
1098-1101 
1102-1107 
1108-1112 
1113-1116 
1117-1120 
1121 
1122-1125 
1126-1131 
1132-1134 
1135-1139 
1140-1143 
1144-1147 

Aankoop € 
105,00 
225,00 
315,00 

82,50 
41,25 
60,00 
60,00 

112,50 
48,75 
26,25 
67,50 

105,00 
22,50 
21,00 
19,50 
71,25 

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

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 opnennen 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. 

1 I 11 .. . , i 

Michel Nr. 
597-601 
602-603 
604-605 
606-607 
608-615 
616-620 
626-637 
638-639 
640-642 
643-645 
648-655 
648-655B 
663-664 
667-674 
683-688 
699-701 

g R » » ! 

Aankoop € 
195,00 

78,75 
65,00 
45,00 

105,00 
135,00 

46,50 
43,50 
41,25 
97,50 

825,00 
3.300,00 

56,25 
43,50 

337,50 
30,00 

€1.185 

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

Langegracht 42c i 3601 AJ Maarssen I e-mail: info@pzhcrimpen.nl 
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Grote Waci<̂  23 4/GI, 3439 NX Nieuwegein ^ 
Tel.: 030 : ^43 i70 (24 uurs bestellijn) 

info@filatelie.net  Ban^: 36.ia.8'f.378 / Giro: 7227081 

Êtjm 

^ ^ ^ ^ r . . ^ . ^ ^ ^ HEWEBiCOM 
/ Pi 

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

Of kijk op: www.filatelie.net 
16078 Afghanistan 19611964 ongetand. Prijs: € 210,00 
Stockblad met postfris ongetand matenaal van Afghanistan 19611964 Bevat Michel 815822 (2x), 
889895 (2x) 915918 (blokken van 4) blok SB (dubbelblok 2x), 39 (dubbelblok), 56 (3x) Leuke sa
menstelling, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16088 Austraiië 19131995. Prijs: € 190,00 
Vnl gebruikte collectie Australië 19131995 In Stanley Gibbons klemband 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16101 Bahrein 19381945. Prijs: € 420,00 
Kleine ongebruikte collectie Bahrein 19381945, wo (cat Michel) no 2035, 3648 Catw Stanley 
Gibbons 1100 pond Op insteekblad in map Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16102 Bangladesh 19711973. Prijs: € 575,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Bangladesh 19711973 wo meer dan 500 opdrukken 
Bangladesh (met rode en blauwe inkt), kopstaande opdrukken, dienst enz Op bladen in map 

Compleet gefotografeerd op: www.fliatelie.net 
16018 Beieren 18491920. Prijs: € 850,00 
Gebruikte collectie Beieren 18491920 op albumbladen in map Collectie bevat veel matenaal, waar
onder goed klassiek met ook doubletten waaronder ook een no 1, veel mooie afstempelingen, leuk 
dienst etc Hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15995 België 18501890. Prijs: € 240,00 
Gebruikte/ongebruikte collectie België 18501890, o a (cat OBP) telegram no 36, 10, port, kran
tenzegels en iets Belgisch Congo wo no 5 Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16064 België 19121932. Prijs: € 350,00 
Postfnsse partij België 19121932 op stockblad Bevat OBP 118 (specimen), 117 122,258266, 292 
C/G (6x), 292H (8x) Cat waarde ruim 1800 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16103 Bhutan 19621990's. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bhutan 19621990's, op bladen in map 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
15986 Brazilië fiscaalzegels. Prijs: € 200,00 
Brazilië fiscaalzegels en uitknipsels op albumbladen Ruim 350 stuks In map 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 
16104 Brits Honduras/Belize 18821980. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Brits Honduras/Belize 18821980 wo (cat Yvert) no 
1315 gebr, port, blokken enz Op insteekkaarten in map 

Compleet gefotografeerd op ■ www filatelie net 
16054 Canada 1 e vluchten. Prijs: € 1.900,00 
Doos met 6 albums met ruim 500 Ie vluchten en speciale vluchten enveloppen van Canada 
Verzameld per provincie en goed gedocumenteerd Voornamelijk matenaal van de jaren 30 en 40 
16033 Canada vanaf 1930. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Canada vanaf ca 1930 in 3 Lindner albums bevat beter matenaal, 
vaneteiten plaatnummers etc Zeer leuk kavel' Compleet gefotografeerd op'www.filatelie net 
16094 Chili 18671970. Prijs: € 230,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Chili 18671970, wo (cat Michel) no 812*, 74*, 93*, 
115*, luchtpost dienst, proeven enz Op insteekbladen in map 

Compleet gefotografeerd op' wwwfllatelie nel 
16095 Cuba 18991962. Prijs: € 230,00 
Kleine postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Cuba 18991962, Amenkaanse penode, wo 
veel luchtpost enz Op insteekbladen in map Compleet gefotografeerd op wwwfllatelie net 
16034 DDR 19491984. Prijs: € 385,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 19491984 in 4 blanco albums Collectie is goed 
gevuld en bevat ook wat Sovjet Zone, Debriablok postfris, Karl Marx blokken ongebruikt met plakker 
etc Koopjei Compleet gefotografeerd op. www.fiiateile net 
15982 Denemarken en Deens West Indië. Prijs: € 350,00 
Kleine gebruikte/ongebruikte klassieke collectie Denemarken wo (cat Yvert), no 18 (5x), 2324, 
26,29, dienst en Deens West Indie no 2526, 2729, 3132, port no 1,3,4,58 Op insteekkaart 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
15979 Denemarl<en en Finland 18512000. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken en Finland 18512000 in Kabe album 
Collectie IS goed gevuld met veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 37, 810, 1115, 1620, 6264, 
68, 84 8586*, 117*, 118*, 174180*. luchtpost 13, 610*, dienst 13, 410,1119, 2021*, port 17, 
/8, 918, Finland 3A*, 4, 5*, 6*, 7, 8, 9, autopakketzegels 15*, 69*, Oostkarelie compleet etc Mooie 
collectie, hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op. wwwfilateiie.net 
15971 Diversen wereld. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte collectie met betere series en blokken wereld, wo (cat Yvert) Estland no 159162,167
170, (Michel) blok 2,4, Roemenie blok 3 3a 4,4a 5 5a, Sovjet Unie blok 24, 25, San Manno(Yvert) 
no 122127, TsjechoSlowakije (Yvert) no 277280, Uruguay (Yvert) blok 710, Zuid Korea (Michel) 
blok 137, enz Op bladen in Victona album Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16096 Dubai 1971. Prijs: € 190,00 
Dubai 1971, (cat Michel) no 388389,196 senes in 2 x 4 vellen postfns Cat waarde 1764 euro's In 
map Compleet gefotografeerd op wwwfllatelie net 
16026 Duitse Rijk 18721940. Prijs: € 2.250,00 
Gebruikte collectie Duitse Rijk 18721940 in Kabe album Collectie is zeer goed gevuld met o a 
(Michel no's) 66 (2x 5 mark Reichspost), 378384, 423424, 425429, 430434, 446449 (2x), 450
453, 455, 457, 459462, 474478, 499507, 529539, blok 3 (1935, Ostropa met kleine gebreken), 
etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16056 Duitse Rijk en Bundespost combinaties. Prijs: € 600,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie combinaties van Duitse Rijk en Bundespost op albumbladen in map 
Bevat aardig matenaal zoals (Michel nos) Duitse Rijk W22, W130*, KI 8, HB25, HB27, Bundespost 
w r , W2' W3*, S1*, S5', Berlijn S7, 810 etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16000 Duitse Rijk en Bundespost combinaties. Prijs: € 775,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie combinaties Duitse Rijk en Bundespost in Kabe album Collectie 
bevat beter matenaal zoals (Michel no's) Duitse Rijk KZ8 KZ15*, S48, S84*, S109* S110, S111*, 
S112, S114, W22, W47, W48, W49, W50, W55, W57, W58, SK19, SK20, Bundespost WZ7, WZ9, 
WZ12, WZ13, S38, S40, S42, S44, S50 (i), etc Aardige collectie hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: www.fliatelle.net 

15999 Duitse Rijk en Zones 18711950. Prijs: € 1.425,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk en Zones 18711950 in Davo album Aardig 
gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no s) Duitse Rijk 457 (Polarfahrt) op bnef
stukje Sovjetzone blok 6** (Goethe) Baden 2837, 3841**, 46**, 5052**, blok 1A**, IB** 
Württemberg 36, 37, etc Compleet gefotografeerd op. wwwfllatelie net 
16017 Duitse Rijk, bezettingsuitgaven WOl. Prijs: € 235,00 
Map met albumbladen met een voornamelijk gebruikte collectie bezettingsuitgaven eerste wereldoor
log van Duitsland Bevat o a België, Polen, Roemenie etc Collectie bevat ook beter matenaal 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiateile net 
16015 Duitsland Pz boekjes. Prijs: € 140,00 
Duitsland, 4 vnl postfnsse pzb (uit elkaar gehaald) o a Reich 11 2A Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16099 Egypte 18681950. Prijs: € 575,00 
Collectie stempels Egypte 18681950, !(,>! 400 stuks, ook enkele enveloppen Op bladen, in map 

Compleet gefotografeerd op www.fiiateile net 
16089 Egypte stempels ca. 18601960. Prijs: € 300,00 
Collectie stempels Egypte ca 18601960, + 700800 zegels en bnefstukjes In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op. www.filateiie.net 
16110 Engeland stempels. Prijs: € 300,00 
Partij stempels van Engeland, ca 18001990 in 5 insteekboeken Heel veel matenaal, leuke uitzoek
partij Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
15985 Engelse Koloniën. Prijs: € 350,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Engelse Kolomen, wo Gibraltar, Falkland Eilanden (cat Michel) 
no 19, waarbij type I en II door elkaar, Bermuda, FIJI, Zanzibar en Kanaal Eilanden Op insteekkaar
ten en albumbladen in map Compleet gefotografeerd op: www filateiie.net 
15981 Engelse Koloniën. Prijs: € 400,00 
Kleine gebruikte/ongebruikte collectie betere zegels Engelse Kolomen, wo (cat Yvert) Kaap de 
Goede Hoop no 34, 6, Tanganyika no 39 (paar), Tnnidad, Brits Nieuw Guinea, Victona, Bnts 
Honduras enz Op insteekkaart Compleet gefotografeerd op www.fiiateile net 
16063 Faeröer 19191941. Prijs: € 350,00 
Stockblad met voorlopers Faeroer 19191941 gebruikt compleet Bevat Denemarken no 127 (Yvert) 
en Faeroer 15 (Britse bezetting) Met certificaat Cat waarde ca 1200 euro 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16021 Finland 18561930. Prijs: € 685,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Finland 18561930 op albumbladen in map Collectie bevat beter maten
aal, maar ook schijnbare valse zegels Hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
16079 Finland 18661974. Prijs: € 950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18661974 in oud Schaubek album Collectie 
bevat zeer veel matenaal waaronder een leuk Serpentine deel (ongebruikt) enkele bneven, oost 
Karelie etc Compleet gefotografeerd op www.fiiateile net 
15991 Frankrijk 18501925. Prijs: € 2.300,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Frankrijk 18501925 op albumbladen in map Collectie bevat veel be
ter matenaal zoals (Yvert no's) 6, 9, 33 (beschadigd), 62 76 81, 95, 1448154*, 156, 162169* 
182*, blok 1 port 17,20,22, 25 26, pakketzegels 914* 19, 23, 28,30*, 32*, etc Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op. www.filateiie.net 
16019 Griekse gebieden. Prijs: € 460,00 
Gebruikte collectie Gnekse gebieden op albumbladen in map Bevat o a Epirus, Kreta, Rethymo etc 
Leuk kavel I Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16097 Haïti 18811950. Prijs: € 285,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Haiti 18811950, wo luchtpost, port enz Op bladen in eigenge
maakt album in map Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
15977 Indiase Staten. Prijs: € 300,00 
Indiase Staten, o a Hyderabad (cat Yvert) no 1, 49, Holkar no 1,2, dienst, Jaipur, Nepal enz Op 
albumbladen in klemband Compleet gefotografeerd op. www fiiatelle.net 
16036 Italië 18621985. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18621985 in 2 Manni albums Collectie is goed 
gevuld waaronder ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 63, 156162, 263271, 273279, 295304 
305320, 346356, 396405, 539541, 598**, 599601**, 847A** (met uitgegeven zegel 1960 cat 
1500 euroi), luchtpost r 2* 5,9195* 102106, etc Compleet gefotografeerd op. www.filatelie net 
16032 Italië 18621985. Prijs: € 835,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18621985 in 2 Davo albums Collectie is aardig 
gevuld met ook beter materiaal zoals (Yvert nos) 134139*, 244250*, 280282*, 295304* 305
320*, 339343*, 346356*, 364367*, 368373*, 378385*, 386395* 396405*, luchtpost 3238* 64
67, etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16031 Italië 18621985. Prijs: € 600,00 
Gebruikte collectie Italië 18621985 in Davo album Zeer aardig gevulde collectie met o a leuk klas
siek matenaal, port etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16052 Italië 18621993. Prijs: € 4.500,00 
Gestempelde collectie Italië 18621993 in 6 GBE albums in doos Collectie is zeer goed gevuld met 
ook veel doubletten en met veel beter materiaal zoals (Yvert no s) 45,63 (2x), 8386, 273279, 283
294, 339343, luchtpost 2 (4x), 39 1011, 4247, 5255, 7883, 85, 8690, 9195 96101, 129130 
(2x), BLP opdrukken 1, 2, 3, 4, 6 7 (i), 8 ('), pakketpost 16, 18 port 2021 (2x), 2224 (2x), 2526 
(2x), Republiek sociale port 4 (kopstaande opdruk), 8 Zara opdrukken incl toppers etc etc Ook 
bneven aanwezig, fiscaalzegels etc 
16057 Japanse Bezetting Nederlands Indié + divers. Prijs: € 675,00 
Gemixte verzameling Japanse bezetting Nederlands Indie, Filippijnen Maleisië enz Tevens N N Guinea 
gedeeltelijk dubbel verzameld, wat Nederland plaatfouten wo veel port en een leuke collectie Nederland 
cijferzegels (cat NVPH) no 3033, verzameld op tandingen, kleur, papiersoort type, waarbij ook plaatfou
ten en proeven In 1 klemband 2 nngbanden en 1 map Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
15988 Kaap de Goede Hoop, fiscaalzegels. Prijs: € 220,00 
Kaap de Goede Hoop, + 75 fiscaalzegels, op bladen in map 

Compleet gefotografeerd op wwwfllatelie.net 
15987 Kishangarh State, fiscaalzegels. Prijs: € 170,00 
Kishangarh State , ca 100 fiscale documenten waarop ± 560 zegels In map 

Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
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15990 Luxemburg 1852-1880. Prijs: € 220,00 
Kleine collectie gebruikt Luxemburg, o a (cat Yvert) no 1 (3x) en dienst Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op. wvm.filatelie.net 
16006 Maleisische Staten 1955-1995. Prijs: € 260,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Maleisisctie Staten 1955-1995 in 2 blanco albums Leuk gevulde 
collectie Compleet gefotografeerd op. www.filatelle.net 
16003 iVlexico 1856-2000. Prijs: € 875,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Mexico 1856-2000 in Schaubek album en op bladen 
Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder een zeer leuk klassiek deel 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
15965 iVlonaco 1885-1959. Prijs: € 425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1959 in luxe Leuchtturm album Collectie 
IS aardig gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert nos) 140-153*, 302-306*, 313*, 313A*, 353-
364*, 371-375*, luchtpost 28-31*, 59*, etc 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
15984 Nederland 1852. Prijs: € 300,00 
Nederland kleine gebruikte collectie (cat NVPH)no 1 (3x) +1 paaren no 2(12x)en2paren Op in
steekkaart Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15997 Nederland 1852. Prijs: € 1.435,00 
Nededand 1852 stempelcollectie Ie emissie (cat NVPH) no 1 (88x), no 2 (166x) en no 3 (21), leu
ke stempels, gemengde kwaliteit Op insteekkaarten in map 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelle.net 
16058 Nederland 1864-2001. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-2001 in 7 luxe Lindner albums in doos 
Collectie IS goed gevuld met aardig klassiek (o a 6, 14, 29 etc), goed jaren 30 en 50 (waaronder 
postfns) en verder zeer veel postfns matenaal, waaronder zeer veel nominaal Collectie is deels dub
bel verzameld Koopje' 
16050 Nederland 1876-1997. Prijs: € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1876-1997 in 3 Davo albums Goed gevulde 
collectie, vanaf 1940 vrijwel compleet en veel postfns matenaal, waaronder veel nominaal 

Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie.net 
15966 Nederland FDC's El -El 75. Prijs: € 1.350,00 
Geheel complete collectie FDCs van Nederland van nummer El tot E175 in Davo FDC album 
Collectie bevat ook de A-nummers (zonder la) en is tot no 60 beschreven, daarna zonder adres 
Cat waarde ca 6500 euro Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16010 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 550,00 
Insteekboekje met ca 220 zegels en enkele bneven met kleinrondstempels van Nededand Veel 
schaarse stempels en mooie afdrukken Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16012 Nederland luchtpostbrieven. Prijs: € 140,00 
Archieflade met ca 250 luchtpostenveloppen van Nederland, waaronder Ie vlucht enveloppen 
16040 Nederland postbewijs 1-7. Prijs: € 3.950,00 
Nederland postbewijs 1-7 ongebruikt met plakker, absolute pracht ex Zeer zeldzaam ongebruikt en 
ondergewaardeerd in de catalogus'" Compleet gefotografeerd op wwwftlatelie net 
16039 Nederland postbewijs 6A-7A. Prijs: € 2.350,00 
Nederland postbewijs 6A-7A ongebruikt met plakker, tanding 12_ kleine gaten. Mooie fnsse zegels 
Beide zegels voorzien van certificaat NVPH Cat waarde 5000 euro 

Compleet gefotografeerd op www.fllateiie.net 
16042 Nederland postpakiwt verreken IB. Prijs: € 760,00 
Nederland postpakket verreken IB, ongebruikt met plakker Tanding 11i6_ x 11 Pracht ex , gesig
neerd Keiser Cat waarde 1250 euro Compleet gefotografeerd op: wwwfilatelie.net 
16041 Nederland postpakket verreken IB. Prijs: € 665,00 
Nederland postpakket verreken 1B ongebruikt met plakker Tanding 11 ii,_x 11 Mooi fris zegel Cat 
waarde 1250 euro Compleet gefotografeerd op; www filatelie net 
15972 Nederland PZB's 1964-2002. Prijs: € 675,00 
Collectie postfnsse postzegelboekjes Nederland 1964-2002, ruim 135 stuks, wo (cat NVPH) no 6c, 
6d,8c 8cF,9b,9d,9f In Davo album Compleet gefotografeerd op. www filatelie net 
15983 Nederland. Prijs: € 220,00 
Kleine collectie Nederland, 120x francotakje stempels en ca 20 2-letterstempels In klem insteek
boekje in map Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15998 Nederlands Indië 1868-1950. Prijs: € 775,00 
Gebruikte collectie Nederlands Indie 1868-1950, o a (cat NVPH) no 2 t/m 98, 149-159 Bandoeng, 
luchtpost port en dienst In klemband Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16029 Nederlands Indië 1917-1950. Prijs: € 850,00 
Gebruikte, gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1917-1950 in blanco album Collectie is zeer 
gespecialiseerd met verschillende (nog) met gecatalogiseerde afwijkingen, waarvan enkele met cer
tificaat Voor de specialist' Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16008 Nieuw Zeeland 1923-1996. Prijs: € 550,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Nieuw Zeeland 1923-1996 in 2 stockboeken Goedgevulde collectie 
met ook veel blokken Aanrader' Comp/ee( gefotografeerd op. www.fiiatelle.net 
16035 Noorwegen 1855-1997. Prijs: € 310,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noon«egen 1855-1997 in Davo album Aardig gevulde collectie met 
leuk klassiek matenaal Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
15967 Noorwegen 1856-1971. Prijs: € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Noora/egen 1856-1971 in Schaubek album Collectie is 
aardig gevuld met o a klassiek matenaal in wat gemengde kwaliteit, dienst etc 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 

16045 Oostenrijk 1850-2001. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2001 in 3 Davo luxe albums Collectie 
IS zeer goed gevuld met veel beter materiaal zoals (Yvert nos) 1-5, 6-10,11,13-16, 22, 23, 39, 46-
60**, 65a-76a** (lakstrepen), 95-100", 117, 290-296**, 304-312** 326-330**, 331-350**, 374-377**, 
393-398", 399-404", 420-425**, 431-436**, 437-440** 460A-465**, 467-470**, 471-476**, 477-
480", port 1-9", 10-21", 22-33**, 64-74", 111-130", 155-170", etc Ook wat gebieden aanwezig 
Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde" Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15969 Oostenrijk 1850-2008. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2008 in 2 Davo albums Collectie is 
zeer goed gevuld met o a (Yvert nos) 1-5,6-10 11 13-16,22-26, 32-99,101-117,119-132*, 135**, 
304-312*, 326-330*, 374-377, 393-398*, 399-404, 420-425*, 460A-465*, 471-476, 543-552*, goed 
luchtpost, port etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdop.www.filateiie.net 
16048 Oostenrijk 1867-2000. Prijs: € 400,00 
Collectie Oostenrijk 1867-2000 Van 1945-2000 vrijwel compleet, vnl postfns o a (cat Michel) no 
674-692 ** 952-954**, 955-956** 960-963**, 968*', 969",972**,984-987** port, blokken enz In 3 
Davo albums Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16066 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2.000,00 
Partij ongebruikte en gebruikte oud Duitse Staten in album en stockboek Zeer veel matenaal, in wat 
gemengde kwaliteit, maar met veel betere zegels Mooie uitzoekpartij, gigantische cat waarde' 
15978 Scandinavië stock. Prijs: € 425,00 
Dik stockboek met een postfnsse stock Scandinavië Bevat Finland, IJsland, Groenland en iets 
Aland Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
16055 Scandinavië. Prijs: € 480,00 
Scandinavië, vnl postfns, wo PZB's, FDC's, jaarsets enz ook iets ouder materiaal In Davo album, 
insteekboek en 4 enveloppen 
15994 Spanje 1850-1920. Prijs: € 2.500,00 
Meest gebruikte klassieke collectie met veel oude dure uitgaven in overa/egend nette kwaliteit wo 
1850 12c en 5r, 1851 5r, 6r, 1852 12c, 5r, 6r, 1853 12c 5r, 6r, 1856 serie, 1857,1860, 1862, 1864 
series compleet incl de 19c zegels, 1865 19c 1866 19c, 1867 en 1868 19c, 1870 incl 1e600 en 
2e,1872incl 4p(*), 1878 incl 10p*, 1889 t/m 10p etc op albumbladen, in map Enorme cat w en ve
le zeldzame zegels aanwezig" Compleet gefotografeerd op: www.fitatelie.net 
16070 Tangier, Marokko en Levant. Prijs: € 950,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Tangier Marokko en Levant in insteekboek Collectie bevat leuk 
klassiek matenaal, waaronder ook specimen-opdrukken, blokken van 4 etc Leuke partij' 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiateiie.net 
15968 Tunesië en Marokko 1888-1960. Prijs: € 350,00 
Vnl ongebruikte en iets gestempelde collectie Tunesië en Marokko 1888-1960, wo Tunesië (cat 
Yvert) no 9-16, 22-27, port no 9,10,11,16 17 Verder luchtpost en ongetand In Minkus album 

Compleet gefotografeerd op www. filatelie, net 
16085 Turkije 1863-1940. Prijs: € 2.300,00 
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1940 in Borek album Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Michel nos) 1-4,10*, 44(*) (gekeurd), 50*, 107*, 108-113,167*, 168*, 173, 
174, 221*, 245 (met knip), 252-258, 297, 3C2(i), 336*, 776*, 824*, 842*, 843-856*, 857-867, 868-881*, 
etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op' www.Tilateiie net 
16084 USA 1850-2000. Prijs: € 2.300,00 
Goed gevulde gebruikte collectie USA 1850-2000 in 3 Schaubek albums Collectie bevat o a goed 
klassiek met betere zegels zoals (Yvert nos) 38 (met gebreken), 48, 49, 89, 90, 91, 136, 138-143, 
159-163 luchtpost 1-3, etc Ook aardig dienst en pakketpost aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
16043 Venezuela 1859-1990. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Venezuela 1859-1990, WO (cat Yvert) no 1-3,5-7,8-
12, 54-58 *,86 * en gebr, 192-207 fiscaalzegels, luchtpost, telegram, dienst, blokken enz In Scott 
album en nngband Compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15992 Vietnam. Prijs: € 400,00 
Vietnam, uitgave Vietcong engros ongebruikt zonder gom Vellen van 50 en 100 zegels (27 comple
te vellen en wat veldelen ) In map Compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
16020 West Australië. Prijs: € 160,00 
Map met stockbladen met een gebruikte engros partij zwaantjes van West Australië Zeer leuk lot 
voor stempels plaatfouten etc Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
16047 Zweden 1855-2000. Prijs: € 2.250,00 
Gebruikte zeer goed gevulde collectie Zweden 1855-2000 in 4 blanco Davo albums Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no s) 3 (gekeurd, klem dun plekje), 6-11,12 14,15, 76-86, 87-
96 (96*), 163A-177 (Ie UPU serie) 178-192 (2e UPU serie), goed dienst, dienst interieur 1, port etc 
Ook veel doubletten met leuke stempels aanwezig Zeer mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op. www.filateiie.net 
16005 Zweden 1858-1978. Prijs: € 730,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1978 in Schaubek album Collectie is 
goed gevuld en bevat ook beter matenaal zoals (Yvert nos) 6, 8-11,163A-175 (1e UPU sene, 2 en 
5 k ontbreken), 178-192 (2e UPU sene, compleet), aardig dienst, port etc 

Compleet gefotografeerd op: www.riiatelle.net 
16074 Zwitserland dienst 1922-2005. Prijs: € 575,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland dienst 1922-2005 in Leuchtturm album 
Collectie IS goed gevuld met ook beter matenaal zoals (Michel no s) SDN 1-15,16-25, 26-35, 36-41, 
42-46, 47-55, 57-60, 61-64 65-67, 70-90", 70-90* ONU 1-11", 1-11*, 12-20*, BIT 32-37, 36, 39-47, 
49-52, 53-56, 57-59, 62-82*, 83-93', BIE 1-21', 23-28", 29-39", OIR 1-8", OMS 1-5**, 6-25*, etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op' www.filatelie net 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcotde 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 

http://www.filatelle.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelle.net
http://wwwfilatelie.net
http://www.filatelie
http://www.filatelie.net
http://www.fllateiie.net
http://wwwfilatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.fiiatelle.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://Compleetgefotografeerdop.www.filateiie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie
http://www.fitatelie.net
http://www.fiiateiie.net
http://www.Tilateiie
http://filatelie.net
http://www.fiiatelie.net
http://www.filatelle.net
http://www.filateiie.net
http://www.filateiie.net
http://www.riiatelle.net
http://www.filatelie


Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 127= velling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op 

zaterdag 10 december 2011 
in Restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 
t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

In onze 127' velling zijn o.a, opgenomen tionderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen. 

Ool< tijdens de velling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 128'velling worden Ingeleverd. 

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

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

Bezichtiging ten l<antore dagelijl<s mogeiiji<. 
Kijkgelegenheid op: vrijdag 9 december van 10.00  18.00 

zaterdag 10 december van 08.00 11.30 

Onze volgende velling zal worden gehouden medio maart 2012. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. ■f,ii,|̂ ,̂ .̂ ,..i.r 

Nadere Inlichtingen: tel. 058  2122096 
fax. 058  2129180 — — ^ 

Email adres: pzvfrles@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland.nl 

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe. 

MUNTEN & POSTZEGEL ORGANISATIE 

Aankomende Postzegel en .Muntenbcurzen: 

„ ,, , , , Van der Vall< Den Haag 
Den Haau 13 no\ember .,... . . 

Ziidewe); 54 

EttenLeur 4 december 
De Nobelaer, 
A. van Berciiemlaan 2 

Regard/ 
ler r^otterdi 

Vliei 

De volüende 

WWW.MPO.NL 
se MP()post/egel\ci 

en en \aria uexeikl worden. \ indt plaau 
24&25febiiian2()12. 

e/e veiiini; kan nou tot 30 december 2i'. 

Wilt u uv\ xerzameling laien veilen? Neem dan contact op 
met MPO en \\ ii ver/omen professionele begeleiding van 

Kamooradrcs MPO: Energieweg 7. 3401 MD l.isselstein 
Tel: 0306063944  Fax: 0306019895  W W W.MPO.NL 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan76 3706BD teZeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

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

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

mailto:pzvfrles@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.mpo.nl
file:///aria
mailto:info@pzhzeist.nl


[NlEUWl 
PERFECT DP SIGNUM 
draaistift band 
Voor SF albumbladen blanco bladen etc 
Incl labelraam voor kaart)es met bi)v landsnaam 

Landsnamen in goudkleur, tevens 
blanco kaartjes voor eigen tekst 

Oraaistiftband met cassette 
blauw 
rood 
qroen 

Bestelnr 341 220 
Bestdnr 341 305 
Besrelnr 341 304 

€51,90 

Euro catalogus 2012 
Alle Euro standaard en gedenkmunten vanaf 
1999 Incl bankbiljetten In nederlandse taal 
Beschikbaar vanaf December 2011 

Bestelnr 341 652 €9,50 

Compacte LED vergrootglas 6 x 
• 6 X vergroting • Voorzien van LED technologie 
• Sfensche lens van acrylglas • 35 mm diameter lens 

€8,95 Bestelnr 3 2 4 4 0 4 

LED Vergrootglas 2.5x 
• 2 5 X vergroting • Incl 8 witte LED s • 2 staps verlichting 4+4 
• Optische kristallen lens • Incl beschermhoes en lensdoekje 

€ 28,50 Bestelnr 328 6 3 0 

Meer info bij uw vakhandel of via www.leuchtturm.com BESTEL UW GRATIS EXEMPLAAR VANDAAG NOG! 

LEUCHHURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG • Postfach 13 4 0 • D-21495 Geesthacht 
Telefon +49 (O) 41 5 2 / 8 0 1 - 0 • Fax +49 (0) 41 5 2 / 8 0 1 - 2 2 2 • E-Mail: service@ieuchttürm.com • www.leuchtturm.com 

DE H O L 

Veiling Nr. 114 
wordt gehouden op 

zaterdag 10 december 2011 
te Alkmaar 

^ «X- M l l ^ " ^ 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

http://www.leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
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fRFe^mSSs E 
'DE KARTELRAND' WINT FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJS 2 0 1 0 

Ton Vis beste auteur verenigingsblad 2010 

De jaarlijks toegekende 
Verenigingsbladprij-
zen van het maandblad 
Filatelie gaan dit jaar naar 
De Kartelrand (vereni
gingsblad van postzegel

vereniging De Globe in 
Wageningen). 
De prijzen werden op 
zaterdag 15 oktober 2011 
uitgereikt door Frans-Rin 
van den Akker, vicevoor-

De Kartelrand toonde zich blij verrast 

zitter van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, de uitge
ver van het maandblad 
Filatelie, dat de toeken
ning van de Verenigings-
bladprijzen organiseert. 
De genoemde bladen 
voldeden naar het oordeel 
van de jury, bestaande 
uit Harry Trip, René Hil-
lesum (voorzitter) en Kees 
van Nugteren, het beste 
aan de eisen die aan een 
eigentijds verenigings
orgaan mogen worden 
gesteld. 
Naast de Filatelie 
Verenigingsbladprijs, 
een cheque van € 250, 
ter beschikkig gesteld 
door bovengenoemde 
Stichting werd ook nog 

GOLDEN EARRING ZEGEL 'RADART' VIA SMARTPHONE EN AUDIOPEN 

In het Historisch iVluseum 
van Den Haag presen
teerde PostNL de eerste 
postzegel met muziek. 
Deze werd uitgegeven ter 
ere van het 50-jarige jubi
leum van de Nederlandse 
band Golden Earring. Als 
een smartphone met een 
speciale app tegen opge
houden met de muziek-
zegel wordt gehouden 
wordt Golden Earring's 
"Radar Love" afgespeeld. 
Deze zegel is de eerste 
in een reeks van muziek 
postzegels met echt ge-

POSTADRESSEN 
VERMELDEN! 

Dat het postzegelvelletje 
Filatelie en doorslaand 
succes is, behoeft geen 

~ betoog. Er zijn inmid-
° dels honderden bestel-
^ lingen binnengekomen. 
^ Helaas zijn er ook velen 
= tussen die wel betaald 
^ hebben voor het Filate-
S lievelletje maar door hun 
;;; Onvolkomenheid geen 
^ adres hebben vermeld, 
f Indien u na een lange 
= tijd geen velletje heb-

"~T^ ben ontvangen kunt u 
7 2 2 ^^^'^°^^'^ ^^" brie^e/mail 

zenden naar het Maand
blad met bekendmaking 
van wijze en datum van 
betalen en adres. 

luid Hiermee worden de 
grootste popalbums ooit 
uitgebracht in Nederland 
gememoreerd. PostNL 
is de eerste in de wereld 
met dit concept. Bandlid 
en medeoprichter Rinus 
Gerritsen ingestemd met 
het eerste postzegelvel 
uit PostNL commercieel 
directeur Ger Jacobs. 

Moontan is internationaal 
gezien Golden Ear
ring's meest succesvolle 
album uit 1974. PostNL 
selecteerde Moontan als 
onderwerp van de eerste 
postzegel in deze serie. 
De serie is mede moge
lijk gemaakt dankzij de 
medewerking van diverse 
platenmaatschappijen. 
Elke zegel in de serie is 
voorzien van een andere 

beroemde Nederlandse 
pop album, zoals "Groe
ten uit GroUo" van wijlen 
Cuby & the Blizzards en 
"Niemand in de stad" 
door De Dijk. Elke zegel 
heeft een lied van de 
gemarkeerde album, dat 
kan worden 'gespeeld' op 
een smartphone met een 
speciale app of audio-
pen. De app kan worden 
gedownload op 
wiüui.postni.ni/apps. 

Auteur Ton Vis toont zijn fel begeerde pnjs 

de extra prijs uitgereikt 
aan de beste auteur, ter 
beschikking gesteld door 
Uitgeverij Davo. 
De prijs voor de beste au
teur van een verenigings
blad ging naar auteur Ton 
Vis voor zijn artikel over 
roltandingszegels in De 
Postkoets, het blad van de 
gelijknamige postzegel

vereniging uit Nieuwe
gein. 

Uitgebreide informatie 
over de toekenning van 
de Filatelie Verenigings-
bladprijzen is te vinden 
in het Juryrapport, dat u 
kunt downloaden via de 
website u)u;u;.dejilatclie.nl 

STEMPELARITIS? 

Onze advertentieacqui
siteur Bureau de Troye 
stuurde op 6 septem
ber een groot formaat 
envelop, gefrankeerd 
met het velletje Kinder
postzegels iggg van Fiep 
Westendorp, naar de 
Nijmeegse Postzegel & 
Muntenhandel. Hoewel er 

veel wordt geklaagd over 
het krassen met pen en 
het plakken van barcodes 
over postzegels, maakte 
een PostNL-medewerker 
met een slecht humeur in 
Amsterdam het toch wel 
erg bont. 'Maar liefst 13 
keer gaf hij het velletje een 
ferme klap', aldus hande
laar Cees Bol. 

POMPIDOU VERZEGELD 

Georges Pompidou werd 
IOC jaar geleden geboren 
in Montboudif, Cantal, 
op 5 juli 1911. In 1958 
werd hij kantoordirecteur 
van president Charles de 
Gaulle. Na premier van 
Frankrijk van 1962-1968 
te zijn geweest, werd hij 
op 20 juni igög geko
zen tot president van 
de Franse Republiek. 
Dat bleef hij tot aan zijn 
vroegtijdige dood in 1974. 
Als kunstliefhebber, net 
als zijn vrouw, stichtte hij 

zijn museum Beaubourg 
ofwel het beroemde 
Centre Pompidou voor 
moderne kunst in Parijs, 
waarvan de voorgevel is 
te zien op de achtergrond 
van de postzegel met 
frankeerwaarde € 0,58. 
Meer info: 
littp://actutimbree.ioposte.JT/ 



POSTZEGEL BRIEF NAAR € 0 ,50 

PostNL voert per i januari 
2012 een tariefswijziging 
door op de postzegel. Het 
basistarief voor brieven 
binnen Nederland stijgt 
met vier cent tot 50 
eurocent; het basistarief 
voor brieven in Europa 
stijgt tot 85 eurocent, een 
stijging van zes cent. Het 
tariefvoor buiten Europa 

stijgt niet en blijft met 95 
eurocent ongewijzigd. 
Het tarief voor losse post 
pakketten wijzigt ook niet 
per I januari 2012. 
PostNL houdt hiermee 
één van de laagste post-
tarieven in Europa (zie 
bijlage). 

Daarnaast zal het tarief 

VAN TEYLINGEN ONTVANGT EERSTE VELLETJE DVDP 

Postex grondlegger, 
ere-voorzitter NVPV en be
stuurslid van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie Bert van 
Teylingen heeft tijdens de 
opening van Postex 2011 
het eerste velletje van de 
Da van de Postzegel 2011 
in ontvangst genomen van 
Ard Korporaal van PostNL. 
Bert memoreerde vervol
gens zijn herinneringen 
en toonde zich gelukkig 
met eerste velletje, tien 
Wilhelmina-postzegels uit 
de periode 1947-1948. 

KERSTZEGELS KOMEN ERAAN 

Diverse postadmini-
straties hebben zich al 
gemeld met hun kerstze
gels 2012. Het spits werd 
afgebeten door Faeroër 
met zegels die op 28 sep
tember verschijnen. Ook 
Aland (7/10), San Marino 
(ii/io), Groenland en Mo
naco (17/10) en Canada 
(i/ii) hebben hun zegels 
onlangs bekendgemaakt. 
Het velletje van San 
Marino met vier samen
hangende zegels van resp. 

€0.85,1.-, 1.50 en 2.50 
toont een afbeelding van 
de geboortescène van Je
zus. Jozef, Maria, de Drie 
Wijzen uit het Oosten, 
een engelenkoor en een 
os en een ezel comple
teren het over de zegels 
doorlopende beeld. Op 
de achtergrond zien we, 
onder een vallende ster, 
de berg Monte Titano, 
met 792 meter de hoogste 
berg van San Marino. 

voor de decemberzegel 
dit jaar worden verhoogd 
naar 36 eurocent, en vol
gend jaar (2012) naar 40 
eurocent. Daarmee volgt 
het decembertarief het 
gewone postzegeltarief. 

Per jaar geeft een gemid
deld huishouden in 
Nederland ongeveer 
e 30 uit aan brievenbus-
post. De aangekondigde 
tariefswijziging leidt tot 
een gemiddelde stijging 
op deze uitgaven van 
ongeveer € 2 per gezin 
per jaar. 

NIEUWE BRITSE ZEGELS OLYMPISCHE SPELEN 

In de afgelopen maan
den hebben de Britten 
op filatelistisch gebied 
veel aandacht geschon
ken aan de Olympische 
Spelen die volgend 
jaar in London worden 
gehouden. Driemaal een 
serie van tien zegels en 
een bijzonder velletje 
met alle dertig zegels zijn 
inmiddels verschenen. 
Het houdt nog niet op. 
Op 5 januari 2012 komt 
Royal Mail met vier 
frankeerzegels die op 
symbolische manier de 

Spelen in beeld brengen. 
De ontwerper heeft geko
zen voor een eenvoudig 
zegelbeeld, waarin het 
jaartal op een bijzondere 
manier is verwerkt. 
De zegels zijn afgelo
pen vrijdag aan de pers 
gepresenteerd. 
Er waren dan nog 
precies 300 dagen te 
gaan voordat de Spelen 
beginnen. De zegels 
komen beschikbaar in de 
waardes ist (tweemaal), 
en tweemaal 'Worldwide 
up to 20g'. 

OOSTENRUKSE FIUTELISTENBOND 9 0 JAAR 

Met de uitgifte van een 
bijzonder zegel begin 
september herdenken de 
Oostenrijkse posterijen 
het 90-jarige bestaan 
van de georganiseerde 
filatelie in het land. Op 
16 maart 1921 kwamen 
vertegenwoordigers 
van 16 verenigingen in 
het bekende Weense 
restaurant 'Dreierl' bij 
elkaar om te spreken 
over een overkoepelende 
organisatie. 
Het belang hiervan werd 
door alle aanwezigen 
ingezien en het Ver
band Österreichischer 
Philatelistenvereine, 
kortweg VÖPh, was een 

feit. Momenteel zijn 
300 verenigingen bij het 
verbond aangesloten. 
De VÖPh is met name 
bekend als organisator 
van de Internationale 
Postzegeltentoonstelling 
WIPA (Wiener Interna-

.Ö(SIERREICH 62 + 20 

tionale Postwertzeichen-
Ausstellung). 
Deze tentoonstelling 
werd voor het eerst in 
1933 gehouden hierna 
volgde nog een viertal 
edities in 1965,1981, 
2000 en 2008. 
Het ontwerp van de 
nieuwe postzegel is van 
Hannes Margreiter. 
Het toont twee handen 
met een bol waarop af
beeldingen van Oosten
rijkse zegels die, volgens 
de ontwerper, de globale 
boodschap van het ver
zamelen van postzegels 
illustreert. 

BIJNA 100 JAAR AUTO'S OP FAROER 

De eerste auto op de 
Faeröer eilanden was een 
Ford TT vrachtwagen 
(1922). Deze truck en 
twee andere klassieke 
auto's - een rode bus 
van 1934 en een 'home
made' De Luxe Model uit 
de jaren 1950 - worden 
afgebeeld op het postze
gelvelletje. 

Het ontwerp is van Ed
ward Fugl0. De frankeer-

waarde van de zegels is 3X 
13 DKK. www.stamps.fo 

3 0 JAAR FRANSE TGV EN LGV 

Op 27 september 1981 
werden tegelijkertijd de 
eerste hogesnelheids
trein (TGV) en de eerste 
hogesnelheidslijn (LGV) 
in gebruik genomen op 
Franse grondgebied. 

Op 27 september 2011 -
precies 30 jaar later - werd 
de nieuwe high-speed 
spoorlijn TGV Rijn-Rhóne 
afgerond vóór de officiële 
ingebruikname van deze 
lijn medio december. 

http://www.stamps.fo


mmsm REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(a)xs4all.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 
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DE BEATRIX ' 1 ' ZEGELS MET HET POSTNL LOGO 

zijn de 'punten' los
staand, in deze ' i ' zegels 
zitten ze aan elkaar vast. 
Artikelnummer 303101 
en product-barcode 
+63878. 
De blokken staan op de 
drukcilinder met 4 naast 
en 3 boven elkaar. 
Het modelvel in het 
IVluseum voor Communi
catie aanwezig heeft een 
accoord datum van 23 juli 
2011. 

?;l.tf«-
Even begin september 
2011 werden de '10 voor 
Nederland' met het 
portret van Kon. Beatrix 
opnieuw uitgegeven dit 
maal met het logo van 
PostNL op het hangblok. 
Druk onveranderd bij 
Wallsall Security Printing 
op de Chesnut raster
diepdruk druk aan de rol 
pers. Het leuke bij dit 
blok is dat op de achter
kant een compleet Beatrix 
hoofd staat dat NIET 
overeenkomt met het 
portret van de zegels zelf! 
In het oorspronkelijke 
werk van Peter Struycken 

SM)»-.,... ,„ . Äffi«> 
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Post verzenden binnen Nederland 

20 50g 2x 
20 50g lx 

Kijk voor meer informatie op 
www postnl nl. 
(D Struycken 2010, c/o Pictoright, 
Amsterdam Artikelnummer 303101 

DE NIEUWE 
POSHARIEVEN 
PER 01.01.2012 

Per 1.01.2012 gaat het 
binnenlandse posttarief 
omhoog van 46c naar 
50c! Post naar Europa 
gaat van 79 naar 85c, 
maar post naar de wereld 
blijft onveranderd 95c! 
Kort daarvoor - eind 
november - gaat het 
decembertarief van 34c 
naar 36c. 
Voor de postzegels zelf 
moet het niets uitma
ken. De invoering van 
een cijfercode ' i ' en '2' 
was er natuurlijk al met 
deze verhogingen in het 
achterhoofd! 

IK HOU VAN HOLUND 

Op 26 september 2011 
verschenen twee blok
ken van 3 zegels t.g.v. het 
TV-programma "Ik hou 
van Holland" met bekende 
Nederlanders als Linda de 
Mol, Jeroen van Konings
brugge en Guus Meeuwis. 
De oplage is 4000 elk en de 
blokken zijn verpakt in een 
cellofaan enveloppe samen 
met drie ansichtkaarten en 
kosten € 4.95 per set. 
De zegels 
zijn gedrukt 
bij Lowe-
Martin in 
Ottawa, 
Canada in 
5-kleuren 

offset met stochastisch 
raster (de 4 ClMYK-kleuren 
plus fosfor) met het 
zegelformaat 30x40mm en 
voorzien van een kamtan-
ding 13.333:13.000 met 
20/26 tanden hor./vert. De 

papierrichting is verticaal 
- volgens de lange as van 
het zegel. 
Geen artikelnummer noch 
productbarcode op het 
blok of de cellofaanen-
velop. 

UITGIFTEPROGRAMMA 
POSTNL VOOR HET 
EERSTE HALFJAAR 2012: 

2 januari 
Persoonlijke postzegels 
2012: KLM Europa 
Persoonlijke postzegels 
2012: KLM Wereld 

30 januari 
Mooi Nederland 2012 
Mattemburgh* 
Mooi Nederland 2012 
Amstenrade 
Het Nederlandse Rode 
Kruis 

27 februari 
Mooi Nederland 2012 
Trompenburg* 
Mooi Nederland 2012 
Vollenhoven* 
125 jaar Albert Heijn 
125 jaar Leger des Heils 

26 maart 
Europapostzegels Visit 
Nederland postzegels 
Visit 
Da's toch een kaart 
waard! 

23 april 
Het Nederlandse Open
luchtmuseum 

21 mei 
Jubileumpostzegels 
2012 
Mooi Nederland 2012: 
Middachten* 
Mooi Nederland 2012: 
Verzamelvel** 

18 j'uni 
Nederland in de Bos
atlas 

*) Alleen verkrijgbaar in 
genoemde plaatsen 
**) Alleen het verza
melvel IS opgenomen 
in de Jaarcollectie 
Nederlandse Postzegels 
2012. Het programma is 
onder voorbehoud van 
wijzigingen. 

6069' 0 5 0 

JUBILEUMVEIIETJE FILATEII 
Ter gelegenheid van het uitbrengen van de duizendste editie van uw 

maandblad Filatelie heeft de stichting een eigen postzegelvelletje met 'tien 
dezelfde zegels in frankeerwaarde ' i ' uitgebracht. Daarop staat de voor

pagina van het afgelopen februarinummer afgebeeld met daarop het 
voormalige logo van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie naar een idee van Paul Walraven en samensteller Frits 
Njio. Het velletje in beperkte oplage is te koop voor 
€ 7,50, inclusief verzendkosten en zolang de voorraad strekt. 

Dit bedrag kan worden overgemaakt op ING rekening 706968 
Wti name van de penningmeester van bovengenoemde stichting in Leiden 

onder vermelding van 'Postzegelvelletje lOooe editie'. Let op: vermeldt bij uw 
overschrijving naar welk adres het velletje moet worden opgestuurd. 
De toezending kan enige tijd m beslag nemen. 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


DE NIEUWE GROENZEGELS 

Medio augustus 2011 werd 
een nieuw assortiment 
groenzegels aangekondigd 
per I september 2011. 
Tevens zou het nieuwe 
logo van de post  PostNL 
 ingevoerd worden. 
Een rondgang langs de 
verkooppunten de laatste 
dagen van augustus waren 
frustrerend! Nergens was 
iets bekend van de op 
donderdag te verschijnen 
zegels. Niets te vinden in 
de interne berichtgeving 
van PostNL als Balienieuws 
of Businessnieuws. En de 
termijn om nog iets voor 
de rubriek van oktober aan 
te leveren stond op sprin
gen. Op I september zelf 
was er niets veranderd in 
deze situatie zij het dat op 
het Postzegelblog triom
fantelijk de binnenkomst 
van de nieuwe zegels 
bekend werd gemaakt. 
Echter bij navraag bleken 
deze slechts direct uit Gro
ningen aflcomstig! Hoezo 
eerste dag i september? 
Op 2 september bleek de 
plaatselijke The Readshop 
na toevallig op 31 augustus 
het interne bericht te heb
ben gelezen, dat vanaf dan 
de zegels besteld konden 
worden, ze in huis te heb
ben.... Helaas had ik de 
hoop al opgegeven om op 
de valreep nog iets voor 
deze Maandbladrubriek te 
kunnen aanleveren.... 
Op 5 september verschijnt 
eindelijk Balienieuws 
met de boodschap, dat 
de nieuwe groenzegels 
besteld konden worden... 

Wil de post de verzame
laars van dienst zijn door 
uitsluitend Groningen als 
betrouwbaar afneerapunt 
te presenteren?? Een pracht 
promotie van een pracht 
hobby! 
Maar goed, de zegels zelf 
zijn er in een 6tal soorten! 
 De '10 voor Nederland' 
in een hangblok van 10 
verschillende zegels ge
drukt door Walsall Security 
Printing in offset op een 
MüUerMartini druk aan de 
rol pers. De blokken staan 
op de drukcilinder met 4 
naast en 4 boven elkaar. 
Artikelnummer 310961 en 
productbarcode 170166. 
 De 5 voor Europa in een 
hangblok van 5 dezelfde 
zegels in rasterdiepdruk 
gedrukt door Wallsall 
Security Printing op een 
Chesnut druk aan de rol 
pers. DrukrichtingB. 
Artikelnummer 310963 en 
productbarcode +70203. 
 Idem, voor de 5 voor de 
Wereld zegels. Artikelnum
mer 310965 en productbar
code +70180. 
 De twee laatste zegels 
zijn ook nog een keer apart 
uitgestanst ten behoeve 
van de verzamelmapjes 442 
waarin steeds 2X Europa en 
2X Wereld zijn verpakt. 
 De 50 voor Europa in een 
hangboekje van 50 de
zelfde zegels in rasterdiep
druk gedrukt door Wallsall 
Security Printing op een 
Chesnut druk aan de rol 
pers. Deze zegels heb ik 
slechts in hetMuscom 
gezien. De drukcilinder 

I p O S t n i ) Post venenden binnen Europa 
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Post verzenden binnen Nederland 
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K jk voor meer informatie op 
www postni nt 
® 2011 Konmirlyire PostNL BV 
Artikelnummer 310961 

bevat twee hangboekjes 
naast elkaar. 
De Wereldzegels hebben 
in het hangblok van 5 
nog iets bijzonders! Als je 
het blok met het hanggat 
bovenaan houdt dan is de 
linker kolom zegels [3X] 

i aan de linkerzijde anders 

é 
I p o s t n i ) Post verzenden buiten Europa (Wereid) 

0 20g lx Wereld , jR 

20 5og 2« mamf'i m 

/jjMJU'f;y Ki|i< voor meer informatie op 
wwwpostnt.ni 

®2011 Koninklijke PostNLBV 
Artikelnitmmer 110965 

dan de rechterkolom [2x] 
vanwege het doorlopend 
groen terwijl in de andere 
kolom blauw en groen 
worden afgewisseld! 
De originele hangblokjes 
van 5 hebben een shttan
ding waarbij de slitplaat
jes  metalen plaatjes die 

I gewikkeld worden om een 
gemagnetiseerde cilinder 
waarover de papierbaan 
gaat en een afdruk krijgt 
van het tandingpatroon tot 
aan het draagpapier [dus 
nieterdoor heen!]  aan 
de zijranden voorzien zijn 
van informatie om op een 
later moment de plaatjes 
weer terug te vinden en te 
gebruiken. 
Die tekstinformatie dient 

uiteraard met op de zegels 
zelf terecht te komen maar 
kan wel soms op de blok
rand te zien zijn  meestal 
in fragmenten. 
Op de linkerrand van de 
drukbaan bij de zegels in 
rasterdiepdruk welke 6 
blokken breed is [bij een 
cilinderomvang van 3 blok
ken hoog] kunnen we de 
tekst tegenkomen: 
ROTOMETRICS RD ELEX 
5 9300 SPECIAL 
waarbij onder het woord 
ROTOMETRICS (de pro
ducent van slitplaatjes in 
Engeland) een langgerekte 
pijl
Op de rechterrand van de 
drukbaan de tekst: 
WAL 070238076 TNT 
PRIORITY 5 KISS MADE 
IN UK 
Opvallend bij de hangblok
ken van 5 is ook dat de 
rillijn tussen het zegel
gedeelte en de PostNL 
tarieven verdwenen is. 
Zij het dat op de uiterste 
linkerrand zich nog een 
kleine inkeping bevindt! 
De modelvellen waren in 
het Museum voor Commu
nicatie aanwezig en had
den de akkoorddatum van 
20 juni 2011 [50 Europa], 
27 juni 2011 [Europa] en 
4 juli 2011 [Wereld]. Geen 
akkoorddatum bij 10 voor 
Nederland. 
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Bondsbureau; 
Zeelantlaan ii, 3526 AK Utrecht 
lelefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet www knbf ni 
E-mail kubjipknbfrl 

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

Voorzitter: 
VIJ M Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail ucoenen@knbfn[ 

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

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail stuin@knbfnl 

Verenigingszaken 
Vicevoorzitter B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail bmoI@)knbfnl 

Evenementen; 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail pii;alrauen(2)knbfnl 

Algemene Zaiten en Projecten 
J R1 Greitemann 
Telefoon 030-2894290 
E-mail j^reitemann^knbfnl 

P L M Teurlings 
Telefoon 073-6567680 
E-mail. pteurlm3S(3)knbf nl 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken; 
SI Bangma 
lelefoon 0187-611542 
E-mail sbar\gma(§>)inhf ïtï 

Communicatie: 
I R Lumge 
lelefoon 0162-517101 
E-mail rluinijöcOknlifnl 

Coordinator Juryzaken; 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045 5416245 
E-mail albert haan@homt nl 

Webmaster KNBF-site 
(www knb/nl) 
i Boon 
E-mail uiebmastei^knbfnl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J) M Pleters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail e kniese(a)plünet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H RT Weevers 
Telefoon 023-5353624 
E-mail ehrt uieeuers@upcmail nl 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek(3)knbfnl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail- hondskeurin^sdienslt̂ planet nl 
Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

OVERZICHT GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
Bijgewerkt tot en met september 2011 

Zoals gebruikelijk publi
ceren wij regelmatig een 
geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve 
gespecialiseerde vereni
gingen en studiegroepen. 
Het overzicht is door 
de Bond samengesteld. 
Informatie over de bij 
de Bond aangesloten 
verenigingen (en over 
de mogelijkheden tot 
aansluiting bij de Bond) 
zijn verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
tel. 030-2894290, 
fax: 030-2800128). 

De verklaring van de 
cijfers in het overzicht is 
als volgt: 
1. gebied 
2. activiteiten 
3. contactpersoon 
4. jaarlijkse contributie 

(i.g. = eenmalig in
schrijfgeld of inschrijf
kosten) 

5. e-mail en eventueel 
website 

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

AL BARJD - Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld 
1. Filatelie "Islamitische 

Wereld" in Zuidwest 
Azië en Noordoost 
Afrika. 

2. Ruil en vergaderbij
eenkomsten, veiling, 
studies, voordrachten, 
bibliotheek (publicaties 
inhetbladAl-Barid). 

3. S.J. Breunesse, Utrecht
sestraatweg 20, 
3445 AR Woerden, 
tel. 0348-481070. 

4. €22,50 
5. e-mail: 

sytskebreunesse@ 
hotmail.com, 
website: 
www.al-barid.com 

Filatelistengroep 
'Het Baltische Gebied' 
1. Filatelie en postge-

schiedenis Baltische 
landen. 

2. Vergader- en ruilbij-
eenkomsten, lezingen, 
veiling, bibliotheek, 
publicatie 

verenigingsblad. 
3. H.W.A. Pijpers, 

Nederlandlaan 42, 
2711 JA Zoetermeer, tel. 
06-53171208. 

4. € 20,00 
5. e-mail; 

hans.pijpers@hccnet.nl 

website: 
www.hetbaltischegebied.nl 

Studiegroep China 
Filatelie 
1. China, Japan, Taiwan, 

Hongkong, Macau, 
Tibet en gebieden. 

2. Publicatie vereni
gingsblad China 
Filatelie, publicatie 
deel China Handboek, 
verenigingsbibliotheek, 
ledenvergaderingen, 
rondzendingen en 
veilingen. 

3.W.P. Ronde van 
Smaalen, Bosch-
mansweg 13,1871AW 
Schoorl, 
tel. 072-5818583. 

4. €18,15 
5. e-mail: miepronde(5) 

kpnplanet.nl, 
website; 
vvww.chinafilatelie.nl 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat in de Michel-

catalogus Deutschland 
Spezial staat. 

2. Veiling, rondzending, 
lezingen, publicatie 
Deutsche Post, bijeen
komsten. 

3.A. Hulkenberg, 
Vivaldiweg 68, 
3752 HC Bunschoten, 
tel. 0332983261. 

4. €15,00 
5. e-mail: 

fvduitsland(3)deds.nl 
website: home.deds. 
nl/ffifvduitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1. Frankrijk en overzeese 

gebieden, Andorra, 
Monaco, voormalige 
Franse koloniën. 

2. Bijeenkomsten, 
veilingen, lezingen, 
rondzendingen, voor
delige abonnementen 
op Franse filatelistische 
tijdschriften. 

3. P. Zwaag, 
Amstel 224-2,1017 AJ 
Amsterdam, 
tel. 020-6277894. 

4. €19,00 (i.g. €3,50) 
5. e-mail: 

p. zwaag(ä)hccnet. nl, 
website; 
www.cfv-marianne.nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
I. Verzamelgebied Grie

kenland en Cyprus. 
2.4 X per jaar bijeenkomst 

in Zeist met dialezing 

en eigen veiling; 
4 X per jaar het bulletin 
Hermes gedeeltelijk in 
kleur; eigen biblio
theek en rondzend-
dienst. 

3.J.R. Blijleven, 
Westerhof 2, 2987 XS 
Ridderkerk, 
tel. 0180415789. 

4. Verenigingsjaar loopt 
van I september tot 
31 augustus. Vanaf I 
september 2009: 
€ 26,00 voor in Neder
land woonachtige leden 
en € 31,00 voor in het 
buitenland woonach
tige leden. 

5. e-mail: 
Info@pv-griekenland.nl 
website: 
www.pv-griekenland.nl 
in Nederlands en 
Engels. 

Studiegroep Britannia 
1. GrootBrittannië en het 

(voormalige) Gemene
best, Ierland. 

2. Bijeenkomsten met 
veilingen, eigen bul
letin, rondzendverkeer 
(GrootBrittannië, 
Wildings/Machins, 
Kanaaleilanden en 
Ierland, Gemenebest en 
poststukken), biblio
theek, leestafel. 

3. P.R. de Rooij, 
Verl. Horstiaan 4, 
3971 MP Driebergen, 
tel. 0343-415824. 

4. € 18,00 
5. e-mail: 

p.r.derooij@planet.nl 
website: 
www. sgbritannia. nl 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 

Marino, Vaticaanstad. 
2. Ruil- en regionale ver

gaderbijeenkomsten, 
veilingen, publicatie 
van verenigingsblad 
(6 X per jaar), rondzen
dingen. 

3. L.H. van den Brun, 
Van Kinsbergenstraat 
33, 2518 GV Den Haag, 
tel. 0651140411. 

4. € 15,00 per jaar 
5. e-mail: 

filitalia@upcmail.nl 
(voorzitter) of 
secretaris@filitalia.nl 
(secretaris) 
website: 
vwvw.filitalia.nl 

Postzegelkring 
LatijnsAmerika 
I. Alle LatijnsAmeri-

kaanse gebieden en 
nevengebieden. 

2. Bijeenkomsten (4 p.j.), 
interactieve 
website,eigen periodiek 
Correio (2xp.j.), 
publicaties, clubveilin-
gen, literatuurservice, 
vertaalassistentie. 

3. G.A.M. Reijnen, 
Leeuwstraat II, 
6531 RA Nijmegen, 
tel. 024-3567491. 

4. € 2 2 , 0 0 
5. e-mail: 

g.reyneni@chello.nl 
website: www.laca.nl 

Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1. Postzegels en post-

waardestukken van 
Liechtenstein. 

2. Bijeenkomsten (2X per 
jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, 
mededelingenblad (4 x 
per jaar). 

3.J.H.LHeere, 
Sara Burgerharterf 16, 
2907 BG 
Capelle a/d IJssel 
tel.nr. 0341 417557 

4. € 2 0 , 0 0 
5. e-mail; 

hheere@tiscali.nl, 
website: www.nvpvl.nl 

Vereniging 
'Filatelistische Contact
groep OostEuropa' 
1. Postzegels, poststuk

ken en postgeschiede-
nis van OostEuropese 
landen en gebieden. 

2. Bijeenkomsten (4 x 
per jaar), blad Oost 
Europa Filatehe, vei-
Ung, nieuwtjesdienst, 
rondzendingen. 

3. A. Welvaart, 
Boomstede 424, 
3608 BE Maarssen, 
tel. 0346572593. 

4. €25,00 
5. e-mail; 

secr-fcoe@ziggo.nl 
website; www.fcoe.nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
1. Alle Scandinavische 

landen (Zweden, Noor
wegen, Denemarken 
en, Deens West Indië, 
Finland, Groenland, 
IJsland, Fseroer, Aland). 

2. Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, 
rondzendverkeer, cata
logi. 

3. RC.J.K. Hertel, Urkwal 
74, i324HRAlmere, 
tel. 036-5344650. 

4. €27,50 ; Europa 
€ 27,50; buiten Europa 
€32,50. 

5. e-mail; 
fhertel@kpnmail.nl, 
website: 

http://hotmail.com
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www.nfvskandinavie.nl 

Contactgroep 
SpanjePortugal 
1. Spanje, Portugal en 

koloniën. 
2. Bijeenkomsten, veilin

gen, verenigingsblad 
"Iberia". 

3. H. Veen, Tweede 
Stationsstraat 258, 
2718 AC Zoetermeer, 
tel. 079-3611910. 

4. €25,00 
5. e-mail: 

ksp-iberia@planet.nl, 
website: 
www.ksp-iberia.nl 

Vereniging voor Tsje-
choslowakijeFilatelie 
1. Tsjechoslowakije en 

voorlopers, Bohemen 
& Moravië, Tsjechië 
en Slowakije, Karpa-
tenOekraïne. 

2. Bijeenkomsten, vereni
gingsblad, veilingen. 

3. J.E.M. Bisschops, 
Boerderijenboulevard 
36, 3829 DN 
Hooglanderveen, 
tel. 033-7852535. 

4. €15,00 
5. e-mail: 

cs-filatelie@home.nl, 
website: 
www.cs-filatelie.nl 

Vereniging voor 
USA & Canada Filatelie 
I. Canada & Gebieden, 

USA & Gebieden. 
2.7 Landelijke bijeen

komsten met veilingen, 
USCAPost, Vereni
gingsbibliotheek, 
nieuwtjesdienst, rond-
zenddienst. 

3. B. Kee, 
Heemraadsingel 38, 
3641JJ Mijdrecht, 
tel. 0297-250205. 

4. € 23,50, automati
sche incasso € 21,50. 
Buitenlandse leden 
acceptgiro €27,50. 

5. e- mail: 
porfier(5)hotmail. co m, 
website: www.usca.nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1. Zuidelijk Afi-ika. 
2. Bijeenkomsten, veiling, 

rondzending, biblio
theek, nieuwsbrief 
Bartelomeu Dias, 
nieuwtjesdienst. 

3. P. Mulder, Ruimzicht 
304,1068 CZ 
Amsterdam, 
tel.nr. 020 6197689 

4. €20,00 
5. e-mail: 

ppmulder@planet.nl 

Studiegroep ZWP 
I. De (voormalige) 

Nederlandse overzeese 
gebiedsdelen voor 
"Tropisch" Nederland 

en Australasia. 
2. Bijeenkomsten met 

veilingen, jaarlijkse 
clubtentoonstelling, 
verenigingsblad. 

3.J.A. Dijkstra, 
Dolderstraat 74, 
6706 JG Wageningen, 
tel. 0317417490. 

4. € 25,00 (buitenlandse 
leden € 30,00) 

5. e-mail; 
j.dijkstra50@chello.nl, 
website: 
www.studiegroep-zwp.nl 
en www.zwp-lbstudie.nl 

Studiegroep Zwitserland 
1. Zwitserland. 
2. Bijeenkomsten, 

lezingen, rondzen
ding, veilingen, blad 
Jungfiraupost. 

3. M.N. Dijkhuizen, 
Maskerbloemstraat 26, 
3452 BA Vleuten, 
tel. 030-6776434. 

4. €65,5oincl. 
Schweitzer Briefinar-
ken Zeitung (SBZ); 
€ 21,00 zonder SBZ. 

5. e-mail: 
mdijkhuizen@shv.nl 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
1. Thematische filatelie. 
2. Blad Thema (5X per 

jaar), contactdagen, 
rondzendingen, 
schriftelijke veilingen, 
motiefcontact, vertaal
service, tentoonstellin
gen, regiogroepen. 

3. J.C. van Duin, 
Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, 
tel. OIO 4610573. 

4. €33,00 
5. e-mail: 

jc.vduin@hccnet.nl, 
website: www.nvtf nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en 

Verenigd Europa. 
2. Bijeenkomsten, schrif

telijke veiling, blad 
'Grenzenloos'. 

3. J.M. Snellenberg, 
Porfier 9, 3831VL 
Leusden, 
tel. 033-4943567. 

4. €25,00 
5. e-mail: 

porfier@hotmail.com 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
I. Is een oecumenische 

thematische vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels, poststem
pels en poststukken 
waarvan de thema's di
rect of indirect verband 

houden met Bijbel en 
Christendom. 

2.4 X ledenbijeenkom
sten, filatelistische lite
ratuur m.b.t. bijbel en 
christendom, nieuwtjes 
6 X per jaar vereni
gingsblad en diverse 
studiegroepen. 

3. J.C. Vonk, 
Bellamystraati3, 
2-533 JG Den Haag, 
tel. 070-3212728. 

4. €23,50 (Ned.), 
€ 30,50 (buitenland) 
i.g.e3,75-

5. e-mail: 
vonk.jc@online.nl 
website: 
www.gabrielfila. nl 

Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
1. De diverse verzamel-

gebieden omtrent de 
kinderpostzegelactie 
en kinderpostzegels en 
maximafilie. 

2. Ledenbijeenkomsten 
(2 X per jaar), vereni
gingsblad (4 X per jaar), 
(schriftelijke) veilingen, 
tentoonstellingen. 

3. P.M. Klaassen, Gaard 
3, 6641WN Beuningen, 
tel. 024-6771262 

4. € 20,00 (i.g. €1,25) 
5. e-mail: 

p.klaassen5@hetnet.nl 

Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland 
1. Historische, technische 

en wetenschappelijke 
aspecten van ruimte
vaart en kosmos. 

2. Kwartaaltijdschrift 
"De Nieuwsbrief", 
ruildagen, deelneming 
aan ruimtevaartevene
menten en tentoonstel
lingen, minitentoon
stellingen, verzorging 
ruimtevaartcovers en 
veilingen. 

3. A.Olckers, Lupine 30, 
2211MJ 
Noordwijkerhout, 
tel. 0252-372655 

4. € 20,00 Nederland (i.g. 
€ 4,50), € 25,00 buiten 
Nederland (i.g. € 4,50), 
Jeugd tot 18 jaar € 10,00 

5. e-mail: 
aolckers@casema.nl 

Filatelistische Motiefgroep 
"Papier en Druk" Nld. 
1. Papier en Druk, 

grondstoffen en 
papiervervaardiging, 
vormvervaardiging, 
druktechnieken, 
drukpersen en andere 
machines, geschiedenis 
van het schrift en het 
drukken, manuscrip
ten, boeken, kranten 
e.d. 

2. Twee bijeenkomsten 
per jaar, uitgave van " 
Druk Doende", stands 

op grafische vakbeur
zen en tentoonstellin
gen. 

3. T. Demoed-van Hoog
straten, De Waarden 68, 
7206 GJ Zutphen, 
tel. 0575 520374. 

4. €25,00 
5. e-mail: 

trudiedemoedvh@ 
hetnet.nl 

Magonnieke Filatelistische 
Studiegroep 
"De Getande Rand" 
1. Vrijmetselarij op post

zegels in de wereld en 
vrijmetselarij op FDC's. 

2. Bijeenkomsten op 
wisselende data, 2 tot 
3 keer per jaar, eigen 
orgaan 'De Verlichte 
Loep'. 

3. J. vanNooijen, 
Maarland Noordzijde 46, 
3231 CG Brielle, 
tel. 0181-479770 

4. € 18,00 
5. e-mail: j.v.nooijen@ 

compaqnet.nl 

Perfin Club Nederland 
1. Perfins 
2. Eigen verenigingsblad, 

veiling, bibliotheek, 
rondzending en 4 ruil-
vergaderbijeenkomsten 
per jaar. 

3. Mw. J.A. Birnie-de Gel
der, Klipper 84, 
3263 NB Oud-Beijerland, 
tel. 0186-614522. 

4. € 11,00 (buitenland 
€15,00). 

5. website: 
www.perfinclub.nl 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
1. Poststukken, pos

tale afstempelingen en 
overige filatelistische 
zaken, postgeschiede-
nis. 

2. Bijeenkomsten met 
lezingen/veilingen, 
bijeenkomsten Groep 
Postgeschiedenis en 
Groep Postmecha-
nisatie, algemeen 
en gespecialiseerd 
rondzendverkeer, 
uitwisselen frankeer/ 
machinestempels, 
publicaties De Postzak 
en Verenigingsnieuws, 
posthistorische studies, 
catalogi op stempelge-
bied. 

3.E.W. Flentge, 
Oude Hoflaan 11, 
9751 BK. Haren, 
tel. 050-5349131. 

4. € 40,00 Euro per jaar, 
geen i.g. 

5. e-mail: secretariaat@ 
po-en-po.com, 
website: 
www.po-en-po.nl 

Contact en studiegroep ie 
emissie Nederland 1852 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de eer

ste emissie, bijeenkom
sten 3 x per jaar. 

3.J.W. Kok, Sledemen-
nerstraatii, 9718 BW 
Groningen, 
tel.0503115453-

4. €25,00 Euro 
(i.g. €25,00). 

5. e-mail: 
j.w.kok@med.umcg.nl 

Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
1. Luchtpost (ontwikke

ling, eerste vluchten 
e.d) luchtpostcatalogus. 

2. Regiobijeenkorasten 
in Kudelstaart (bij 
Aalsmeer), Hilversum, 
Eindhoven, Vlissingen, 
(schriftelijke) veilin
gen; jaarlijkse Dag van 
de Aerofilatelie met 
tentoonstelling. Nieuw
tjesdienst voor eerste en 
speciale vluchten met 
bijzonder poststempel, 
rondzenddienst, publi
catie De AeroPhilatelist 
(4 x per jaar) en diverse 
naslagwerken. 

3. W. van der Helm, 
De Kolk 13, 3931 WN 
Woudenberg, 
tel. 033-2858424. 

4. € 22,00 (Nederland); 
overige landen buiten 
Nederland € 27,50 

5. e-mail: w.vanderhelm@ 
veteranen.nl 
website: 
vwvw.de-vliegende-
hollander.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbe

zorging (Stadspost) in 
Nederland. 

2. Informatievergaring 
en uitwisseling over 
Nederlandse Stadspost
diensten, Stadspost
zegels en - stempels. 
Bijeenkomsten in 
Apeldoorn (4 x per 
jaar), driemaandelijkse 
periodiek. Catalogus 
(losbladig) en Nieuw
tjesdienst. 

3. A.F. Buitenhuis, 
Tolhuis 2030, 
6537 LW Nijmegen, 
tel. 024 3449032 

4. €15,00 
5. e-mail: 

ton@buitenhuizen.com 

Filatelistenvereniging 
Dai Nippon 
1. Nederlandsindië onder 

Japanse bezetting en 
onder het bewind van 
de Republiek Indonesië 
voor de soevereiniteits
overdracht. 

2. Gegevensuitwisseling, 
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catalogi, blad, publi
caties, rondzending, 
veiling, vergadering. 

3.L.B. Vosse, 
Vinkenbaan 3, 
iSsiTBHeiloo, 
tel. 0725332293, 
fax:0725339936-

4. € 25,00 Euro 
5. e-mail: 

leo,vosse@planet.nl, 
website: 
vvww.dainippon.nl 

Landelijke Vereniging 
van Aantekenstrookjes-
verzamelaars 
1. Aantekenstrookjes, van 

Nederland en andere 
landen. 

2. Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, 
uitgifte kantorenlijst. 

3. L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, 
tel. 0182395103. 

4. € 10,00 
5. e-mail: 

louwerse5 i(a)kpnmail. nl 

Studiegroep Velrand-
bijzonderheden 
(Plaat- en Etsingnummers) 
1. Plaat/etsingnummers, 

knippen/ponsen, druk-
kerstekens, paskruizen, 
registerblokken en 
perforaties. 

2. Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veilingen. Publi
caties Randverschijn
selenen Handboek 
Plaat- en Etsingnum
mers. 

3. Secretariaat 

p/a Postbus 522, 
1000 AM Amsterdam. 

4. €18,00 
5. e-mail: secretaris(3) 

etsingnummers.nl, 
website: 
www.etsingnummers.nl 

Nederlandse Postzegel
vereniging 'De Plaatfout' 
1. Smdie plaatfouten op 

Nederlandse postzegels 
(H-o.r.) 

2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen. 

3.J.E. van Biezen, 
Zicht 3, 8061 MT 
Hasselt, 
tel. 038-4772366. 

4. €20,00(6 2,50 i.g.). 
5. e-mail: 

joop.van.biezen 
(a)freeler.nl. 

website: 
www.plaatfout.org 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1. Fiscale filatelie. 
2. Bijeenkomsten, eigen 

orgaan, veilingen 
3.0.C.G.vanderVliet, 

Slotlaan 117, 7006 HC 
Doetinchem, 
tel. 0314-345459. 

4. € 25,00 (Nederland en 
Europa); € 29,00 overig 
(€5,ooi.g.). 

5. e-mail: 
vliet307(a)planet.nl, 
website: www.nvff.nl 

Nederlandse Academie 
voor Filatelie 
I. Gespecialiseerd post-

geschiedenis, tradi

tioneel, thematisch, 
postwaardestukken, 
maximafilie, aerofilate-
lie, astrofilatelie, fiscale 
filatelie en literatuur. 

2. Vier bijeenkomsten per 
jaar, uitwisseling ge
gevens, eigen orgaan: 
Notities 

3. R.J.A. Verberne, 
Thomas Moredreef 14, 
5645 KE Eindhoven, 
tel. 040-2113834. 

4. Lidmaatschap uitslui
tend op uitnodiging. 

5. e-mail: ruudverberne@ 
gmail.com, 
website: 
www.nedacfil.info 

SUCCESVOLLE MULTILATERALE RATIA 2 0 1 1 TENTOONSTELLING 

rätia 2011 

Multilaterale Briefmarkenausstellung 
De in multilateraal ver
band door de nationale 
bonden van Duitsland, 
Zwitserland, Oosten
rijk', Liechtenstein en 
Nederland driejaarlijkse 
tentoonstelling werd van 
15 tot en met i8 septem
ber in Chur, Zwitserland 
gehouden. iVlaar hefst 33 
Nederlandse inzenders 
hadden zich aangemeld 
om aan deze categorie 
I tentoonstelling deel 

Z te nemen. Een op deze 
° tentoonstelling behaalde 
„ bekroning van minimaal 
^ 75 punten is namelijk 
^ één van de voorwaarden 
=- voor deelname aan een 
S internationale FIP- of 
^ FEPA-tentoonstelling. 
S Vijfi:ien van de Nederland-
2 se inzenders heb ik op de 
^ tentoonstelling gespro-

_ . « ken. Zij waren tevreden 
J 2 g met hun bekroning en 

enthousiast over wat er 
te zien was. Velen had
den een vakantie aan het 
bezoek van de tentoon
stelling gekoppeld. Het 

niveau van de op deze ca
tegorie I tentoonstelling 
getoonde inzendingen, 
waaronder 23 jeugdinzen-
dingen, was zeer hoog. 
Dit blijkt ook wel uit de 
behaalde bekroningen. 
In de klasse "Motief- en 
Ansichtkaarten" waren 
leuke en interessante 
inzendingen te bewon
deren. 
De Nederlandse inzen
ders hebben de volgende 
bekroningen groot goud 
en goud behaald: 

Groot Goud 
D. v.d. Wateren/Nepal 
postal stationary 1887-
1957, 91 punten met 
ereprijs 
H.Wiersma/Postal servi
ces in rural areas in the 
Netherlands before 1850, 
91 punten met ereprijs 

Goud 
S.Bakker/Postal History 
of Internees and POW's 
held in Australia during 
WW II, 88 punten 

A.Hulkenberg/Drei 
Jahrhunderte Danziger 
Post 1590-1875: Das Gro-
schenzeitalter, 88 punten 
S.Bakker/Victoria, wrap
pers for newspapers and 
other printed materials, 
issued and used in the 
period 1869-1912, 87 
punten 
W.Put/United Nations 
Emergency Force-I, 87 
punten 
J.Nollet/Portobriefe aus 
den Niederlanden und 
über die Niederlande 
nach Frankreich in der 
Zeiti676-i852, 86 punten 
H.Buitenkamp/ The 
(field)postcards of Serbia 
1873-1918, 85 punten 
J.Dehe/A City Wall of 
Water, 85 punten 

De overige deelnemers 
behaalden groot verguld 
zilver, verguld zilver, 
groot zilver, zilver en 
verzilverd brons 

Piet Alderliesten, Lands-
commissaris Rätia 2011 

Op 26, 27 en 28 augustus 
2011 vond in Rolduc een 
bijeenkomst plaats van 
juryleden in het kader van 
het Multilateraal Overleg 
tussen Duitsland, Zwit
serland, Liechtenstein, 
Oostenrijk en Nederland. 
Elk jaar wordt door een 
van de landen een der
gelijk overleg georgani
seerd. Doel is om tot een 
zoveel mogelijk uniforme 
uitwerking te komen 
van de reglementen die 
betrekking hebben op het 
deelnemen aan postze
geltentoonstellingen met 
een wedstrijdkarakter en 
het beoordelen van de ge
toonde inzendingen. Op 
het programma stonden 
dan ook punten zoals: 
E-kaders en het jureren 
daarvan op digitale wijze; 
de thematische ontwikke
ling in een inzending; het 
vraagstuk van wat is een 
ontwerp, een proefdruk, 
een drukproef, een kleur
proef, etc, te gebruiken 
in een inzending; de een
kader inzendingen voor 
beginners (hoe gaat elk 

land om met deze wijze 
van tentoonstellen en 
beoordelen); de persoon
lijke postzegel en hoe 
hiermee om te gaan. 
De persoonlijke post
zegel is in een groot 
aantal landen een item 
geworden dat niet meer is 
weg te denken uit het as
sortiment frankeerzegels 
van de postdiensten. In 
Oostenrijk is een inzen
ding louter bestaande uit 
persoonlijke postzegels 
tentoon gesteld. Deze 
inzending was opgezet 
als traditionele verzame-
hng. Dat wil zeggen: 
uitgangspunt is de 
postzegel zelf, waarbij de 
gebruikte druktechniek, 
papiersoort, verschillende 
wijzen van aanbrengen 
van de persoonlijke 
afbeelding (printers of 
drukpersen) aan de orde 
kwamen. In Nederland is 
een dergelijke inzending 
nog niet samengesteld, 
tenminste, nog niet 
aangemeld voor een 
tentoonstelling. Verder 
kwam een aantal prakti
sche zaken met betrek
king tot reglementen aan 
de orde. De resultaten van 
het overleg zullen worden 
besproken in de Advies
commissie Juryzaken en 
in hetBondsbestuur. In 
de komende nummers 
van Filatelie zal hierop 
worden teruggekomen. 

mailto:vosse@planet.nl
http://vvww.dainippon.nl
http://etsingnummers.nl
http://www.etsingnummers.nl
http://www.plaatfout.org
http://www.nvff.nl
http://gmail.com
http://www.nedacfil.info


SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

EUROPALIA BRASIL / INTERNATIONAAL KUNST FESTIVAL 

Op 7 november verscheen 
een blok met twee zegels 
van (3 Wereld) 
(= € 3.15) met kleurrijke 
foto's van Amazone indi
anen. Foto's van antropo
loog Gustaaf Verswijver en 
fotograaf Guido Sterken-
dries. Opmaak van het 
blaadje MVTM {Myriam 
Voz en Thierry Martin). 
Het programma van het 
festival duurt nog tot 27 
januari 2012. 
Amazonefoto's van Ster-
kendries zijn verschenen 
in de bundel "Amazone 
Puur", en van tekst voor
zien door Gustaaf Verswij

ver. Uitgegeven bij Roularta 
Books. In het kader van 
het Internationaal jaar 
van het Bos in 2011 wordt 
"Amazone Puur" aange
vuld met het levenswerk in 
boekvorm van Sterkendries 
„Batüe for Life". 
De postzegels zijn gedrukt 
op in offset bij de Zegel
werkplaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3 - 27.66x40.20mm 
- met een perforatiemaat 11 
1/2 16/23 tanden hor./vert. 
Aan geen enkele zijde naar 
de blokrand doorlopende 
perforatie. Geen product
barcode op het blok. 
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Op dezelfde datum ver
schenen twee hangblokjes 
met elk tien zelfklevende 
zegels van (i) (= € 0.61) 
resp. (i Internationaal) (= 
€ 1.05) met door kinderen 
gemaakte tekeningen. Op 
de zegels voor Internatio
naal komt zowel het sym
bool van Europa als van 
de Wereld voor! Volgens 
de uitslag van de wedstrijd 
kwam de tekening van Lau-
ryn Sercu in aanmerking 

voor de nationale zegel en 
die van Anna Proost voor 
de internationale zegel. 
u;u)U).ontu;erpeenpostzefleI. 
be/#/nl/liome 
De hangblokken kosten 
€ 6.10 resp. €10.50 en 
worden slechts als geheel 
- en bloc - verkocht. De 
hangboekjes zijn gedrukt 
in 4 kleuren rasterdiepdruk 
op een Goebel-rotatiepers 
in de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Hier zijn ze, de 2 officiële winnaars van de | 
wedstrijd 'ontwerp een echte postzegel'! ' 
Dames en heren, juffen en meesters, vnenden en vriendinnen, kinderen, K 
leerlingen, bezoekers, stemmers en filatelisten, ziehier de 2 ontwerpen ^ 
die dit jaar de 2 officiële Belgische postzegels rond het thema kerst en 
nieuwjaar worden' Ze zijn allen ontworpen door leerlingen van de 
lagere scholen voor de wedstrijd 'Ontwerp een échte postzegel*. 

Lauryn Sercu van de Basisschool uit 2550 Kontich ontwierp de 
Belgische kerst en nieuwjaarszegel voor de nationale zendingen. 

Anna Proost van de Vrije Basisschool uit 2200 Herentats ontwierp de 
Belgische kerst en nieuwjaarszegel voor internationale zendingen. 

elk van hen is eindwinnaar en werd door onze jury geselecteerd iiït de 

J^Ö 



postzegel magazine vanJEUCDFlLATELIE Nederland 

SIHOORN Redactie adres: De Coedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon: 0299 - 46 38 50 
M.m.v Willeke ten Noever Bakker, Amy Croeneveld, Marth van Herk, Alex Nuijten, 
Toon Oomens en Patrick Peschke. Administratie en adreswijzigingen: Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128,4286 EE Almkerk, telefoon: 0183-403952 

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 

27ste DAG VAN DE JEUGDFILATELIE IN PURMEREND 
In het weekend van 21 en 
22 april 2012 Is Purme
rend het middelpunt van 
filatelistische Nederland. 
Tijdens het evenement 
FILAMANIFESTATIE2012 
wordt dan onder andere 
de Dag van de Jeugdflla-
telie gevierd. Er wordt nu 
al druk gewerkt om deze 
27ste editie een groot 
feest te maken. Naast de 
vele verzamelingen die 
tentoongesteld zullen 
worden is Jeugdfilatelie 
Nederland aanwezig met 
allerlei activiteiten: een 
spellencircuit, een puz-
zeltocht langs de kaders, 
een rebuswedstrijd, 
de grote stand waar je 
postzegels en poststuk
ken kunt kopen, de Quiz 
Filagram en noem maar 
op! Het is ook dé gele
genheid om Jeugdleider 
Toon van de StampKids 
Club eens in levende lijve 
te ontmoeten. 
Alle jeugdleden en jeugd
leiders van JFN kunnen 
meedoen aan de Dag van 
de Jeugdfilatelie. Dat kan 
op verschillende manie
ren. In de eerste plaats 
natuurlijk door naar 

''^'l'lW'^NlFEST/lTTEaoi? 
O'tSvandeJEueoFni^UE 
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Purmerend te komen 
en aan de activiteiten 
mee te doen. Maar het is 
misschien nog leuker om 
ook tentoon te stellen. 
Voor wie een tentoonstel
lingsinzending te veel 
is, kan de Filamarathon 
een leuk alternatief zijn. 
Maak zes of 12 bladen 
op A4 formaat over het 
thema VAKANTIE aan de 
hand van een aantal op
drachten. (Die opdrach
ten vind je op de website 
van de StampKids Club 
www.stampkids.org). Als 
je dat allemaal nog te 
lastig vindt, is misschien 
het volgende wel iets 
voor je. Maak een blad 

BUURMAN EN BUURMAN 
35 jaar geleden versche
nen Buurman en Buur
man voor het eerst in een 
film. Het tweetal kreeg 
een eigen televisieserie 
en is al jarenlang heel 
populair. Eigenlijk was 
het duo bedoeld voor vol
wassenen, maar kinderen 
bleken de programma's 
ook heel leuk te vinden. 
Buurman en Buurman 
met hun alpinopet en ge
streepte muts werden be
dacht door de Tsjech Jan 
Chvojka, die de opdracht 
kreeg om een postzegel 

•- met hun afbeelding te 
<= maken. Waarschijnlijk 
~ vinden jullie de tv-serie 

Purmerend 

ook zo leuk omdat de 
twee mannen erg 
onhandig zijn. Maar is 
het jullie opgevallen dat 
Buurman en Buurman 
ondanks alles dat fout 
gaat altijd de zonnige 
kant blijven zien? Ze zijn 
bovendien altijd erg trots 
op de manier waarop 
zij problemen oplossen. 

^ ^ 

Ze geven nooit op en 
dat is misschien wel de 
boodschap die Chvojka 
zijn kijkers wil meegeven: 
geef nooit op! In 1989, 
dus pas na dertien jaar, 
kregen de twee mannen 
een naam: Pat en Mat, 
maar wij weten niet beter 
of ze heten Buurman en 
Buurman. 

ÓESKAREPUBLIKA CESKAREPUBLIKA 

730 
MiKkomaródi, 

nezoufejte, jest l i -
ï e se vdm nèco 
nepovede hned 

twpoppvil 
Jsme dSkazem 

toho, ze nokonec 
vSe dobfe 
dopadne 

Vóa Pat o Mat 
CESKA REPUBUKA ÖESKA REPUBUKA CESKAREPUBUKA ÓESKAREPUBLIKA ÖESKAREPUBUKA 

waarop je jouw favoriete 
postzegel laat zien en 
vertel daar iets over. 
Waarom is deze zegel 
jouw favoriet en beschrijf 
de zegel. Zoals altijd zijn 
er met de tentoonstel
ling weer mooie prijzen 
te winnen, waaronder 
een paar glimmende 
bekers! Inschrijven kan 

tot 30 november. Vraag 
een aanmeldingsfor
mulier aan via a.mayen-
peemen(g)hccnet.nl.De 
Dag van de Jeugdfilatelie 
wordt gehouden in het 
Jan van Egmond Lyceum, 
Hoornselaan 10,1442 AX 
Purmerend. 
KOM ALLEMAAL!!! 

HET ROZE STRIKJE 
Vorige maand was het 
weer "Pink Ribbon
maand", misschien heb 
je er wel iets van gemerkt. 
Het roze strikje is al een 
hele tijd het symbool van 
de strijd tegen borstkan
ker. Iedereen kent wel 
iemand met deze ziekte, 
of nog erger, die door 
deze ziekte is overleden. 
De geschiedenis van het 
roze lintje begon toen 
Evelyn Lauder van het 
cosmeticamerk Estée 
Lauder en Alexandra Pen
ney van Self Magazine 
gingen samenwerken. 
Het tijdschrift stond 
in het teken van borst-
kankeren Penney wilde 
graag een roze strikje 
op de cover om extra de 
aandacht te trekken. Dat 
bleek veel te duur. Lauder 
bood toen aan om gratis 
roze lintjes te verspreiden 
via alle verkooppunten 
van het bedrijf De "Pink 

Ribbon" was een feit. In 
2003 werd in Nederland 
de Stichting Pink Rib
bon opgericht door de 
Borstkanker Vereniging 
Nederland in samenwer
king met Estée Lauder en 
The American Women's 
Club in Den Haag. 
Overal ter wereld zijn er 
Pink Ribbon-afdelingen. 
Oostenrijk gaf zelfs een 
postzegel uit om Pink 
Ribbon extra aandacht te 
geven. 

http://www.stampkids.org


Eén Heer per jaar ^aan wy midden in de winter 
naar de zon. Dan^aan we naar de Canarisehe 
eilanden. Daar is 
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Het vogelpark 
Hoe het komt, weet ik 
niet, maar op vrijwel 
ieder Canarisch eiland is 
een vogelpark. En omdat 
ik dat 20 leuk vind, gaan 
we er iedere keer naar 
toe. Ook al hebben we 
het park al eerder gezien, 
de dieren zijn altijd 
anders. 

De papegaaienshow 
Vaste prik is de show 
met de papegaaien, zo 
leuk. Eerst vliegen de 
dieren een beetje rond, 
rakelings over je heen. 
Na een tijdje komt de 
leider van de show en die 

VMUA Loa. 
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dirigeert alle papegaaien 
naar hun eigen stokje. 
En dan begint het. De 
papegaaien brengen 
briefjes van het podium 
naar het publiek, ze 
vliegen naar belletjes die 
ze moeten lulden en ze 
gaan met z'n tweeën op 
een wipwap. Ze klimmen 
trapjes op en roetsjen op 
hun rug van de glijbaan: 
pootjes omhoog, zie je 
het voor je? 

Een papegaai op 
rollerskates 
Aan het slot van de show 
gaan de papegaaien 
rollerskaten en dan lig Ik 
al flauw van het lachen. 
Ik begrijp niet hoe de 
trainers die vogels zo gek 
krijgen om dat te doen, 
maar het lukt echt iedere 
keer. 

De roofvogelshow 
Vervolgens lopen we naar 
de kooien van de roof

vogels, want twee keer 

ryrrj'i'ivrt'^ 

NEW ZEALAND 

per dag wordt daar een 
demonstratie gegeven. 
Eerst wordt er aan het 
publiek verteld dat je niet 
mag gaan staan en dat 
je niet mag lopen. Dan 
komen ze, die enorme 
zeearenden en valken, 
uilen en gieren. 

Ze zijn zo groot 
Als je voorin zit, kun je 
goed zien hoe enorm 
groot die roofvogels wel 
zijn. De trainers laten de 
vogels vrij wegvliegen en 
na een tijdje roepen ze 
de dieren een voor een 
terug terwijl ze met eten 
zwaaien. Intussen zie je 
de vogels dan héél ver 
weg ergens een beetje 
zweven, en nee, ze kijken 
niet één keer naar ons en 
naar de trainers. Je denkt 
dan: "Oei, dat komt niet 
meer goed, die zijn ze 
kwijt". Maar niks hoor, de 
trainers doen zo'n show 
ook niet voor de eerste 
keer, ze weten precies 
hoe ze moeten zwaaien 
en roepen om die rovers 
weer thuis te krijgen. 

Zelf vasthouden 
Als de voorstelling 
voorbij Is, mag je samen 

met een van de vogels 
op de foto, of je mag ze 
zelf vasthouden. Dan 
krijg je wel eerst een 
handschoen aan, want de 
klauwen van een roofvo

gel zoals deze uil wil jij 
niet In je handje hebben! 
i * i « « a i i « •■»^■•.^»■•■»••^r»'»» 
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Op zoek naar dolfijnen 
De volgende dag gaan 
we aan boord van een 
boot die een eind de zee 
op gaat. Dat moet wel, 
want we gaan dolfijnen 
spotten. En tja, waar 
zwemmen die vandaag? 
Dat weet geen mens, 
iedere dag Is dat anders. 
Meestal na een uurtje 
varen legt de kapitein de 
boot stil en kijkt door zijn 
verrekijker of hij al bewe

ging In het water ziet. Wij 
moeten natuurlijk niet 
luieren, maar ook helpen 
met zoeken. Jij kijkt 
stuurboord, en iemand 
anders speurt aan bak

boord. Net zo lang tot 
iemand roept: Dèèr! Dan 
snorren de fotocamera's 
en hangt iedereen over 
de reling. Er komt ook 
wel eens een vliegende 
vis langs, nee, je verveelt 
je niet. 
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Aan de wandel 
De Canarisehe eilanden 
zijn ontstaan uit vulka

nen. En soms begint er 
nog wel eens eentje te 
rommelen, heel span

nend. Het betekent dat je 
leuke excursies kan on

dernemen in de gebieden 
waar de vulkanen zijn, 
meestal is dat een afge

sloten beschermd gebied. 
Maar met een dagtocht 
kom je er wel in. 

lESOTHCJ 

Christoffel Columbus 
Weet je nog: 1492 Colum

bus ontdekt een gebied 
waarvan hij denkt dat het 
Indië is. Die Columbus 
heeft  volgens overleve

ring  zowat alle Canari

sehe eilanden bezocht. 
En als je in de steden 
komt, vind je altijd wel 
wat van Columbus: zijn 
huls, zijn haven, zijn 
hotel. Kortom, er Is ook 
nog genoeg cultuur te 
vinden op dit mooie va

kantieadres. Maak jij ook 
van alles mee tijdens je 
vakantie? Dat is een goed 
begin van een postzegel

verzameling. 

Succes er meel 

Q^ufiM^ yjonr^ 
U^JÜUito. 
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%i postcrossing « 
• THE POSTCARD CROSSING PROJECT • ^ 
EEN SUPERHOBBY 
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poskrossitM 
THE POSTCABO CROSSING PROJECT 

'send .1 pfT'f trrf 

Op 14 oktober heeft PostNL een velletje van 
tien zegels uitgegeven met zes verschillende 
afbeeldingen om aandacht te schenken aan 
Postcrossing. Het is een moderne versie 
van de oude kettingbrief onder het motto 
"stuur een ansichtkaart en ontvang er een 
terug van iemand ergens op de wereld". 

Voor degenen die 
BiAli^iLiiL' 

l4iiJBI 

niet vertrouwd zijn 
met het verschijnsel 
"Postcrossing" geef 
Ik hier een sterk ver
eenvoudigde staps
gewijze voorstelling 
van het proces. 

1 Ga naar de site van Postcrossing op www post-
crossing com en kijk eens wat rond bi) de verschil
lende hoofdstukken 

2 Registreer jezelf als lid ("sign-up") en schrijf een 
stukje over jezelf en wat je leuk vindt Geef ook 
aan wat voor soort kaarten je het liefst ontvangt 
Dit IS je persoonlijke "profile" 

3 Stuur een kaart naar een door de computer opge
geven adres (via de link "send a postcard") 

4 Zodra je kaart is aangekomen (en geregistreerd') 
mag je weer een kaart sturen Tegelijkertijd krijgt 
een ander lid (ergens op de wereld) de opdracht 
om JOU een kaart te sturen 

5 Dit proces herhaalt zich alsmaar, zolang als je lid 
bhjft I 

W Opmerkingen 
1 Alle adressen worden door de computer geselec

teerd Het enige dat je zelf kunt beïnvloeden is 
aan te geven van welke landen je GEEN kaart wilt 

— ontvangen (bijvoorbeeld Nederland) 
=> 2 BIJ aanvang mag je overigens meteen 5 kaarten 
"2 sturen Dat aantal klimt na het sturen van 20 
^ kaarten Na elke 20 kaarten die zijn aangekomen 
s krijg je de gelegenheid om 1 kaart extra te sturen 
^ Boven de 100 kaarten mag je telkens weer een 
= extra kaart na 50 verzonden kaarten 
„ 3 Hoe meer kaarten er in omloop zijn ("traveling"), 
i des te meer zul je er zelf ook ontvangen 
< 4 Oh ja, elke kaart krijgt een uniek nummer (ID 
^ number) dat door de computer wordt gege-

nereerd Zorg dat dit nummer altijd op de te 
7 3 2 verzenden kaart staat (liefst 2x, boven en onder in 
/ w * verband met stempels en postale aanduidingen) 

5 De site van Postcrossing geeft nog wat meer uit
leg Maar het zal vanzelf duidelijk worden tijdens 
de voortgang van het proces 

Gallery 
Je kunt JOUW verstuurde en ontvangen kaarten scan
nen (of fotograferen) en in een soort Gallery zetten, 
de "Postcards Wall" Daarbij is het ID-number van de 
kaart natuurlijk belangrijk Deze gallery geldt voor alle 
leden Je kunt met wat 
zoekwerk ook de kaarten 
bekijken die andere leden 
hebben verstuurd en 
ontvangen Ook kun je 
zien welke kaarten er per 
land zijn verstuurd 
en nog veel meer 
Happy Postcrossingl 

Toon Oomens 

'M w \*v «fa? M mum '%*?' Ä 

BEZOEK DE SITE 
Deze pagina is een bewerkte versie van de 
homepage van www.postcrossing.com, die door 
Toon Oomens wordt beheerd. Op deze site geeft 
hij informatie over Postcrossing en laat hij een 
aantal van de mooiste ansichtkaarten zien die hij 
in het Postcrossing project heeft ontvangen. Waar 
mogelijk geef hij ook een inzicht in de achtergron
den van de gebruikte postzegels. Het is beslist de 
moeite waard om de site eens te bezoeken. 

éi S 

http://www.postcrossing.com


POSTSCRIPTUM 
SIMM UjktM^'Uftl 
wat. (Hei is aitijfL 
Uukoptt/^itte, 
oitbmjnae*v, z£hurcds 

oU'^stzeaets 

^ tnee'f Laat hei 
om wete*v! 'Be*vfUatelutUiJïe-airoet inut' 

jffrey Groeneveld 

ANTWOORDEN PUZZELJUU/AUCUSTUS 2011 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van juli/ 
augustus 2011: 
1. Yasur-vulkaan; 
2. Rond 1500, 
3. D-Day; 4. In een 
rek; 5. Groenland; 
6. Paling en zalm. 

Na loting heeft 
Bas Laene uit 
Roosendaal een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL NOVEMBER 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Wat zijn succulenten? 
2. Wat zijn de namen van Buurman en Buurman? 
3. In welk jaar werd in Nederland de Stichting Pink 

Ribbon opgericht? 
4. Wie bezocht volgens de overlevering zowat alle 

Canarische Eilanden. 
5. Waaruit zijn de Canarische Eilanden ontstaan? 
6. Hoeveel kaarten mag je versturen als je met 

postcrossing begint? 

Stuur je antwoorden voor 1 januari 2012 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent i, 
1447 PT Purmerend. 

Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL NOVEMBER 2011 te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1500 jongens 

ên meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 
De vorige maand ver
scheen het laatste stukje 
over het ABC deel 2. Vanaf 
nu gaan we het hebben 
over een ander boek dat 
iedereen in zijn boeken
kast moet hebben. Het 
is ABC van het Postze
gels Verzamelen deel 3. 
Het IS uitgegeven door 
|FN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen aan 
tentoonstellingen en op
treden als jurylid. Het gaat 
over allerlei aspecten van 
de filatelie Het is een idee
enbus. In de Posthoorn 
geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. In 
de eerste vijf hoofdstuk
ken van het boek word je 
meegenomen m de wereld 
van de postzegel. Vanaf 
hoofdstuk 6 gaat het over 
de verschillende filatelisti-
sche elementen. 

PC TIP VAN MARTH 
Maak je mancolijstje op de com
puter. Alles wat je mist overzich
telijk m één lijstje. Altijd makkelijk 
aan te passen, en je hoeft geen 
uitroeptekens of kruisjes in de 
catalogus te zetten. 

Marth van Herk 

WIST]E DAT... 
Au! Dat prikt. Een cactus. Waarom 
hebben die planten toch van die 
scherpe naalden? Dat zit zo. In de 
woestijnachtige gebieden van Noord-, 
Midden- en Zuid-Amerika komen veel 
cactussen voor. Cactussen behoren 
tot de zogenaamde succulenten of 
vetplanten. Dat zijn planten die water 

opslaan in een deel van het lichaam. 
Om zo weinig mogelijk van dat water 
te laten verdampen zijn de bladeren 
ingekrompen tot scherpe naalden. Die 
naalden vormen meteen een mooie 
bescherming tegen eetlustige dieren, 
want het vruchtvlees van een cactus 
kan heel lekker zijn. Cactussen krijgen 

ook bloemen. Dat 
moet wel want an
ders kunnen ze zich 
niet voortplanten. 
Het is alleen jam
mer dat die bloemen 
meestal maar 1 dag 
of 1 nacht in bloei 
staan. Overdag 
zorgen insecten 
voor de bevruchting. 
En 's nachts zijn de 
vleermuizen aan de 
beurt. 

Toon Oomens 

http://www.stampkids.org
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ZOMERZEGELS 1965, 
VOORLOPERS VAN MOOI NEDERLAND? 

734 

De abonnees op het 
handboek postwaarden 
Nederland konden eind 
september weer eens ge
nieten van de studie naar 
een drietal postzegeluit
giftes: Kind 1953, Europa 
1961 en de zomerzegels 
van 1965. Alle drie de 
series zijn ontworpen 
door Theo Kurpershoek, 
die nog een vierde op zijn 
naam heeft staan: 500 jaar 
Staten-Generaal van 1964, 
met de Ridderzaal als 
symbool voor de huidige 
vergaderplek. Maximum-
kaart [i] toont die Ridder
zaal met het Binnenhof 
nog bomvol met die fraaie 
oude automodellen uit de 
vijftiger- zestigerjaren. 
Dat is niet meer nadat de 
Tweede Kamer begin 1974 
een motie aannam met 
het verzoek aan de Rege
ring om het Binnenhof 
autovrij (althans parkeer-
vrij) te maken. 

Van Kind 1953 zijn pas 
de afgelopen vier jaar 
een viertal echte maxi-
mumkaarten bekend 
geworden die in Frankrijk 
werden aangeboden. 
De beeldovereenkomst 
zit in de voorwerpen op 
de postzegel wat uit de 
kaarten [2] met de emmer 
en het schepje en de appel 
op [3] blijkt. De stempe-
Img Helmond indiceert 
dat deze kaarten door dhr. 
Knaapen zijn gemaakt. 
Zie hiertoe het artikel in 
Filatelie van november 
2008 op pag. 794. In 
filatehstische kring was 
er nogal wat kritiek op de 
"wilde kmderen" op deze 
kinderpostzegels, wat 
overigens profielen zijn 
van de eigen kinderen van 
de ontwerper. Van deze 
beeldovereenstemmmg 
zijn geen maximumkaar-
ten bekend, dit in tegen
stelling tot Kind 1951 
waar het Comité Kinder
zegels kaarten uitgegeven 
heeft met de kinderen 
die op de postzegels 
voorkomen. Bekendst is 
wel maximumkaart [4] 
met Hansje, de dochter 
van Cas Oorthuys, de 
ontwerper van de serie. 
Drie andere kinderen uit 
de serie zijn uit de klas 
van Hansje, de vierde is 

van dezelfde school. In 
het handboek Postwaar
den is de uitgifte 1951 
meesterlijk beschreven 
compleet met foto's van 
het toenmalige kinder
postkantoor. 

De zomerzegels van 1965 
tonen oude Nederlandse 
stadjes. Oorzaak is dat 
de PTT geen aparte serie 
wilde uitgeven t.g.v. het 
50-jarig bestaan van de 
VW's, die in 1932 wel de 
mooie ANW serie had 
gekregen. De PTT besloot 
de toeristische motieven 
in de zomerzegels op te 
nemen, waar het Comité 
Zomerzegels mee instem
de. Van zomer 1965 is een 
serie maximumkaarten 
algemeen bekend die 
door het Comité Zomer
zegels is gemitieerd. De 
ansichtkaarten zijn ont
worpen door Otto Dicke 
die in een soortgelijke 
realistische stijl getekend 
zijn als de stadsgezich
ten op de postzegel. De 
kaarten [5] en [6] zijn de 
voorbeelden van Veere en 
Dordrecht. Kaart [7] heeft 
er ook wat van weg, maar 
is een echte maximum
kaart gemaakt van een vrij 
verkrijgbare ansichtkaart. 
De comitékaarten zijn 
gemakkelijk herkenbaar 
door de handtekening van 
Otto Dicke op de voorkant 
en de promotieteksten 
[8a, 8b] voor het gebruik 
van zomerzegels op de 
achterkant. De plaatse
lijke comité's werden 
bedankt met de folder 
van afbeelding [9] met de 
tekst: De Stichting Comité 
voordeZOMERPOSTZE-
GELS dankt u hartelijk 
voor Uw medewerking 
aan de actie van 1965, 
die in het teken stond 
van IVlooi Nederland. De 
maximumkaarten [10] en 
[11] laten tenslotte Me-
demblik en Staveren zien 
en deze maximumkaarten 
komt men regelmatiger 
tegen in de handel. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.ni
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DECEMBERZEGELS2011 

Elk jaar maakt PostNL 
nieuwe Decemberpostze
gels, die liet versturen van 
een kaartje nóg mooier 
maken. Deze postzegels 
hebben een voordelig 

tarief van € 0,34 per stuk. 
Dit jaar zijn ze gemaakt 
door de makers van Flow, 
een vrouwenblad. Ook de 
thuisagenda en de per
soonlijke decemberzegels 

65 JAAR OORLOGSGRAVENSTiCHTING 

Op 13 september 2011 
bestond de Oorlogsgra
venstichting (OGS) 65 
jaar. Ter gelegenheid hier
van is een postset versche
nen met een postzegelvel
letje en 3 kaarten. Centraal 
staat het thema "Het beste 
pleidooi voor vrede is een 
oorlogsgraf". Het eerste 
postzegelvelletje werd 

tijdens het symposium 
rond hetzelfde thema in 
het Vredespaleis in Den 
Haag op 7 september 
door koningin Beatrix in 
ontvangst genomen uit 
handen van mr. Robert 
S. Croll, voorzitter van de 
Oorlogsgravenstichting. 
Artikelnummer: 710457. 
Prijs: €4,95 

OOKLQGSCjRAVli^'s 1 ICH I ING, 

KASTEEL DE HAAR GEZEGELD 

Kasteel de Haar in Haar
zuilens is het grootste en 
meest luxueuze kasteel 
van Nederland. In 2011 
is het weer, na 10 jaar 
restauratiewerk, in 
volle pracht en glorie te 
bezichtigen. Kasteel de 
Haar wordt al sinds de 
herbouw aan het eind van 
de 19e eeuw één maand 
per jaar bewoond, in 
september. De familie 
van Zuylen van Nijevelt 
van de Haar komt dan 
uit alle windstreken 
ingevlogen om samen 
met hun internationale 

gasten te genieten van dit 
bijzondere zomerverblijf. 
Van dit prachtige kasteel 
is nu een luxe postset 
verschenen met een post
zegelvelletje en 3 kaarten. 
Artikelnummer: 71043g, 
Prijs: €4,95 

is door Flow ontworpen. 
Naast een postzegelvel 
van twintig postzegels op 
basis van tien verschil
lende postzegelontwer
pen verschijnen er een 
postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. Elk 
velletje Decemberzegels 
telt 2x10 verschillende 
zegels met 10 verschil
lende illustraties. Al deze 
illustraties hebben direct 
of indirect een relatie met 
de feestelijkheden in de 
laatste maand van het jaar. 
Vogels keren op verschil
lende plekken op het 
velletje terug, als hoofd
onderwerp op een zegel of 
als detail in andere zegels. 
Elke illustratie is tegen 
een andere achtergrond 
afgebeeld, met verschil
lende patronen, dessins 
en sierlijstjes. Bij het 
kleurgebruik overheersen 
de klassieke kersttinten 
rood en goud. 

5 0 JAAR NULGROEP 

Vijftig jaar geleden werd 
de Nulgroep opge
richt. Voor het eerst wordt 
een grote tentoonstelling 
georganiseerd door het 
Stedelijk Museum 
Schiedam, waarbij de 
Nederlandse Nulkunste
naars Armando, Jan 
Henderikse, Henk 
Peeters, Jan Schoonhoven 
en Herman de Vries 
worden getoond. Uniek is 
de presentatie van het 
nooit gerealiseerde, maar 
inmiddels legendarische 
project Zero op Zee op de 
Pier van Scheveningen. 
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De postset bestaat uit 
postzegelvelletje met 3 
postzegels (naar idee van 
Henk Peeters) en 3 
kaarten met beelden van 
het project Zero op Zee. 
Artikelnummer: 710438, 
prijs: €3,95 

UITGIFTEPROGRAMMA 
TWEEDE HALFJAAR 2011 
8 november 
• Kinderpostzegels 2011 
21 november 
•Decemberzegels 20H 

De postzegels zijn, zo
lang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Col
lect Club in Groningen, 
via de Onlinewinkel op 
u;u)u;.postnI.nl/collertclub. 
De geldigheidstermijn is 
onbepaald. 

CODAMUSEUM APELDOORN 

CODA in Apeldoorn wil 
voor een groot en breed 
publiek een cultuurwa
renhuis zijn waar in een 
bibliotheek, archief en 
museum ervaren en be
leven centraal staan. Om 
het bezoek aan Apeldoorn 
en CODA onvergetelijk 
te maken geeft PostNL 
een postset uit met 3 
kaarten en bijpassende 
postzegels. De kaarten 
en postzegels besteden 

aandacht aan de collectie 
en het gebouw van CODA. 
Artikelnummer: 710435, 
prijs: €3,95 

NU TE KOQ 

Nu te koop: Cdrom 'Filatelie 
aargang 2010'. Alle elf edities uit de jaargang 2010 

gedigitaliseerd. Als u deze Cdrom wilt bestellen, kunt u 10 euro 
overmaken op INGrekening 706968 ten name van de penningmeester 

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

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cdrom 
moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 



Henk P. Burflman (AIJP) 

MICHEL OSTEUROPA 2 0 1 1 / 2 0 1 2 

In de bekende Michel 
uitvoering is ondertussen 
ook alweer deel 7 in de 
landenreeks uitgegeven. 
En wel "Oost-Europa". 
Uiteraard ligt het 
zwaartepunt van deze 
uitgave bij Rusland en de 
Sovjet-Unie. Verder 
vinden we de uitgiften van 
de Karpatische Oekraïne, 
Moldavië, Polen, 
Oekraïne, Wit-Rusland en 
West Oekraïne. 
Oost Europa is al sinds 
mensenheugenis een 
roerig gebied, waar veel 
bezettingen en machts
wisselingen hebben 
plaatsgevonden. Dit 
uit zich natuurlijk ook 
in de vele postzegel
emissies en kortston
dige bestaande staten 
en autonome gebieden. 
Het eerste gebied dat in 
deze catalogus behandelt 
wordt is "Karpaten-

Ukraine" (1939-1945) Met 
88 hoofdnummers en een 
dozijn port- en dienstze-
gels hebben we dit gebied 
alweer gehad. Moldavië 
(sinds 1990 soeverein 
gebied) bestaat tot op de 
dag van vandaag en geeft 
veel zegels uit, die vooral 
bij motief verzamelaars 
erg gewild zijn. Polen 
(met diverse staats
vormen) heeft al jaren 
eigen zegels, maar heeft 
ook diverse bezettingen 
gekend alsmede ontwor
stelingen aan even zovele 
bezettende machten. Dit 
alles is ook weer terug te 
vinden in de postzegel
uitgaven. Het hoofdstuk 
Rusland (met eigen zegels 
vanaf 1857) is een zéér 
uitgebreid verzamelge-
bied, waarbij vooral de 
vele lokaal uitgegeven 
zegels uit de burgeroor
log periode en pal daarna 

vele interessante emissies 
kent. De zegels van dit 
gebied zijn verder opge
splitst in Rusland vóór 
en na de Sovjet-Unie en 
zegels uitgegeven door de 
Sovjet-Unie als onafhan
kelijk postzegel uitgevend 
gebied van 1923 tot 1992. 
Bij de Oekraïne vinden 
we uitgaven van 1918 t/m 
1923 en vanaf 1992 na het 
uiteenvallen van de voor
noemde Sovjet-Unie. Bij 
Wit-Rusland of Belarus, 
zoals u wilt, beginnen we 
in 1992 terwijl West-
Oekraïne als onafhanke
lijke staat alleen zegels 
heeft uitgegeven in 1918 
en 191g waarna dit gebied 
door Polen werd bezet en 
later (1923} definitief aan 
Polen werd toegewezen. 
Een goede catalogus met 
veel zegels van een van de 
interessantste gebieden 
van Europa. 

Osteuropa 2011/2012 

Taal: Duits 
Bladzijden: 1143 
Illustraties: kleur 
Spiraal, 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-87858-187-1 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 56,00 €. Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag 
GMBH, Ohmstraßei, D-85716 Unterschleißheim, 
Duitsland // Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europai(a)michel.de 
Web-site: vtfww.michel.de of www.briefmarken.de 

MICHEL - PLATTENFEHLER DDR 1970-1990 

Het verzamelen van 
een afgesloten gebied 
heeft vele voordelen. 
De grootste is uiteraard 
het overzicht, dat de 
verzamelaar heeft. Alle 
uitgaven zijn bekend. Hij/ 
zij hoeft niet meer alert te 
zijn op nieuwe uitgaven 
die, misschien, onop
gemerkt blijven. Voor 
sommige verzamelaars 
is dit tevens een nadeel. 
Op het moment dat het 
album vol is, is er geen 
uitdaging meer want 
er komen geen nieuwe 
zegels meer uit. Wat moet 
je nu verzamelen? Een 
mogelijkheid is dan maar 
de diepte in. We lomnen 
posthistorisch gaan ver
zamelen maar dat is niet 
voor iedereen weggelegd. 

want ingewikkeld (denkt 
men wel eens onterecht). 
Een leuke mogelijkheid 
is het verzamelen van de 
plaatfouten. De meeste 
verzamelaars doen dit 
toch al in meer of min
dere mate. 
Voor de verzamelaar van 
de zegels van de Duitse 
Democratische Republiek 
is er door Michel een 
aparte catalogus uitge
geven. 
In deze publicatie vinden 
we 600 plaatfouten op 
de zegels van de DDR die 
uitgegeven zijn in de pe
riode tussen 1970 en 1990 
(Michel nummers 1534 
- 3365). Alle vermelde 
plaatfouten worden 
duidelijk uitvergroot en 
in kleur afgebeeld en 
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door middel van een rode 
omlijsting aangegeven. 
Ook een korte beschrij
ving van de plaatfout 
ontbreekt niet. Tevens 
worden het Michel-num-
mer, de datum van uit
gifte en vier prijsbepalin
gen vermeld. Hierbij valt 
het mij op, dat gebruikte 
zegels beduidend hoger 
gewaardeerd worden dan 
een postfris exemplaar. 
Of dit verwonderlijk is 
laat ik aan de verzame
laar over. Waar mogelijk 
wordt ook de positie in 
het vel vermeld. 
Voorin vinden we een 
korte maar duidelijke 
toelichting met o.a. een 
verklaring van de 
gebruikte afkortingen. 
Deze publicatie sluit af 
met wat informatie over 
de "Arbeitsgemeinschaft 
DDR-Spezial".Ditis 
de Duitse vereniging van 
DDR verzamelaars die op 
de een of andere manier 
de zegels van de DDR 
gespecialiseerd verzame
len. Deze vereniging is 
ook de initiator van deze 
pubhcatie. 

De verzamelaar die in 
deze materie geïnteres
seerd is kan ik alvast 
verklappen, dat er in 2012 
nog een publicatie met 
plaatfouten uit de periode 

1949-1969 zal verschij
nen. Ik vermoed dat dit 
boekje zijn weg naar de 

'lattenfehler DDR 
1970-1990 

geïnteresseerde verzame
laar wel zal vinden. 

Schrijver: Thomas Schrage 
Taal: Duits 
Bladzijden: 174 
Illustraties: kleur 
Verlijmd, 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-87858-847-4 
Prijs: e 39,80 excl. verzendkosten. 
Verkrijgbaar bij Schwaneberger Verlag GMBH, Ohm
straßei, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke 
gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europai@michel.de 
Web-site: www.michel.de of www.briefmarken.de 
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mailto:europai@michel.de
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http://www.briefmarken.de
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Verzilver uw goud! 

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

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

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

C^ goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

http://www.goudwisselkantoor.nl
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Nederland: particulier 
bedrukt 
Briefkaarten worden in 
Nederland tegenwoor
dig alleen nog gebruikt 
voor het inzenden van 
puzzeloplossingen en 
dergelijke, maar in het 
verleden vonden ze veel 
meer toepassingen. Een 
medeverzamelaar liet 
mij een briefkaart met 
betaald antwoord zien, 
7 + 7 cent roodbruin 
van het type 'Juliana en 
face' (G310), waarmee 
dominees uit Schiedam 
andere voorgangers 
konden uitnodigen voor 
een preekbeurt. Achterop 
de vraagkaart staat de 
volgende vraag gedrukt: 
'(...) ofU op Zondag 
(...) te Schiedam kunt 
voorgaan in de dienst des 
Woords. Graag per om
gaande bericht'. Achterop 
de antwoordkaart staat 
'(...) dat ik Zondag (...) te 

Schiedam kan voorgaan 
in de dienst des Woords.'. 
De voorzijde van vraag en 
antwoordkaart zijn niet 
particulier bedrukt. Een 
dergelijke briefkaart was 
een snel communicatie
gegeven in de tijd dat de 
post nog meer dan één 
keer per dag bezorgd 
werd. Het binnenlandse 
briefkaarttarief van 7 
cent gold van juli 1953 tot 
september 1957. i 

België: nieuwe mutapost
kaart 
In Nederland heet het de 
Verhuisservice, in België 
Mutapost, maar in beide 
landen is het een dienst 
van de Posterijen waarbij 
men verhuiskaarten kan 
verkrijgen. Sinds 14 sep
tember 2011 kent België 
weer een nieuwe verhuis
kaart, of Mutapostkaart, 
die zoals gewoonlijk in 
verschillende taalversies 

(NL, FR, D) beschikbaar 
is. Het eerste wat opvalt, 
is dat het zegelbeeld geen 
Koninklijke Beeltenis 
bevat, maar een bloem: 
het Afrikaantje van André 
Buzin, met waardeaan
duiding ' i ' en jaartal 
'2008' (het uitgiftejaar 
van de oorspronkelijke 
postzegel). De overige 
bedrukking van de kaart 
is uitgevoerd in rood en 
grijs. Op de achterzijde 
van de kaart is naast het 
logo van 'bpost' (de 
nieuwe naam van De Post) 
op elke taalversie een 
andere barcode aange
bracht. Bij de Nederlands
talige versie eindigt deze 
op ...223, bij de Franse op 
...230 en bij de Duitse op 
...247. Per stuk kosten de 
kaarten € 0,61. 2a, b, c 

Frankrijk: officieel en 
particulier 
De stortvloed van Franse 

postwaardestukken lijkt 
voor geen mens bij te 
houden, zelfs niet voor 
degenen die een abonne
ment hebben bij de Fran
se Filatelistische Dienst. 
Verzamelaars vinden tel
kens weer stukken die zij 
nog nergens beschreven 
hebben gezien. Daarom is 
het zinnig om weer eens 
de aandacht te vestigen 
op de twee typen binnen 
de geïllustreerde 'prêta
poster'enveloppen: de 
officiële enveloppen en 
de particulier bedrukte. 
Ik toon u van elk type een 
voorbeeld. 

Een A6envelop met 
zegelbeeld 'Chalet des 
Alpes' (port betaald) en 
een afbeelding van het 
Meer van Bourget 3 
Een DLenvelop met 
zegelbeeld 'Prêtaposter, 
France 20 g' en een af
beelding van de Duiventil 

van Pré de Millet en 
opschift: 'Graulhet'. 4 

Beide enveloppen zijn 
bedoeld voor zendingen 
tot 20 gram, de eerste 
voor het buitenland, de 
andere voor het Franse 
binnenland  vandaar 
de bijgeplakte postzegel 
toen hij naar Nederland 
gestuurd werd. 

Op de afbeeldingen hier 
beneden is het niet te 
zien, maar de afbeelding 
op envelop A is gedrukt, 
en die op B is geprint. Dat 
is al een aanwijzing voor 
particuliere karakter. 

De achterkanten maken 
het verschil duidelijker: 
Envelop A is aan de ach
terkant bedrukt met ver
schillende afbeeldingen, 
waaronder er één gelijk is 
aan die van de voorkant. 
Deze specifieke achter
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kant geeft aan dat de 
envelop deel uitmaakt van 
een officieel uitgegeven 
reeks van vijf, elk met een 
andere afbeelding van een 
landschap uit de Franse 
Alpen. Deze achterkant 
is dus uniek voor die vijf 
enveloppen. 
Envelop B is op de 
achterzijde bedrukt zoals 
elke standaardenvelop 
die door de Posterijen 
wordt verkocht: een tekst 
en enkele emblemen in 
oranje, en een barcode 
in blauw. De envelop is 
door de drukkerij van de 
Posterijen aangeleverd 
zónder afbeelding op de 
voorzijde; die is later aan
gebracht, op initiatief van 
de VW, de gemeente of de 
directeur van een lokaal 
postkantoor. Maar ook in 
het laatste geval is het een 
particuliere bijdruk. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Een briefkaart die uit
kwam op 15 april 2011, 
wijst op het Wereldkam
pioenschap 'Aeromodelis-
mo', dat dit jaar gehouden 
werd in de Argentijnse 

stad Embalse. Het gaat bij 
deze sport om wedstrij
den met modelzweef-
vliegtuigen, die door de 
deelnemers vanuit de 
hand in de lucht gegooid 
worden. In het zegelbeeld 
van de briefkaart ($ 2) is 
een beroemd model uit 
1953 te zien, en op de rest 
van de kaart krijgt men 
idee van hoe het er bij de 
sport aan toegaat. 5 

De 'Union General 
Armenia de Beneficen-
cia' is een internationale 
liefdadigheidsinstelling 
met Armeense wortels. 
De Argentijnse tak van de 
instelling viert dit jaar het 
honderdjarige bestaan, 
waarvoor op 6 mei 2011 
een briefkaart werd uitge
bracht. In het zegelbeeld 
($ 2) staat een stenen 
kruis afgebeeld, gemaakt 
door een Armeense 
kunstenaar en door de 
UGAB geschonken aan de 
stad La Plata. Links op de 
briefkaart ziet men onder 
meer de vlaggen van 
Armenië en Argentinië en 
het Argentijnse monu
ment ter herdenking van 
de Armeense genocide. 6 

Australië 
Al in september maakten 
de Australische Posterijen 
duidelijk, dat zij op het 
gebied van postwaarde-
stukken weer flink uitpak
ken ter gelegenheid van 
het komende kerstfeest. 
Er zijn acht verschillende 
sets beschikbaar, elk met 
twee of vier verschillende 
wenskaarten met bijbeho
rende voorgefrankeerde 
enveloppen. De thema's 
zijn achtereenvolgens: 
'Nostalgisch' met 19e-
eeuwse Kerstmannen 7, 
'Feestelijk' (kerstbomen, 
cadeaus), 'Religieus' 
(Maria met Kind, de Drie 
Koningen) 8, 'Puppies' 
9, 'Traditioneel' (sterren, 
kerstballen, sneeuw), 
'Woorden' (enkel tekst), 
'Kerstwensen' (kerstbal
len) en 'Eigentijds' (ge
stileerde afbeeldingen). 
De verzamelaar kan zich 
overigens beperken bij 
de aanschaf, want er zijn 
maar drie verschillende 
enveloppen, bedrukt in 
rood, zilver of goud. 

Duitsland 
Er valt een mooie collectie 
samen te stellen van mo

derne postzegels die als 
zegelbeeld gebruikt zijn 
op mailings van de Duitse 
Filatelistische dienst. Ze 
zijn meestal heel goed 
gekozen. Wat dacht u 
van de zegel 145 eurocent 
Theodor Heuss, de eerste 
Bondspresident, op de 
reclamefolder voor een 
thematische verzameling 
'Duitse Geschiedenis'? 
Er zijn slechtere keuzes 
denkbaar. De typografi
sche afstempeling is uit 
Weiden, postcode 92637, 
datum/tijd '29.-8.11.-18'. 
10 

Ook komt men soms 
vreemde combinaties 
tegen. Een folder 'Post 
Aktuell' werd deze zomer 
voorzien van zegelbeeld 
55 eurocent '500 jaar 
Tijl Uilenspiegel' met 
daarnaast een gedrukte 
automaatstrook van 
€ 0,35. Typografische 
afstempeling Weiden 
92637, '-4.-7.11.-18'. II 

Hongarije 
In de Hongaarse stad De
brecen wordt dit jaar her
dacht dat men daar al 100 
jaar gebruik kan maken 

van de tram. Bij die her
denking is op 6 mei 2011 
een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart uitgege
ven, met in het zegel
beeld (60 forint) een foto 
van drie tramstellen uit 
verschillende tijdvakken. 
De beeldzijde van de kaart 
toont een gele tram met 
de tekst 'különjarat' op 
voorkant, wat 'bijzondere 
(of: extra) rit' betekent. 
Op de achtergrond ziet 
men de Grote Kerk van 
Debrecen. Gewoonlijk 
zijn bij Hongaarse post-
waardestukken eerstedag-
stempels beschikbaar; in 
dit geval is dat stempel 
een gestileerde versie 
van de beeldzijde van de 
kaart. 12a, b 



SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Australië 
Golf 
Een hoogtepunt in het 
Australische golfjaar 2011 
is de organisatie deze 
maand van The Presidents 
Cup door de Royal Melbourne 
Golfclub. Het betreft een 
tweejaarlijl<se serie wed

strijden tussen een team 
Uit de Verenigde Staten en 
een internationaal team 
uit de rest van de wereld 
(buiten Europa). 
Het is dus niet zo gek 
dat er op 27 september 
een serie golfpostzegels 
verscheen: drie zegels van 
60C en één van $ 1.65 en 
$ 2.35. Er hoort ook een 
postzegelboekje bij. Het 
bevat tien postzegels van 
60c. 

Het̂ oIJboekje van Australië 

Oktober uerzamelmaand 
Om de verzamelmaand 
van dit jaar te vieren, 
kwam de post van Austra

lië op 4 oktober met een 
serie postzegels waarop 
zes mythische schepsels 
staan afgebeeld. Het 
gaat daarbij om sprook

jesfiguren, trollen, de 
zeemeermin, griffioen, 
de eenhoorn en de draak. 
Allemaal figuren die sterk 
tot de verbeelding van 
kinderen (en ouderen) 
spreken. 
Maar liefst drie boelqes 

Z vergezellen de serie: een 
° boekje van tienmaal 60c, 
^ één van twintigmaal 6oc 
^ en een prestigeboelqe. Dit 

laatste is wat fors uitge

vallen en meet maar liefst 
156 bij 2o8mm. 
De boekjes van tien en 
twintig zegels zijn, even

als het golfboekje, ook 
in zogenaamde cheque

books van twintig boekjes 
verkrijgbaar. Ook weer 
met eigen kaft. Wel een 
aanslag op je portemon

nee als je ze wilt gaan 
verzamelen. 

De zeemeermin op het kajtjc 
uan het boekje met tuiinty 

êocentze^els 

Herdruk 
Eén van de vijf toeris

meboekjes uit 2008 
verscheen onlangs in 
een herdruk. Een koala

icoontje op de marge van 
het boekje met twintig 
5 5centzegels geeft aan 
dat het een herdruk 
betreft. 

Canada 
Internationaal Jaar van de 
Chemie 
De Verenigde Naties heb

ben 2011 uitgeroepen tot 
het Internationaal Jaar van 
de Chemie. Het is tevens 
100 jaar geleden dat Marie 
Curie de Nobelprijs won 
voor haar pionierswerk op 
het gebied van radioacti

viteit. Thema van het jaar 
is 'Chemie  ons leven, 
onze toekomst'. 
Canada kwam op 3 ok

tober met een postzegel 
waarop de scheikundige 
dr. John Charles Polanyi 
staat afgebeeld. Hij ont

ving in 1986 de Nobelprijs 
voor zijn bijdrage op het 
gebied van de dynamica 
van elementaire scheikun

dige processen. 

De zegel is alleen ver

krijgbaar in een boekje 
met tien stuks. Op de 
zegel staat geen waarde, 
wel een P (permanent). 
Momenteel 59c. 

Internationaaljaar van de 
Chemie 

Kerst 
Bij gebrandschilderde 
ramen wordt al snel aan 
kerken gedacht. Geen 
wonder dat de post van 
Canada bij de ontwerpen 
van de kerstzegels voor 
fragmenten van kerkra

men koos. Dit resulteerde 
in een drietal boekjes: 
twaalfmaal P (binnen

lands brieftarief: 59c), 
zesmaal $ 1.03 (post naar 
de V.S.) en zesmaal $ 1.75 
(post voor overzee). De 
plaatjes hangen samen 
met de geboorte van 
Christus: de engel die Jo

zef bezoekt, de geboorte 
en de aanbidding. 
Datum van uitgifte was i 
november. 

Rood en^rocn, de traditionele 
kerstldeuren 

Een vierde kerstboekje 
met een meer profaan 
karakter bevat eveneens 
twaalf Pzegels. Afge

beeld is een takje hulst, 
wereldwijd populair als 
kerstdecoratie. 

Faeröer 
Kerstliedjes 
Vorig jaar startte de post 
van Faeroer met het 
verbeelden van bekende 
kersdiedjes op de kerst

zegels. Ze verschenen al 
toen het hier nog volop 
(na)zomer was, op 28 
september. Op de zegel 
van 6.5okr een liedje over 
een zesjarig meisje dat vol 
ongeduld op het kerst

feest wacht, terwijl de 
zegel van io.5okr bij een 
lied over kerstgeschen

ken hoort. Beide zegels 
zijn alleen verkrijgbaar 
in boekjes met vier stuks 
van elk. 

, . . j ^ . „ ó ,50 KR { saas.. 10 50 KR 
F^ROVAR F0ROYAR 

De beide kcrstzegels uan Faeroer 

Frankrijk 
De postzegels uan Ben 
Voor de tweede maal 
ontwierp de artiest 
Benjamin Vautier, beter 
bekend als Ben, een 
serie postzegels. Het 
betreft de op 24 oktober 
in Frankrijk verschenen 
zegels 'meteen glimlach'. 
Ze zijn verkrijgbaar in een 
boekje van twaalf stuks. 
De Fransen noemen het 
een Carnet Sourires. De 
zegels hebben de vermel

ding 'lettre prioritaire 
20g' (6oc). 

Herdruk Mananneboekje 
Van het meest verkochte 
boekje met twaalfmaal 

Marianne voor binnen

landse brieven (60c) is 
een nieuwe kafttekst ver

schenen. Op de omslag 
wordt reclame gemaakte 
voor het jaarpakket van 
de in 2011 verschenen 
postzegels. 
Op 6 november verscheen 
inmiddels ook een boekje 
met twaalf postzegels 
voor de kerst en nieuw

jaarswensen. 

Griekenland 
Leesboekjes uoor de basis

school 
Op 5 september  bij het 
begin van het nieuwe 
schooljaar  kwam de 
Griekse post met een 
serie postzegels 'Lees

boekjes voor de basis

school ' . Een wat pijn

lijke uitgifte, want eind 
september berichtten de 
kranten dat een groot 
deel van de Griekse 
scholen nog niet over 
nieuwe schoolboeken 
beschikte. Het gaat daar

bij om zes postzegels, 
waarvan er één ook per 
tien in een postzegel

boekje verkrijgbaar is. 
Het betreft de zegel van 
60c. De oplage bedraagt 
10.000 boekjes. 

E A T A ^ 

10 seit adheava alamps 

6,00 € 

Weer naor school 

Groenland 
Aardbeienmeisjes 
De aardbeienmeisjes 
zijn een creatie van de 
ontwerpster Camilla 
Nielsen. Dit jaar spelen ze 
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Humoristische tekstjes in het boekje uan Ben 



een rol in de kerstzegels, 
compleet met sneeuw en 
kerstster. De beide zegels 
verschenen op 17 oktober 
en zijn in vellen en in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
boekje heeft een prijs van 
99 kr en bevat zes zegels 
van 7.50 en zes van 9.00 
kronen. 

Groot-Brittannië 
Olympische Spelen 
In de aanloop naar het 
grote sportevenement 
in Londen verschenen al 
zes boekjes. Deze bevat
ten steeds vier normale 
koninginnezegels en twee 
zegels met afbeeldingen 
van één der sporten. Het 
laatste boekje kwam uit 
op 15 september. 

De hcremietkreeft m een Iers ipostzege\hoe]qe. 

Ierland 
Heremiet kreeft 
Uit de vorige jaar versche
nen nieuwe serie perma
nente zegels 'Ierse dieren 
en leven in de zee' is de 
zegel met een afbeelding 
van een heremietkreeft 
sinds 5 augustus ook 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. De tien zelf
klevende 55-centzegels 

uitgegeven die ook in een 
boekje verkrijgbaar is. Het 
gaat om vier zegels: 
e 0.30 (heuvellandschap), 
€ 0.30 (berglandschap 
met wandelaars), € 0.40 
(gebergte met beek) en 
€ o.go (strand). 

Slovenië 
Kerst en nieuuy'aar 
Op 25 november verschij-

schenen er inmiddels 
al vier 'comics' boekjes 
met stripfiguren van 
Ctyrlistek. De eerste drie 
daarvan hadden aanvan
kelijk op de achterzijde 
het adres van de post in 
360 02 Karlovy Vary. Van 
alle drie verscheen nu een 
herdruk met een gewij
zigd adres: 263 07 Depo 
Karlovy Vary. Het vierde 
boekje bestaat alleen met 
dit laatste adres. 
Een andere wijziging 
betreft de boekjes met 
afbeeldingen op de 
postzegel van de Jugend
stil kunstenaar Alfons 
Mucha. Het vorig jaar 
verschenen kleine boekje 
(6xE) kent inmiddels 
drie varianten: kaftje 

Hongkong 
Eeuiufeest Universiteit 
Hon^kon^ 
Het honderdjarig bestaan 
van de Universiteit van 
Hongkong werd op 15 
september gehonoreerd 
met de uitgifte van een se
rie van zes postzegels. Op 
de zegels staan afbeeldin
gen van het hoofdgebouw 
vanafigii totnu. 
De zegels zijn ook in een 
prestigeboekje verkrijg
baar. De prijs ervan is 
$45.-

2012 
Voor komend jaar staan er 
twee prestigeboekjes op 
de rol. 
Allereerst op ig juni een 
boekje waarin de lof 
wordt toegezwaaid naar 
honden die werkzaam 
zijn in diverse overheids
diensten. Vervolgens op i 
november een boekje met 
de twaalf tekens van de 
dierenriem. 

Gymnastiek en schermen 

zijn voor binnenlandse 
brieven tot 100 gram. 

IJsland 
Borduurwerk op kerstzê els 
De kerstzegels zijn dit 
jaar zijn gebaseerd op 
een aspect van traditi
onele IJslandse kleder
drachten. Daarbij wordt 
veel gebruik gemaakt 
van zilveren en gouden 
borduurwerk. Voorbeel
den daarvan zijn terug te 
vinden op de kerstzegels. 
De uitgiftedatum was 3 
november. Eén van beide 
zegels is ook verkrijgbaar 
in een boelqe. 
Het is de zegel met de 
vermelding 'Innanlands 
50g'. Het tarief voor 
binnenlandse post tot 50 
gram is 90 kr. Het boekje 
bevat tien van deze zegels. 

IVlontenegro 
Toerisme 
iVlontenegro heeft op 17 
mei een serie postzegels 

nen in Slovenië de zegels 
voor de kerst- en nieuw-
jaarspost. De zelfklevende 
zegels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Het gaat om 
twee waarden: voor bin
nenlandse post (aandui
ding A) en voor post naar 
het buitenland (C). 

Tsjechië 
Vananten 
De laatste jaren ver-

gevouwen, kaftje gepeper-
foreerd en - de eerder al 
gemelde - boekjes met de 
binnenteksten omge
draaid. Het grotere boekje 
(6x Z) was al eerder 
bekend met de posthoorn 
op de achterzijde in violet 
en blauw. 

Verenigde Staten 
Drie kerstboekjes 
Er verschenen in de V.S. 

op 13 en 14 oktober maar 
liefst zeven verschillende 
kerstzegels. Vijf daarvan 
zijn sinds 13 oktober ook 
in boekjes verkrijgbaar. 
De vier 'profane' zegels 
met afbeeldingen van 
kerstornamenten uit 
de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw komen 
voor in ATM-boekjes 
(automaatboekje met 
achttien zegels) en in een 
vouwboekje van twintig. 
De zegels hebben de 
aanduiding 'for ever' en 
kosten momenteel 44c. 
Er zijn twee drukkers 
actief: Ashton Potter en 
Banknote Corporation 
of America voor Sennett 
Security Printers. Het 
verschil is in elk geval aan 
de plaatnummers te zien: 
ze beginnen met een P of 
een S. 
Op dezelfde datum ver
scheen ook een zegel naar 
een schilderij van Raphael 
met Maria en het Kind 
(ook 'for ever') in een 
vouwboekje van twintig 
stuks. 

im^i ' 

Kerstsornomenten op 
Amerikaanse zegels. 

Niet in boekjes verkrijg
baar zijn de op 14 oktober 
verschenen speciale 
Kwanzaa en Hanukkah 
zegels. 

Alfons Mucha 
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Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-16.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
h-mail info@collectura.com 
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Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

i che l aanb ieo 
'catalogus Overzee 6 Zuidelijk & Centraal-Afrika 2007 37,00"' 
Catalogus Duitsland 2010/2011 21,00 
Catalogus Europa 1 Midden-Europa 2010 32,50 
Catalogus Europa 2 Zuidwest-Europa 2010 32,50 
Catalogus Europa 3 Zuid-Europa 2010 32,50 
Catalogus Europa 4 Zuidoost-Europa 2011 32,50 
Catalogus Europa 6 West-Europa 2011 32,50 
Catalogus Europa 7 Oost-Europa 2011 32,50 

anie soec iaa l 
Speciale catalogus Lokale zegels Burgeroorlog 
deel 1 Catalonië, editie 2011 86,00 
Catalogus Fiscale zegels Spanje 2008 75,00 
Catalogus Spanje 2012 17,90 
Catalogus Spanje & Gebieden 2012 37,50 
Spec. Cat Spanje deel 5 Barcelona & Postwaardestukken 86,00 
Spec. Cat Spanje deel 6 Lokale zegels & burgeroorlog 86,00 
Handboek Spanje Postgeschiedenis 1901 -1931, 3 delen 175,00 
Handboek Post Internationale Brigades Burgeroorlog 25,00 

;;i1ana 
Handig met harde kaft! Met gratis blauwdruk no. 9 29,90 
met zachte kaft 27,90 
DVD Nederland & Gebieden 2012 27,90 
Juniorcatalogus Nederland 2011-12 11,50 
Book4U catalogus Stadspostzegels Nederland 2011 21,50 

Gibbons Collect British Stamps 2012 19,00 
«awuMfwj? t» 

Nieuwe catalogi 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Manno 2012 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2012, in kleur 
Philatelia Hungarica speciale cat. Hongarije 2012, in kleur 
Gibbons spec. cat. Commonwealth & Empire 1840-1970 
Gibbons Groot-Bnttannië speciaal 1 Queen Victoria 2011 
Gibbons Collect British Postmarks (stempels GB) 2011 
Gibbons speciale catalogus Ierland 2011 
Chan speciale catalogus Keizerrijk China, 2 delen, in kleur 
Bale speciale cat. Palestina Brits Mandaat 1917-1948 

19,50 
39,90 
36,00 

109,00 
63,00 
42,00 
23,00 

140,00 
120,00 
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Optisch elektrische 
waterm ̂ lEoelier 

' Ä s t 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 
SAFE Neder land • Firma Van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite: www.safeneclerland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 3600 AG Maarssen 

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

Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdheden. 

Korenstraat 1 0 4 - 7 3 1 1 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur, 
maandag gesloten. 

mailto:info@collectura.com
http://www.collectura.com
http://www.safeneclerland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl


o S f Z E G E L 
A R T I J E N 
p il 

mÊmShüüh^smsii 
wij ook interesse in uw postzegels! 
Als u van plan bent om uw verzameling 
bf doubletten (deels) te verkopen, 
dan nodigen wij u van harte uit om 
tontact met ons op te nemen. 

Wij zijn een bedrijf met: 
i 

■  Reputatie voor efficiënte, nononsense, eerliji<e transacties; 
Wereldwijde klantenkring waardoor we de echte marktprijs kunnen betalenij 

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

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

VERZAMELINGEN  PARTIJEN  VOORRADEN  NALATENSCAPPEN 

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

P O S T Z f G E L 
■ A R T I J E lU Piet Heinstraat 112 

LID VAN: 
t E 2518 CM, Den Haag L 
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 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


ZOEK MEE NAAR 
DE HOOGE HAGENAARS 
Nederlands oudste machine stempels 

O T T O K O E N E , L I D V A N DE V L I S S I N G S E Fl LATE L I S T I S C H E V E R E N I G I N G 

Het m 1867 door Auguste Meilet 
naar een ontw/erp van Johan
nes DofFegnles' vervaardigde 
stempeltoestei Is de eerste 
stempelmachinevan Neder
lands fabrikaat, (afb. i) Na de 
proefneming in Den Haag, ont
vingen in 1871 ook de postkanto
ren van Amsterdam, Rotterdam 
en Utrecht Melletmachmes en 
Den Haag een tweede; in i88o 
volgde Arnhem. ^ Tevens werd in 
1871 in Nederland de briefkaart 
ingevoerd. Deze twee ontwik
kelingen, zo kort op elkaar, 
duiden op de sterke stijging m 
het postverkeer tijdens de jaren 
van de industriële revolutie en 
tonen een eerste, pnlle aanzet in 
Nederland tot mechanisatie van 
de postverwerking. In Enge
land werden door Pearson Hill 
(secretaris van de Bntish Post 
Office en zoon van de vermaar
de Sir Rowland Hill) kort tevoren 
de eerste stempelmachines 

Aß) 1 Johannes Doßegnies, commies op het 
noofakantoor bij ae Postenjen en Telegrafie 
en daarvoor directeur van het postkantoor 

Zevenaar (foto ontleend aan het artikel van 
De Haan) 

De Nederlandse DoffegniesMelletmachine is een van de 

eerste stempelmachines ter wereld. Niettegenstaande dit 

heuglijk feit speelt al vele jaren de vraag welke stem

pelafdrukken deze machines ons nu eigenlijk hebben 

'nagelaten'. Met medewerking van de lezers van Filatelie 

beoogt dit artikel een hernieuwde aanzet te geven in het 

streven de voorvader van onze huidige machinestempels 

te leren herkennen wanneer je hem tegenkomt. 

ontwikkeld en Thomas Leavitt 
ontwierp de eerste Amerikaanse 
handstempelmachine in Boston 
in 1876. (Afb. 2,3) Hiermee 
behoren de Nederlandse 
DofFegniesMellet machines tot 
de oudste stempelmachines ter 
wereld. 

Hoe zien de Melletstempels er 
nu uit? 
De stempelafdrukken van de 
Melletmachmes zijn de in de 
jaren 1870 en 1880 gangbare 
tweeletter en kleinrondstempels 
en een in 1881 in een of beide 
Haagse stempelmachines iets 

gewijzigd datumstempel voor
zien van hogere letters. Deze 
door de Poststempelfabriek bij 's 
Rijks Munt in Utrecht vervaar
digde, in respectievelijk i866 en 
1877 ingevoerde tweeletter en 
kleinronddatumstempels werden 
tevens als handstempel gebruikt. 
Ze staan afgebeeld achterin het 
handboek van Vellinga (V50, V54 
en V54a). ^ Het enige verschil 
bestond hierin, dat de machine
stempels werden voorzien van 
een 'bus', waarmee ze in het 
toestel konden worden bevestigd 
in plaats van een houten heft. 
(afb. 4,5,6) 
In tegenstelling tot de tweevou
dige en daardoor gemakkelijk 
herkenbare Engelse en Ameri
kaanse stempelafdrukken, zien 
de Nederlandse machinestem
pels er op het eerste gezicht 
net zo uit als de handmatige. In 
totaal werden er in Den Haag 115 
kleinrond handstempels en 36 

2 Afdruk van de eerste Pearson Hill 
stempelmachine die in Londen werd 

gebruikt 
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Afb 3 De voorloper van de Amenkaanse machinestempels 
(bestemd om 2 postzegels af te stempelen) 

Afb 7 Het vanaf l8p tot i8j4 gebruikelijk m de linkerbovenhoek geplaatste 
vertrekstempel 
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Aß) 4 5, 6 De tweeletter en kleinronddatumstempels nr 50,54 en 
^0 achter in het boek van Vellinga 
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Aß 8 Het sinds midden i8j4 rechts geplaatste vertrek en vemietigingsstempel 



Stempels voor de stempelma
chine verstrekt, zo blijkt uit de 
stempelboeken waarop we later 
in dit artikel nog zullen terugko
men. Een ruwe schatting geeft 
echter aan, dat van iedere twintig 
briefkaarten er slechts één ma
chinaal werd gestempeld. "* 
Het laat zich raden, dat de on
zekerheid die er bestond of het 
om machinale of handmatige 
afstempeling ging tot verwoede 
pogingen geleid onder verzame
laars en auteurs betrouwbare 
kenmerken te vinden die op me
chanische afstempeling wijzen 
en hiermee de machinale van de 
handmatige stempels te kunnen 
onderscheiden. 

Pogingen tot identificatie 
De voorzienigheid was het 
onderzoek naar duidelijke 
kenmerken tussen machinale 
en handmatige afstempeling 
verrassend gunstig gezind. Wat 
was het geval? EnkeTe jaren na de 
ingebruikname van de Melletma
chines in 1871 vond een wijziging 
plaats in de stempelvoorschrif 
ten voor briefkaarten. Vanaf 15 
juli 1874 moest het linksboven 
geplaatste dagtekeningstempel 
(tot dan "het vertrekstempel") 
voortaan tevens als vemieti
gingsstempel dienen, (afb. 7) 
"De handstempelmachines van 
het type DqffègniesMellet waren 
door de vaste stand van hun 
stempelkop vanaf de invoering in 
i8j6/i8yi afgesteld op leesbare 
rechtstandige stempelafdrui(l(en 
lini<sboven op de brießaarten. De 
machines werden ten tijde van de 
wijziging van de stempelvoorschrif
ten l<ennelijl( niet omgebouwd of 
aangepast waardoor er  mede 
gezien de redelijl< constante aan
biedprocedure van stul<l<en aan de 
machine  dwars en kopstaande 
afdrukken midden en rechtsboven 
op de stukken ontstonden", aldus 
de auteurs Ir. H.P. Rozema en 
Dr. J. Vos in hun baanbrekende 
serie van twee artikelen van elk 
twee opeenvolgende afleverin
gen in de maanden februari t /m 
mei 1994 van dit maandblad, s 
(afb. 8) 

In dezelfde artikelenreeks wor
den positie en kopstaande afdruk 
van het stempel door Rozema en 

Vos tot eerste en gezaghebbend 
criterium en kenmerk voor me
chanische afstempeling uitgeroe
pen. Al richt hun artikelenreeks 
zich op de Roelantsmachine, de 
uitkomsten van het door hen 
verrichte onderzoek gingen te
vens op voor de Melletmachine, 
aldus de auteurs. 
In twee artikelen in het maand
blad enkele tientallen jaren 
eerder, verkondigde De Haan 
een sterk afwijkende mening, i 
Hij achtte "eenzelfde afvif 
kende stand, zoals kopstaand.... 
geen doorslaggevend argument 
{voor machinale afstempeling). 
Ook handstempels werden wel 
kopstaand geplaatst." ̂  De Haan 
concludeert in zijn samenvat
ting, dat handstempeling en 
machinale stempeling niet van 
elkaar te onderscheiden zijn en 
stelt zich daarmee niet overdre
ven genuanceerd op. 
Rozema en Vos beperkten zich 
overigens niet tot positie en 
stand van de afdruk; zij noemen 
daarop nog enkele aanvullende 
voorwaarden waar het stempel 
aan moet voldoen voor met 
enige zekerheid kan worden vast
gesteld dat het ook inderdaad 
om machinale afstempeling 
gaat. 7 Behalve een regelmatige 
afdruk zou een van de aanvul
lende kenmerken hieruit bestaan 
dat de buitenste ring van het da
tumstempel een stuk zwaarder 
was afgedrukt dan het binnenste, 
(afb. 9) 

Tot slot van hun artikelenreeks 
stellen deze auteurs "dat het 
door een combinatie van enkele 
sprekende kenmerken mogelijk is 
met een minimale verbeeldings
kracht machinale stempeling met 
een voldoende mate van zekerheid 
van handstempeling te onderschei
den". Met alle respect voor de 
hoge kwaliteit en diepgang van 
het door hen verrichtte onder
zoek dat zich speciaal richtte op 
de afdrukken van de Roelants
machine, waag ik het toch te 
betwijfelen of de uitkomsten 
in dezelfde mate bepalend zijn 
voor de stempelafdrukken van 
de Melletmachines. Uit de mij in 
bruikleen verstrekte collectie van 
jos M.A.C. Stroom en de eigen 
Mellet studiecollectie met stem
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aangevraagd bij het Munt College te Utrecht 
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A/b 12 De kroegst bekende afdruk van de Hooge Hagenaars van ig maart i88i 

pelmateriaal van 1867 1893 (de 
periode voorafgaand aan het 
Roelantstijdperk) blijken tw/ijfel
gevallen de grote meerderheid te 
vormen. Welmoet ik bekennen, 
dat het een leuke uitdaging was 
(en nog steeds is) postzegels 
met een kopstaand tweeletter
of kleinrondstempel te toetsen 
aan de diverse kenmerken van 
machinale afstempeling en je 
hierover een oordeel te vormen. 
De vraag rijst of er behalve de 
kopstaande afdruk niet nog 
een andere, doorslaggevende 
aanwijzing kan worden gevon
den om met zekerheid te kunnen 
vaststellen, dat het een afdruk 
van de Melletmachme betreft. 
Hoe zit het in dit opzicht met het 
hierboven reeds (in de wande
ling) genoemde, datumstempel 
(V54a) m gebruik in Den Haag 
in 1881? Biedt dit ons nieuwe 
aanknopingspunten of we hier 
inderdaad met een afdruk van 
de Melletmachinete maken 
hebben? Al citeren de eerder 
genoemde auteurs de aan dit 
stempel gewijde passages in 
Veilinga's standaardwerk  Ro
zema en Vos noemen Vellmga's 

Afb 14 De briefkaart met het 
stempel van 22 september 
ISST afgebeeld in de Klem

rond Anders expositie op de 
website van Posl Po 

Afh 13 Uitvergroting van de Hooge 
Hagenaar van 22 september 1881 
(met klokkenstand 6 uur 's avonds 
IS deze mogelijk afkomstig van de 
tweede Haagse Melletmachme'^) 

suggesties zelfs "veelzeggend" 
pleiten voor hun zienswijze  ze 
besteden verder weinig aandacht 
aan dit stempel met het iets 
grotere formaat en de beduidend 
hogere letters dan het reguliere 
kleinrondstempel (54). 

Vellinga wijdt hierover met 
verder uit en dit raadselachtige 
kleinrondstempel glijdt tientallen 
jaren als schone slaapster in de 
posthistorische vergetelheid. 
Het duurt een kleine zestig jaar 
tot de auteurs A. P. de Goede 

Vergelijking van Vellinga 54 en 54a (in mm) 
V54 

Diameter binnencirkel i2/4 
Diameter buitencirkel 23 
Hoogte letter A 3.2 
Hoogte letter E 3.1 

V54a 
13 
24 

35 
35 

De Hooge Hagenaars 
Vellinga noemt het iets afwij
kende kleinrondstempel, dat in 
1881 in Den Haag in gebruik is 
op twee plaatsen in zijn boek en 
wel op de pagina's 37 en 41. Hij 
zegt hierover: "In Maart en April 
1881 is te 's Cravenhage stempel 
54a met 24 mm midaellijn en 
grooter letters en cijfers in gebruik 
geweest". Enkele pagina's verder 
onder het hoofdje Machinestem
pels schriß Vellinga "Wellicht is 
met deze handstempelmachine 
(i.e. de Melletmachine) te 'sCra
venhage stempel 540 afgedrukt". 

en C.J.E. Janssen aan het begin 
van het nieuwe millennium een 
stroom van nieuwe informatie 
aan de stempelverzamelaar 
weten op te dissen. De voor
zienigheid is ook deze nieuwe 
onderzoekers verrassend gunstig 
gezind. Na diepgaand bron
nenonderzoek is door hen de 
informatie die zich bevindt in 
de destijds gebezigde aanvraag
formulieren en in de stem
pelboeken van het voormalig 
Staatsbedrijf der P St T en het 
Stempelboek van De Munt in 
Utrecht opgeslagen in twee 

CDRoms. De eerste hiervan 
vormt een bijlage op het boekje 
De Poststempelfabriek bij 's 
Rijks Munt 1865 1901 **, waarin 
de stempels zijn opgenomen 
die gedurende deze jaren zijn 
geproduceerd. De Excel database 
toont bij nr. 4081 de aantekening 
'Voor het stempeltoestel. Voor 
hooge karakters' en tevens het 
nummer 135 van het hierop 
betrekking hebbend bestelfor
mulier, dat de heer de Goede zo 
vriendelijk was mij toe te sturen. 
5 Met het destijds gebruikelijke 
woord 'karakters' werd letters, 
schrift bedoeld). In dit bestel
formuliervan 17 september 
1880 wordt een reeks datum en 
andere stempels aangevraagd 
voor de postkantoren van 's Gra
venhage, Druten, Winterswijk, 
Utrecht, Zwolle en De Bilt. Het 
etaleert het gehele assortiment 
aan poststempels waarover De 
Munt in die lang vervlogen jaren 
beschikte, (afb. lo) . 
In een met de hand geschreven, 
aan de rechterzijde van het 
formulier toegevoegde kolom 
worden voor 's Gravenhage zes 
dagtekeningstempels aange

AAN / / " . • . / / / 
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Afo. 75 Reguliere afdruk van 7876 van een van de twee Haagse Melletmachines 

vraagd 'voor het toestel' met ook 
hier (nu handgeschreven) de 
aantekening 'voor hooge karak
ters' (afb. n,i2) 

"Hiermee werd bedoeld," aldus 
de Goede op de website van Po 
&, Po'° "met lange stiften aan de 
karakters, zoals in die tijd gebrui
kelijk was in plaats van de Korte 
stiften in de vroegste stempels." 
"Waarschijnlijk is (voor de 
woorden) 'voor hooge karakters' 
gelezen 'met hooge karakters' 
waardoor een afwijkend hoger 
lettermodel ontstond", aldus 
Janssen in het Handboek Neder
landse Postwaarden 1865-1902 " 
en in dezelfde zin De Goede op 
de Po&Po website. 
Mede gelet op de iets royalere 
afmetingen dan het reguliere 
kleinrond en de consistentie 
in gelijkmatigheid van afdruk, 
positie en stand van de mij ter 
beoordeling toegestuurde scans 
van de "Hooge Hagenaars", 
kunnen we met zekerheid aan
nemen dat dit afdrukken zijn 
van de Melletmachine. (afb. 13) 
Helaas ontbreekt een afdruk 
van de Hooge Hagenaars in de 
stempelboeken met gebruikma
king, waan/an in het eerder geci
teerde Handboek Nederlandse 
Poststempels door Cees Janssen 
een overzicht wordt gegeven van 
de geproduceerde Nederlandse 
poststempels in de periode 
1865-1902. Dat is bepaald een 
onverklaarbare tegenvaller. Dit 
benadrukt echter opnieuw het 
belang van de vondst tussen de 
bestelformulieren-een speld in 
een hooiberg - van deze vroege 
Haagse machinedatumstem-
pels. 

Ruim i30jaar later beschikken 
we dankzij deze waardevolle, 
nieuwe publicaties nu in ieder 
geval over een kleine oase van 
zekerheid, dat we hier met af
drukken te maken hebben van de 
Melletmachine en hiermee over 
een nieuw uitgangspunt voor 
het verrichten van hernieuwd 
onderzoek. 

Nog geen dozijn afdrukken 
Van de Hoge Hagenaars zijn 
schrijver dezes van de negen 
gerapporteerde afdrukken ruim 
de helft bekend. Deze zijn vrijwel 
steeds geplaatst in de zelfde 
'klokstand' van 7 uur 's avonds. 
Het merendeel dateert uit de 
maanden maart en april 1881, 
een enkele in daarop volgende 
maanden en ten slotte een 
afdruk van 31 december van dat 
jaar. (afb. 14) 
Om het verschil met de reguliere 
afdrukken met de meer gebrui
kelijke, lagere plaatsnaamletter 
van de weliswaar kopstaande 
stempels aan te tonen, volgt ook 
hiervan een afdruk in een van 
detweeletterstempels van Den 
Haag (afb. 15). Met aan zeker
heid grenzende waarschijnlijk
heid is ook deze afdruk van 18 

augustus 1876 (met klokstand 
7 uur 's avonds) een afdruk van 
een van de Haagse Melletma
chines. 

Gesteld nu eens - aan de heel 
voorzichtige kant - dat maar een 
van de twee Haagse Melletma
chines van een Hoge Hagenaar 
was voorzien en vanaf maart 
1881 gedurende 20 dagen per 
maand tot eind december van 
ditzelfde jaar 5 uur per dag werd 
gebruikt op 75% van de capa
citeit van 135 poststukken per 
minuut, ook dan nog spreken 
we over een kleine zes miljoen 
briefkaarten met een datum
stempel van de Hoge Hagenaar. 
Rekent u het zelf maar na, als dit 
onverwacht hoge aantal u net 
zo venwondert als het schrijver 
dezes aanvankelijk verging. '̂  
Ook als de machine slechts op 
halve capaciteit werd benut, 
betekent dit nog altijd dat er zo'n 
vier miljoen Hoge Hagenaars 
'aan de wandel' zijn. In dit licht 
gezien lijkt de veronderstelling 
niet ongegrond, dat er zich nog 
heel wat meer briefkaarten met 
Hoge Hagenaars in poststuk
kencollecties en familiearchieven 
bevinden dan het schamele 
aantal gerapporteerde stukjes. 

Oproep aan stempelminnende 
lezers 
Lezers van dit artikel worden 
hierbij vriendelijk uitgenodigd 
om hun postzegelalbums en 
poststukkencollecties na te 
Kijken en scans of afdrukken van 
Hooge Hagenaars toe te mailen 
of per postte zenden aan schrij
ver dezes p/a de redactie van 
Filatelie. Ook stempelknipsels 
zijn heel welkom. 
Met behulp van de aangeleverde 
stukken zal de gebruiksduur 
van de Hooge Hagenaars nader 
kunnen worden vastgesteld en of 
één of inderdaad beide Haagse 
machines deze tot stempelkop 
hadden. Bovendien - en van 
meer belang - kan met dit ma
teriaal als uitgangspunt worden 
nagegaan of misscnien nog een 
ander doorslaggevend kenmerk -
speciaal voor het herkennen van 
afdrukken van de Melletmachi
nes kan worden vastgesteld. We 
praten hier over andere Haagse 
Melletafdrukken dan 'de hooge' 
en die van de postkantoren van 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht 
en Arnhem. Natuurlijk zou het 
onderzoek beduidend worden 
vergemakkelijkt, als er ook nog 
een van de zeven of acht (?) 
Melletmachines 'boven water' 
kwam. '5 D.W. de Haan deed 
hiertoe ooit een oproep in zijn 
artikelen in het maandblad in de 
jaren zeventig en ik herhaal dit 
nog eens. je weet maar nooit. 
Het resultaat van dit nieuwe on
derzoek wordt bekend gemaakt 
in een van de volgende edities 
van Filatelie. 
Graag wil ik in het bijzonder 

de heren A.P. de Goede en Jos 
M.A.G. Stroom bedanken voor 
hun genereuze vingerwijzingen 
en het ondersteunend materiaal, 
dat ze welwillend voor deze op
roep in Filatelie ter beschikking 
hebben gesteld. 

Voetnoten: 
' Doffegnies was commies op 
het hoofakantoor bij de Poste
rijen en Telegrafie en daarvoor 
directeur van het postkantoor 
Zevenaar Auguste Mellet, 
een van oorsprong Zwitserse 
horlogemaker, woonde evenals 
Doffegnies in Den Haag. 

^ De Mellet machines deden 
dienst tot in 1891 (in Utrecht 
tot 1894) en werden vanaf 1893 
opgevolgd door machines gefa
briceerd door de Schiedammer 
firma van Dijk naar een ontwerp 
van de Dordtse postdirecteur 
j.F.C. Roelants. 

^ Vellinga, O.M. De poststem
pels van Nederland 1676-1915. 
Joh. Enschede. Haarlem. 1937. 
Herdrukvan maart 1967. 

'* Deze onevenredigheid toont 
een nauwe samenhang met het 
in verhouding met de hand-
stempels bescheiden aantal 
Stempelmachines in gebruik in 
Den Haag tot aan de invoering 
in 1907 van de Noorse Kragma-
chines 

5 Rozema, H.P. en Vos. J. In 
de ban van ringen en sterren. 
(I) Een honderdjarige stempel-
proef onder kruisverhoor en (II) 
Honderdjarige proefstempels en 
vroege mechanische afstempe
ling. Reeks van vier opeenvolgen
de artikelen in Philatelie. Februari 
- M e i 1994. 

^ De Haan, D.W. De vroegste 
machinale stempeling in Ne
derland. Maandblad Philatelie. 
Oktober 1975 p. 538-541 en Juni 
1976 p. 353-355-

' In Philatelie van april 1994 
(de derde aflevering in de reeks 
artikelen van Rozema en Vos) 

/ 

zijn nog andere aanvullende 
kenmerken te vinden. 

ä Van der Beek, M.L.F. De 
Poststempelfabriek bij 's Rijks 
Munt 1865-1901. Budde Elink-
wijk. Nieuwegein. 2002. Met als 
bijlage een cd-rom waarop een 
overzicht vervaardigd door A.P. 
de Goede van de geproduceerde 
poststempels in de periode 1864 
-1901 

9 Inde toelichting op de cd-rom 
vermeldt De Goede dat de aan
vragen tot 1872 aan 's Rijks Munt 
werden verstuurd in de vorm van 
handgeschreven brieven. Vanaf 2 
december 1872 werden vervol
gens speciale genummerde en 
gedateerde aanvraagformulieren 
gebruikt. 

'° www.po-enpo.nl/ka%20an-
ders/katitel.html 

" Janssen, Cees. Handboek 
Nederlandse Postzegels 1865 -
1902. ISBN 90-808405 1-3. 2004. 
Uitgave René Hillesum Filatelie/ 
Zwijndrecht. www.filatelist.com. 
Zie cd-rom p. 319 

'̂  Rekensom: 10x20x5x60x100 = 
6,000,000 (QED) 

'5 Rozema en Vos maakten ge
bruik tijdens hun onderzoek van 
het enige overlevende exemplaar 
van de Roelantsmachines. Dit 
unieke stukje antiek bevindt zich 
in het Museum voor Communi
catie in Den Haag. 

http://www.po-enpo.nl/ka%20anders/katitel.html
http://www.po-enpo.nl/ka%20anders/katitel.html
http://www.filatelist.com
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Deense ontu/oord briefkaart met een drietalig Fins stempel Fins Zweeds Russisch wat) 
Nikolaistad (nu Vaasa) in i8c)j teruggezonden naarAarhus in Denemarken Via Stockholrri 
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Finse briejkoart van Helsin^ors (Helsinki) naar Tauastehus (Hameenlinna) 
Violet aankomststempel ANK (zonder kastje') 
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Russische briefkaart j/c en bijfrankenng Rusland ik verzonden uit Tuiku Finland toen 
tertijd was het voorschnfi om Russische postpaarden te gebruiken voor correspondentie 

met het buitenland naar Stockholm Aankomststempel van de 2 bestelling 2 Tur 
Het vertrekstempel is bijzonder Stempel met schip van het uitwisselmgskantoor van 

Turku Drietalig Fins, Zweeds, Russisch Tevens naast de plaatsnaam de afkorting voor 
stoomboot buitenland 

OTKPLITOE nECBMO 

Een subtiel verschil woarhj behoort toch echt in de stempelcollectie het aankomststem 
pel van de Krag machine van Turku, zonder lijnen tussen de dotumblokken 

Een stuk gemakkelijker 
Het IS natuurlijk altijd leuk om 
in een stempelcollectie een 
voorbeeld te tonen van het 
gebruik van het stempeltype dat 
men verzamelt op een post
w/aarde van een ander land. Dat 
kan een hele klus zijn om dat te 
bemachtigen, zeker indien het 
een oud stempeltype betreft De 
briefkaart geeft maar zeker met 
altijd gemakkelijk een oplossing. 
Immers, een antwoord briefkaart, 
gezonden naar het buitenland, 
werd doorgaans gestempeld door 

In de reeks 'opwarmers' in de aanloop naar de negentien

de editie van "de Brievenbeurs" in Gouda  met als thema 

postwoordestukken  een bijdrage over de onmisbaarheid 

van briefkaarten in een stempelverzameling. 

het land van vertrek met dus het 
buitenlandse stempel op de post
waarde Hierdoor kan men dus 
een vertrekstempel bemachtigen 
op de een buitenlands zegel
beeld. Toegegeven' de oplossing 

IS meestal niet zo eenvoudig als 
het opschrijven ervan' 

Aangekomen! 
Vele landen gebruikten bijzonde
re aankomststempels. Heel vaak 

zijn die uitsluitend te vinden op 
de achterkant van een envelop. 
Niet zo interessant om te laten 
zien natuurlijk Ook hier biedt 
een (prent)briefkaart uitkomst, 
want die werden meestal wel op 
de zegelzijde van een aankomst
stempel voorzien 
Soms zijn aankomststempels 
afgeleiden van vertrekstempels 
Ze vallen zelfs met eens altijd 
op, maar zijn toch echt andere 
stempels, en behoren dus in de 
stempelverzameling te worden 
opgenomen. 
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KORRESPONDENSKORT pöR Fl 
Klrjeraihtokortti Snomenni 
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Ter illustratie een prentbnefkaart met het Krag machmestempel van Turku als vertrekstempel 
met lijnen dus' 

Finse briefkaart met een blauw treinstempel naar Sint Petersburg Aankomst stempel van 
de III Expeditie 



Zo zien we het (Krag) ma
chinestempel van Turku: als 
vertrekstempel met lijnen 
tussen de datumblokken, en 
zonder als aankomststempel. 
Op briefomslagen ziet men het 
aankomststempel vrijwel zonder 
uitzondering alleen op een kale
achterkant. Niet mooi dus! 

Kleur en variatie 
Als men stempels van de Rus
sische Keizerlijke hoofdstad 
Sint Petersburg verzamelt, zijn 
bnefkaarten een uitkomst. Met 
1,4 miljoen inwoners in 1900 en 
2,2 miljoen in 1914 (toen de stad 
werd omgedoopt in Petrograd) 
en grote welvaart, was er heel 
veel correspondentie met het 
buitenland. Om alles in goede 

banen te leiden, was er een effi
cient postsysteem nodig, en zijn 
er vele stempels die uitsluitend 
als aankomststempel werden 
gebruikt. Dit geeft kleur aan de 
collectie! 

Het maartnummer van Filatelie 
zal komend jaar het thema
nummer zijn, met als thema 
"Postwaardestukken". Het 
thema van de negentiende editie 
van "De Brievenbeurs" en de 
tweede editie van postzegel beurs 
"Filamania". Beide beurzen wor
den als gebruikelijk gehouden 
in Sporthallen "De Mammoet" 
in Gouda, als altijd op Goede 
Vrijdagen Paaszaterdag. In 2012 
dus op 6 en 7 april. 
Info: www.brievenbeurs.com 
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Nederlandse briefkaart van Utrecht naarSt Petersburg Aankomststempel 9 expeditie, stem

pelnummer 2 (ander type) en zonder uuraanduiding 

Oostenrijkse briefkaart uit Wenen (Hobsburggasse) naar St Petersburg Aankomststempel van 
de 9 expeditie, stempelnummer 2 Stempel met uuraanduiding 

Duitse briefkaart uit Neusalz/an der Oder naar St Petersburg Aankomststempel van de 
9. expeditie, stempelnummer 6, met uuraanduiding 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AHENTIE! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PCiPlaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

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). 

Ten name van:. 

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.brievenbeurs.com


SINTERKLAAS 
EN DE JEUGD 

FRANS BOEREN, B O S K O O P 

Geschiedenis 
Omstreeks het jaar 270 na 
Christus werd te Patara, een 
belangrijke stad in Klein Azië (nu 
Turkije), een kind geboren. Hij 
kreeg de naam Nicolaas, wat in 
het Grieks "overwinnaar van het 
Volk" betekent. Deze Nicolaas 
had vele goede eigenschappen 
zoals vroomheid, onverscnrok
kenheid, vrijgevigheid en 
hulpvaardigheid. Als ca. 72jarige 
(342 na Chr.) overleed Nicolaas. 
Hij werd begraven in zijn eigen 
kerk te Myra. Later werd de naam 
aangepast in: Sint Nicolaaskerk. 
Vanwege zijn bijzondere leefwijze 

De jeugd kent Sinterklaas, maar ouderen kennen 

daarnaast ook Sint Nicolaas. Met dit artikel wil ik de 

samenhang tussen beiden laten zien. 

en zijn vele goede daden werd 
de Bisschop van Myra al kort na 
zijn overlijden heilig verklaard 
en sindsdien is zijn naam Sint 
Nicolaas. In 1087 werd het 
geraamte van Nicolaas door 
Italiaanse koop en/of zeelieden 
met geweld ontvreemd en per 
schip naar Bari in het zuiden van 
Italië gebracht. Zijn goede daden 

hebben ertoe geleid dat hij elk 
jaar wordt herdacht, (i) 

Sinterklaas 
In het midden van de maand 
november komt zijn waarnemer, 
Sinterklaas genaamd, naar ons 
land. (2,3) 

Hulpen van Sinterklaas 

Hij is dan vergezeld van hulpjes. 
Zwarte Pieten genaamd. (4) 
Hij heeft ook altijd zijn witte 
schimmel, genaamd Amerigo, 
bij zich. (5) 

Zijn jaarlijks verblijf in Nederland 
Tijdens zijn verblijf in Nederland 
kunnen de kinderen hun schoen 
zetten met daarin speciaal voor 
de Sint gemaakte tekeningen en/ 
of wat lekkers voor het paard. 
(6.7) 

De kinderzegels van 1965 
bestaan uit kindertekeningen, 
waarbij de eerste zegel Zwarte 
Piet voorstelt en de tweede zegel 
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de stoomboot In een verzame

ling hoort natuurlijk ook een 
eerstedagenvelop (8) 

Meestal in de nachtelijke uren 
worden de schoenen leeg 
gehaald en daarna voorzien van 
wat lekkers of een klem cadeau
tje (9,io) 

Pakjesavond 
Op 6 december, de sterfdag van 
Sint Nicolaas, wordt hij elk jaar 
herdacht 
Dit wordt veelal voorafgegaan 
door 'pakjesavond' op 5 decem
ber Er worden Sinterklaasliedjes 
gezongen, er wordt gestrooid 
met snoepgoed en dfan komt er 
een zak met cadeautjes Als de 
kleintjes naar bed zijn gaan de 
groten nog door met surprises 
Deze bestaan meestal uit een ge
dicht en een zelfgemaakte grap, 
waann een echt geschenk zit 
Het feest eindigt op 6 december 
met het vertrek van de Goedhei
hgman (11,12,13,14) 

Nederiandse Sinterklaas 
Dit alles IS veelvuldig vastgelegd 
op filatelistisch matenaal Je kun 

er een leuke verzameling van 
maken Onderstaand laat ik dit 
zien met materiaal uit Neder
land 
Deze kinderzegel uit 1961 (15a, b̂  
was de eerste Nederlandse zegel 
met een afbeelding van Sinter
klaas Ook op de kaart die de 
onderwijzer(es) kreeg als dank 
voor de organisatie op school, 
staat deze afbeelding Een 
aantekenstrookje van de enige 
plaats in Nederland die naar Sint 
Nicolaas verwijst (16) 
Ook op Aruba is een plaats van 
die naam Je kunt het zien aan 
het aantekenstrookje, de postze
gel en het stempel op de rechtse 
zegel (17,18,19) 
De tweede postzegel van Ne
derland met een verwijzing naar 
Sinterklaas, is uitgekomen m 
1998 Ook dit zijn kinderzegels 
Toen was de collectie kinderze
gels uitgevoerd als een velletje 
(20,21) 

De derde Nederlandse zegel zit 
in een postzegelboekje 'De Club 
van Sinterklaas', 2007 Jetix De 
zegels uit het boekje laten ook 
zwarte pieten en de schimmel 
zien (22) 
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De vierde postzegel van Neder
land met een verwijzing naar Sin
terklaas is uitgekomen in 2009. 
Het velletje maakte deel uit van 
een mapje over Sint Nicolaas, er 
zitten ook drie prentbriefkaarten 
in. (23) 

In deze envelop werden 
kinderzegels naarde scholen 
toegestuurd, je ziet een velletje 
(blok) uit 1965 op deze envelop. 
De aitieeldingen op de zegels 
zijn kindertekeningen, waaronder 
'Zwarte Piet'. (24) 

De derde en vierde zegel vallen 
onderdez.g. 'persoonlijke 
zegels'. Hierin kennen we drie 
soorten: 
A) De persoonlijke zegels die 
PostNL laat drukken en uitgeeft. 
Die komen ook in de catalogus 

en de albums te staan. Deze 
kan je beperkt gebruiken in je 
tentoonstellingsverzameling. 
B) De persoonlijke zegels die wel 
in opdracht van PostNL gedrukt 
worden, maar uitgegeven in 
samenwerking met een bedrijf. 
(Zie de zegels uit het Jetixboekje) 
Deze kunnen niet in je tentoon
stellingsverzameling tenzij je het 
er uitdrukkelijk bij vermeld. 
C) De persoonlijke zegel die 
iedereen via Internet bij PostNL 
kan bestellen met een eigen 
"plaatje". Onderstaand nog wat 
voorbeelden van persoonlijk 
uitgegeven zegels. 

Deze postzegel van Nederland is 
in 2004 ontworpen door JoBo en 
gebruikt om Sinterklaaspost te 
verzenden. Nederland 2009. (25) 
Persoonlijke zegel Basisschool 

De Opstap 2010. (26) 
Persoonlijke zegel 'Het land van 
Sinterklaas' (27) 

Sinterklaas buiten Nederland 
Alhoewel Sinterklaas voorna
melijk in Nederland gevierd 
wordt, zijn er ook andere landen 
Europese landen die Sinterklaas 
vieren. (29,30) 
Maar buiten Europa zie je ook 
zegels met de heiligman. (28,31) 
Op postzegels kan je goea 
het verschil zien tussen Sint 
Nicolaas en Sinterklaas. Twee 
zegels laten Sint Nicolaas zien 
als een echte bisschop, terwijl 
die uit Luxemburg en België een 
sinterklaas laten zien. 

Het geloof in Sint Nicolaas is be
gonnen in Klein Azië (nu Turkije). 
(32) Later is het verspreid over 

heel Europa. Met name is het 
een bekende heilige in Oost Eu
ropa. (33) Daar wordt de Heilige 
afgebeeld als een Icoon. (34a, 
b) Valt het je op dat deze iconen 
er hetzelfde uitzien? De eerste 
is uitgegeven in een velletje van 
Rusland en de tweede uit een 
boekje van Zweden. Dit is toeval, 
omdat deze icoon veel eerder is 
geschilderd dan het maken van 
deze postzegels. Beide landen 
vonden deze icoon kennelijk 
zo mooi dat ze hem hebben 
gebruikt voor hun zegels. 

Uitzonderingen 
De naam Nicolaas wordt ook 
veel als voor of achternaam 
gebruikt. In Frankrijk is er zelfs 
een tvserie waarbij een jongetje 
genaamd Nicolas de hoofdper
soon speelt. Hij beleeft allemaal 
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avonturen. Er is een postzegel
boekje van gemaakt. Zijn naam 
stamt dus af van Sint Nicolaas. 
(35) 

Zet-, druk- of afwerkingfbuten 
Soms kom je een postzegel te
gen die er eigenlijk anders uitziet 
dan de zegels zoals ze m de ca
talogus staan. Dan is er spraken 
van een zetfout, een drukfout, 
een verkeerde perforatie, enz. 
Die horen natuurlijk ook in je 
verzameling. Ze zijn soms zeld
zaam. Op de envelop Ö6a) zie 
je een Belgische SinterKJaaszegel 
die links verkeerd is geperforeerd 
(afwerkingfout). De goede zegel 
zit er los naast. (36b) 

Postzegel boekjes 
Hiervoor zag je een envelop die 
gewoon door de post bezorgd is. 

Ze kunnen gewoon in je verza
meling worden opgenomen. Zo 
ook postzegelboekjes, briefkaar
ten enz. Hiervan laten we nu wat 
voorbeelden zien. f37) 
Boekje met Sinterklaaszegels uit 
Tsjechië. (Was vroeger Tsjecho-
Slowakije) 
Kaft van het boekje met Sinter
klaaszegels uit Tsjechië. (38) 

Brief- en maximumkaarten 
Briefkaart met een afbeelding 
van Sinterklaas. (39) Als er 
nu ook nog een voorgedrukte 
postzegel op had gezeten, dan 
was het een postwaardestuk en 
die mag zelfs in een tentoonstel
lingsverzameling. 

Dit is een maximumkaart (40). 
De afbeelding, postzegel en het 
stempel hebben alle drie betrek

king op Sint Nicolaas, maar zijn 
alle dne verschillend. Hij mag in 
je tentoonstellingsverzameling. 
Als onderdelen geheel gelijk zijn 
mag je hem wel verzamelen, 
maar met opnemen m je ten
toonstellingsverzameling. 

Stempels 
Stempels horen ook thuis in een 
verzameling. (41) 
Ook op eerstedagenveloppen 
staat meestal een toepasselijk 
stempel. De postzegel heeft dan 
ook betrekking op je onderwerp 
en er is meestal (aan de linker
zijde) een afbeelding op gedrukt. 
(42) 

Roodfrankeringen 
Roodfrankenngen worden 
meestal door bedrijven gebruikt. 
Deze met de frankeermachine 

aangebrachte stempels worden 
gebruikt m plaats van postzegels. 
Ze passen ook in je verzameling. 
Dit bedrijf wenst zijn klanten 
Prettige Feestdagen (43). 
Vandaar de mijter en staf van 
Sinterklaas en de kerstboom. 
De gemeente Baarn heeft als 
patroonheilige van de stad Sint 
Nicolaas (44). Daarom in het 
stadswapen deze heilige. 
Dit bedrijf verkoopt producten 
die te maken hebben met de 
feestdagen (45). 

Als laatste stempel een zoge
naamd EO filatelie stempel 
(46). De briefis uit de Franse 
tijd (1794-1814) en komt uit Sint 
Niklaas (toen in het Frans St. Ni
colas) en gaat naar Gent (Gendt) 
in België. 

AdollBorn*12 6 1930 Ceské Vetenice 
öesky graftk a tiuslrötor spoluautor celé 
fady animovanych fitmu 
Va volnó grafice a ilustracfch uplatfluie 
vedie nezamènitelné kresby s osobitym 
mkopisem lake smysl pro groteskni 
nadsäzku a humor schopnost zobrazit 
podstatu a byt tak srozumitelny veem 
bez rozdflu vëku il närodnosti 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2012 
(verschijnt 3 januari 2012) 
moeten uiterlijk op i decem
ber 2011 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redocticCffidefilateliE.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. 

TENTOOHSTEUINGEN 
EN MANIFESTATIES 

12 november: 
Barneveld. 50 jaor De Globe 
ofd. Borneueld Pluimveemu
seum, Hessenweg 2a, 10-17. 
Tel: 0342-414418. 

12 november: 
Kloetinge (Z). Nqjaorsbeurs, 
Amicitia, Schimmelpen-
nickstraat 14,10-17. Tel: 
0113-227945. 

— m.beu£ru;ijk(3)uccr£.nl 

'~' 12 november: 
— Veenendaal. Half aarlijkse 
«1 ucrzamclbeurs. Veenendaalhal, 
^ Nijverheidslaan 8, 930-1530. 
» Tel: 0318-518505. 

^ 19 november: 
— Breda. Vtrzamclbeurs. 
" Gemeenschapshuis 'De 
2 Vlieren', Dr. Struykenstraat 
1- 165,10-17. Tel: 076-5418419. 

uJUJUJ.pubreda.nl 

754 20 november: 
Alkmaar. Najaarsbeurs 
NVPV, aula ClusiuscoUege, 
Drechterwaard 14,10-16. Tel: 
072-5333906. 
infocffinupu-alkmaar nl 

26 november: 
Steenwijk. Najaarsbeurs, De 
Meenthe, Stationsplein i, 
10-15. Tel: 0521-515835. 

27 november: 
Weert. Postzegelruilbeurs en -Del
ling, scholengemeenschasp 
Phlips van Horne, Werta-
s t raa t i , 10-1530. 
flpahhcndrikx@hetnet nl 

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

28-29 december: 
Barneveld. Eindcjaarsbeurs 
& Stamptales, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10-17. Tel: 
055-3558600. ujujuj.eindc-
jaarsbcurs.nl 

2012 
21-22 april: 
Purmerend. Filamanifestatie 
2012. J. van Egmondlyceum, 
inf:je5Tci|3roencueld(3)hetnct.nI 

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. aju1s123@xs4all.nl 
Kloetinge (Z). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
10-17. Tel: 0113-228562. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Ommen. Hervormd 
Centrum, Pr. Julianalaan 8, 
10-16. Tel: 0547-363000. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8, 930-1530. 
Tel: 0318-5185052. 
Voorschoten. Sporthal 
De Vliethorst, Burg. v.d. 
Haarplein 9,10-16. Tel: 071-
5611719. cor@vcrlooij.nl 
Zeist. Christelijk College 
Zeist, Graaf Adolflaan 4,10-
1530. Tel: 030-6300776. 

13 november: 
Anna Paulowna. Ontm Centr 

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. pjdckomn3@coscma.nl 
Emmeloord. ROC Friese 
Poort, Espelerlaan 74,10-16. 
Tel: 0527-615628. 
janenu)ijtskc@online nl 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 3993, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322. 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan i, 10-16. 
Tel: 06-53260579/0182-
394584. 
Rijssen. S.V. Tubantia, 
Nieuwlandsweeg 5,10-16. 
Tel: 0548-517506. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

20 november: 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,10-14. Tel: 

Op zoek naar de manco's voor weimg . 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

11 november: 
Rotterdam-Ommoord. Ro-
raeijnshof, Stresemannplaats 
8,11-17. Tel: 010-4762424. 

12 november: 
Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan, 
1330-1630. Tel: 0321-314305. 
Elshout (NB). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 
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', 

Veerbrug, Sportlaan 21, 930-
i3 .Tel :0223-53i5i8 . 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Hengelo. Hotel van der Valk, 
Bornseweg400, 930-16. Tel: 
050-5033926. 
Venlo. Zalencomplex 
LimianZ, Kaldenkerkerweg 
182b, 10-13. Tel: 077-
3517700/3820064. 
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. 
u;.j,m.fl0osscns@chello.nl 

0485-571842. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, g-12. Tel: 
0224-298416. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 9-12. Tel: 0413-
264291. schilder@tiscali nl 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. Email: 
uerzamelbcursveghel@homc.nl 

26 november: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-322034/340484. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 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. halooverbcek@ 
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 1,10-15. 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. 
hotterbcekx@hctnet.nl 
Enschede. Poolmansweg 
128,10-16. Tel: 053-4313352. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. 
Tel: 0316-527954. Email: 
jan.s.roeloJsen@planet.nl 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Werta-
straat i. Tel: 0495-54166. 
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.floossens@cheilo.nl 

3 december: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. Tel: 
0229-582544. 
Hendrik-Ido-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldi-
straat 1,10-16. Tel: 06-
21485476. 
Meppel. Kerkelijk centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. Tel: 
0341-256163. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijk-
hof Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

4 december: 
Obdam. Ver Geb De Brink 
naast RK kerk. Dorpsstraat 
153, 9-12. Tel: 0226-452047. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 9-12. Tel: 0413-
264291. schildcr@tiscali.nl 

8 december: 
Kloetinge (Z). Amicitia, 
Schimmelpenninkstraat 14, 
ig-22. Tel: 0113-227945. 

10 december: 
Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan, 
1330-1630. Tel: 0321-314305. 
Elshout (NB). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 

http://jaarsbcurs.nl
mailto:aju1s123@xs4all.nl
mailto:cor@vcrlooij.nl
mailto:pjdckomn3@coscma.nl
mailto:m.fl0osscns@chello.nl
mailto:uerzamelbcursveghel@homc.nl
mailto:hotterbcekx@hctnet.nl
mailto:jan.s.roeloJsen@planet.nl
mailto:j.m.floossens@cheilo.nl
mailto:schildcr@tiscali.nl


Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 
0182-374230/06-11837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 39ga, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 
86,10-15. Tel: 0597-
592676/421497. 

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

15 december: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va ig. Tel: 045-

5415088. 
17 december: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-322034/340484. 
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. 
Schoonhoven. Stichting Ver-
enigingshuis De Zilverstad, 
Nieuwe Smgel 39,13-16. Tel: 
0172-216239. 

18 december: 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, io-i6.Tel: 
020-6942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. 
Tel: 0316-527954. Email: 
jan.s.roelq^en@planrt.nl 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. Tel: 
078-6150511/0184-415437. 
Schagen. De Groene Scha
kel, Mauvestraat 161, 9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 9-12. Tel: 0413-
264291. schild£r@)tiscali.nl 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. Email; 
ver2amelbeursveghel@h0mc.nl 

19 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 

Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
iv.j.m.floossens@cheTlo.ni 

20 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
u).j.m.500ssens(3)chello.ni 

24 december: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13-16. Tel: 
0181-415640. halooverbeckcö) 
planet.nl 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

27 december: 
Dalfsen. Tafeltenniscentrum 
'de Doorbraak', Smidswegje 
4,10-16. Tel: 0529-458267. 
29 december: 
Kampen. Hanzestad, 
IJsseldijk 12,10-16. Tel: 038-
3324654. 

30 december: 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70, 930-16. 
Tel: 050-5033926. 

31 december: 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat i, 10-15. Tel: 
038-4216493. 

VEILINGEN 

21-25 november: 
Wil (CH). Veiling 20II 
Auktionshaus Rapp 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag 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 
iviviv.knbf.nl/bibliotheck 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@knb/.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k.verhuIst@)ziggo.nl 

HAGEKOMEN EERSTE 
VLUCHTSTEMPELS 

Vorige maand heeft u m deze 
rubriek gelezen dat er nogal 
wat eerste vluchtstempels 
zijn verschenen. Deze maand 
kan ik u nog twee stempels 
tonen. Dit zijn de stempels 
van de vluchten naar Madrid 
op I november 2011 en naar 
Luanda op 14 november 20n. 
Nadere details over de vluch
ten kunt u lezen in de rubriek 
van collega Hans Dekker. 

I nv l uch t A i rEurope 

1 nov. 2011 

1^ v l u c h t KLM 

14 nov. 2011 

aïx de Po. 

• Amev^^ 

DAG VAN DE POSTZEGEL/ 
POSTEX2011 

Tijdens Postex waren weer 
diverse stempels in gebruik, 
waarover u in het oktober
nummer heeft kunnen lezen. 
Eén stempel ontbrak nog en 
dat was het stempel dat is uit
gegeven ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel. De 
afbeelding kan ik nu tonen. 
Mocht u het allemaal gemist 
hebben, dan is dit stempel 
nog te bestellen, afgedrukt 
op een speciale gelegenheid-
senvelop, ontworpen door 
Paul Walraven. 

SINDELFINGEN 

Ook dit jaar werd weer 
de beurs in Sindelfingen 
gehouden, waar een stand 
van PostNL aanwezig was. In 
de stand vond onder andere 
de verkoop plaats van het 
speciale beursvelletje met 
persoonlijke postzegels en er 
was een bijzonder poststem
pel m gebruik. De aandacht 
ligt dit jaar op de Vakwerk
huisjes, zoals we die veel in 
Duitsland zien. Dit element 
zien we terug m de rand van 
het postzegelvelletje en we 
zien het centraal terug in het 
poststempel. Overigens is de 
afbeelding van het velletje een 
proefdruk en kan het echte 
velletje op details afwijken. 

100 JAAR 
CIRCUS HERMAN RENZ 

Zoals inmiddels wel bekend, 
heeft de vereniging voor Kin
derpostzegels en Maxiraafilie 
toestemming om twee keer 
per jaar een picturaalstempel 
aan te vragen via PostNL 
waarmee Maximumkaarten 
worden afgestempeld. Het 
stempel sluit qua onderwerp 
nauw aan bij de betreffende 
postzegels en heeft als datum 
de eerste dag van uitgifte 
van de postzegels. In het 
stempel komen daarnaast de 
elementen van de postzegels 
terug. Dit jaar is er gekozen 
voor circus Renz. Voor deze 
postzegels was het mogelijk 
fraaie kaarten te vinden die 
samen met de postzegel en 
stempel een kleurrijk geheel 
vormen. Op de datum van 
uitgifte van de zegels stond 
de circustent m Eindhoven 

en deze plaatsnaam zien we 
terugkomen in het stempel. 

Van dit stempel kunt u een 
afdruk krijgen. U stuurt dan 
correspondentie ter stempe
ling aan Ronald van der Lee-
den. Laan van Meerdervoort 
870, 2564 KS Den Haag. De 
te stempelen stukken dienen 
voorzien te zijn van geldige 
Nederlandse Postzegels, 
uitgegeven op of voor ig 
september 2011. Vergeet u 
niet om een gefrankeerde 
retourenvelop bij te sluiten 
en stuurt de aanvraag in voor 
15 deceraber 2011. 

mailto:en@planrt.nl
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BIJZONDERE 
GEBEURTENIS IN 
MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

CEES J . E . J A N S S E N , 
L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

De postzegels van 
Theo Kurpershoek 

OM HOI«W. J«iVélk*oop.nHuiid« 

Het redactieteam van het Handboek Postwaarden 

Nederland heeft na intensief speurwerk een 

mijlpaal bereikt door het behandelen van een serie 

kinderpostzegels uit 1953. 

In tegenstelling tot de andere 
postzegel Uitgiften uit de jaren 
'50 bevonden zich in het Natio
naal Archief maar heel weinig ar
chiefstukken met betrekking tot 
deze kinderpostzegels De heer 
Hylkema, verzamelaar en auteur, 
bezat een reclamefolder uit 1953 
gewijd aan de kinderpostzegels 
Deze Engelstalige folder was 
bestemd voor de Amenkaanse 
filatelistische markt Daann werd 
vermeld, dat ontwerper Theo 
Kurpershoek zijn eigen kinderen 
op de zegels had afeebeeld 
Nu de namen van de kinderen 
bekend waren werd getracht om 
deze kinderen op te sporen om 
zo meer te weten te komen over 
het ontstaan van de ontwerpen 
van de zegels Via internet werd 
het meisje, afgebeeld op de 
postzegel van 25 cent gevonden 
Ingeborg Kurpershoek Het 
bleek, dat de familie een groot 
aantal schetsen en ontwerpen 
van de kinderpostzegels in bezit 
had Maar niet alleen van de 
kinderpostzegels, ook van de 
Europazegels van 1961, de zegel 
van de StatenGeneraal van 1964 
en van de Zomerzegels van 1965 
waren schetsen en ontwerpen 

aanwezig Deze schetsen en 
ontwerpen waren tot dan toe 
onbekend' Na overleg was de 
familie Kurpershoek bereid om 
de schetsen en ontwerpen af 
te staan aan het Museum voor 
Communicatie 

In samenwerking met het Mu
seum voor Communicatie werd 
door het redactieteam van het 
Handboek Postwaarden Neder
land een bijeenkomst georgani
seerd, waarbij enkele kinderen 
van Theo Kurpershoek aanwezig 
waren Ingeborg Kurpershoek 
hield een voordracht waarbij 

Mw Ingeborg en Margumtts Kurpershoek 

ze inging op het ontstaan van 
de, zoals zij dat noemde, sene 
postzegels met de afgehakte' 
Kinderkopjes Verder waren aan
wezig Marguente Kurpershoek, 
afgebeeld op de postzegel van 2 
cent en Manuel Kurpershoek, die 
model stond voor de postzegel 
van 5 cent en Rene, die was afge
beeld op de 10 cent In aflevenng 
43 van het Handboek Postwaar
den Nederland kon nu uitgebreid 
worden ingegaan op het ontwerp 
van de sene postzegels, verlucht 
met vele afbeeldingen afkomstig 
uit het bezit van de familie 

Ten behoeve van de Amenkaan
se folder had Theo Kurpershoek 
een toelichting geschreven 
'Voor de kinderkopjes hebben 
mijn kinderen geposeerd, met 
omdat ik die bepaald typische 
voorbeelden van misdeelde 
kinderen vind, maar omdat het 
de dichts bij de hand zijnde mo
dellen waren en ook omdat het 
mij een leuk idee lijkt een bnef 
te frankeren met een afbeelding 
van mijn eigen kroost' 

Ter ere van Theo Kurpershoek 
werd uit afleveringen van het 

Handboek Postwaarden Neder
land een boekje samengesteld 
waarin alle door Theo Kurpers
hoek ontworpen postzegels 
zijn samengebracht Dit boekje, 
in een oplage van slechts 100 
stuks, IS niette koop maar 
werd aan de aanwezigen als 
aandenken aan deze bijzon
dere gebeurtenis gegeven Het 
Museum voor Communicatie 
kon met de overdracht van de 
schetsen en ontwerpen een grote 
leemte opvullen in de rijke schat 
aan ontwerpmatenaal voor de 
Nederlandse postzegels 

Dhr Manuel Kurpershoek 
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John Dehe' 

mi, MOOr EN PRIJZIG 

ledere veiling van het 
Duitse veilinghuis 
Christoph Gärtner is in 
meer dan één opzicht een 
gewichtige aangelegen
heid. Wie alle veilingca-
talogi van de 19e veiling 
(aug/sept. 2011) in huis 
kreeg, moest beschikken 
over een flinke brieven
bus. Vijf kloeke delen, 
vijf kilo papier, meer dan 
21.000 kavels, ook op het 
internet te bewonderen: 
www.auktionen-gaertner. 
de. 
Na de veiling zijn de 
opbrengsten meteen 
te bekijken. Ook de 
catalogi van alle voor
gaande veilingen zijn op 
de website te zien, mét de 
afbeeldingen, de inzet-
en opbrengstprijzen. 
Een mooie mogelijkheid 
om te onderzoeken wat 
wel en wat niet goed 
verkoopt. 

Een sterk punt in de ca
talogi zijn de honderden 
scherpe afbeeldingen en 
de vaak zeer uitgebreide 
kavelbeschrijvingen. Is er 
over een kavel een mooi 
verhaal te vertellen, dan 
wordt daar soms een 
complete pagina voor 
uitgetrokken. 
De veiling bestrijkt de 
hele wereld. Twee van 
de vijf delen zijn gevuld 
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met collecties, nalaten
schappen en munten. 
Eén deel bevat meer dan 
5.000 kavels Duitsland, 
één deel is voor een 
flink deel gevuld met 
thematisch materiaal. 
Gärtner is een prachtige 
veiling voor wie op zoek 
is naar gespecialiseerd 
en zeldzaam materiaal, 
maar daar hangt dus ook 
een flink prijskaartje aan. 
Zegels en poststukken die 
onder de 100 euro ingezet 
worden, zijn er wel, maar 
ze zijn in de minderheid. 
Inzetprijzen boven de 
5.000 euro zijn niet onge
woon en daar komen dan 
natuurlijk nog de provisie 
(ig%) en veihngkosten 
bij. Gärtner lijkt daarmee 
een veiling waar een vut
tende leraar Nederlands 
weinig te zoeken heeft, 
of hij moet zich tevreden 
willen stellen met wat 
kleine krentjes uit de pap. 
Opvallend is dat zo af en 
toe ook stukken onder de 
inzetprijs verkocht wor
den, soms zelfs een paar 
honderd euro eronder. 

Gelukkig voor bedrij
ven als Gärtner zijn er 
wereldwijd nog genoeg 
mensen die heel veel geld 
willen uitgeven aan hun 
hobby. iVlaar de Gärtner-
bijbels zijn ook voor de 
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wat minder vermogen
den een mooie bron van 
inspiratie en laten zien 
wat er allemaal 'op de 
markt' is. Een bevriende 
verzamelaar gaf me eens 
dit advies: 'Als je twijfelt 
over de filatelistische 
waarde of zeldzaamheid 
van een bepaald zegel of 
post(waarde)stuk, moetje 
kijken naar de inzetprijs 
bij Gartner. Die geeft een 
mooie indicatie.' 
Toch gaat dat niet 
helemaal op. Het bedrijf 
slaagt er steeds weer in 
uniek materiaal op de 
markt te brengen, zoals 
zeldzame drukproeven 
en ontwerpen van zegels. 
Maar hoe verzamelwaar-
dig is dat materiaal als 
het gaat om landen als 
Burkina Faso, Honduras, 
Burundi, Montserrat, 
Lesotho of Grenada? In 
de mei-veiling van 2009 
kwam een groot aantal 
proeven uit het Fournier-
archief onder de hamer. 
Ik heb me ook toen 
verbaasd over de hoge 
taxatieprijzen en me afge
vraagd hoe verzamelaars 
op dit aanbod zouden 
reageren. Een paar mooie 
proeven in een thema
tische verzameling zijn 
prachtig, maar geldt dat 
ook als ze afkomstig zijn 
uit de Kathiri State of 
Seiyun, of uit Aitutaki? Op 
de site van Gärtner kunt u 

het antwoord op die vraag 
vinden. 
Enige twijfels heb ik ook 
bij een verzamelgebied 
waar we in Nederland 
toch een beetje de 
schouders voor ophalen: 
raketpost. Als je ergens 
kunt spreken over maak
werk (dr. De Bruijn!) en 
plakplaatjes, is het hier 
wel. Maar in Duitsland 
worden er vaak flinke 
prijzen voor betaald. Voor 
mij onderstreept dit de 
stelling dat serieuze fila
telie en hoge prijzen niet 
altijd samengaan. Ook 
verwonder ik me over de 
merlovaardige gewoonte 
om meteen een topprijs 
te vragen voor ieder stuk 
waar een padvinder of 
een beetje scouting op 
voorkomt. 

De septemberveiling 
van dit jaar, totale omzet 
meer dan € 6 miljoen, 
laat een aantal opmerke

lijke prijzen zien. Een En
gelse Mulready-vouwbrief 
, inzet €4.000, ging voor 
€ 5.400 weg. Een be
roemde driehoekszegel, 
de ip rood van Kaap de 
Goede Hoop, bracht 
€9.000 op. 
Er was een mooi aanbod 
van oude, met adver
tenties geïllustreerde 
postwaardestukken; de 
meeste werden tegen 
of boven de inzetprijs 
verkocht, met veel prijzen 
rond€ 100. 
Jan Spoelstra, veiling
meester, zei in de vorige 
Filatelie: 'Als er opeens 
veel kavels retour gaan, 
weet ik dat we met 
Duitsland bezig zijn.' In 
het Duitsland-gedeelte 
van de Gärtner-veilingen 
ging ook nog aardig wat 
retour, maar werden 
ook absolute topprijzen 
gehaald, bijvoorbeeld bij 
het brievenmateriaal, met 
uitschieters naar € 10.000 
en € 18.000. Het afge
beelde telegramomslag 
ging weg voor € 25.000. 
En ook kavel 12013, het 
'Syke-provisorium', vond 
een koper: voor € 80.000. 
De catalogus geeft een 
uitgebreide beschrijving 
van dit curiosum. 

Wie na het doorploegen 
van de vijf lijvige Gärtner-
catalogi nog niet uitge
keken is, kan ook nog op 
de website terecht: www. 
philatelie-gaertner.de. 
Hier zijn go.000 'kavels' 
te bewonderen en te ko
pen, voor 'Festpreisen'. 
Ruim 40.000 kavels zijn 
thematisch van aard en 
u mag zelf bepalen hoe 
feestelijk u de prijzen 
vindt. 

Driehoek Kaap de Goede Hoop 
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'Diefstal' loont 
Het is toch merkwaar
dig dat in de mooiste en 
grootste stad van het land 
het filatelistische vereni
gingsleven op zo'n laag 
pitje staat. Slechts af en 
toe bereikt mij een vereni
gingsblad uit Amsterdam 
en wat ik daarin lees biedt 
maar weinig inspiratie 
voor een stukje in deze 
rubriek. 
Met een van de Amster
damse verenigingen 
lijkt het intussen wat 
beter te gaan; Statuut 
'80. Deze Amsterdamse 
Filatelisten Vereniging 
heeft een mooie web
site u)U)U).statuut8o.nl en 
ook het clubblad Het 
Paalhuis heeft duidelijk 
aan kwaliteit gewonnen. 
Statuut '80 is een kleine 
vereniging (114 leden) in 
een grote stad, zoekt al 
tijden een voorzitter, heeft 
een mooie locatie voor de 
bijeenkomsten, maar die 
worden slechts matig be
zocht. De redacteur kreeg 
van de leden recentelijk 
en terecht  een compli
ment voor de verbeterin
gen aan het clubblad: 'de 
somenstelhn^ ziet er verzorgd 
uit en IS een keshaar orgaan 
geworden, mede door de 'dief
stal' met kennisgeuin^ van 
stukjes uit andere verenî ings
bloden'. In het september
nummer bleek vooral het 
blad van de Purmerender 

Postzegelruilclub een 
bron van inspiratie te 
zijn (hoe kan het ook 
anders...), maar ook de 
oude jaargangen van 
het Paalhuis bieden nog 
mooie kopij. 'Gestolen' 
werd ook een stukje dat 
Johan Jongsma schreef 
in het blad van Op Hoop 
van Zegels (Haarlem) over 
de grappen en grollen die 
TNT Post uithaalt met de 
zegels van tegenwoordig. 
Augmented Reality, flui
tende vogels, koffie en 
bloemengeur, bewegende 
schaatsers. 'Gaat dit nog 
wel over frankeerzegels? 
Straks moetje over een 
complete laboratorium
opstelling beschikken om 
aan al die postale foefjes 
en snufjes hun geheimen 
te ontfutselen. Met een 
loep redt de met zijn tijd 
meegaande filatelist het 
niet meer. Het wachten 
is nu op een bewegende 
3Dserie met geurende 
bloemen en zingende 
vogels, te leveren met 
brilletje en oortje.' 

Oorlogsberichten 
De Tweede Wereldoorlog 
krijgt ook een belang
rijke plaats in aflevering 
210 van de Postzak, een 
uitgave van Po & Po, de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars. 
S. Drukker reconstrueert 
het bizarre verhaal van 
Pieter Tienstra, stoker op 
de sleepboot Atjeh van de 
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Stoomvaart Maatschappij 
Nederland. De sleepboot 
was betrokken bij het tot 
zinken brengen van de J.P. 
Coen tussen de pieren van 
IJmuiden op 14 mei 1940, 
om daarmee de toegang 
tot de haven te versperren. 
Dat lukte, maar tijdens de 
operatie ging er heel veel 
mis en Pieter moest met 
zijn stoomboot en tachtig 
man aan boord ('Hol
landers en Engelse Navy') 
naar Engeland uitwijken. 
De enige communicatie
mogelijkheid met thuis 
liep via het Rode Kruis en 
het artikel brengt goed 
in beeld hoe de daarvoor 
ontwikkelde 'formulieren' 
hun werk gedaan hebben. 

René E. Taselaar schreef 
ook al over die Rode 
Kruisformulieren, maar 
richt zich nu op een rela
tiefonbekend onderwerp: 
de kampen voor politieke 
delinquenten na de Twee
de Wereldoorlog. Het is 
een gevoelig onderwerp, 
waar nog heel wat speur
werk naar verricht zou 
kunnen worden. Tijdens 
de oorlog hebben veel 
Nederlanders uit ideële, 
pohtieke, economische 
of emotionele motieven 
vrijwillig de kant van de 

bezetter gekozen of daar
mee samengewerkt. In 
eerste instantie werden ze 
landverraders genoemd, 
later sprak men liever van 
politieke delinquenten. 
Je had ze in soorten en 
maten; fanatieke NSB' 
ers, verraders van joden, 
zwarthandelaren en op
portunisten. 
Met hun arrestatie en 
internering na de oorlog 
is heel veel mis gegaan, 
chaos, 'moedwil en mis
verstand' waren aan de 
orde van de dag. Precieze 
aantallen zijn onbekend, 
ook de tellingen van het 
aantal 'kampen' waarin ze 
tijdelijk vastgezet werden, 
vertonen grote verschil
len. Over de perioden dat 
de verschillende kampen 
in gebruik zijn geweest, 
zijn geen eenduidige 
gegevens gevonden. 
Taselaar geeft een boei
ende beschrijving van 
een aantal bewarings en 
verblijfskampen, geïllu
streerd met documenten, 
foto's en poststukken. 
Ook gaat hij in op de vaak 
miserabele leefomstan
digheden en wantoestan
den in de kampen. Over 
die Tweede Wereldoorlog 
zijn we nog lang niet 
uitgeschreven! 

Variatie 
Sombere geluiden zijn er 
genoeg in de wereld van 
de filatelie, maar niet in 
Britannia News, of het 
moest zijn over die ene 
onverlaat die een rond
zending weigerde door te 
sturen. ledere aflevering 
van het periodiek van de 
Studiegroep Britannië 
is een klein boekwerk. 
Het septembernummer 
telt 68 pagina's, met een 
dikke veilingcatalogus als 
bonus. 
De redactie presenteert 
een mooie mixture van 
leuke en nuttige weetjes, 
informatie over nieuwe 
uitgiften en artikelen 
op niveau. Het aanbod 
is gevarieerd. Zo brengt 
aflevering 162 onder meer 
een korte cursus in het 
herkennen van teksten 
en cijferaanduidingen op 
oude zegels van India en 
Indiase staten. Verder een 
stuk over het Common
wealth Tuvalu, waartoe 
een aantal eilanden 
behoren die vooral bij 
thematische verzamelaars 
populair zijn: Tuvalu, Gil
bert en Ellice eilanden, 
Kiribati. U vindt ze in de 
Polynesische Archipel. 
Johan Vroom schreef 
over de ZuidAfrikaanse 
luchtpost in de beginjaren 
en de eerste luchtpostze
gels van het Gemenebest. 
Gerard Raven beschreef 
de postale betekenis van 
Ceylon als spil van de 
scheepvaart in Azië. In 
de 17e en i8e eeuw was 
Ceylon nog een Neder
landse kolonie. In 1796 
werden de Britten hier 
de baas. Ze bezetten het 
eiland uit vrees dat anders 
de Fransen dat zouden 
doen. Die hadden in 1795 
de Nederlanden bezet. 
Raven behandelt in een 
mooi geïllustreerd artikel 
de periode 17961912. 
Op de website (www. 
sgbritannia.nl) is het hele 
nummer terug te vinden, 
mét de veilinglijst, en alle 
afbeeldingen in kleur. Een 
bezoekje waard. 

Nooit van gehoord 
In aflevering 27 van 

http://sgbritannia.nl


Corre(i)o Latino Ame
ricano staat Brazilië 
centraal. Het blad wordt 
uitgegeven door L.A.C.A, 
de Latin American Col
lectors Association. Twee 
artikelen springen eruit. 
Jan de Ruiter schreef 
onder het genot van een 
pint Guiness uit 1759 een 
filatelistisch aangekleed 
verhaal over Franciscus 
van Assysie. De monniken 
van de Franciscaner orde 
hebben op verschillende 
plaatsen in Brazilië een 
belangrijke bijdrage 
geleverd aan de mogelijk
heid om in dit land een 
menswaardig bestaan op 
te bouwen. 
Van de republiek Couna-
mi in Zuid-Amerika had 
ik nog nooit gehoord. We 
moeten hiervoor naar het 
grondgebied van Brazilië, 
richting Frans Guyana, 
waar in het jaar 1886 een 
groep goudzoekers en in
vesteerders een republiek 
uitriep. Counami was tot 
dat moment een dorp in 
de jungle, waar weinig 
wetten golden, een ideale 
plek voor avonturiers. 

De meeste bewoners 
waren negers, gevluchte 
slaven. De zelfbenoemde 
machthebbers creëerden 
een president, ontwierpen 
een vlag en openden een 
gezantschap in Parijs. 
Uiteraard kwamen er ook 
postzegels. De eerste 
zegel had een waarde van 
25 centimes en zag er wat 
rommelig uit, een kind 
had de tekenaar kun
nen zijn. De zegel was 
ongetand en had een tekst 
in Spiegelschrift. Er zijn 
slechts 100 exemplaren 
van gedrukt, maar het 
aantal kopieën is legio. 
Het zal duidelijk zijn dat 
zo'n 'vrijstaat' uiteindelijk 
ten onder gaat aan chaos. 

verdeeldheid, burger
oorlogen en machtsover
names. Op I december 
igoo werd in het verdrag 
van Bern vastgelegd dat 
het gebied aan Brazilië 
toebehoorde, maar ook in 
de jaren daarna doken er 
mensen op die claimden 
dat zij de rechtmatige 
eigenaren waren van dit 
goudrijke gebied. Wie 
meer wil weten over 
dit spannende stukje 
jungle (en de postzegels) 
wordt verwezen naar The 
Postage Stamps of the 
Republic of Independent 
Guyana. Dit boekwerlqe 
van Wolfgang Baldus 
wordt op internet te koop 
aangeboden. 

Antwoorden en vragen 
Al-Barld is het vereni
gingsblad van de Filate-
listische Contactgroep 
Islamitische wereld. De 
tweekoppige redactie (Ko 
Bibo, Toon Jansen) laat 
in aflevering 65 laat zien 
dat die wereld groot en 
veelzijdig is. Zo opent dit 
nummer een uitgebreide 
en lovende boekbespre
king van de indrukwek
kende publicatie (690 
pagina's in twee delen!) 
Buitenlandse Postdien
sten in het Ottomaanse 
Rijk. Een citaat: 'Wat 
maakt deze publicatie 
dan zo belangrijk, ik zou 
haast zeggen uniek? Sim
pel gezegd: "Je vindt hier 
alles bij elkaar". Dit blijkt 
uit de behandeling van de 
vier "hoofdthema's" die 
in het werk zijn te onder
scheiden: de posthistorie, 
de catalogus, de kanto
ren en de schepen en de 
tarieven.' 
Frits van der Harst 
vervolgt zijn reeks over 
cijfers en getallen op 
postzegels. Mongolië, 
Touva en Korea passeren 
de revue.Verder een stuk 
van Hans Paul Soetens 
over aantekenen op de 
Italiaanse Levantkanto-
ren, met ruime aandacht 
voor de verschillende 
typen aantekenstrookjes. 
Dezelfde auteur analy
seert een meervoudige 
mengfrankering op een 
pakketkaart uit Jordanië 
(1952), en komt met veel 

(post) historische details. 
Redacteur Toon Jansen 
schreef over de 'Waters
nood'- zegels van Irak. 
Het gaat om zegels die 
aansporen tot hulp aan 
slachtoffers van over
stromingen in 1967 en 
waarvan de opdrukken de 
nodige vragen oproepen. 
Gaat het hier om of
ficiële opdrukken of is er 
iemand met een stempel-
doos aan het knoeien ge
weest? Nog intrigerender 
is een andere vraag: om 
welke watersnood ging 
het eigenlijk? Intensief 
speurwerk bracht geen 
enkele bijzondere vloed 
aan het licht die aanlei
ding zou kunnen zijn 

voor de uitgave van deze 
zegels. Het is een van de 
mooie facetten van filate
listisch speurwerk: bijna 
altijd leidt een vondst tot 
nieuwe vragen. 

BUITEKLANDSE BUDEN 

't Dijkenaartje 
Bij tijd en wijle ontvang 
ik wel eens een tijdschrift 
vanuit Vlaanderen. Wat 
daarbij opvalt is het hoge 
niveau, dat men aantreft 
bij de lokale verenigin
gen. Soms gaat het wel 
om complete posthisto
rische studies. De reden 
hiervan is mij nooit duide
lijk geweest. Wellicht is 
de Belgische filatelie meer 
traditioneel, maar het 
is ook niet ondenkbaar 
dat het ook gewoon een 
kwestie van schaal is; 
de verenigingen beslaan 
vaak een wat grotere 
regio. Ook mist België 
een tegenhanger van onze 
eigen Filatelie, waardoor 
de lokale vereniging het 
aangewezen publicatie
medium is geworden. 
't Dijkenaartje van de 
Hobby- en Verzamelclub 
Begijnendijk is hierop 
geen uitzondering. Voor 
mij ligt een kleurig boekje 
op A5-formaat met een 
diversiteit aan artike
len. Uiteraard komen 
België en zijn voormalige 
kolonie uitgebreid aan 
bod. Dit begint met een 
artikel over de postzegel
uitgiften van Zuid Kasaï. 

Deze provincie van Zaire 
maakte zich opi2 april 
1961 los. De eerste zegels 
bestonden uit opdrukken 
op de zegels van Belgisch 
Congo. De meeste daar
van zijn overigens nooit 
aan het loket verkocht in 
Zuid Kasai. Uiteraard be
staan deze opdrukzegels 
met diverse afwijkingen. 
Op 20 juni 1961 verschij
nen de eerste zegels van 
Zuid Kasaï. Ook van deze 
werd een aantal voorzien 
van private opdrukken 
met vele interessante 
afwijkingen. Kort daarna 
werd de provincie na een 
bloedige veldtocht weer 
bij Zaire gevoegd. Verder 
in dit blad een interessant 
stuk over de Belgische 
uitgifte Montald/Lemaire 
welke verscheen in 1910. 
Vanwege de tegenval
lende verkoop kreeg deze 
in 1911 tot twee maal toe 
een tweede leven door het 
plaatsen van een opdruk. 
Van deze opdrukzegels 
bestaan uiteraard verval
singen, welke overigens 
redelijk eenvoudig zijn 
te herkennen. Verder 
nog een drietal kortere 
artikelen van traditioneel/ 
posthistorisch karakter. 

wKuÄalittlsiiufi 
IWHMCIIt.ffaiM.. 

Kuifje 
We blijven nog even in 
België. In dit najaar komt 
de Kuifje speelfilm van 
Steven Spielberg in de 
bioscoop. Reden voor de 
Belgische posterijen om 
een fraai velletje uit te ge
ven gewijd aan de eerdere 
verfilmingen van Kuifje 
verhalen. Philanews 

4-2011 vertelt het verhaal 
van Kui^e-tekenaar Hergé 
en zijn vriend Tschang. 
Tschang was een Chinese 
kunstenaar die in België 
studeerde met wie Hergé 
bevriend raakte in de 
jaren '30. Hij inspireerde 
hem tot het schrijven van 
de Blauwe Lotus, nog 
steeds een van de beste 
Kuifjes, dat zich afspeelt 
in het Shanghai vlak voor 
de tweede wereldoorlog. 
De twee verloren elkaar 
uit het hoog, maar Hergé 
verloor hem niet uit het 
hart. Een tweede album 
(Kui^e in Tibet) ver
scheen in 1960 geïnspi
reerd op hun vriendschap 
en later vinden de twee 
elkaar zelfs terug. Verder 
achtergrondinformatie 
over de andere nieuwtjes 
van de Belgische Post. 

Saksen zonder de Rote 
Dreier 
DBZ heeft altijd twee 
omslagen. Een gewone 
omslag en daar omheen 
een omslag met adverten
ties. Hierop staan vaak 
de mooiste dingen die op 
dat moment in Duitsland 
op de veilingen worden 
aangeboden. Dit keer 
onder andere maar liefst 
acht keer een Sachsen 
Dreier, een van de meeste 
schaarse zegels van de 
Duitse Staten. Slaat men 
deze om, dan verschijnt 
de titel van het hoofdar
tikel van DBZ 18 "Mehr 
als der Roter Dreier". We 
gaan het dus hebben over 
het verzamelen van de 
zegels van Saksen waarbij 
dit dure exemplaar wordt 
vermeden (de reden 
dat deze zo schaars is, 
is overigens omdat hij 
voornamelijk op kranten
bandjes werd gebruikt 
en dat bij het openen 
van de post de zegel in 
tweeën werd gescheurd). 
De overige zegels van het 
koninkrijk Saksen staan 
dus in de schaduw van 
dit beroemde exemplaar. 
Overigens geheel ten 
onrechte. Sommige van 
de zegels behoren niet 
alleen tot de mooiste 



ontwerpen van de Duitse 
Staten, ze bieden door de 
verschillende oplagen ook 
nog eens mogelijkheden 
tot specialisatie. Van som
mige zijn wel 5 verschil
lende kleurvarianten te 
onderscheiden. Ook de 
ongeveer 120 nummer
stempels van Saksen zijn 

zeer de moeite waard. 
Wie Saksen op brief 
verzamelt ontdekt dat 
er meer is dan alleen de 
zegels. Ook uitknipsels 
van postwaardestukken 
konden gebruikt worden 
ter frankering. Voor een 
starter op dit gebied is het 
artikel een mooie basis. 
Toch blijven de zegels van 
Saksen materiaal voor de 
verzamelaar met de iets 

ruimere beurs. Dit geldt 
niet voor de Franse 20 c 
blauw ongetand met 
keizer Napoleon III. In de 
Timbres september 2011 
wordt deze zegel met een 
oplage van meer dan i 
miljard onder de Loupe 
genomen. Daarnaast een 

mooi artikel over de 
luchtpostverbinding van 
Parijs naar Madagascar, 
een heldhaftige tocht die 
in 1929 en 1930 werd 
ondernomen. Bij het 
artikel veel poststukken 
met de typische kleurrijke 
Franskoloniale zegels. 

Spoorlijntje 
In Nederland onder de 
Loupe 2/2011 weer een 
aantal boeiende artike
len over Nederland en 
de koloniën. Het blad 
begint met het tweede 
deel van de reeks over de 
HollandAmerika lijn. 
Naast de poststempels 
van de agentschappen aan 
boord veel stukken met 
logo's en afbeeldingen 
van de vloot. Ook in dit 
blad een kort artikel over 
de zondagsetiketten van 
Nederland en een artikel 

over de spoorstempels 
van het spoorlijntje 
AkenMaastricht. Ook de 
Amerikaanse tegenhanger 
Netherlands Philately is 
de moeite waard met een 
artikel over de Franse 
Masson stempels welke 
vanaf 1813 in Nederland 
werden gebruikt. De rest 
van het nummer is voor 
de Nederlandse lezer 
helaas wat minder span
nend. Het gaat hier om 
een meer dan uitgebreide 
omschrijving van de 
nieuwste Nederlandse 
uitgiften. 

DIENSTENYELOP BLINDE VLEK 
IN DE NEDERLANDSE FILATELIE 
In het septembernummer 
worden bij het artikel over 
Hugo de Groot twee 
dienstenveloppen ge
toond. Deze dienstenve
loppen vormen jammer ge
noeg een vergeten deel van 
de Nederlandse posthis
torie en daardoor ook van 
de Nederlandse filatelie. 
Alles wat filatelistisch ooit 
als verzamelwaardig werd 
beschouwd was immers 
ook beschreven. Maar in 
verband met door de PTT 
afgestempelde diensten
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veloppen zonder waarde
aanduiding, zoeken we 
tevergeefs naar beschrij
vingen en vermeldingen 
van dienstorders. Meestal 
worden dienstenveloppen 
die toch volwaardige post
stukken vertegenwoordi
gen (zij zorgden immers 
voor de correspondentie 
en ze werden door de 
PTT afgestempeld om 
hergebruik te voorkomen), 
niet voor filatehsten als 
verzamelobjecten gezien. 
Het gevolg hiervan was, 
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dat ze meestal slechts in 
archieven bewaard zijn 
gebleven. 
Vanaf1920 verzonden 
verschillende ministeries 
en hun onderafdelingen, 
zoals de Plantenziek
tekundige Dienst en de 
diverse vogeltrekstations, 
gemeenten, universiteiten 
en plaatselijke justitiële 
organisaties hun corres
pondentie door middel van 
deze dienstenveloppen. Op 
de adreszijde werd ook het 
nummer van het betref
fende orgaan vermeld. 

Het is opmerkelijk, dat de 
interesse van verzamelaars 
zicht wel richt op lucht
postzegels, portzegels, 
dienstzegels en bijzondere 
dagafstempelingen, maar 
niet op deze door het 
postbedrijf verzonden pos
tenveloppen, terwijl deze 
manier van communiceren 
toch een wezenlijke plaats 
in de Nederlandse posthis
torie inneemt. 
Het lijkt me daarom tijd te 
worden om de diensten
veloppen onder het motto 
'Beter ten halve gekeerd, 
dan ten hele gedwaald' tot 
en volwaardig verzamel
gebied te promoveren. 
Dit mede, omdat een 
aantal dienstenveloppen 
interessante documenten 
uit de Tweede Wereldoor
log vormen, doordat de 
bezetter bij brieven van bij
voorbeeld het departement 
van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, de 

DIEN^ 

No. U« 

% 
\z U t 

B«tt_Br TM dea SIIIML 

« 9 

^I t ; er 
^leeidör. 

Hl 

rPOSTBIRONUMMERr 
 _ _ 194045 

tth~ en ïtj.ti^aikunde 

jr^tux ei ;Q£ 1(>0 

L e i a e n . 

Tfiiiib 
b4b 

DIENST 

?../ 
Jl 

No. iVt.^ 
<ka Dnun 

J.i^^k 

X ^ /^,^cl.^^ 

^>.^~. ^^^M^^£'^'^ 
^ 7 ^ . _ . / i ^ 

C X ^ C^d^ë}^ 

._J 
afzender met paarse inkt 
overdrukte en verving 
door het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming. 
Na mei 1945 werd de door 
de bezetter gebruikte 
afzender door de Neder
landse autoriteit overdrukt 
met Departement van 
Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 
Het huidige 'Port betaald' 
op overheidsbrieven 
betekende het einde van de 
dienstenveloppenperiode. 
Tussen 'dienst' en 'port be
taald' vallen overigens nog 
een aantal jaren, waarin de 
overheid gebruikmaakte 
van frankeermachineaf
stempelingen op neu

trale enveloppen. Dat wil 
zeggen, dat we met een 
afgesloten gebied te maken 
hebben gekregen. Iets wat 
voor verzamelaars aantrek
kelijk moet zijn, omdat er 
nu een horizon van 'com
pleet' aanwezig is. 

Rob Blote, Wassenaar 

De heer Blote gaat de mogehjlc
heid onderzoeken om  m 
sameniDerkmg met anderen 
 een catalogus uan dit nog 
met ontgonnen gebied samen 
te stellen. 
Zelf beschilrt hij als onder 
onderdeel uan de verzameling 
van zijn uader, ouer een paar 
honderd verschillende gave 
dienstenveloppen. 
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 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 niet-UPÜ-Ianden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeid. 

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

EUROPA 
ALBANIË 
30-7-'ii. Europa, Jaar van de 
Bossen. 
200 L.; blok 250 L. Tweemaal 
bomen en landkaart. 

ANDORRA FRANS 
5-9-'ii. Serie 'Natuur'. 
€ 0.60,1.-. Resp. bloemen 
van Rhododendron fer-
rugineum, bottels van Rosa 
sempervirens L. 

24-9-'ii. Voorloper parle
ment 'Le Conseil de la Terre 
1419'. 
€ 0.89. Bijeenkomst in 
gebouw. 

ANDORRA SPAANS 
8-9-'ii. Gelijkwaardigheid. 
€ 0.80. Figuur van halve man 
en halve vrouw. 

ARMENIË 
5-8-'ii. Armeense Spelen. 
280 d. Gestileerde sportfigu-
ren en embleem. 

5-9-'ii. Vogels, 
230, 330 d. Resp. Luscinia 
svecica. Parus major. 

M, 

AZERBEIDZJAN 
5-9-'ii. Nationale onder
scheidingen. 
Velletje met negenmaal 
0.60 m. Medailles: Heydar 
Aliyev, Gouden Ster, Onaf
hankelijkheid, Shakh Ismail, 
Nationale Vlag, Eer, Glorie, 
Vriendschap, Verdiensten. 

AZOREN 
26-8-'ii. Geschiedenis van 
de walvisvangst. 
€ 0.32,0.68, 0.80, 2.-, blok 
€ 1.75; blok €2.30. Resp. 
Amerikaanse en Azorische 
walvisvangers, harpoenac
tie, walvisstaart en mannen 
in roeiboot, walvisstraat 
en mannen met walvis op 
strand; dorp met boten 
en mannen met kinderen; 
walvisstaart en boot. 

DENEMARKEN 
8-6-'ii. Raderstoomboot 
Hjejlen 150 jaar. 
8.- kr. Schip. 

BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
20-9-'ii. Natuurpark Hutovo 
Blato. 
0.70 KM. Landschap met 
rivier en roeiboten. 
20-9-'ii. Fauna, rivierkreeft. 
1.50 KM. Astacus astacus. 

7-io-'ii. Schrijvers. 
I.-, 1.50 KM. Resp. Skender 
Kulenovic (igio), Mesa 
Sehmovic (igio-1982). 

BULGARIJE 
25-8-'ii. Zeilregatta 2011. 
Blok I.- L. Zeilschip. 

CYPRUS 
5-io-'ii. Wedstrijd tussen 
haas en schildpas. 
Velletje met vijfmaal € 0.34. 
Haas, schildpad, haas en 
schildpad, haas, schildpad. 

>'»M4«^ 

25-io-'ii. Humoristische 
tekeningen met winteracti
viteiten. 
6.-, 8.-, 10.-, 13.- kr. Resp. 
IJszwemmer, oude dame 
voert eend, man wandelt met 
hond, ijsvisser. 

DUITSLAND 
ij-io-'ii. Rouwzegel. 
€ 0.55. Bloemen van arons
kelk. 
ij-io-'ii. Museum Pina-
kotheek 175 jaar. 
€ 1.45. Gebouw in München 
met koetsen en paarden. 

P^1«-«^TÄI 

p̂  -"^m^l 
i 

ij-io-'ii. uitvindingen voor 
thuis. 
€ 0.45, 0.55. Resp. ther
mosfles met theezakje en 
schaaltje met curryworst, 
grammofoon met bandrecor
der en mp3-speler. 

IN DEUTSCHLAMD ZU HAUSE RS 
E l N F A L L S R f I C H T J M 

ESTLAND 
20-8-'ii. Herstel onafhanke
lijkheid 20 jaar geleden. 
€ 0.35. Gebouw Hoge Raad. 

25-8-'ii. Frankeerzegel. 
€ 0.58. Posthoorn in groen. 
25-8-'ii. St. Margareth-kerk. 
€ 0.35. Kerk in Karuse. 

5-9-'ii. Serie 'Staatshoof
den', Friedrich Karl Akel 
(1871-1941). 
€0.35. Portret. 
ij-g-'ii. Frankeerzegel. 
€ 0.35. Posthoorn in roze. 

FAERÖER 
i-g-'ii. Bessen. 
0.50, 6.50 kr. Bessen van 
resp. Juniperus commu
nis ssp. Alpina, Empefrum 
nigrum. 

28-9-'ii. Landschap, Sepac*. 
10.50 kr. Kliffen bij Stóri-
drangur. 
28-9-'ii. Oldtimers op de 
Faeröer. 
Velletje met driemaal 13.- kr. 
Ford TT Truck (1922), Mor
ris (1929), De Luxe Model 
(1955)-
28-g-'ii. Kerst. 
6.50,10.50 kr. Resp. Meisje 
en kerstballen met huis, 
vrouw en meisje met baby. 

, _ „ _ . 10.50 KR 
iF0ROVAR 

FINLAND 
i3-g-'io. Berkenboom. 
€ 0.20, 0.30 (in vorm pluste
ken). Resp. bladknop, blad. 

FRANKRIJK 
i7-io-'ii. Chansonniers. 
Velletje met zesmaal € 0.60. 
Colette Renard (1924-2010), 
Henri Salvador (1917-2008), 
Serge Reggiani 1922-2004), 
Claude Nougard (1929-
2004), Daniel Balavoine 
(ig52-ig86), Gilbert Bécaud 
(ig27-200l). 

i2-io-'ii. CNES* 50 jaar. 
€ 0.60. Controlekamer ruim
tevaartcentrum in Guyana. 

2i-io-'ii. Tekstzegels. 
Twaalfmaal € 0.60 in boekje). 
Verschillende teksten van 
ontwerper Benjamin ('Ben') 
Vautier (ig35) op diverse 
achtergrondkleuren. 

3i-io-'ii. Kerk. 
€ 0.60. Notre-Dame in 
Royan. 

GIBRALTAR 
i5-g-'ii. Berberapen. 
10, 44, 42 (SepaC^), 5g, 51, 
£ 1.50. Verschillende afbeel
dingen van Macaca sylvanus 
in Gibraltar. 

GRIEKENLAND 
i7-5-'ii. Europa, bossen. 
€ 0.75, 3.25 (samenhan
gend). Resp. boomblad met 
reiger en hert met insect, 
bomen en bladeren. 
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GROENLAND 
287'ii. Serie 'Expedities', 
IX. 
36.50 kr. Japanse avonturier 
Naomi Uemura (19411984) 
trok van noord tot zuid over 
ijs van Groenland in 1978. 
Ook blok met het zegel. 
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289'ii. Sepac*, landschap. 
8. kr. IJsfjord bij lUulisat met 

i7io'ii. Mijnbouwhisto
rie, II. 
0.75, 28. kr. Resp. koper
mijn Josva, kolenmijn in 
Quaarsuarsuk. 
i7io'ii. Kerst. 
7.50, 9. kr. 'Aardbeienmeis
jes' van Camilla Nielsen 
(1972) met resp. kerstster en 
sneeuw, slee. 

GUERNSEY 
29g'ii. Landschappen. 
36, 45, 52 (Sepac*), 58, 65, 
70 p. Resp. Victoria Marina 
met schepen in St. Peter 
Port, L'Ancresse Bay, dok in 
Bordeaux Harbour, zonson
dergang aan zuidkust, haven 
van Salerie, Petit Port. 

IERLAND 
ig'ii. Ierse paarden. 
Viermaal € 0.55 (samenhan
gend). Volbloed, Connemara 
pony, bont paard, koudbloed. 
Ook velletje met de zegels. 

EIRE 55c • ÉIRE 
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59'ii. Golf, Solheim Cup in 
Dunsany. 
€ 0.55. Golfspeelsters met 
trofee. 

ITALIË 
278'ii. A.C. Milan, Itali
aans voetbalkampioen. 
€ 0.60. Voetballer met bal en 
emblemen. 
278'ii. Inter Milan, win
naar Italiaanse voetbalbeker, 
€ 0.60. Beker, bal en em
bleem. 
278'ii. Wereldkampioen
schappen sportvissen in 
Italië. 
€ o.óo.Vissers met hengel 
en vissen met embleem 
organisatie. 
39'ii. 25e Nationale Eucha
ristiecongres. 
€ 0.60. Wandtapijt met 
instelling van Eucharistie, 
naar tekening van Peter Paul 
Rubens (15771640). 

gg'ii. Serie 'Artistiek en 
cultureel erfgoed', Arco di 
Traiano. 
€ 0.60. Boog van Trojanus in 
Benevento. 
iig'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
€ 1.40. Moleculaire structuur 
en laboratoriumflessen. 

ijg'ii. Serie 'Instellingen', 
Raad van State 180 jaar. 
€ 0.60. Hal in Palazzo Spada, 
zetel van de Raad. 

KOSOVO 
95'ii. Europa, bossen. 
€1., 2.; blok e 2.. Resp. 
kijkje vanuit grot, op bossen; 
heuvellandschap met bossen. 

76'ii. Archeologie. 
€ o.io, 0.15,1.. Resp. opgra

^, I ving, opgraving, bodem
Ä vondsten. 

KROATIË 
ig'ii. Wonder van Jezus' 
bloed in Ludbreg 600 jaar 
geleden. 
5. kn. Reliek van het Kost
bare Bloed van Jezus. 

gg'ii. 20 jaar Kroatische 
postzegels. 
3.10 kn. QR*code. 
ijg'ii. 300e geboortedag 
van Rugerius Boscovich 
(17111787). Gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan. 
7.10 kn. Portret jezuïtisch 
astronoom en wiskundige 
met observatorium en bere
keningen. 

LETLAND 
258'ii. 125 jaar wielrennen 
in Letland. 
0.35 Lvl. Wielrenner met 
embleem. 

2g'ii. Vrijhaven Riga. 
0.60 Lvl. Havenkranen, 
schip, historisch stadsbeeld. 
23g'ii. Vogels. 
0.35,0.98 Lvl. Resp. Hip
polais icterina L., Circaetus 
gallicus L. 

LIECHTENSTEIN 
gg'ii. WWF*, bedreigde 
vogels in Liechtenstein. 
Velletje met zesmaal i. F. 
(zeskantig). Luscinia me
garhynchos, Jynx torquilla, 
Falco subbuteo, Phoenicurus 
phoenicurus, Glaucidium 
passerinum, Lanius collurio, 
Oriolus oriolus, Saxicola 
rubetra. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

gg'ii. 24 uur in Liechten
stein. 
1.30, 3.70 F. Foto's van 
Chinese fotografe Xiao Hui 
Wang resp. bergpanorama, 
weerspiegeling van Burcht 
Gutenberg in water met 
plompenbladen. 

27g'ii. Cultureel centrum 
'CercleCité'. 
A. Gebouw. 
27g'ii. Sepac*, landschap. 
€0.85. Gezicht op stad 
Luxemburg met Chemin de 
la Corniche. 

gg'ii. Vriendschappelijke 
betrekkingen met Zwitser
land. Gezamenlijke uitgifte 
met Zwitserland. 
I. F. Foto 'Vrucht' met appel 
van Iranese fotografe Shirana 
Shabazi. 
28g'ii. Sepac*, landschap
pen, III. 
1.40 F. Veenland 'Rugeller 
Riet' met Siberische irissen. 
(Iris siberica). 

LITOUWEN 
3g'ii. Kerken. 
Tweemaal 1.55 Lt. Kathedraal 
in Siauliu, basiliek in Traku. 
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i7g'ii. Slag bij Saule 775 
jaar geleden. 
2.45 Lt. Ridders op paarden. 

LUXEMBURG 
27g'ii. 30 jaar aidsbestrij
ding. 
€0.60. Rood lint. 

27g'ii. Consumentenorga
nisatie 50 jaar. 
€ 0.60. Embleem en sterren. 
27g'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt (18111886). 
€ 0.85 Portret Hongaarse 
componist. 

MACEDONIË 
i56'ii. Dichtersfestival 
Struga50Jaar. 
40 den. Boek en festivalem
bleem. 
i7'ii. Juridische faculteit in 
Skopje 60 jaar. 
Blok 100 den. Mozaïek met 
Justinus I (450527) en 
gebouw. 
308'ii. Islamitisch feest 
Bayram. 
50 den. Maan en tekst. 
3i8'ii. Europees kampi
oenschap basketbal 2011in 
Litouwen. 
70 den. (rond te maken). Bal 
met toernooiembleem. 

59'ii. 20 jaar onafhanke
lijkheid. 
20 den. Zonnen. 

i4g'ii. looe geboortedag 
Ljubomir Belogaski (1911

1994)
20 den. Portret schilder met 
schilderij. 
2ig'ii. 20oe geboortedag 
Franz Liszt (18111886). 
50 den. Portret componist en 
muziekpartituur. 

MALTA 
i5g'ii. Visserij. Gezamen
lijke uitgifte met IJsland. 
Blok € 2.07. Schepen in ha
ven van Mgarr. Doorlopend 
beeld op rand met huizen en 
Lourdeskerk. 
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MAN 
i-g-'ii. Deelname internatio
nale postzegeltentoonstel
ling in Wuzi (China). 
Velletje met 5, 5, lo, lo, 35, 
35 P- Verschillende arrange
menten met narcissen. Op 
rand Chinese theepot. 

1,1, «' 
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i-g-'ii. Jeugdspelen Gemene
best in Man. 
Velletje metachtmaal 38 p. 
{zevenmaal samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van mascotte 'Tosha'. 

MOLDAVIÉ 
ij-g-'ii. Strijd tegen het 
roken. 
1.20 L. Rokende sigaret en 
lichaam met longen. 

,!Ä?J;P.9.^*S..\!?.';! 

MONACO 
ig-g-'ii. Oceanografisch 
Instituut in Parijs 100 jaar. 
€ 0.77. Gebouw met zeil
schip, vissen en zeepaardje. 
28-9-'ii. Landschap, Sepac*. 
€ 0.75. Exotische Tuin met 
cactus en vetplanten. 

28-9-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
€ 2.78. Mannenfiguur met 
sterren. 
28-9-'n. 150e geboortedag 
George Melles {1861-1938). 
€ 1.45. Portret filmpionier 
met vrouwen en wereldbol. 
lo-io-'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt (i8ii-i886). 
€ I.-. Portret Hongaarse com
ponist en Liszt met piano. 
lo-io-'ii. 20oe geboortedag 
Théophile Gautier (1811-
1872). 

€ 1.75. Portret Franse schrij
ver en balletscène uit Giselle 
met kapitein Fracasse uit 
gelijknamige roman. 

lo-io-'ii. 350e geboortedag 
Antoine I (1661-1731). 
€ 1.80. Prins van Monaco. 
lo-io-'ii. looe geboortedag 
Henri Troyat (191-2007). 
€ 2.40. Portret Franse 
schrijver. 
i7-io-'ii. Kerst. 
€ 0.60. Kerststal met Maria, 
Jozef en Jezus. 

NOORWEGEN 
2-9-'ii. Universiteit van Oslo 
200 jaar. 
9.- kr. Pilaren. 
i6-9-'ii. Noorse popmuziek, 
II. 
Viermaal A Inland (9.- kr). 
Portretten van Wenche Myhre 
(1947), Inger Lise Rypdal 
(1949), Marl Boine (1956), 
Sissel Kyrkjeb0 (1969). 

hw» 

i6-9-'ii. 100 jaar komische 
figuren. 
9.-, 14.-, 17.-, 20.- kr. Resp. 
vogel Mjau mjau in nest. 
Hold Brillan, Nemi, Pondus 
als voetballer met bal. 

OEKRAÏNE 
i-9-'ii. Sprookje 'De 
Sneeuwkoningin' van Hans 
Christian Andersen (1805-
1875). 
1.50, 6.- Hr. (samenhan
gend). Resp. kraai, slee met 
paard. 
5-9-'ii. Frankeerzegels. 
R(6.40 Hr.), o.ioHr. Resp. 
fles met gezicht, kan. 
g-g-'ii. 12e Nationale postze
geltentoonstelling Ukrphilex 
in Odessa. 
4.30 Hr. Lauwerkrans, stand
beeld, gebouwen. 
i2-9-'ii. 90 jaar postzegels in 
Oekraïne. 
Velletje met 1.50,1.50, 2.- 2.-, 
6.-, 7.- Hr. Zegel-op-zegel 

Yvert nrs. resp. 137 met boer
derij, 136 met ossenspan, 
144 met parlementsgebouw, 
145 met revolutionairen en 
schip, 146 met monument 
van Vladimir de Grote, 147 
met molen. 

r 
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2i-9-'ii. Tetiana Markus 
(1921-1943). 
1.50 Hr. Portret Held van de 
Oekraïne met medaille. 

OOSTENRIJK 
lo-g-'ii. Verbond Filatelis
tenverenigingen go jaar. 
€ 0.62+0.20. Handen met bal 
van postzegels. 

•östrt(ttfctf«m(f 
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lo-g-'ii. Postdiensten wer
ken CO2 neutraal. 
€ 0.62. Beeldmerk en tekst. 
lo-g-'ii. Spoorwegen 120 
jaar Erzbergtraject. 
€ o.go. Locomotief en 
wagons. 
23-g-'ii. Leopoldmuseum 
10 jaar. 
€ 0.62. Schilderij 'Portret van 
Walburga Neuzil' van Egon 
Schiele. 
24-g-'ii. Elisabeth Görgl 
(ig8i). 
€ 0.62 Tweevoudig wereld
kampioene skiën in actie. 
28-g-'ii. Bestrijding borst
kanker. 
€ o.go+o.io. Vrouw. 
i-io-'ii. Moderne Oosten
rijkse kunst. 
€ 0.62. Schilderij 'Angst' van 
Arnulf Rainer (ig2g). 

i-io-'ii. Fotokunst in Oos
tenrijk, I. 
€ 0.70. Foto met vrouwen
figuren 'o.T. 014, 2003' van 

Eva Schlegel (igöo). 
i-io-'ii. Moderne architec
tuur in Oostenrijk. 
€ 0.62. Hotel Loisium in 
Langenlois van Amerikaanse 
architect Steven Holl (1947). 
i-io-'ii. Schilder Arik Brauer 
(1929). 
€ 1.70. Schilderij 'Das Lied 
der Lieder' met vrouw, boek 
en bloemen. 

2i-io-'ii. Burgenland 90 jaar. 
€ 0.90. Ooievaars op nest en 
wapenschild met adelaar. 

POLEN 
2-g-'ii. 2ooe geboortedag 
Jan Dzierzon (i8ii-igo6). 
1.55 Zl. Portret imker en ont
dekker van ongeslachtelijke 
voortplanting van bijen. 
22-g-'ii. Karol Jozef Wojtyla, 
paus Johannes Paulus II in 
Niegowic. 
i.g5 Zl. (met aanhangsel) 
Kerk. Op aanhangsel Wojtyla 
als priester op groepsfoto 
uit ig48. 
3o-g-'ii. 2oe Pools filatelis
tencongres. 
Blok 4.15 Zl. Stadhuis in 
Polkowice. 

ROEMENIË 
26-8-'ii. Locomotieven. 
2.-, 3.-, 3.30, g.io L.; blok 
8.10 L. Resp. CFR103 'Roma
nia' type Bi-n2 Egst. (i86g), 
CFR28'Codaesti'type 
2B-n2 Hart. (1887), CFR185 
'Domnita Maria' type C-n2 
StEG Wien (1875), CFR OOI 
'Lespezi' type C-n2tHainaut 
Couillet (1884); CFR8008 en 
CFR 8003 type 2C-n4v Bre. 
(1901). 

26-8-'ii. 2oe George Enescu 
Festival en Concours, 130e 
geboortedag componist en 
dirigent (i88i-ig55). 
Velletje met 1.40, 3.-, 7.60 L. 
Resp. 20e Festival: dirigent; 
première opera Oedipus 75 
jaar geleden: programma
boekje; Roemeens Atheneum 
125 jaar geleden gebouwd: 
concertgebouw. Alle zegels 
met label waarop portret van 
Enescu. 

6-g-'ii. Stadion 
5.- L. National Arena in 
Boekarest. 
i5-g-'ii. Unesco* werelderf
goed. Gezamenlijke uitgifte 
met Duitsland. 
2.10 L. Kerkburcht in Biertan 
met landkaart. 

RUSLAND 
i-g-'ii. Commandeurs in de 
Orde van St. Patrick. 
Driemaal 15.- r. (samenhan
gend). Taalkundige Dmitry 
Lihachev (igo6-iggg), zange
res volkslied Lyudmila Zykina 
(ig2g-20og), chirurg Boris 
Petrovsky (igo8-2004). 
2-g-'ii. Hedendaagse lamst. 
Zesmaal 14.- r. Schilderijen 
van A.V. Adamov 'Zeeland
schap' met schip, N.I. 
Borovsky 'Klooster van 
Borisoglebsk' met dorp en 
klooster, A.I. Rukavishnikov 
'Monument van Yury Nikulin' 
met auto en man, D.D. Zhi-
linsky 'Russische Gymnas-
ten', T.T. Salahov 'Adjan' met 
kind op schommelpaard, V.J. 
Jukin 'Dorp Akinshino'. 

6-g-'ii. Fort Naryn-kala. 
Blok 50.- r. Fort bij Derbent 
in Dagestan. Doorlopend 
beeld op rand. 
g-g-'ii. 250e geboortedag 
prins Michael Barclay de Tolli 
(1761-1818). 
15.- r. Portret van held uit 
burgeroorlog 1812 met 
landkaart en medaille Sint 
Jorisorde. 

; M.B.EapKAaäAeT«»Aa i»i-ni8 J 

ii-g-'ii. Hoofddeksels in 
Noord-Rusland. 
Viermaal 12.- r. (samenhan
gend). Vrouwenhoofddoek 
(midden 19e eeuw), winter
muts voor mannen (eind 19e 
eeuw), vrouwenhoofddoek 
(eind 19e, begin 20e eeuw), 
vrouwenmuts (eind ige 
eeuw). 



zßg'ii. WWF* 50 jaar. 
^5. r. Reuzenpanda (Ailuro
poda melanoleuca). 

ISAN MARINO 
| i i  io ' i i . Aleide de Gasparri 
1(18811954). 
| € 0.50, 2.64 (samenhan
Igend). Portretten staatsman 
jmet resp. standbeeld, toorts 
I en landkaart. 

iiio'ii. Kerst. 
Velleqe met € 0.85, i., 1.50, 
2.50. Doorlopend beeld met 
Maria, Jozef, Jezus, de Drie 
Koningen en engelen. 
iiio'ii. A.C. Milan kampi
oen van Italié. 
€ I.. Emblemen. 

1,00 M I L A N 
Campjonc d Itaha 
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iiio'ii. Filatelistische en 
Numismatische Dienst 30 
jaar. 
Velletje met €0.65, 0.85. 
Doorlopend beeld van voor
portaal van markt Piazetta 
Garibaldi met resp. klokken
toren, munt. 
iiio'ii. Europees Jaar van 
de Vrijwilligers. 
Blok € 4.95. Man in rolstoel 
met begeleider. 

SERVIË 
247'ii. Vliegtuig Soko 
Galeb 50 jaar. 
50 Ndin. In Joegoslavië ge
bouwd verkenningsvliegtuig 
en gronddoeljager. 

50 rOAMHa aBMOHa 
.COKoraiwé* 
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SLOVENIË 
ig'ii. Frankeerzegels, 
planten. 
€ 0.02, 0.05.1?.esp. Moehrin
gia tommasinii, Himanto
glossum adriaticum. 
85'ii. Rode Kruis, verplicht 
toeslagzegel. 
€ 0.15. Hart met kruis. 
239'ii. WWF*, steenkrab
ben. 
A, B, C, D (samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van Austropotamobius 
torrentium. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

ÏSLOVENUA 

239'ii. Sloveense taal 200 
jaar erkend. 
C. Atrium van Universiteit 
van Graz met handschrift 
239'ii. Impressionistische 
kunst. 
€ 1.33. 'Dame met groene 
sluier' Schilderij van Jakopic 
Richard Schilder (1896

1943)
23g'ii. Bromfiets. 
€ 1.33. Tomos Colibri T12. 

239'ii. Vogels. 
A,B,C; blok€0.92. Resp. 
Numenius arquata, Dendro
copos leucotos, Emberiza 
hortulana; Ciconia ciconia. 

SLOWAKIJE 
29'ii. Biënnale van Bra
tislava. 
€ 0.4c. Tijgerkop, afbeelding 
uit boek Tracy's Tiger. 

S L O V E N S K O ; 

22g'ii. 20oe geboortedag 
Michal Miloslav Hodza (1811
1870). 
€ 0.40. Portret evangelische 
priester en dichter met boek, 
inktpoten schrijfveer. 

SPANJE 
59'ii. Keramiek uit Ma
nises. 
Viermaal € 0.80 (samenhan
gend). Gedecoreerd aarde
werk: waterkan met huis en 
bloemen, vaas met gazelles, 
bord met kleding van bruid, 
fles met vrouwenhoofd. 

i2g'ii. Moderne kunst. 
Velletje met viermaal € 0.80. 
Verschillende abstracte schil
derijen van Antoni Tapies 
(1923)
igg'ii. Spaans voetbal 
igoo1970. 
Velletje met vijfmaal € 0.80. 
Spelers: 'Pichichi' (1920
ig3o), Zamora Parando 
(19301940); het doelpunt 
van Zarra (19401950); 
Miguel, Kubala, Di Stefano, 
Suarez, Gento {19501960); 
doelpunt van Marcelino 
(19601970). 

osoe EipaAa 
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TSJECHIË 
i49'ii. Historisch orgel 
van Plasy 
10. Kc. Orgel uit 1688. 
i4g'ii. Frantisek Alexander 
Elstner (19021974). 
14. Kc. Portret schrijver en 
autofanaat met historische 
auto. 
5io'ii. Kinderfiguren. 
A. Klusjesmannen Pat en 
Mat. 

5io'ii. Grafisch ontwer
pers. 
10., 10. Kc. Filmaffiches van 
resp. Zdenek Ziegler (1932) 
voor film Markéta Lazarova 
met kop van roofvogel 
en deel van gezicht, Olga 
Polackova (1944) voor film 
Tender met vrouwenhoofd. 

5io'ii. Wereldpostdag. 
21. Kc. Wereldbol en duiven 
met brieven en gevleugeld 
figuur met posthoorn. 

TURKIJE 
228'ii. Technische Univer
siteit Yildiz 100 jaar. 
0.90,1.30 NTL. Resp. 
Gebouw, gebouw en con
structie. Beide zegels met 
jubileumbeeldmerk. 
268'ii. Vruchten, 
o.io, 1.30, 3.65 NTL. Resp. 
Pyracantha coccinea. Prunus 
persica. Prunus avium, 
Rubus fruticosus. 

VATICAAN 
2g'ii. Encycliek 'Mater et 
Magistra' 50 jaar. 
€ 0.60. Portret paus Johannes 
XXIII (18811963). 

309 '11. Frankeerzegel. 
H. Stadswapen van Molo
dechno. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
igg'ii. BenyouchefFBen 
Khedda (19202003). 
15. Dh. Portret politicus. 

,IA«««**«««AAA*«A*A*É« 

ANGOLA 
3i8'ii. SADC*3ijaar, 
Viermaal 50 Kzr; blok 
150 Kzr. Resp. kaart SADC
gebied, kaart met maskers, 
kaart, kaart met maskers, 
kaart. 
3i8'ii. WWF*, apen, 
meerkatten. 
Viermaal 100 Kzr. (samen
hangend); blok 350 Kzr. Ver
schillende afbeeldingen van 
Cercopithecus ascanius en 
Cercopithecus cephus. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

2g'ii. Kamers van Raphael 
in Vaticaan Museum. 
€ 0.75,1.60. Verschil
lende delen uit fresco 'De 
verdrijving van Eliodorus 
uit de tempel' van Raphael 
(14831520). 

i3g'ii. 300e geboortedag 
van Rugerius Boscovich 
(17111787). Gezamenlijke 
uitgifte met Kroatië. 
€ 3.30. Portret jezuïtisch 
astronoom en wiskundige 
met observatorium en bere
keningen. 

WTITRUSLAND 
i2g'ii. 20 jaar communica
tieorganisatie RCC. 
H. Wereldbol, beeldmerk 
met zendmast en antenne. 
28g'ii. Forten. Gezamen
lijke uitgifire met Iran. 
Velletje met tweemaal P. Mir
kasteel in Mir, Karimkhani
citadel in Shiraz. 

3i8'ii. Pioenen. 
Velletje met viermaal 100 
Kzr. (samenhangend); blok 
350 Kzr. Diverse kleuren 
pioenen. 

ARGENTINIË 
208'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
$ 2.50, 2.50. Verschillende 
brievenbussen met docu
menten. 
208'ii. Mineralen. 
Viermaal $ i.25+1.25. 
Rodocrosiet, zwavel, pyriet, 
kwarts. 
log'ii. Argentijnse festi
vals, IV. 
Viermaal $ 2.50. Bierfeest in 
General Belgrano: bierkan
nen en gebouw, paardenfeest 
in San Christóbal: paarden 
en ruiters. Beurs van Buiten
landse Betrekkingen in Co
modoro Rivadavia: gestileerd 
persoon en mokers, theefeest 
in Campo Viera: theebladen 
met plukkers in veld. 

ARUBA 
ig8'ii. Brievenbussen. 
Tienmaal 150 c. (samen
hangend). Verschillende 
brievenbussen. 

m 
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2i9'ii. Johannes Vermeer 
(16321675). 
200, 250, 250, 300 c. Schilde
rijen resp. 'Meisje met rode 
hoed', 'Het Melkmeisje', 'De 
Kantwerkster', 'Meisje met 
de parel'. 

AUSTRALIË 
287'ii. Internationale 
postzegel tentoonstelling Phi
ianippon in Japan, dieren. 
Velletje met$ 1.60,1.65. 
Resp. dingo (Canis lupus 
dingo), suikereekhoorn (Pe
taurus breviceps). Frankeer
zegels uitgegeven op i juli jl. 
279'ii. Golf. 
Driemaal 60 c. (samenhan
gend), $1.65, 2.35. Resp. 
hand met club, trofee van 
The Presidents Cup, schoe
nen en bal, club en bal, tas 
met clubs. Ook velletje met 
de vijf zegels. 

4io'ii. Maand van de Filate
lie, legendes. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend), $ 1.20. Resp. fee op 
paddenstoel, trol, zeemeer
min, griffioen, eenhoorn, 
draak. Ook velletje met de 
zegels. 

i8io'ii. Gemenebest bij
eenkomst in Perth. 
60 c. Stadssilhouet. 

BOLIVIA 
20i'ii. Granen. 
I., 2., 2.50, 5. Bs. Resp. 
Quinoa (Chenopodium 
quinoa), Amaranthus, Ca
flahua (Chenopodium pal
lidicaute), lupine (Lupinus 
mutabilis). 
3i5'n. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
5.BS. Paus met kind. 
98'n. Oprichting vlieg
tuigmaatschappij BOA 2 jaar 
geleden. 

3. Bs. Boeiing737300 en 
bedrijfsembleem. 

i28'ii. Vriendschap en 
samenwerking met Cuba. 
2., 2.50, 3. Bs. Resp. arts 
met patiënt, landkaart met 
mensen, Cubaanse en Bolivi
aanse vrouw. 
29'ii. Schepenregister 10 
jaar. 
1.50, 9. Bs. Resp. duwschip 
met bakken, veerboot. 

CARIBISCH NEDERLAND 
2g'ii. Felicitatiezegels. 
3363.93.159. 226 c. 
Resp. handen met bloem, 
gevouwen handen, handen 
met taartje, hand met hartje, 
theekopje. 

CAYMANEILANDEN 
3i8'ii. Serie 'Cultuur', 
zeilboot type catboat. 
20, 25, 25, 50 c. $ 1.60, 2.. 
Resp. vissers met schildpad, 
botenbouwers met houten 
romp, boot op zee, zeilrace, 
ontschepen van lading, 
vrouwen naaien zeil. 

CHILI 
58'ii. Tatoeages van Paas
eiland. 
$ 10, 20, 50,100. Verschillen
de getatoeëerde gezichten. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK. 
io7'ii. Chinese cultuur 
overzee. 
1.20,1.20,1.20, 4.50 y. 
(samenhangend). Resp. 
Festivals: draak met poort 
en reuzenrad, Chinese 
liefdadigheidsorganisatie: 
beeld van leeuw met gebouw 
en pagodes, China Town: 
straat met lantaarn en toren, 
Chinese school: gebouw. 
88'ii. Chinese scheepvaart
maatschappij Cosco. 
1.20,1.20 y. (samenhan
gend). Containerschip, schip 
voor bulklading. 

COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
69'ii. Kleuren van de 
eilanden, flora en fauna van 
de koraalriffen. 
Vel met twintigmaal 60 c. 
(samenhangend). Zeekom
kommer (Thelenota ananas), 
koraal (Meliyhaea sp.), 
zeekomkommer, anemoon
vis (Amphiprion peride
raion), kerstboomworm 
(Spirobranchus sp.), koraal 
(Fungia sp.), doopvontschelp 
(Tridacna maxima) en koraal 
(Sinularia sp.), koraaldui
vel (Pterois antennata), 
vijlvis (Aluterus scriptus), 
straalvinvis (Pterocaesio tile), 
koraal (Milthaea sp.), zeeslak 
(Phyllidia cf varicosa), 
anemoonvis (Amphiprion 
perideraion), kerstboom
worm (Spirobranchus sp.), 
koraalklimvis (Paracirrhites 
forsteri), koraal (Echinopora 
lamellosa), garnaal (Rhy
nchocinetes durbanensis), 
zeeanemoon (Heteractis 
magnifica), koraal (Platygyra 
sinensis), zeester (Acanthas
terplanci). 

COLOMBIA 
98'ii. Nationale Poli
tieschool 'Alfonso Lopez 
Pumarejo' 50 jaar. 
$ 2.100. Agenten op paarden 
en vlag. 

i58'ii. Departement Norte 
de Santander. 
Vel met twaalfmaal $ 3.000. 
Departementswapen, 
standbeeld van indianenstam 
Motilón Bari in Cücuta, 
klokkentoren. Nationaal 
Park Piedras Negras met 
steenformatie, monument 
met stoomlocomotief in 
Cücuta, reservaat El Bojoso 
met zuidelijke boommieren
eter (Tamandua tetradactyla), 
historische tempel in Villa 
del Rosario, La Mesasteen
formatie in Paramo de Guer
rero, Maagd van Torcoroma
kerk, lagune bij Sisavita, 
huizen in La Playa de Bélen, 
Universiteit van Pamplona. 
3i8'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
Blok $ 6.200. Nationale 
boom (Tabebuia chrysantha) 
met op rand regenwoud in 
Amazonegebied. 

CONGO (KINSHASA) 
294'ii. Brits koninklijk 
huwelijk. 

Velletje met achtmaal 500 F., 
velletje met achtmaal 675 F.; 
zestien blokken 500 F.; 
blok4.000 F.; blok 5.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 
i85'ii. Honden. 
Velletje met driemaal 450 F. 
Resp. Basenji, Duitse dog, 
faraohond. 
i85'ii. Katachtigen. 
Velletje met driemaal 450 F.; 
driemaal blok 450 F. Resp. 
Cararcal caracal, Somalikat, 
Lepatilurus serval. 
i85'ii. Walvissen en vuur
torens. 
Zesmaal 650 F.; zesmaal blok 
650 F. Resp. Orcinus orca 
en Bunbury (ZuidAfrika), 
Pontoporia blainville en 
Cap Agulhas (ZuidAfrika), 
Lagenodelphis hosei en 
Cape Point (ZuidAfrika), 
Megaptera novaeangliae en 
Hoodpoint (ZuidAfrika), 
Balaenoptera acutorostrata 
en Mamelles (Senegal), 
Balaenoptera physalus en El 
Mennara (Marokko). 
i85'ii. Vogels met orchidee 
en insecten. 
Velletje met driemaal 675 F. 
Coracia caudata en Aerangis 
luteoalba, Cossypha heuglini 
en Mantis religiosa, Dicrurus 
adsimilis en Scarabeus sacer. 
i85'n. Uilen met knaag
dier, reptiel en insect. 
Velletje met driemaal 900 F. 
Glaucidium perlatum en 
Pedetes capensis, Tyto capen
sis en Agama agama. Bubo 
africanus en Zabalius aridus. 
Alle uoornoemde zegels van 
Congo (Kinshasa) zijn ook als 
ajzonderlijke blokken uitgege
ven. Alle zegels en blokken ook 
ongetand. 

COSTA RICA 
i28'ii. Kinderrechten. 
225, 340, 600 Cs. (samen
hangend). Resp. betrokken
heid: kinderen en trompet, 
antidiscriminatie: kinderen 
van verschillende afkomst, 
onderwijs: kinderen en 
landkaart. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
308'ii. 20oe geboortedag 
Vader des Vaderlands Juan 
Pablo Duarte (18131876). 
15., 20. P. Resp. Santa 
Bärbarakerk, doopvont. 
79'ii. WWF*, kikker. 
Viermaal 10. P. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Hypsiboas 
heilprini. Alle zegels met 
pandabeeldraerk. 

ECUADOR 
89'ii. Schoonheden van 
Quito. 
Velletje met zeven
maal $ 0.75. Basilica del Voto 

Nacional, standbeeld Virgen 
del Panecillo, treinstation 
van Chimbacalle, Convento 
de San Francisco, Onafhan
kelijkheidsplein, Iglesia de la 
Compaiïia de Jezus, Iglesia 
de la Virgen del Quinche. 

CQRRtOS DEL ECUADOR 

m,. l 
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CORIEOJ DEL ECUADOR 
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f^^ 
Fin 
86'ii. Aidsbestrijding. 
20, 40, 65 c , $ 5.. Resp. 
mannen en vrouw, man en 
vrouw, vrouw met kind, man 
en vrouw met embleem. 
i27'ii. Bloemen. 
50, 90 c , $ 1.50, 3.. Plume
ria rubra Bud, Plumeria rubra 
f rubra, Plumeria rubra 
f lutea, Plumeria rubra f. 
acutifoha. 

FILIPPIJNEN 
248'ii. 300e sterfdag 
Francisca de Espiritu Santo 
de Fuentes (16471711). 
7. P. Portret geestelijke. 
308'ii. Inheemse hagedis
sen. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7. P. Resp. Sphenomorphus 
cumingi, Gecko carusa
densis, Sphenomorphus 
leucospilos, Cyrtodactylus 
mamanwa; Gonocephalus 
sophiae, Tropidophorus 
grayi, Hydrosaurus postula
tus, Brachymeles elerae. 

^ ^ 

M 
Em^j 

W""7 ::^^f^ 

GAMBIA 
iig'ii. Herdenking aanslag 
WTC New York tien jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 30. D. 
Symbolische weergave 
gebouwen. 

GUATEMALA 
296'ii. Orchidee. 
5. Q. (ruitvorm). Phragrai
pedium humboltii. 

GUINEE 
i5i2'o8. Chinese Nobel
prijswinnaars. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. twee
maal fysicus Chen Ning 



ïang, tweemaal schrijver 
en schilder Gao Xingjian, 
fysicus Enrico Fermi, fysicus 
Tsung-Dao Lee; Lee. 
i5-i2-'o8. Chinese rockster
ren. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. David 
Tao, Dou Wei, Gao Qi, Jay 
Chou, Zheng Jun, Cui Jian; 
Mick Jagger en Cui Jian. 
i5-i2-'o8. Chinese sporters. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Yang 
Wei (turnen), Guo Jingjing 
(schoonspringen), Zhu 
Qinan (schieten), Zhun Lin 
(tennis). Zou Shiming (bok
sen), Wu Peng (zwemmen); 
Yao Ming (basketbal). 

i5-i2-'o8. Chinese schakers. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Wang 
Hao, Bu Xiangzhi, Ni Hua, 
Wang Yue, tweemaal Zhu 
Chen; Zhao Yue. 
i5-i2-'o8. Chinese tafelten
nissers. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Chen 
Qi, Deng Yaping, Kong Ling-
hui, tweemaal Ma Lin, Wang 
Liqin; Wang Nan. 
i5-i2-'o8. Chinese keizers. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Tongzhi 
(1856-1875), Qin Shihuangdi 
(259-210 v.Chr.), Dao-guang 
(i782-i850),Cixi(i835-
1908), Xuande (1399-1435), 
Shunzhi (1638-1661); 
Hongwu (1328-1398). 

i5-i2-'o8. Beroemde Chi
nezen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. staats
man Deng Xiaoping (1904-
1997), ruimtevaarder Yang 
Liwei (1965), partijleider Mao 
Zedong (1893-1946), oud-
president Jiang Zemin (1926) 
en ruimtestation Shenzhou, 
president Hu Jintao (1942) 
met auto Chery M14; Xiao
ping met vliegtuig China Star 
CS 2000-200; Deng Xiaoping 
en Mao-museum in Peking. 
i5-i2-'o8. Chinese keuken. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. kok 
Ming Tsai met Chia siu baau 
(deegwaar met vlees), kok 
Martin Yan met Char siu 
(babi pangang), Tsai met 
Zhaliang (rijstnoedels met 
deegwaar), Yan met Shahe 
fen (rijstnoedels), Tsai met 
loempia, Yan met litschi's; 
Yan met vogelnestjessoep en 
zwaluw (Delichon nipalen-
sis). 
2008. Internationaal Jaar 
van de Aardappel, opdruk
ken op zegels uit 1992 t.g.v. 
Internationale Conferentie 

voor Voeding in Rome. 
2.000, 3.000, 4.000 F. op 
resp. 150,400, 500 F. Beeld
merken FAO en Verenigde 
Naties. 

GUINEE-BISSAU 
3i- i - ' io . Wintersport. 
Velletje met 450, 550, 600, 
900, i . ioo F.; blok 3.400 F. 
Resp. kunstschaatsen, 
biatlon, schansspringen, 
snowboarden, ijshockey; 
curling. 
3i- i - ' io . Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Antverpia in Antwerpen. 
Velletje met 450, 550, 700, 
800, i.ooo F.; blok 2.800 F. 
Schilderijen van Vlaamse 
schilder Peter Paul Rubens 
(1577-1640). 
3i- i - ' io . Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met 450, 550, 800, 
800, i.ooo F.; blok 3.000 F. 
Resp. Iguanodon, Stegano-
saurus, Triceratops prorsus, 
Apatosaurus, Spinosaurus; 
Ornithodesmus. 
3i- i - ' io . 260e sterfdag 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750). 
Velletje met 450, 550, 800, 
800,1.000 F.; blok 3.300 F. 
Portret Duitse componist 
met verschillende muziekin
strumenten. 

A^ar 

3i- i - ' io . 90e sterfdag Ame-
deo Modigliani (1884-1920). 
Velletje met 450, 550,700, 
800, i.ooo F.; bloic 3.300 F. 
Portret Italiaanse schilder en 
beeldhouwer met verschil
lende schilderijen. 
3i- i - ' io . looe sterfdag Mark 
Twain (1835-1910). 
Velletje met 550, 650, 700, 
800, i.ooo F.; blok 3.400 F. 
Portret Amerikaanse schrijver 
met verschillende afbeeldin
gen uit zijn boeken. 
3i- i - ' io . Lions International 
100 jaar. 
Velletje met 550, 650, 800, 
850, i.ooo F.; blok 2.goo F. 
Verschillende schilderijen 
met schaakmotieven. 
3i- i - ' io . Paddenstoelen. 
Velletje met 550, 650, 800, 
850, i.ooo F.; blok 2.500 F. 
Resp. Boletus edulis en 
Amanita pachycolea, Ama
nita muscaria en Morchella 
elata, Cortinarius glaucopus 
en Leccinum versipelle, 
Amanita pantherina en 
Hypholoma fasciculare, 
Amanita velata en Russuia 
foetens; Leccinum versipelle 
en Tricholoma focale. 

3i- i - ' io . Diepzeedieren. 
Velletje met 550, 650, 800, 
850, i.ooo F.; blok 3.500 F. 
Resp. Neoceratias spini-

fer en Zenopsis nebulosa, 
Lasiognathus saccostoma 
en Amphitretus pelagicus, 
Sternoptyx pseudobscura en 
Spirula spirula, Linophryne 
densiramus en Aristomias 
polydactylus, Macropinna 
microstoma en Hydrolagus 
collei; Zu cristatus en Lopho-
tus capellei. 
3i-i- ' io. Opwarming aarde. 
Velletje met vijfmaal 
800 F.; blok 3.100 F. Resp. 
sneeuwhaas (Lepus arcticus), 
ijsbeer (Ursus maritimus), 
ezelspinguïn (Pygoscelis 
arctica), muskusos (Ovibos 
moschatus), weddelrob 
(Leptonychotes weddellii); 
zwaardwalvis (Orca orca). 
3i-i- ' io. Ivoorsnavelspecht. 
Blok 3.500 F. Campephilus 
principalis. 

GUYANA 
20-6-'ii. Inhuldiging presi
dent John F. Kennedy (1917-
1963) 50 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 175; 
velletje met viermaal $ 225. 
Verschillende afbeeldingen 
van oud-president Verenigde 
Staten. 
20-6-'ii. Wereldbeker cricket 
in India, Sri Lanka en Bang
ladesh. 
$ 150; blok $ 300. Resp. 
Sardar Patel-stadion in 
Ahmedabad (India), beker 
met op rand landkaart 
en vlaggen deelnemende 
landen. 

20-6-'ii. Barack Obama 50 
jaar. 
Viermaal $ 225 (in paren 
samenhangend). Verschil
lende foto's van president 
Verenigde Staten. 

HONGKONG 
25-8-'ii. Postdienst 170 jaar. 
Blok $ 10.-. Brievenbussen, 
poststempels en vestigingen 
hoofdpostkantoor uit 1841 en 
2011. Op rand kolibrie. 

INDIA 
25-8-'n. K. Santhanam 
(1895-1980). 
5.- R. Portret vrijheidsstrijder 
en politicus met gebouw. 
29-8-'ii. Madhav Shrihari 
Aney(i88o-i968). 
5.- R. Portret politicus. 
2-g-'ii. Surendra Nath Jauhar 
(1903-1986). 
5.- R. Portret politiek en 
spiritueel leider. 
3-g-'ii. Legendefiguur Shri 
Devnarayan. 
5.- R. Strijder uit Rajasthan 
op paard. 
7-9-'ii. Tejaji Maharaj (1074-
1103). 
5.- R. Volksgodheid uit 
Rajasthan op paard. 

S-g-'ii. Tripuraneni Gopi-
chand (1910-1962). 
5.- R. Portret schrijver en 
filmregisseur. 

INDONESIË 
6-7-'ii. Traditioneel textiel, 
II. 
Velletje met achtmaal 
2.500 Rp; blok 5.000 Rp. 
Patronen uit resp. Aceh, Pa-
lembang, Bentenan, Pandai 
Sikek, Madura, Masambo, 
Basurek, Sambas; JawaTi-
mur met paarden en ruiter. 
8-8-'ii. Onafhankelijkheid. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Maleisië. 
Viermaal 2.500 Rp. (sa
menhangend); viermaal 
2.500 Rp. (samenhangend). 
Resp. Proclamatiemonu
ment, Ori-bankbiljet, militair 
zegel van Surakarta, haan 
(Gallus varius); Nationaal 
Monument in Maleisië, 
eerste Maleisische bankbil
jet, zegel-op-zegel Yvert 84 
(1957), haan (Gallus gallus). 

IRAN 
4-9-'ii . Kunstnijverheid. 
Tweemaal 2.000 Ris. (sa
menhangend). Filigrain vaas, 
gegraveerde schaal. 

JAPAN 
22-9-'ii. Bergen in Japan, I. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Fuji, Bandai, Haku, Hiei, 
Ishizuchi, Iwate, Taniga-
wadake, Akashi, Hiruzen, 
Takaoka. 
30-9-'ii. 66e Nationale Sport 
Festival. 
Vijfmaal 50 yen. (samenhan
gend). Zeilen, worstelen, 
bergklimmen, handbal, 
basketbal. 
g-io-'ii . Wereldkampioen
schappen gymnastiek in 
Tokio. 
Tweemaal 80 yen. (samen
hangend). Silhouetten van 
gymnasten tijdens vrije 
oefening, paard voltige. 
i4- io- ' i i . Wet lokale prefec
tuur Shiga 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Eenden (Tachybaptus ruficol-

lis) op Biwa-meer, bootje en 
bloesems, waterlandschap, 
waterval, Hikone-kasteel. 

KAZACHSTAN 
7-7-'ii. Historie en cultuur. 
Viermaal 32 t. (samenhan
gend). Verschillende munten 
uit 7e tot en met i6e eeuw. 

i4-7-' i i . looe geboortedag 
Kasym Amanzholov (1911-
1955)-
32 T. Portret dichter. 

KIRGIZIË 
3i-8-'i i . Onafhankelijkheids
dag. 
Blok 100.- s. Standbeeld. 

KOREA-NOORD 
i5-7-'i i . Bezoek van Kim 
Jong II (1942) aan China. 
Drie blokken met 90 w. Ver
schillende afbeeldingen van 
bezoek in mei jl. 
29-7-'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie, 
go w. Portretten van Pools-
Franse natuur- en scheikun
dige Marie Curie (1867-
1934) en Noord-Koreaanse 
scheikundige Ri Sung Gi 
(1905-1906). 

30-7-'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
Blok 100 w. Kinderen planten 
boom. 



i8'ii. 10 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Europese 
Unie. 
Blok 140 w. Kim Jong II met 
Europese delegatie. 
5i2'ii. Mineralen. 
30, 42, 58, 98 w. Resp. 
limoniet, kotoiet met raket, 
walkstoniet met vazen, 
antimoniet met kogellagers 
en tractor. 

KOREAZUID 
268'ii. Wereldkampioen
schappen atletiek in Daegu. 
Tweemaal 250 w. (samenhan
gend). Hardloper, polsstok
hoogspringer. Beide zegels 
met embleem. 

MACAU 
log'ii. Internationaal 
muziekfestival 25 jaar. 
1.50, 2.50, 3.50, 4. ptcs; 
blok 10. ptcs. Symbolische 
afbeeldingen 

MALEISIË 
88'ii. Onafhankelijkheid. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Indonesië. 
Viermaal 2.500 Rp. (samen
hangend); viermaal 2.500 
Rp. (samenhangend). Resp. 
Proclamatiemonument, 
Oribankbiljet, militair zegel 
van Surakarta, haan (Gallus 
varius); Nationaal Monument 
in Maleisië, eerste Maleisi
sche bankbiljet, zegelop
zegel Yvert 84 (1957), haan 
(Gallus gallus). 

 MAURITIUS 
■= Sg'ii. Herdenkingen en 
°̂  gebeurtenissen. 
^ II, 12,17 Rs. Resp. Venus
=Q overgang waargenomen op 
J eiland Rodrigues 250 jaar 
=» geleden: kaart met ruimtekij
"= ker en borstbeeld astronoom 
^ Alexander G. Pingré (1711
^ 1796) en planeet, Interna
" tionaal Jaar van de Chemie: 
2 personen in laboratorium, 
H Internationaal Jaar van de 

Bossen: bomen. 

768 
'mÊÊÊk 

MAYOTTE 
47'ii. Karéhanimeer. 
€ 0.60. Meer met waterplan
ten en bomen. 
47'ii. Duiken. 
€ 0.60. Duikers met vissen 
en koraal. 
59'ii. Markt. 
€ 0.60 Markthal en kramen 
met vrouwen. 
59'ii. Vogels. 
€ 0.60. Tersiphone mutata. 
ig9'ii. Mayotte loie depar
tementvan Frankrijk. 
€ 0.60. Tekening met land
kaarten, vliegtuigen, vlag, 
vissen, zeepaardje. 

igg'ii. Postzegeltentoon
stelling van Indisch Oceaan
gebied. 
€ 0.60. Vrouwengezicht met 
bloemen en zegelopzegel 
2 c. Mayotte Yvert 2 (1892), 
zegelopzegel 10 c Frankrijk 
Yvert 3086 (1997). 

MEXICO 
228'ii. Mexpost 25 jaar. 
$ 7.. Motorrijder, expres
brievenbus met postcode, 
computerscherm, embleem 
met landkaart. 

248'ii. 75 jaar belasting
wetgeving. 
$ 7. Groep mensen. 
248'ii. Jaar van Toerisme. 
$ 11.50. Gedecoreerde land
kaart en filmstrip. 
ijg'ii. Nationaal Cardiolo
gisch Hospitaal 50 jaar. 

$ 7.. Lichaam met hart en 
stethoscoop met grafiek. 
igg'ii. Systeem Burgerbe
scherming 25 jaar. 
$ 11.50. Verschillende gesym
boliseerde activiteiten. 

MICRONESIË 
2009. 20 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Volksrepu
bliek China. 
44, 44 c. Meer met bergen en 
bloemen, masker. 
30i2'io. Wereldkampi
oenschap voetbal 2010 in 

ZuidAfrika. 
Twee velletje met ieder 
zesmaal 44 c. Spelers uit 
Icwartfinale Nederland
Braziliè resp. Dani Ales, Dirk 
Kuyt, Lucio, Gregory van 
der Wiel, Robinho, Mark 
van Bommel; Diego Perez, 
Isaac Vorsah, Egidio Arevalo, 
KevinPrince Boateng, Luis 
Suarez, Kwadwo Asamoah. 
27i'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
$ 1.50. Konijn. 
27i'ii. Inhuldiging John 
F. Kennedy (19171963) tot 
president Verenigde Staten 
50 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende portretten. 
27i'ii. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur, onder andere met 
gitaar. 
27i'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi, Mahatma 
Gandhi (18691948). 
95 c; blok $ 2.50. Verschil
lende portretten Indiaas 
politicus. 

27i'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling 2010 in 
Peking. 
Velletje met viermaal 75 c; 
blok $ 2.50. Resp. viermaal 
Vierklovendam met reservoir, 
fontein, fontein, boten; 
gezicht van Chinese krijger 
in Terra Cottaleger. 
27i'ii. Koninklijk huwelijk. 
Twee velletjes met ieder vier
maal 94 c; twee velletjes met 
ieder tweemaal $ 1.50. Resp. 
koninklijk wapen Verenigd 
Koninkrijk, tweemaal Prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982), wapen 
prins William; idem met wa
pens op andere achtergrond
kleuren; paar, koninklijk 
wapen Verenigd Koninkrijk; 
wapen prins William, prins 
William. 

MONTSERRAT 
66'ii. Dieren van Montser
rat. 
$2.25,2.50,2.75,5.; 
blok $ 7.. Resp. schaap, 
geit, ezel, koe; Arabische 
volbloed. 

f X *2.25 < 

MOZAMBIQUE 
30i'io. Milieubescherming, 
zoogdieren. 
Vijf velletjes met ieder 
zesmaal 8 mt.; zes velletjes 
met ieder zesmaal 20 mt.; zes 
velletjes met ieder zesmaal 
33 mt.; achttien blokken van 
175 mt. Resp. eekhoorns: He
liosciurus gambianus, Atlan
toxerus getulus, Funisciurus 
Isabella, Funisciurus pyrrho
pus, Funisciurus substriatus, 
Xerus princeps; zebra's: 
tweemaal Equus quagga 
boehmi, driemaal Equus 
quagga burchelli, Equus 
quagga crawshayi; giraf: 
zesmaal Giraffa camelopar
dalis; wilde zwijnen: driemaal 
sus scrofa, Phacochoerus 
aethiopicus, Potamochoe
rus poreus, Phacochoerus 
africanus; Afrikaanse olifant: 
zesmaal Loxodonta africana; 
konijnen: tweemaal Oryctola
gus cuniculus, tweemaal Pro
nolagus rupestris, Poelagus 
marjorita, Lepus capensis; 
antilopen: Tragelaphus bux
toni, Taurotragus oryx, Kobus 
megaceros, Damaliscus 
lunatus, Alcelaphus buselap
hus, Connochaetes gnou; 
vleermuizen: tweemaal Rou
settus aegyptiacus, tweemaal 
Eidolon helvum, Otonycteris 
hemprichi, Barbastella 
barbastellus; katachtigen: 
Acinonyxjubams, Panthera 
leo, Leptailurus serval. Profe
lis aurata, Panthera pardus. 
Caracal caracal; hyena's: 

Crocuta crocuta. Hyaena 
brunnea, tweemaal Hyaena 
hyaena, Lycaon pictus. Pro
teles cristatus; aardvarken: 
zesmaal Orycteropus afer; 
neushoorns: driemaal Cera
totherium simum, driemaal 
Diceros bicornis; schubdie
ren: tweemaal Phataginus 
tricuspis, tweemaal Manis 
gigantea, Manis tetradactyla. 
Mams temmincki; nijlpaard: 
zesmaal Hippopotamus amp
hibius; zeehonden: Mirounga 
leonina, driemaal Mona
chus monachus, tweemaal 
Hydrurga leptonyx; dolfijnen: 
tweemaal Delphinus delphis, 
Tursiops truncatus. Grampus 
griseus, tweemaal Stenella 
coeruleoalba, Delphinus 
capensis; walvissen: Euba
laena australis, tweemaal 
Balaenoptera musculus. 
Caperea marginata, Kogia 
simus en Kogia breviceps, 
Balaenoptera edeni; apen: 
Procolobus kirkii. Colobus 
angolensis, Cercopithecus 
solatus, Papio cynocephalus, 
Cercocebus torquatus, Cer
copithecus denti; eekhoorn 
(Heliosciurus rufobrachium), 
eekhoorn (Funisciurus lem
niscatus), haas (Pronolagus 
randensis), buffel (Syncerus 
kaffer), walvis (Megaptera 
novaeangliae), apen (Theropi
thecus gelada) (Mandrillus 
sphinx), zebra (Equus quagga 
boehmi), giraffe (Giraffa 
camelopardalis), wild zwijn 
(Potamochoerus poreus). 

olifant (Loxodonta africana), 
leeuw (Panthera leo), wilde 
hond (Lycaon pictus), aard
varken (Orycteropus afer), 
neushoorn (Ceratotherium si
mum), nijlpaard (Hippopota
mus amphibius), zeeluipaard 
(Hydrurga leptonyx), dolfijn 
(Delphinus delphis). 

MYANMAR 
i66'ii. Nieuwe regering. 
Aanvulling melding oktober 
jl. 
100 k. Regeringsgebouw met 
landkaart en vlag. 

NEVIS 
294'ii. Koninklijk huwe
lijk. 
Tweemaal $ 3. (samenhan
gend); driemaal $ 3. (sa
menhangend); velletje met 
tweemaal $ 6.. Verschillende 
foto's van trouwdag van 
prins William (1982) en Ca
therine Middleton (1982). 

NICARAGUA 
Apr.'ii. Mexico 200 jaar 
onafhankelijk. 
10.Cd.; blok 13.50 Cd. 
Resp. Monument van de 
Revolutie in Mexico met zes 
leiders, engel met onafhan
kelijkheidsstandbeeld en zes 
leiders. 

NIEUWCALEDONIË 
298'ii. Traditionele 
sporten. 
75 F. Speerwerper en kogel
slingeraar. 
298'ii. 14e Spelen van de 
Pacific, traditionele sym
bolen. 
Velletje met driemaal 110 F. 
medaille, hand met toorts, 
beeld in vorm van nautilus
schelp. Alle zegels met 
embleem Spelen. 

inc^rrrj 

NIEUWZEELAND 
5io'ii. Veelzijdig Nieuw
Zeeland. 
60, 60 c , $ 1.20,1.90, 2.40, 
2.90. Resp. buitenleven: 
wandelaar, watersporten: 
zeiler en motorboot op meer, 
vissen: visser met forel, cul
tuur: Maoriman en warmwa
terbron, bergsport: skiér en 
helikopter, extreme sporten: 
bungeejumper. Ook velletje 
met de zes zegels. 



OEZBEKISTAN 
zgS ' i i . 20 jaar onafhanke
lijkheid. 
15.000 (S). Internationaal 
congrescentrum en stand
beeld van Amir Timuran op 
paard. 

PAKISTAN 
iy'ii. Accountantsinstituut 
50 jaar. 
§.. R. Beeldmerken. 
i77 ' i i . looe geboortedag 
religieus leider Dr. Syedna 
Mohammed Burhanuddin 
Saheb (1915). 
8. R. Gebouw, palmboom en 
kalligrafie. 
i48 ' i i . Zarai Tarqiati Bank 
50 jaar. 

■ R. Gebouwen en beeld
merk. 
i88 ' i i . Organisatie toewij
ding frequenties 60 jaar. 

■ R. Beeldmerk met 
satelliet, radio's, telefoons, 
tvtoestel en zendmast. 

2g8 ' i i . Torens. Gezamen
lijke uitgifte met Iran. 
8., 8. R. (samenhangend). 
Miiadtoren (TeheranIran), 
JWinartoren (LahorePaki
stan). 

PAPOEANIEUWGUINEA 
77 ' i i . Cacao in Papoea
NieuwGuinea. 
5 t., 1.05, 5., 7. K.; velletje 
met 1.05,1.05, 5., 7. K.; 
blok 10. K. Resp. oogst peu
len, breken peulen, drogen 
bonen, export in zakken; 
zaailing, bloem, snoei strui
ken, peulen; zakken klaar 
voor export in haven. 

48 ' i i . Tatoeages van diverse 
stammen. 
1.05,1.05, 5., 7. K.; velletje 
met 1.05,1.05, 5., 7. K.; 
blok 10. K. Resp. gezicht
statoeages van Nondugl, 
Tufi, Asaro, Kudjip; Kairuka 
(hand), Gumine (borst), 
ZuidWhagi (been), Manus 
(hand); Tufi (gezicht). 
79 ' i i . Casuarius. 
1.05,1.05, 5., 7. K.; velletje 
met 1.05,1.05, 5., 7.K.; 
blok 10. K. Verschillende 
afbeeldingen van Casuarius 
casuarius. 

79 ' i i . Watervallen. 
1.05,1.05, 5., 7. K.; velletje 
met 1.05,1.05, 5., 7. K.; 
blok 10. K. Resp. Kesesoru, 
Mageni, Mageni, Waghi; Ma
geni, Sogeri, Beaver, Wawoi, 
New Britain; Ambua. 

PARAGUAY 
Mei '11. Vrijmetselarij 140 
jaar in Paraguay. 
11.000 Gs. Gebouw. 

PERU 
Jun. ' i i . 100 jaar Peruviaanse 
onderzeeërs. 
Tweemaal 7.20 S. (samen
hangend). Doorlopend beeld 
van onderzeeërs. 

Jun. ' i i . 30jaaraidspreventie. 
Tweemaal 5.50 S. (samen
hangend). Man en rood lint, 
lint en vrouw. 
Jun. ' i i . 2ooe geboortedag 
Francisco Antonio de Zela 
(17861821). 
Tweemaal 7.20 S. (samen
hangend). Portret vrijheids
strijder, standbeeld. 

POLYNESIË 
i97 ' i i . Julifeest Heiva. 
70,14g, 190 E Verschillende 
beeldhouwwerken. 
i78 ' i i . Bloem. 
140 F. Orchidee. 

279 ' i i . Eilanden. 
10,100,140 F. Resp. Rangi
roa: strand en palmen, Ua 
Pou: rotsen, Bora Bora: kust 
bij zonsondergang. 
27911. Zeeleven bij Poly
nesië. 
Twaalfmaal 100 F. (in 
boekje). Verschillende vogels 
(Sula leucogaster, Sula dacty

latra. Sterna fuscata), vissen, 
schildpad, krab en koralen 
in doorlopend beeld over de 
zegels.. 

RWANDA 
i5  i i  ' io . Kunst en cultuur. 
34, 300, 500, 600, i.ooo Frw. 
Resp. Dansers, dansende 
man en vrouw, vlechtwerk, 
vrouwengezicht, traditioneel 
handwerk. 
i5  i i  ' io . Gorilla's. 
30, 40, 2.000, 5.000 Frw. 
Verschillende afbeeldingen 
van gorilla's. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
4i2 'o8. Verkiezing Barack 
Obama (1961) tot president 
van Verenigde Staten. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db.; blok 
100.000 Db. Portret Obama 
met resp. Witte Huis, india

nen, slaven. Vrijheidsbeeld; 
confederale legers tijdens 
burgeroorlog. 
j i  i  ' og . WWF*, papegaai. 
Viermaal 25.000 Db. 
Verschillende afbeeldingen 
van Psittacus erithacus. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 
j i  i ' o g . Slakkenhuizen. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db. Resp. 
Thatcheria mirabilis, Am
plustrum amplustre, Cryp
tospira elegans, Mercenaria 
mercenaria. 
j i  i  ' og . Wesp en bloemen. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db. Polistus 
fuscatus met resp. Malva 
sylvestris, Helianthus an
nuus, Lantana camara. Hebe 
X franciscana. 

j i  i  ' og . Lucian Freud 
(1922). 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db. Britse 
schilder met schilderijen. 
j i  i  ' og . Schakers en schaak
stukken. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db. Resp. 
Garri Kasparov (1963) met 
schaakklok en paard, Anatoli 
Karpov (1951) met schaak
bord en toren, Wladimir 
Kramnik (1975) met dame, 
Robert James Fischer (1943
2008) met koning. 
j i  i  ' og . Hogesnelheids
treinen. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db. Resp. 
Eurostar, JRMagIev, Shin
kansen, KTX. 
j i  i  ' og . 90e verjaardag Nel
son Mandela (1918), vlinders. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db. Zuid
Afrikaanse oudpresident 
met resp. Papilio dardanus, 
Zeuxidia aurelius, Speyeria 
cybele, Taenaris horsfieldii 
birchi. 
gi i  'og. Liverpool, Europese 
cultuurhoofdstad 2008. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db. Resp. 
Concertzaal en kunstwerk 
SuperLambBanana, Engelse 
koning Jan zonder Land 
(11671216) met kathedraal, 
The Beatles met gele onder
zeeboot, voetballer Emlyn 
Hughes (19472004) met 
Albert Docks. 
^i i  'og . Huiskatten. 
Velletje met 13.000,13.000, 
39.000, 39.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. somali 
met stadsbeeld Mogadishu, 
singapura met stadsbeeld 
Singapore, Egyptische mau 
met piramides van Gizeh, 
Russische blauwe met Rode 
Plein in Moskou; Turkse 
agora met Sultan Ahmed
moskee in Istanboel. 

j i  i  ' og . Vuurtorens en 
kreeftachtigen. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
30.000, 30.000 Db. Resp. 
Redonda (Sri Lanka) met 
Corystes cassivelaunus, Kaap 
Reinga (NieuwZeeland) 
metMacrocheira kaempferi. 
Hook Head (Ierland) met 
Callinectus sapidus, Vieille 
(Frankrijk) met Pseudocarci
nus gigas. 

SENEGAL 
64 'n . Waadvogels. 
10, 200, 450, 500 F., Ibis 
religionas, Ardea pavonia. 
Spatula, Himantopus himan
topus. 
64 ' i i . Aardewerk. 
150, 200, 225, 425 F. Resp. 
waterkruik, kruik voor dran
ken, vuurstoofje, wierookvat 

SIERRA LEONE 
i i g  ' i i . Herdenking aanslag 
WTC New York tien jaar 
geleden. 
Blok i . ioo Le. Verlichte ge
bouwen en lichtstralen. 

SINGAPORE 
i49 ' i i . Groeten uit Singa
pore. 
Tienmaal is t Local (in boek
je). Tekst 'Your Singapore' op 
verschillende achtergronden 
in landkaartvorm. 

ST. KITTS 
i47 ' i i . Koninklijk huwelijk. 
Tweemaal $ 2.75 (samenhan
gend); $ 4.; velletje met vijf
maal $ 2. (samenhangend); 
blok $ 6.. Verschillende 
foto's van trouwdag prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
i47 ' i i . Exotische bloemen 
van de Cariben. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.; blok $ 6.. resp. 
Celosia spicata, Passi
flora caerulea, Hemerocallis, 
Nymphaea caerulea; Vriesea 
carinata; Scilla peruviana. 

ST. LUCIA 
i g ' i i . 30 jaar aidsbestrij
ding. 
30 c. Rood lint. 

30c 

ST. MAARTEN 
248 ' i i . Bloemen. 
21, 25, 30, 34, 40, 60, 80, 
170,190, 220, 295, 335 c. 
(samenhangend). Resp. 
Camelia yuletide, Cornus 
kousa. Magnolia vulcan, 
Bidens laevis, Syringha 
vulgaris. Rosa Charmian, 
Philadelphus, Rhododen
dron arboretum. Hydrangea 
macrophylla, Magnolia 
grandiflora, Buddleja davidii, 
Ribes sanguineum. 

■■n iBi:" «V .̂ 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
289 ' i i . Reddingsschepen. 
Velletje met viermaal € 0.60. 
P'tit St. Pierre, Jaro II, Radar 
IV, Fulmar met helikopter. 

ST. VINCENT. 
25 ' i i . Wereldbeker cricket 
2011 in Sri Lanka, India en 
Bangladesh. 
Vel met veertienmaal $ 
1.90 (ronde zegels); acht 
velletjes met ieder viermaal 
$ 2.25. Resp. 14 portretten 
van verschillende spelers; 
velletje i Australië: tweemaal 
speler Ricky Ponting, team 
met vlag, trofee; velletje 
2 Bangladesh: tweemaal 
speler Shakib Al Hasan, 
team met vlag, trofee; vel
letje 3 Sri Lanka: tweemaal 
speler Kumar Sangakarra, 
team, trofee; velletje 4 West 
Indies: tweemaal speler Chris 
Gayle, team, trofee; velletje 
5 Pakistan: tweemaal speler 
Shoaib Akhtar, team, trofee; 
velletje 6 NieuwZeeland: 
tweemaal speler Daniel Vet
tori, team, trofee; velletje 7 
India; driemaal speler Sachin ■^_ 
Tendulkar, trofee; velletje 8 <= 
Engeland: tweemaal speler '^ 
Kevin Pietersen, team, trofee. ~ 
Twee velletje met ieder vier <«■ 
maal $ 2 . 2 5 . ^ 

CRICKET 

i5 6 ' i i . Koninklijk huwelijk. 
Velletje met achtmaal 
$ 1.20 (driehoek zegels in 

769 



samenhangende paren); 
velletje met viermaal $ 2.75; 
blok met $ 6.- (driehoek 
zegel). Verschillende foto's 
van trouwdag prins William 
(1982) en Catherine Middle-
ton (1982). 
i5-6-'ii. Voetbalteam A.C. 
Milan. 
Velletje met negen maal 
$ 1.20.1968: Herbert Kiplin, 
Franco Baresi, coach Nereo 
Rocco; Intercontinental Cup 
1969: spelers Rijkaard, Van 
Basten en Gullit, Gianni 
Riviera; Italiaans kampioen 
197g: Marco van Basten; 
Europees kampioen 1994. 
i9-7-'ii. Elvis Presley (1935-
1977) in film 'King Galahad'. 
Vier blokken van $ 5.-. 
Tweemaal Presley als bokser, 
filmaffiche met actrices en 
gitaar, Presley met gitaar. 
ii-g-'ii. Herdenking aanslag 

J WTC New York tien jaar 
geleden. 
Blok $ 6.-. Brandweerman 
met vlag en gebouw. 

SUDAN 
27-7-'ii. Elektronische over
heidsdiensten. 
3.-, 5.50, 7.- SDG. Embleem. 

SURINAME 
i4-9-'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
SR$ 13.-, 15.-; velletje met 
SR$ II.-, 13.- (samenhan
gend) .Verschillende brieven
bussen. 
i4-Q-'ii. Azalea. 
SR$ 1.50,1.50 (samen
hangend). Verschillende 
azaleabloemen. 

TADZJIKISTAN 
— 27-4-'n. Overdrukken. 
= o.ioS. op 25.-1, 0.15 S. 
'~' op 35 r.-. Overdrukken op 
^ resp. Yvert 14 (1993) met 
« stekelvarken (Hystrix leucura 
J satunini), Yvert 42 (1994) met 
ï! postkantoor. 

770 3-6-'ii. Stoomlocomotieven. 
Viermaal 1.50 S. (samenhan
gend, ook ongetand) Types 
1-5-0 L (1947), 1-4-0 SCH 
(1912), 1-3-1 Su (1925), 2-3-
I Lp (1925). 

TAIWAN 
27-9-'ii. Reizen in Taiwan, 
groetzegels. 
Tienmaal NT$ 3.50 (sa
menhangend), tienmaal 
NT$ 5.- (samenhangend). 
Gelijke afbeeldingen voor 
beide waarden. Tekeningen 
van Nationaal Paleismu
seum, nieuwjaarsvuurwerk, 
Jade-berg Yushan, Sun 
Moon-meer met roeibo
ten, attractiepark Alishan, 
'Liefdesrivier' in Kaohsiung 
met drakenboot, strand 
bij Renting met parasol, 
Liushidan-berg met vrouw en 
lelies, Nationaal Park Taroko 
met wandelaars, bergstadje 
Jiufen. 
lo-io-'ii. 100 jaar Chinese 
republiek, frankeerzegel. 
NT$ 100.-. Tak met pruimen-
bloesem. 

TANZANIA 
ii-g-'ii. Herdenking aanslag 
WTC New York tien jaar 
geleden. 
Velletje met driemaal 
2.000 Sh. Vlag en gebouw, 
lichtstralen, gebouwen. 

THAILAND 
26-9-'n. WWF*, katachti-
gen. 
Viermaal 3.- B. (ruitvor
mig). Pardofelis marmo-
rata, Pardofelis temminckii, 
Prionailurus bengalensis, 
Prionailurus planiceps. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 
Ook velletje met de zegels. 

TOGO 
24-ii-'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
foto's van Amerikaanse zan
ger en acteur. 
4-3-'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Konijn. 
Velletje met tweemaal 750 F. 
tekening van konijn tekening 
en kalligrafie. 

TUNESIË 
28-7-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philanippon in Tokio. 
250 F. Postzegel met vlag, 
wereldbol, vergrootglas. 

URUGUAY 
2i-9-'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
$ 12. Acacia caven. 

VANUATU 
28-9-'ii. Stranden. 
100,100,140,160 vt. Resp. 
Eratap Island met watervlieg
tuig. Champagne Beach met 
bomen en strandhut, Havana 
Harbour met strandparasol, 
Pele Island met bomen. Op 
de zegels staan tekeningen 
van resp. vogels, schildpad
den, schelpen, vissen. 

VERENIGDE NATIES 
7-9-'ii. Bedreigde dieren, 
vogels. 
Viermaal US$ 0.44 (samen
hangend); viermaal Zw.Fr. i.-
(samenhangend); viermaal 
€ 0.70 (samenhangend). 
Resp. Leucopsar rothschildi, 
Gymnogyps california-
nus, Pipile jacutinga, Grus 
japonensis; Pithecophaga 
jefferyi, Lophophorus impe-
janus, Strigops habroptilus, 
Cicionia nigra; Haliaeetus al-
bicilla, Caloenas nicobarica, 
Cyanoramphus novaezelan-
diae, Probosciger aterrimus. 

VERENIGDE STATEN 
ij-io-'ii . Kerstversiering. 
Viermaal Forever. Verschil
lende kerstballen. 

i4-io'ii. Wenszegels Ha-
noeka en Kwanzafeest. 

Tweemaal Forever. Tekst, 
gezin en kandelaar. 

VIETNAM 
6-9-'ii. looe geboortedag 
Tran Van Giau (1911-2010). 
2.000 d. Portret vrijheids
strijder en politicus met vlag, 
medaille, huis en bomen. 

Harare, Kadoma, Bulawayo, 
Mutare. 

ZUID-AFRIKA 
ig-8-'ii. Rugby. Springbok, 
ontwikkeling legendarisch 
embleem van 1906 tot 2011. 
Velletje met tienmaal 
International Small Letter. 
Verschillende afbeeldingen 
van springbok(ken). Onder 
andere met landkaart, bloe
men en rugbybal. 

mm 
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WALLIS EN FUTUNA 
24-g-'ii. Volkskunst, 
panelen. 
40, 50 F. Decoraties resp. 
ruitvorm, schelpen. 

ua vamam Merm M ram jff 

ZAMBIA 
g-4-'io. Wereldkampioen
schap voetbal Zuid-Afrika. 
Gezamenlijke Sapoa*-uitgif-
te met Botswana, Namibië, 
Zuid-Afrika, Malawi, Swazi
land, Mauritius, Lesotho en 
Zimbabwe. 
2.500, 4.050, 4.950 K. (rond 
te maken); velletje met 900, 
i.ooo, 2.050, 2.250, 2.500, 
3.500, 3.800, 4.050, 4.950 
(rond te maken). Deel van bal 
met mascotte en silhouetten 
van voetballers met vlaggen 
van deelnemende landen. 

ZIMBABWE 
26-5-'ii. Stations. 
$ 0.25, 0.30, 85,1.-. Resp. 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS) 
ig-g-'ii. Maison Orée. 
€ 0.60. Residentswoning op 
St. Pierre de la Reunion. 

* Gebruikte afkortingen: 
CNES Centre National 

d'Etudes Spaciales 
FAO Food and Agriculture 

Organization 
SADC Southern African 

Development Coordi
nation 

Sapoa Southern Africa 
Postal Operators As
sociation 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

** Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Konijn 3-2-'ii tot 
2 2 - 2 - ' l 2 . 

Ih/M 

itni Finland 201) 

VOorEEN'D'AGELIJKS 
POSTZEGELNIEUWTJE 
kijkt u natuurlijk op 

www.defilatelie.nUnieuws.php 
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DE TANDJES VAN DE MACHT 
BUTEN IN NEDERLAND (VERVOLG) 

JAN H E U S , A M S T E R D A M 

Maar eerst de feiten, voor zo' 
bekend. Een lezer schreef: "Uit 
de erfenis van mijn schoon
moeder, ook een enthousiast 
filatelist, kreeg ik een bundeltje 
gefrankeerde enveloppen en 
briefkaarten. Deze kwamen weer 
van haar vader die een bedrijf 
had in Vorden, Achterhoek. Die 
enveloppen en briefkaarten 
hebben zegels met de afbeelding 
van Wilhelmina en zijn gedu
rende de oorlog op specifieke 
data in Vorden (en eentje enkele 
kilometers verderop in Hengelo, 
Cid.) afgestempeld maar bleven i 
ongeadresseerd en werden dus 
ook nooit verstuurd Die data 
zijn bijna allemaal te relateren 
aan verjaardagen van het ko
ningshuis. 

leegt een filatelist een daad van verzet, c.q. eert die 

de Oronjes door in de Tweede Wereldoorlog brieven met 

Wilheminazegels op de verjaardagen van de leden van 

het Koninklijk Huis af te stempelen?' Dat is de vraag die 

ik onlangs als reactie kreeg op mijn artikel uit Filatelie 

van maart 2011: "De tandjes van de macht bijten in 

Nederland". En die vraag leidt tot dit vervolgartikel. 

Datum ««»«■■iniiiiii 
31081942 
31121942 
19011943.17.00 u. 
20011943.10.00 u. 
31011943 
30041943 
29061943 
31081943 
19011944 
31011944 
Totaal 

■~~""jan 
47 
21 
12 
25 
9 
15 
8 
9 
1 
2 
149 

i o Mei 1940, viel Duitsland 
Nederland binnen. De zegels zijn 
in gebruik gebleven tot i c.q. l o 
oktoberi940, de periode waarin 
de verschillende waarden van 

Verjaardag 
Wilhelmina 
onbekend 
Margriet geboren 
onbekend 
Beatrix 
Juliana 
Bernhard 
Wilhelmina 
Margriet 
Beatrix. 

Uit het overzicht blijkt, dat hij 
daar in 1942 mee is begon
nen en in 1944 mee is gestopt. 
Waarschijnlijk ofwel omdat de 
postzegels op waren of omdat 
het misschien te gevaarlijk werd? 
Opvallend is dat er eerst veel 
enveloppen zijn afgestempeld. 
Later werden het er minder, 
tekort aan zegels? Op zich 
een interessante manier van 
protest maar hoe het precies in 
elkaar zat en of hij dat samen 
met anderen deed?.... Mogelijk 
zijn er anderen die deze manier 
van protest kennen? " 

Allereerst enkele feiten 
De brieven (7,5 cent) en brief 
kaarten (5 cent) zijn correct 
gefrankeerd want dat was het 
geldende tarief voor interlokale 
post in die periode. 
Dat er een tekort aan zegels was 
is heel goed mogelijk. Deze 
zegels zijn op 141940 uit 
gegeven. Enkele weken later, op 

Cuilloche opdrukken uitgeleverd 
werden. Op 10 oktober mochten 
de Wilhelminazegels niet meer 
verkocht worden en moesten de 
postkantoren de resterende voor
raden retourneren naar de 
afdeling Controle Postwaarden in 
Haarlem. Het publiek mocht 
deze zegels wel opgebruiken *'. 
Dus is het aannemelijk dat deze 
poststukken gefrankeerd zijn 
met de voorraad zegels die het 
bedrijf nog had. Bij kopen kon 
niet meer. Hoe lang de oorlog 
ging duren wist niemand 
tevoren. 
Het feit dat de zegels wel opge
bruikt mochten worden maak in 
ieder geval dat het afstempelen 
ervan door een postbeambte ook 
mocht. De zegels waren immers 
niet ongeldig! Anders was het af 
stempelen ervan ambtelijk niet 
toegestaan en hoorde het zegel 
omcirkeld te worden en moest 
er een dagtekenstempel naast 
gezet worden. (Maar het bleef 

gevaarlijk om ze op verzoek te 
stempelen omdat de poststuk
ken ook 'openbaar' zouden 
kunnen worden.) 

De vragen 
Feit is dat er steeds minder 
enveloppen met dergelijke 
zegels zijn naarmate de data 
later in de oorlog zijn. Het is zeer 
aannemelijk dat dit komt door 
gebrek aan zegels, maar het kan 
ook komen doordat dergelijke 
enveloppen zijn weggegeven c.q. 
verspreid. Als het doel een soort 
van protest tegen de Duitsers, 
c.q. het eren van de Oranjes, is 
dan ligt het bewaren tot na de 
oorlog niet voor de hand. Tegelijk 
was het verspreiden ervan, zeker 
met de verjaardagen van de 
oranjes als datumstempel als 
protest, ook gevaarlijk. Zowel 
voor de verspreider als voor de 
postbeambte die de stempels 
gezet heeft. 
Navraag bij een verzamelaar van 
o.a. het thema "Het Neder
landse Koningshuis" heeft geen 
nieuwe feiten opgeleverd. Bij 
hem zijn dergelijke acties vol
ledig onbekend. 
En dan zijn er nog de twee 
"onbekende" data van 31121942 
en 2011943. Hoe zijn deze te re
lateren aan het Koninklijk Huis? 
De datum van 31121942 is niet 
aan de Oranjes aan te koppelen. 
De datum van 2011943 is 
denkelijk als volgt verklaarbaar, 
zeker omdat de brieven op 
1911943 omi7.oouurz i jn 
afgestempeld en de brieven van 
2011943 zijn om 10.00 uur 
afgestempeld. Dus laat op de 
19e en vroeg op de 20e. Margriet 
is op dinsdag 1911943 geboren 
in Canada geboren. De bericht

geving hierover* moest via de 
illegale pers verspreid worden 
want ik neem aan dat de onder 
de Duitse censuur staande pers 
dit niet snel bekend maakte. Op 
radio Oranje werd daar in ieder 
geval op woensdag 2011942 
ruchtbaarheid aan gegeven. Of 
dat op de 19e ook gebeurd is, 
kan ik niet terug vinden. Dus 
zou het kunnen dat er voor de 
zekerheid op beide data brieven 
zijn afgestempeld. Daarmee is in 
ieder geval een van twee correct. 
Een andere verklaring kan ik ook 
niet bedenken. 
Tot slot valt op dat de verjaardag 
van Prinses Irene, geboren 58
1939 niet 'herdacht' is, tenzij die 
brieven allemaal verspreid zijn. 

Conclusie 
Er valt veel voor te zeggen dat de 
actie een protest tegen de Duit
sers, c.q. steun voor de Oranjes 
is. De data van de dagtekenstem
pels zijn in acht of negen van de 
tien gevallen aan de verjaardagen 
van leden van het Koninklijk 
Huis te koppelen. Te vaak om 
toeval te zijn. Verder zijn alle 
postale feiten niet in tegenspraak 
met de vermoedens, maar dat 
wil nog niet zeggen dat het om
gekeerde het geval is. De postale 
feiten kunnen de vermoedens 
ook niet bevestigen. 
Dus wie weet of er meer van der
gelijke privéacties met postale 
zaken geweest zijn of kan meer 
licht werpen op bovenstaande 
vermoedens en vragen? 

*': Nederlandse postzegelproduc
tie tijdens de Tweede Wereldoor
log, Holstege/Vellekoop, 1990, 
blz7en 15. 
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Bij alle kritiek die er 
tegenwoordig op de 
Europese Unie is, wordt 
nog wel eens vergeten 
dat Europa vroeger een 
nog grotere lappendeken 
was dan vandaag de dag. 
Europa was een grote 
verzameling van kleine 
staatjes, die soms vredig 
naast elkaar leefden, maar 
even zo vaak met elkaar 
in oorlog waren. En ook 
de grote landen gunden 
elkaar het daglicht niet in 
de ogen: er was wantrou
wen en argwaan en er 
hoefde maar iets te gebeu
ren of de wapens werden 
getrokken. Vrede is in de 
Europese Unie iets wat 
we al decennia lang als 
vanzelfsprekend beschou
wen, maar wat eigenlijk 
helemaal niet zo gewoon 
is. Wel kunnen we vast
stellen dat eenwording 
in de meeste gevallen 

heeft geleid tot welvaart 
en vrede. Zo staan we er 
allang niet meer bij stil 
dat de Republiek Italië ei
genlijk een verzameling is 
van onafhankelijke staten 
die zich 150 jaar geleden 
verenigden. Dit werd in 
Italië zelf niet op grootse 
wijze gevierd. Slechts hier 
en daar waren er officiële 
herdenkingen, maar over 
het algemeen heten die de 
gemiddelde Italiaan koud. 
Voor de meesten van hen 
is de Italiaanse eenheid 
een realiteit, die men 
niet als iets bijzonders 
beschouwt. Toch is die 
eenheid niet vanzelfspre
kend. JVlet name in het 
noorden klinkt regelma
tig de roep om zich van 
het zuiden af te scheiden. 
In de Italiaanse regering 
zit zelfs een partij die als 
voornaamste program
mapunt een onafhan

kelijk Noord-Italië had. 
Eenmaal in de regering is 
daar echter weinig werk 
van gemaakt, blijkbaar is 
de noodzaak om zich af te 
scheiden ook weer niet zo 
groot. Voor de Italiaanse 
post was het jubileum 
wel iets om uitgebreid bij 
stil te staan. Eerder dit 
jaar verschenen er diverse 
zegels om de Italiaanse 
eenheid te herdenken (i). 

Invloedssfeer 
Napoleon Bonaparte 
had grote delen van het 
Italiaanse grondgebied 
veroverd en flink zijn 
stempel gedrukt op de 
gebieden die bezet wer
den. In 1805 liet hij zich 
kronen tot koning van 
Italië en aan het eind van 
zijn bewind viel het hele 
Italiaanse schiereiland 
onder zijn invloedssfeer. 
Nadat hij verslagen was. 

werd tijdens het Congres 
van Wenen (1815) de klok 
weer teruggedraaid en 
keerden de oude konink
rijken als Piëmont-Sardi
nië en Napels-Sicihë en 
hertogdommen als Parma 
en Piacenza en Modena 
en Reggio weer terug. 
Er was zelfs een echte 
republiek, Lucca, wat in 
die tijd een bijzonderheid 
was. Met uitzondering 
van Piëmont-Sardinië 
stonden de staten onder 
grote invloed van Oos
tenrijk. Daarnaast was 
de paus, die weer heerste 
over de Kerkelijke Staat, 
een factor om rekening 
mee te houden. 

Liberale premier 
Het was niet het begin 
van een rustige tijd. In de 
door absolute heersers 
geregeerde staten heerste 
onvrede en onrust en 

revolutionairen wachtten 
hun kans af De liberale 
minister-president graaf 
Camillo Benso di Cavour 
van Piëmont-Sardinië (2) 
was een groot voor
stander van de eenheid 
van Italië. Hij maakte 
van zijn land een veilige 
haven voor mensen die 
ijverden voor de Italiaanse 
eenheidsstaat uit andere 
delen van het Italiaanse 
grondgebied. Door 
slim te opereren wist Di 
Cavour de steun te krijgen 
van grote mogendheden 
als Groot-Brittannië 
en Frankrijk. Vanuit 
Piëmont-Sardinië begon 
uiteindelijk de victorie. 
Eerst door in opstand te 
komen tegen Oosten
rijk. Tijdens de bloedige 
Slag bij Solferino (Henri 
Dunant!) werd het pleit 
beslecht in het voordeel 
van Piëmont-Sardinië en 
konden in de Noord-Ita
liaanse staten pro-Italiè 
mensen het heft in han
den nemen. De bevolkin
gen van Parma, Modena, 
Toscane en Romagna 
kozen ervoor om zich bij 
Piëmont-Sardinië aan te 
sluiten. 
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ïenheid 
n i860 viel een leger 
)nder leiding van Garri-
)aldi (3,4) het koninkrijk 
ücilié binnen, wat leidde 
ot een opstand die zich 
erspreidde over heel 
'uid-Italië. De populaire 
coning van Piëmont-Sar-
linië, Victor Emanuel (5), 
iet zich niet onbetuigd 
n viel Rome binnen, 

vaar hij de troepen van 
ie paus, de zoeaven, 
vist te verslaan. Dankzij 
de steun van de Franse 
coning, die vreesde dat 
zijn katholieke onderda
nen in opstand zouden 
komen, kon de paus zich 
echter handhaven. Zo kon 
het gebeuren dat in 1861 
een verenigd Italië een feit 
was, maar dat de beoogde 
hoofdstad, Rome, er 
buiten bleef. In 1864 werd 
bepaald dat Florence de 
voorlopige hoofdstad was 
van het koninkrijk Italië. 
De eerste koning was de 
eerder genoemde Victor 
Emanuel. Pas in 1870, 
toen de Franse troepen 
Rome noodgedwongen 
verlieten, kwam een eind 
aan deze situatie (6). De 
stad werd ingelijfd en de 
paus kreeg slechts het 

Vaticaan toebedeeld. 
De hoofdpersonen uit de 
begintijd van het verenig
de Italië staan allemaal op 
de recent uitgegeven post
zegels die de Italiaanse 
eenheid herdenken. Een 
van die zegels is gewijd 
aan de Italiaanse vlag (7), 
de ontwerpers hebben 
er vanzelfsprekend voor 
gekozen om die van de 
huidige republiek af te 
beelden en niet die van 
het koninkrijk dat Italië 
tot en met 1946 was. Van 
animositeit tussen Italië 
en het Vaticaan is geen 
sprake meer (met dank 
overigens aan Mussolini), 
getuige de gemeenschap
pelijke uitgifte in het 
kader van de herdenking 
(8). Een beetje plagend 
was een andere uitgifte 
van het Vaticaan gewijd 
aan de postzegels van zes 
staten die deel zouden 
gaan uitmaken van het 
verenigde Italië (9,10). 

Aantrekkelijk 
Thematisch gezien zijn 
de postzegels van Italië 
beslist de moeite van het 
verzamelen waard. De 
ontwerpen zijn aantrek
kelijk en de onderwerpen 

zijn altijd gerelateerd aan 
het land en zijn inwo
ners. Zo laten allerlei 
toeristische zegels de 
aantrekkelijke kanten van 
Italiaanse kunst, natuur 
en cultuur zien (11,12, 
13). Er is volop aandacht 
voor de Grote Italianen 
(14). Vaak beperkt de 
zegel zich niet tot een 
simpel portret, maar 
toont de afbeelding de 
betreffende persoon in 
een situatie waarin hij 
zich verdienstelijk heeft 
gemaakt. Aardig zijn ook 
de zegels die aandacht 
vragen voor typisch 
Italiaanse producten. 
De variatie is daarbij 
groot: auto's, wijn, maar 
ook koekjes (15,16,17). 
Regelmatig verschijnt 
er een gemeenschappe
lijke uitgave, zoals met 
de postdiensten van het 
Vaticaan of die van San 
Marino. De drie staten 
hebben de Itahaanse taal 
met eikaar gemeen en 
dat was een mooi thema 
voor zo'n gezamenlijke 
uitgifte (18). De Italiaan
se, niet geprivatiseerde 
postdienst, heeft ook 
nog oog voor de filatelie. 
Jaarlijks verschijnt er 

GEZELLIGE VERENGING 
VOOR ITALIË VERZAMELAARS 

Wie geïnteresseerd is in de 
postzegels van Italië (en San 
Marino en Vaticaanstad) kan 
terecht bij de Contactgroep 
FiHtalia. Mr X bezocht in 
april 2009 deze contactgroep 
en gaf voor de sfeer op de 
bijeenkomsten maar liefst 
vijf "duimen" van de vijf Blijkbaar is de wervende 
tekst op de website geen loze frase. Filitalia prijst 
zichzelf namelijk als volgt aan: "Onze bijeenkom
sten zijn gezellige ontmoetingen waar wetenswaar
digheden worden uitgewisseld, postzegels gekocht 
en verkocht worden en een mooie spannende 
veiling wordt gehouden. Het zijn beslist geen saaie 
vergaderingen, geen urenlange lezingen met dia's, 
maar middagen vol filatelistisch plezier". De con
tactgroep komt vier keer per jaar bijeen in Utrecht. 
Er is een aantrekkelijk verenigingsblad en voor de 
liefhebber zijn er interessante rondzendingen. Voor 
meer informatie kunt u de website bezoeken 
(www.filitalia.nl), bellen met 070 3460328 of mailen 
naar filitalia(a)online.nl 

een postzegel om de 
Dag van de Postzegel 
te vieren (19,20). Voor 
de voetballiefhebbers 
zijn de postzegels die de 
verschillende hoogtepun
ten van de Italiaanse voet
balclubs (21) memoreren 
iets om naar uit te kijken 
en ook andere sportieve 

gebeurtenissen worden 
met postzegels herdacht. 
Kortom, voor elk wat 
wils. 

{MISSIONE CONQUNTA ITAHA - C I T T A PK VATICANO - SAN MARWO 
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AANGEBODEN 
www.mntiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sit-
tard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-vyilctor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229-261611. 
vywvy..stamps-dns.com 

www.postzegel-veiIing.nl met 
vele leuke aanbiedingen nu met 
gratis verzending vanaf 5 euro. 
A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Indonesië 20-25%. R- Dorman, 
Fonteinkruid 37, 7772 NL Har
denberg. Telefoon 0523-272182. 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 
wvyw.wereldzegels.eu M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

www.fiiateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en 
op motief CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

j U boft als u nu kunt kopen 
=- plaatfouten, druktoevalligheden 
S enz. nu super voordelig. Arend 
ïï Spijkman, telefoon 0598-393841. 
i vyvyw.post7egelfnnten.nl 

774 
www.philatelie-amsterdam.nl 
Ruim aanbod motief, met foto. 
Nu ook voor mancolijsten! K.A. 
Erkelens. Telefoon 020-6838643. 

Gratis afhalen voor gehandi
captenvereniging vele dubbele 
postzegels in ban.doos en tassen. 
M. Lemmens te Cuyk. 
Telefoon 0485-322382. 

Al mijn landenverzamelingen 
(West Europa) voor +io°/ov.d. 
cat.prijs: laat weten waar u be
langstelling voor heeft. J. Klerx. 
Telefoon 0229-543983. 
E-mail j 

Nederland frankeergeldige 
zegels zonder gom 0.29-0.34 
- 0.39 - 0.44 - dec. A. Bijholt. 
Telefoon 0515-419146. 

Duitsland met hw en tsl 150 voor 
10 euro. Giro 1173269. K. v.d. 
Veen, Boterbloem 9, 9104 JH 
Damwoude. 

Rondzendboekjes groot as
sortiment en redelijk geprijsd. 
J.C. Hermeier. Telefoon 0223-
628979. 

Kilowaar, 60% herdenkings
zegels, 150 grams Finland of 
Denemarken 20 euro, 150 grams 
Noorwegen of Zweden 15 euro 
in een brief of op Postbank giro
nummer 1624853. Franco thuis. 
Want-list service. Correspond in 
English. Lennart von Wowern, 
Tulegatan 23, SE-602 17 Norrkö-
ping. Zweden. E-mail 
lennart.runfors(g)swipnet.se. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre-
denhof Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie wvyw.sgbritannia.nl Blad, 

meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati-
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 06-51140411, 0181-774870 
ofyyyyw.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in 
Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. P. 
Mulder. Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmu!der(p)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j. 
in De Bilt. Contr. 19 euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaagfgihccnet.nl 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. bij
eenkomst in Utrecht met veiling 
en Icwartaalblad. Bel H. Veen. 
Telefoon 079-3611910 
wvyw.ksp.iberia.nl 

Zat. 19 november Postzegelbeurs 
Emmeloord van 10.00 -16.00 
uur locatie ROC Friese Poort, 
Espelerlaan 74 Emmeloord. Inl. 
J. Elshof Telefoon 0527-615628. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. Te
gemoetkoming in portokosten. 
Ook inzenders van kwalitatief 
goed materiaal van harte wel
kom. Provisie 6°/o en voorschot
ten beschikbaar. Inzenden in 
CsK-boekjes; aankoopkosten 
boekjes worden bij afrekening 
vergoed. Zie vyvyw.sck.nu B.K. 
Okma. Telefoon 0527-615129. 

Postzegel-Ansichtkaarten-Mun-
tenbeurs zaterdag 26 november 
van 9.30 -16.30 uur in Rijn-
gaarde, Dronensingel i, 2411 EV 
Bodegraven, NVPV afd. Bodegra
ven semihandelaren aanwezig 
en ruiltafels. Semihandelaren in 
postzegels, ansichtkaarten en 
munten kunnen nog tafels huren, 
5 euro per tafel. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 
Tevens inleveren materiaal 
Postzegelvriend. 

Ruilen: 100 postzegels, sigaren-
bandjes en lucifermerken. 
C. Adams, Lelievaart 46, 2724 SE 
Zoetermeer. 

Rondzendboekjes voor ver
enigingen. Beter materiaal van 
alle landen aanwezig. E. Boers. 
Telefoon 070-8891119. 
E-mail edhoers(g)casema.nl 

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

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

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, UI 
6950 AA Dieren % 
Tel: 0313-419041 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

http://www.mntiefonline.nl
http://www.postzegel-veiIing.nl
http://www.fiiateliehpz.nl
http://vyvyw.post7egelfnnten.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://wvyw.sgbritannia.nl
http://wvyw.ksp.iberia.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
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BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
iSovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur 

Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling groog per telefoon. Giro 72.31.950. Banl< 40.18.19.582. 

WIJ VERWACHTEN WEER VEEL 
NIEUWE KILOWAAR, O.A. 

CANADA GROOX MISSIE DUITSLAND, 
ZWEDEN GROOT, JAPAN GROOT, 

OOSTENRIJK GROOT, FINLAND GROOT, 
AUSTRALIË MISSIE, U.S.A. GROOT. 

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR 
HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND 

X 1 kg. MISSIE 
DUITSLAND 

_ , NU19,«' 

250 gr -

THAILAND ^ 
GROOT W 

^ NU 32,50 ^ 

J^ 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
10,00 
15,00 
22,50 
10,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
15,00 
14,00 
16,50 
15,00 
15,00 
15,00 
14,50 
35,00 
15,00 
9,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
18,00 
16,00 
12,00 
13,50 
55,00 
10,00 
15,00 
19,00 

250 gr 
25,00 
35,00 
52,50 
22,50 

29,50 
25,00 
55,00 

35,00 
34,00 
38,00 
37,50 
35,00 
35,00 
34,50 

36,00 
22,50 
22,50 
32,50 

32,50 
42,50 
37,50 
27,50 
32,50 

23,50 
35,00 
42,00 

500 gr 
47,50 

42,50 

55,00 
49,00 

68,00 

62,50 

52,50 
60,00 

45,00 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.nl
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2 - 4 DECEMBER 2 0 1 1 
Terrasses de Fontvieille | MC-98000 Monaco 
Open van 10.00 tot 18.00 uur (16 uur op zondag) 
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T o p Cars Col lec t ion : t en toons te l l ing gewijd aan de filatelie in het 
Verenigd Kon ink r i jk en zijn vroegere ko lon iën , m e t s tukken ui t de collecties 

van H . M . K o n i n g i n El izabeth II en The Royal Philatel ie Society L o n d o n . 

v i S Salle d u C a n t o n : 80 s tands van postzegelhandelaars en pos tadminis t ra t ies . ^ ] ^ 
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