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Verslag Najaars Veiling 27,28 en 29 Oktober 2011 

De Nederlandsche egeli ̂ M^ 

De Nederlandsche Postzegel Veiling - Leeuwenveldseweg 14a -1382 LX Weesp - +31(0)294-433020 - info@npv. 

Op zaterdag werd alles van 
Nederland en Overzee geveild 

w.o. enkele zeer opmerkelijke 
opbrengsten zoals Nederland nr.10, 
postfris, catw. €7 000,=, 
opbrengst €12.000,=* 
Nr.43, postfris, catw.€3500,=, 
opbrengst €5400,=* 

Ook blokken van vier waren zeer 
in trek, zo bracht de 3-gaats 
roltanding nr.32, postfris, 
in blok van vier 
bijna €32.000,=* op. 

Najaarsveiling groot succes 
opbrengst ruim €2,8* Muloen 
Enkele bijzondere opbrengsten 
bij de collecties en partijen 

Collectie België 1849-2000 
postfris inzet €10.000,=, 
opbrengst €19.000,=* 

Hoge prijzen voor Frankrijk 
en Koloniën, ook voor Azië 
zoals bijv. Maleisische Staten 
en India 

Engeland en Koloniën blijven 
zeer populair zo bracht kavel 
1371 €15.000,=* op 
(inzet €5000,=) 
en kavel 1403 €18.000,=* 
(inzet €7500,=) 

Klap op de vuurpijl was wel 
de U.S.A. collectie, kavel 1824, 
die voor ruim 102.000,=* van 
eigenaar wisselde, 
een record in Nederland 
voor een U.S.A. collectie 

*alle prijzen incl. connmissie 

Voor alle opbrengsten 
bezoek onze website 

www.npv.nl 

Voorjaarsveiling 
29/31 maart 2012 

U kunt inleveren tot 27 Januar 
wij zijn ook geopend tussen 
Kerst en Oud en Nieuw 
van 27 X/vr\ 30 december 

advertentie 
Gezocht: 

gouden/zilveren munten 
contante betaling of 
verkoop via veiling 

Enorm hoge prijzen voor China! 
laat nu uw China veilen, nu fantastische prijzen 

Vanwege de enorme economische groei en de toegenomen 
welvaart in China is de vraag naar Chinese postzegels enorm. 
Hoge opbrengsten weerspiegelen deze vraag. 

Zo bracht een vrijwel 
complete collectie Volksrepubliek 
ruim €63.000,=* op. 

Een beter voorbeeld is bijvoorbeeld 
kavel 1033, Chrysanten set, 
Mi. nr. 570/575 met een 
cataloguswaarde van €160,=. 
opbrengst €390,=*, 
bijna ZYi maal de cataloguswaarde 

Klassiek Postfris voor 1900 
was zeer populair opbrengsten 
veelal boven de cataloguswaarde 

Ook al was het aanbod relatief , 
weinig qua stempels etc, de 
opbrengsten waren zeer goed 
te noemen Ook eerste emissie 
was zeer intrek 
met soms hoge ̂ g^ 
opbrengsten 

beste wensen 
voor 2012 

namens directie 
en medewerkers 
wensen wij U 

prettige feestdagen 
en een gezond 2012 

advertentie 

iedere twee weken een 
nieuw aanbod van 
postzegels en munten 
op internetveiling: 

'Co5la.nnM 

Gratis taxatie 
Wilt U ook eens weten wat 
collectie waard is dan bent U 
dagelijks welkom voor een 
vrijblijvend advies 

Ook voor inlevering voor onze 
voorjaars veiling kunt u 
dagelijks terecht bij ons op 
kantoor of voor grote collec
ties bezoek aan huis mogelijk 
Neem voor een afspraak tel. 
contact op: 0294-433020 
of via info@npv.nl 

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


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Voor betere zegels 
uit 1840-1955 

Postfris, ongebruikt en gebruikt 
van de hele wereld. 

Kijk voor ons wekelijks groeiend 
aanbod in de online shop op \ 

www. 
du tchs ta mp. n l 

IOTV«««V*^W««i 

Maande 
6711 AB , 
Tel. 0318 -610334 
E-mail p0st2egels@dutchstamp.nl 

TE KOOP 
GEVRAAGD-
CH//NA/ 

Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 

mailto:p0st2egels@dutchstamp.nl


Postfris zonder 
plakker 
i(xx: 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
lOa(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
103XX 
104/IOxx 
111/14XX 
115xx 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
150XX 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 

2,50 
1,50 
1,50 

20,— 
16,— 

4,— 
16,— 
22,— 
35,— 
80,— 

255,— 
35,— 
33,— 
33,— 
52,— 
70,— 

1,50 
26,50 

105,— 
60 — 

5,— 
11,— 

540,— 
5,— 

60,— 

45!— 
170,— 

55,— 
55,— 

9,— 
125,— 

12,— 
88,— 

170,— 
98,— 
18,— 
98,— 

98!— 
75 — 

11 — 
30,— 
2,50 

44,— 
135,— 

5,50 
32,— 
48,— 
35,— 
54,— 
36,— 
15,— 
48,— 
14,— 

165,— 
15,— 
9,— 
8,— 
7,50 

16,— 
18 — 
24— 

2,— 
40,— 
40,— 

5,— 
3,50 

15,— 
12,50 

150,— 
5,— 
5,— 

18,— 
1,25 
4,— 
7,60 

36,— 
26,— 
3,20 
7,50 

SURINAME 
Nederlands & Onafhankelijk 

Speciaal: 229/43 
XXzpl. 1 5 0 -

35,— 
18,— 
12,— 

5,— 
2,50 
6,— 

15,— 

308XX 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
Fosfor 
331/34XX 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961 t/m 1975XX 
spec prijS 50,-
Lp1/7xx 2 1 , — 
Lp8/14xx —,— 
Lp15/19xx —,— 
Lp20/22xx 28,— 
Lp 23axx 5,— 
Lp 23bxx 5,— 
Lp24/26xx 28,— 
Lp 27/28XX 3,— 
Lp 29/30XX 4,50 
Lp31xx 5,— 
Lp32/33xx 1,50 
Lp32/33axx 1,50 
Lp32/33VEL15,— 
Porto 
33/35XX 15,— 
36/46XX 176,— 
47/57XX 8,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 30,— 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984xx 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 

18,— 
I L 
IO,— 
9,— 

15,— 
18,— 
20,— 
20,— 
20,— 
42,— 
25 — 
33,— 
36,— 
35,— 
33 — 
40,— 
40,— 
60,— 
75,— 
80,— 
80,— 
80,— 
95,— 
61,— 
88,— 
76,— 
85 — 

Ongebr.plakker 
1/3x 
4x 
5x 
6x 
6Ax 
6Bx 
7x 
8x 
9x 
lOx 
lODx 
lOax 
11x 
12x 
13Ax 
13Bx 
14x 
15x 
16/20X 
22x 
23/28X 
29x 
30x 

3,50 
12,50 
10,50 
2,50 

15,— 
11,— 
10,50 
13,50 
20,— 
52,50 
75,— 

175,— 
20,— 
20,— 
28,— 
20,— 
35,— 
45,50 
24,— 

1,— 
68,— 
18,— 
40,— 

30fx 
31X 
32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19x 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 lx 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp8/14x 
keur 

9 5 , -
3,25 
8 , -

3 9 5 , -
3,25 

4 0 , -
2 50 
2,50 

8 8 , -
2 1 , -
9 0 , -
3 0 , -
88,— 
9 8 , -
1 5 , -
99,— 
6 6 , -

1 3 2 , -
72,— 

1 2 4 , -
11 ,— 
26,50 
3 1 , -
45,50 

1 3 0 , -
15,— 
1 7 , -
2 0 , -

2,50 
1 4 , -
11,40 
15,— 
1 0 , -
9,50 
4 , -

3 6 , -
6,40 
4,50 
2,40 
6,25 

11,50 
1 2 , -
18,— 
3 4 , -
11 ,— 
5 , -

8 0 , -

11,95 
25,— 
1 8 , -
2 0 , -
15,— 
1 0 , -
7,50 

175,— 

Lp15/19x 224 — 
Lp 20/22X 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
9/14x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/4X 

2 1 , — 
4,50 

2 0 , -

1 2 6 , -
8 , -

185,— 
2 7 5 , -

9 5 , -
3 0 , -

1 3 4 , -
8 5 , -
11 ,— 
8,50 

7 5 , -
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 
138 
15B 
4C 
8C 

1 2 , -
30,— 

4,60 
6,60 

16,— 
1 0 , -
4 0 , -
11,50 
5 , -

9C 
IOC 
lOaC 
11C 
12C 
13C 
4D 
6D 
10nD 
10D 
14F 
21 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
32a 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
67V 
69/86 
87/99 
102 
103 
104/10 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 18 
Lp 22 
Lp 25 
Lp 26 

Porto 
3111 
7IV 
36/46 
15III 
16III 

19,50 
6,60 

16,— 
22,50 
21,— 
17,50 
32,— 
12,50 
26,— 
14,— 
35,— 

8,— 
12,— 
12,50 

16,— 
30,— 

370,— 
5,— 
8,80 
7,50 

88,— 
18,70 
95,— 
10,90 
24,— 
7,50 

41,— 
6,50 
8,50 

90,— 
77,— 
35,— 
70,— 
12,50 

124,— 
17,— 
27 50 
2 0 , -
18,— 

16 — 
17,50 
20,— 
12,— 
14,— 
10,— 
12,50 
10,— 
9,— 

10,— 
6,— 
6,50 
4,— 
5,— 
4,50 
4,— 

18,— 
34,— 
12,— 
4,50 
7,— 

14,— 
24,— 
24,— 
15,— 

4,— 
177,— 

177,-
195,-

15,-
11,-
11,-

58,-
90,-
48,-
50,-
66,-

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

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

^ 1 

II g|.,̂ |̂ ĝ,̂  |.yg|g||g 
POSTSTUKKEN 

Nederland en Gebieden Overzee 

www.bbfila.com 
Bezoek d e webs i t e w w w . B B F I L A . C O M 

Posthistorie Nederland & gebieden, 
Postwaardestukken, FDC' s 

Brieven Zuid en Midden Amerika 

A a n w e z i g op de v o l g e n d e beurzen in N e d e r l a n d 
• 28-29 december Eindejaarsbeurs Barneveld 
» 27-29 januari Filateliebeurs Loosdrecht 

<3̂ *.̂ :̂ <lrf-**<«̂  

R hnef 1928 van Plantage Slootwijk met rivterbool strookje naar 
Nederland 

Bert Brinkman 
GOUDA -mail bbfilatelie@planet.nl 

ONLINE BRIEVEN WWW^BFILA.COM 

WWF 
STAMP 
COLLECTION 

Since the start of the collection in 1969 the Postal 
Administrations have issued 528 sets with over 
2100 stamps with endangered animals in the 
respective countries. Groth AG holds the world
wide license since 1983 and is responsible for the 
most beautiful thematic collection of animals. On 
our Website www.wwfstamp.com all stamps are 
taken up in full colour and can be ordered on our 
Webshop. 

SPECIAL OFFER 
Official Catalogue of WWF Stamps, 
Basis Catalogue and supplements 1 -
6 from 1969 to 2009 with Catalogue 
Prices until October 2011. Special 
Price of CHF 59.90 plus postage, 
instead of CHF 98.50 

rHKWWFCONSKRVATIONSlAMPCOI.LKCTlON 
GROTH AG 
Gewerbestr 19 
PC Box 167 
CH-63l4Unlerageri 

Telefon +4141 750 45 72 
Telefax-+41 41 750 53 55 
E-Mail. info@ groth ch 
Internet www wwfstamp com 

WWF 
50 YEARS 
OFCWSERVATKi 

THANK YOU 
FOR YOUR S U P P W 

http://www.bbfila.com
http://www.BBFILA.COM
mailto:bbfilatelie@planet.nl
http://www.wwfstamp.com


Volgende veiling 17 december 
[Kijkdagen 16/12 (17-21 uur) en 17/12 (9-12 uur) 
^aal Ruggehof, Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief op 
www.vanosselaer.com en blijf op de hoogte 

openbare postzegelveilingen 

VAN O S S E L A E R 
Groot aanbod van België, 

Europa en wereld, 
ministervellen en ongetand, 

verzamelingen in albums 
en massa dozen!!! 

Geen kavelgeld en slechts 
18% commissie. 

CATALOGUS ONLINE 

vraag vrijblijvend info 
www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

Koolsveldlaan 39A 
2110 WIJNEGEM BELGIË 

00323 354 48 88 - fax 00323 303 63 96 

http://www.vanosselaer.com
http://www.vanosselaer.com
mailto:info@vanosselaer.com


Bekijk ons groeiend aanbod op 
www.tenkatephilatelie.nl of bezoek onze stand 
tijdens een van de grote postzegelbeurzen 
Meer weten over ons groeiend aanbod Nederland, Europa, Overzee 
of ruim 200 motieven ? Bel: 06466 44 808 of 0264722 176 

VERZAMELBEURS GRONINGEN 
vrijdag 30 december 2011 

Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70, 9744 AP 
Open 09.3016.00 u Info 0505033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

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

Kijk op www.bookletsjil 
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  Israel  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 1" plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit. 

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van echtheid 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 6428899 
KvK nr: 23083937  email: sundquest@planet.nl 

MICHEL NIEUWE EDITIES DECEMBER 

1 [Junior Duitsland 2012 in kleur 

jCEPT 2012 in kleur 

fUNO Speciaal 2012 in kleur 

Rusland Speciaal 2012 in kleur 

, Ganzsachen Europa v.a. 1960 deel 2 (Oost) 

verschijnt 2012 

4 Zuidoost Azië 2012 (Overzee 8/2) "" 

Rundschau abo 2012,16 nrs. franco 

Rundschau Opbergmap voor 1 jaargang 

€ 9,95 
€ 49,80 
€ 49,80 
€ 69,00 

€ 78,00 

■€ 74,00 

€ 73,50 

Q X E Q € 14,80 

auf der heide 
wvi/w aufderheide nl  email aufderheideOhetnet n[ 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 
fax 0306933011, ING bank nr 1700 

Ook dit jaar hebben we tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld 
weer enitele mooie aanbiedingen voor u. 
Nieuw liilowaar, catalogi en sloclcboeken zijn nog maar enkele van de vele 
aanbiedingen die wij u graag tonen tegen een aantrekkelijke prijs. 

Postzegels van zowel binnen als buiten Europa, zijn bij ons op stock in postfris of 
gestempelde uitvoering. Ook thematische zegels behoren tot onze specialiteit. 

Kijk ook eens op onze website en webshop: www.^eertzenDhilatelie.nL 
Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) Mobiel: 00 31 653447302 
Tel: 00 31 348 501582 email: eeertzen.phila(a)wxs.nl 
Fax: 00 31 348 434602 Lid van IFSDA en NVPH 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,80 per 
€ 0,30 per 
€ 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,60 per 
€ 0,35 per 
€ 0,40 per 
€ 0,35 per 
e 4,50 per 
€ 0,43 per 
€ 0,82 per 

100 BFR (vanaf 1960) 
1 CAD. 

10 DKK. 
10 FF. 

1 GBP. 
1 GBP. 
1 SFR (vanaf 1996). 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
I EURO. 

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

U kunt uw frankeergeldige zegels inleveren tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

#82 

' ^ ■ ' ^ " ^ M a a n d e l i j k s e zaalvel l ing van: 
postzegels  post(waarde|stukken  fdc's  munten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

\A/\S;\ïï/o ̂ © ^ ® ® (?8l}(?(3(3ij'o ÖD O 
WW\Ä7o(»)@^®®(?§lj'Ö'(£)(£)i)°WÖCfDfö©ÖoÖDÖ 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
V o o r s t r a a t 2 3  8011 M K Z w o l l e 

Tel. 038  4211045 daags maza. 08.30 tot 16.00 uur 

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, V^^^ 
6950 AA Dieren ^ ^ W 
Tel: 0313419041 ^ ^ " ^ 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

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

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

Rusland 
Luxemburg 
China 
Frankrijk 
GrootBrittanië 
OostEuropa 
Noord/midden^uid Amerika 
Cuba 
Thailand 
Vietnam 
Laos 

Kantoor aan huis 

a\^%i?^^'^^ Geopend: ma. 13.00 17.00 uur, di.t/m za. lO.G 

posthis 
posthis 
postfris 
postft'is 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 

^ % ; > * e , 
17.00 uur'ö^iT^/Be; 

Schuurmanstraat 47,8011 KD Zwolle, Tel. 038  4232444 ■"»/>, 'B 

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

+ DIVERSE PARTIJEN. TEVENS PARTIJEN GEZOCHT! 

http://www.tenkatephilatelie.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.bookletsjil
mailto:-info@booklets.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.%5eeertzenDhilatelie.nL
mailto:r.vergossen@lietnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
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postzegelhandel 

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 januari 2012 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
3-4 januari 
5 - 6 januari 
9 - 10 januari 
11 - 12 januari 

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

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@pzhcrimDen.nl 

mailto:info@pzhcrimDen.nl


AANKOOP CHINA 
Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen 
voor onze Investeerders: 

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 opnemen met ons kantoor. 
Tevens zijn wij geïnteresseerd in: 
• complete voorraden van Klassiek China (1878 - 1948). 
• Volksrepubliek China (1949 - 2011), ook als het aantallen van 

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

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 

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) 

^IfMm^r^^^iml ^^WWxJWfTT^^ 

acht 42c ! 3601 AJ Maarssen ? e-mail: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
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smits 

• ■ 

Smits Philately is verhuisdJÜNB 

Wij zijn uit ons jasje gegroeid en zitten nu in 
een nieuw pand, waar we u 5 dagen per week 

A  . 420m2 postzegelplezier bieden. A 
'^ Ons nieuwe adres is: 

Grote Wade 23a/b, 3439 NX Nieuwegein. 

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

Tel.: 0302443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie.net 

WWW.FILATELIE.NET  WWW.STAMPS0NTHEWEB.COM 

mailto:info@filatelie.net
http://WWW.FILATELIE.NET
http://WWW.STAMPS0NTHEWEB.COM


OPEN imGEN 
16/17 DECEMBER 2011 

1000+collecties, partijen en (uitzoek)dozen . 
^ 1500 kleine collecties en partijtjes vanaf 1 euro 
^ gratis eten en drinken 
^ voldoende eigen parkeerplaatsen ^ 
^ gratis loterij met leuke prijzen v 
^ vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
^ gratis taxatie van uw kostbare zegels 
^ Nederland en Overzee losse nummers tegen 

groothandelsprijzen 
^ talrijke speciale aanbiedingen en kortingen 



oteinternationale veiling 

Gert Müller 
GmbH & Co KG 
Internationale Bnefmarken 
und Munzauktionen 

Auktionen seit 1951 



van 16-18 februari 2012 

Totaal aanbod van meer dan 4 miljoen Euro 
Meer dan 3000 verzamelingen, partijen 
en nalatenschappen 
Losse nummers hele wereld met vele rariteiten 
Speciaal catalogus SBZ (collectie 'Ströh') 
Speciaal catalogus Berlin (collectie 'Rosengarter') 

U kunt gratis een catalogus aanvragen: 
Tel.: +49 (0) 7243 / 56 17 40 of: 
www.gert-mueller-auktion.de 

^ f U R l l ^ ^ ' ^ " 

Inleveringen worden aangenomen tot 
10 januari 2012. Voor grotere collecties j / 
bezoeken wij u thuis. jHil/ 

Auktionator: Holger Thull 

Gert Müller GmbH & Co. KG 
Internationale Bnefmarken- und Munzauktionen 
Carl-Zeiss-Straße 2 
76275 Ettlingen, Germany 

Tel.-+49 (0)7243/5 61 74-0 
Fax: +49 (0) 7243 / 5 61 74-29 
Email, info@gert-mueller-auktion.de 
www.gert-mueller-auktion.de 

Auktionen seit 1951 

http://www.gert-mueller-auktion.de
mailto:info@gert-mueller-auktion.de
http://www.gert-mueller-auktion.de


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN: "AL RUIM 45 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND (Ie dag env) E62/E330 incl de schaarse El29a (i) 
onbeschreven, cat w '06 ruim € 1 150,- plus vele, vele met getelde 
extra's zoals meelopers € 150,-

2) NEDERLAND ca 1872/ca 2002 fantastische partij RIJP en GROEN om uit te 
zoeken, vol avontuur, incl klassiek, hoge en hogere waarden, complete post-
fnsse series, onuitgezocht op stempels, plaatfouten etc , etc Véél materiaal, 
prachtkoop voor 'n vnendenprijsje' € 195,-

3) NEDERLAND 1864/ca 2000 wat een heerlijke partij/coll om uit te zoeken' 
Incl vele complete postfr senes 50erjaren573/577,602/606, 641/645, 
671/675 enz ook klassiek "rijp en groen" Overzee, buitenland 
(cat w ruim € 6 000,-) Spotkoopje' Nu € 200,-

4) NEDERLAND aantekenstrookjes, zeer gevarieerd, ook oudere op brieven enz , 
enz (ruim 30 000 stuks, rijp en groen en extra "10 rollen a 1000 stuks massa
goed" Interessante prachtkoopi € 210,-

5) NEDERLAND Prestigeboekjes (PR) 1999/2009 (nrs PRA, PR 1 t/m 27) 
Gat w 2012 € 6 8 1 , - Nu € 235,-

6) NEDERLAND 1 e dag env vanaf E437 tot ca 550 plus extra's 
ruim 170 stuks cat w € 800,- Nu € 235,-

7) NEDERLAND rolzegels & roltanding verz € 400,-
8) NEDERLAND Ie dag env onbeschreven E62/E551 

cat w '08 € 2 524,80, 600 enveloppen Nu € 425,-
9) NEDERLAND postvi/aardestukken etc periode vanaf ca. 1890 grote, 

veelzijdige coli /partij om uit te zoeken zowel xx als O (vele honderden 
stuks incl betere en zeldzame stukken) € 450,-

10) NEDERLAND plaatfouten, rariteiten, bijzonderheden enz € 600,-
11) NEDERLAND periode 2001 t/m 2008 (xx) postfris in 2 luxe Davo-

Christalalbums postz, bl, velletjes postzb, postkpr € 906,46 Nu € 600,-
12) NEDERLAND postzegelboekjes 1964 t/m 2003 in 2 luxe Davo-Chnstalalbums 

100% compleet nrs 1 t/m 81 vanzelfsprekend incl alle schaarse boekjes uit de 
6 en 9 sene, cat w 2011 € 2 070,80,130 boekjes € 600,-

13) NEDERLAND 1941 -1973 (xx) postfnsse complete senes 
(catw € 6 200,-(2011) Nu € 620,-

14) NEDERLAND klassiek 1852/ca 1910 partij in aantallen, incl klem- en groot-
rondstempels enz , enz , met zwaartepunt op emissie bondkraag, incl schaar
se en ongebruikelijke stempels (duizenden zegels en gemengde kwaliteit) 
ca tw ruim € 1 0 000,- Nu € 675,-

15) NEDERLAND postzegelmapjes 1982 t/m 22 juni 2010 nrs 1 t/m 414 100% 
compleet474stuks, ca tw € 2 361,75 Nu € 695,-

16) NEDERLAND 1852/ca 2008 uitzoekplezier in de overtreffende trap' Coli /partij 
afkomstig van bevlogen filatelist, die met hart en ziel en zaligheid graag 
"collecties, nalatenschappen om uit te zoeken kocht" Supergezellige ramsch-
partij incl Overzee en buitenland, veel postfnsse complete series, hoge waar
den enz , enz ' rijp en groen" incl o a ongestempeld nrs 346/349; port, auto
maatboekjes (goede teksten uit de 6 en 9 sene enz , enz) 
Gat w ruim € 20 000,- Nu € 750,-

17) NEDERLAND penode 1940/1974 (xx) postzegelverz in complete postfnsse 
series, incl doubletten (cat w 2011 € 8 800,-) Nu € 880,-

18) NEDERLAND 1852/ca 1980 (O) verz incl doubletten in 4 dikke insteekboeken, 
inclusief fantastisch klassiek (cat w € 20 400,-)Spotkoopje, belangrijke 
prachtkoopi € 950,-

19) NEDERLAND firmaperforaties, ook buitenland € 1000 , -
20) NEDERLAND 1852/ca 2008 dit is HEEL ZEKER de mooiste partij die momen

teel aan de markt is, uitzoekplezier in de overtreffende trap collecties, albums, 
insteekboeken, verz , restanten, incl vele vele complete postfnsse/ongest se
nes roltanding, hoge waarden, super gezellige ramsch-partij, ook Overzee en 
buitenl, ook vele, vele complete vooroorlogse romantische zegels en series, 
hoge waarden etc , etc incl 134/135,229/231,240/243,257/260,278, 
346/349 enz ,enz (cat w ruim euro 30 000,-) Nu € 1 000,-

21) NEDERLAND periode 1953 - 2005 partij-voorraad-handelarenstock 1 e dag-
enveloppen, zeer veelzijdig en gevaneerd, merendeels onbeschreven incl 
vele, vele complete jaargangen, ook meelopers, specialiteiten en A-nrs 
(met de blokken) Ruim 3000 stuks incl vele betere en zeldzamere enveloppen 
onuitgezocht op plaatfouten heel zeker een "schatkamertje" ook voor 
specialist € 1 000,-

22) NEDERLAND kleinrondstempels, puntstempels enz belangrijke 
partij/coll € 1 050,-

23) NEDERLAND I e dag env maximumkaarten, meelopers, brieven, bijzondere 
vluchten penode ca 1920/2007 wonderbaarlijke partij incl betere en zeldzame
re stukken, cunosa incl vele complete jaargangen, duurdere blokken 
Ruim 6000 (zesduizend) stuks Nu € 1 200,-

24) NEDERLAND waanzinnige collectie/partij met de "bijzondere zaken" zoals rol
tanding, telegram, prestige-boekjes, blauwdrukken, persoonlijke postzegels, 
rolzegels, automaatb , hangmapjes enz , enz (incl Luchtpost 12/13 postfris 
met foto-cert) Normale verkw ruim 12 000,-euro, NU in de voordeel-
aanbieding, met te geloven € 1550 , -

25) NEDERLAND koffer vol met prachtig materiaal zowel postfris als gestempeld 
incl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete series en mooi 
klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst 
interessanti Gat w ruim € 50 000,- € 2 550,-

26) NEDERLAND O belangrijke coli /partij "roltanding" (compleet, uitgez 
"driegaats" R32), verder port, telegram, dienst, rolzegels, boekjes enz , enz , 
vrijwel uitsluitend "het ongewone" Belangrijke prachtkoopi € 2 550,-

27) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 (O/xx/x) grote, belangrijke zeer veelzijdige 
collectie/partij incl topmatenaal, ook wat Overzee en buitenland 
Over 't algemeen in de kwaliteit bijzonder goed te noemen, gemiddelde afval 
met meer dan ca 5% (cat w ruim boven de € 70 000,-, zeer geschikt voor 
handel, wederverkoop, specialist o a. vele goede kl rondstempels etc , etc) 
Prachtkoop! € 2 800,-

28) NEDERLAND automaatboekjes 1964/2003 (xx) enorme studie-verzameling, 
zeer uitgebreid, vele vananten, ranteiten, telblokjes, bijzonderheden, ook top-
boekjes, vaak in aantallen ALLE hoofdnummers & ALLE teksten, vanzelfspre
kend ook de schaarse teksten uit de 6 en 9 series Door de verz destijds ruim 
€ 20 000,- betaald, nu in het geheel in de voordeelaanbieding € 3 500,-

29) NEDERLAND postfnsse complete senes 1940/1977 engrospost, ook vellen, 
veldelen, dus in aantallen onuitgezocht op plaatfouten ook 518/537 (met foto-
cert ), Lpl 2/13 (met foto-cert) en de goede series 50-er jaren 
Gat waarde € 35 500,- Nu € 3 550,-

30) NEDERLAND 1976/2007 grote handelaren-voorraad jaarsets, PTT-mapjes enz 
in grote aantallen waarvan de aanschafwaarde ruim € 18 000,- bedroeg, zeer 

geschikt voor handel of om goedkoop te frankeren Niet te geloven, 
nu in de voordeelaanbieding € 4 800,-

31) NEDERLAND (x/xx) penode 1852/1960 grote handelarenpartij/verzameling 
ongestempeld materiaal veelal in complete series, in doorsnee in goede kwali
teit, echter ook wel series met dubieuze/resp valse gom etc , ook Overzee en 
buitenland Belangrijke prachtkoop, zeer geschikt voor rondzending en/of 
(beurs)handelaar etc € 4 850,-

32) NEDERLAND 1852/ca 1900 coli /partij om uit te zoeken met zwaartepunt op 
mooi leesbaar oud stempelmateriaal zoals punt, kl rond etc , etc Belangrijke, 
hoogst interessante prachtkoop' € 5 000,-

33) NEDERLAND 1852/ca 1970 voorraad "collecties, verz en partijen" 
incl tallozetopnrs (ookinaantallen)zoalsnr 80,101, Lp12/13enz ,enz 
(ruim 200 albums, insteekboeken enz , enz) Nu € 70 000,-

34) NED.INDIE 1883/1949 mooie kwaliteitsverz ongestempeld 
(386 versch postzegels, cat w € 2 031,30) € 695,-

35) NED.INDIE 1864/1950 grote, belangrijke, hoogst interessante collectie/partij 
om uit te zoeken incl brieven kaarten, postwstukken, postgeschiedems enz , 
enz veel mooi en ongebruikelijk materiaal (duizenden zegels) Heel zeker een 
schatkamertje, ook voor specialist, wederverkoper € 2 500,-

36) INDONESIË 1945/ca 2005 coli incl doubletten mooi opgezet in 10 albums 
incl talloze goede postfr series en blokken cat w ruim 10 000,- euro) 
Praohtkoopi Nu € 680,-

37) REP.INDONESIE incl Rev per , Jap Bez , Weense Dr , Zd Molukken 
enz , enz gigantische partij/verz "rijp en groen" € 2 500,-

38) NED.NiEUW GUINEA 1950/1962 100% compleet engest 
(catw €334,80,106 postzegels) Nu € 75,-

39) NED.NIEUW GUINEA uitzoekpartij incl zeldzame prentbnefkaarten, stempels, 
poststukken, cunosa enz , enz veelzijdige, belangrijke prachtkoopi € 850,-

40) NED.ANTILLEN FDC's grote coli /partij incl voor- en meelopers, bijzonder
heden enz , enz vanaf E l , E2, E3 enz tot E240 merendeels onbeschreven 
(ruim 700 enveloppen' Incl topstukken' ENORM hoge cat w ') Nu € 395,-

41) ARUBA (xx) vanaf 1986 coli /partij complete postfnsse senes 
incl doubletten (cat w € 720,-) € 195,-

42) SURINAME 1873/ca 1950 fantastische coli /partij "rijp en groen" 
om uit te zoeken € 215,-

43) SURINAME belangrijke, grote coli /partij, de aanschafw bedroeg 
in abc enz ruim € 3 500,- In de voordeelaanbieding € 400,-

44) SURINAME 1873/1975 mooie verz ongestempeld 
(catw € 2 294,30, 686 versch postzegels, 15 bl) € 495,-

45) AFRIKAANSE LANDEN Nrd , Zd , Oost, West incl Liberia, Etiopie, 
Madagascar, Algerije Gabon, Gamereen enz , enz € 220,-

46) ALBANIË grote, belangrijke verzameling € 1 550,-
47) ARABISCHE STATEN enz leuke partij om uit te zoeken, veel motieven, 

ook vele complete senes, blokken (ruim 3000 postzegels') € 100,-
48) ARABISCHE STATEN alleen "plaatjesachtige" postzegels, blokken, motieven, 

talloze complete series (ruim 5000 postzegels), ook wat andere landen die 
postzegels in die sfeer uitgaven zoals Jemen etc € 275,-

49) ARABISCHESTATEN (Jemen, Fujeira, Quatar, Manama enz) gigantische 
collectie in 3 uitpuilende koffers, het betreft dus dat "plaatjesachtige" 
materiaal, maar incl veel zeldzaam en ongebruikelijk, velletjes, blokken en 
talloze complete senes incl postfris € 950,-

50) ARABISCHE WERELD in 2 uitpuilende koffers, veel motief, ook klassiek 
Belangrijke prachtkoop' € 350,-

51) ARGENTINIË o a klassiek, belangrijke partij € 1400 , -
52) AUSTRALIË grote, zeer interessante coli /partij om uit te zoeken, 

incl oud materiaal € 210,-
53) AUSTRALIË (incl Staten, gebieden etc) ook Nw Zeeland, gebieden etc) 

een fantastische coli /party' Uitzoekplezier in de overtreffende trap' 'n Droom 
van een partij die heel zorgvuldig uitgezocht dient te worden, naast prachtig 
klassiek ook talloze complete postfnsse senes € 3 500,-

54) BELGIË wat een leuke partij om uit te zoeken' Klassiek, blokken, talloze 
complete series, zeer veelzijdig en interessant, prachtkoop' € 350,-

55) BELGIË Spoorwegzegels, postpakketzegels, telegr etc 1879/ca 2000 
belangrijke verz /partij incl vele complete postfr series, ook opwindend 
stempelmatenaal (verz , restanten, dozen, zakjes, abonnementen 
etc , etc mol topstukken) € 1 250,-

56) BELGIË 1849/ca 2000 belangrijke coli /partij € 2 500,-
57) BELGIË 1849/ca 2005 belangrijke verz /partij om uit te zoeken incl mooi klas

siek en vele, vele postfnsse series, blokken enz , enz Koffer vol dozen, collec
ties, zakjes waann veel opwindend filatelistisch materiaal, vele topstukken Nu 
het geheel in de voordeelaanbieding, met te geloven, zoveel moois' € 5 000,-

58) BELGISCH CONGO collectie/partij incl mooi klassiek € 220,-
59) BOSNIË collectie € 140,-
60) BRAZILIË grote partij/verz incl veel klassiek in aantallen € 2 000,-
61) BULGARIJE grote omvangrijke partij om uit te zoeken, 

ook mooi klassiek € 175,-
62) BULGARIJE 1879/ca 2000 verz /partij vrijwel compleet met vele, 

vele extra's incl klassiek en grote handelaren-stock € 2 500,-
63) CANADA belangrijke coli/parti j om uit te zoeken, incl klassiek 

Pachtkoopi Nu € 700,-
64) CUBA grote, belangrijke collectie incl klassiek € 1 250,-
65) DENEMARKEN fantastische partij "rijp en groen" om uit te zoeken, 

incl klassiek € 200,-
66) DENEMARKEN 1851-2000 wat 'n mooie verzameling'(oven« O) € 550,-
67) DUITSLAND periode ca 1860/2000 in de ruimste zm des woords 

incl gebieden, kolomen enz , enz Prachtpartij om uit te zoeken € 125,-
68) DUITSLAND ca 1850/2005 'n droom van een partij/verz , koffer vol matenaal, 

ook veel klassiek, vol avontuur, veelzijdig, geschikt voor vele doeleinden, ook 
talloze complete postfnsse senes en topstukken Fundgrube' 
Cat w ruim € 6 000 - Nu € 200,-

69) DUITSLAND postwaardestukken grote verz € 250,-
70) D.D.R. ca 1948-1990 koffer vol met collecties, bneven, kaarten, 

curiositeiten etc , belangrijke prachtkoop' Nu € 350,-
71) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) 1872/2004 onvoorstelbaar grote, 

veelzijdige handelaren stock incl vele goede collecties en luxe topsenes, zeer 
geschikt voor handel/rondzendverkeer etc , ook vele postfnsse jaargangen 
etc , etc Over 't algemeen is de kwaliteit goed te noemen (door de hele partij 
ook wat andere landen, cat w ruim € 38 000,- plus-plus) Nu € 2 500,-

72) DUITSLAND-in-de-ruimste-zin-des-woords grote coli /partij waann veel 



zeldzaam en ongebruikelijk matenaal, ook klassiek € 8 000,

73) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) verzameling in ruim 50 albums 
incl talloze topstukken Catw HEEL ZEKER ruim € 2 5 0 000, Topobjecti 
"Once in a lifetime" € 18 000,

75) EGYPTE verz € 125,

76) ENGELAND ca 1870/2002 gigantisch grote partij om uit te zoeken waann naast 
veel algemeen massagoed ook vele complete postfrisse senes, autom boekjes 
etc , etc Zeer veelzijdige en interessante koop € 155,

77) ENGELAND partij om uit te zoeken, incl mooi klassiek € 320,

78) ENGELAND O enorme partij/verz om uit te zoeken, ook klassiek, maar 
daarvan geen "topstukken" € 350,

79) ENGELAND 1840/ca 1950 gigantische partij om uit te zoeken 
incl veel topmateriaali Koopjei € 3 500.

80) ENGELAND 1840/ca 2000 partij/coll groot, uitgebreid, belangrijk, 
incl zeer veel topmateriaal en, natuurlijk, zoals pnncipieel al onze 
aanbiedingen, altijd zeer gul, royaal "value for money" € 15 000,

81) ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN grote coli /partij om uit te zoeken, 
ten dele in insteekboeken € 600,

82) ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN enz ca 1850/2000 grote 
coli /partij, koopje' € 1 500,

83) ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN enorme "Fundgrube", uitpuilende koffer 
met prachtig materiaal zow/el postfns als gestempeld incl topmateriaal en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete series en mooi klassiek om uit te zoeken 
Belangnjke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessanti € 3 000,

84) ETHIOPIË ca 1900/2000 partij/coll zeer gevaneerd € 150,

85) FINLAND ca 1870/2000 fantastische partij/coll om uit te zoeken € 220,

86) FINLAND koffer met collecties/partijen enz incl mooi 19e Eeuws matenaal, 
belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat waarde' Koopje' € 2 550,

87) FRANKRIJK ca 1850/2000 'n droom van een partij/verz , koffer vol materiaal, 
ook veel klassiek, vol avontuur, veelzijdig, vele complete series, topstukken 
ENORM HOGE cat waarde € 225,

88) FRANKRIJK ca 1849/2000 belangrijke, hoogst interessante, veelzijdige collec

tie/partij, levenswerk van verzamelaar, met talloze topstukken, gestempeld, on

gestempeld/postfns, brieven, postgeschiedenis enz , per onderdeel (redelijk) 
uitgeprijsd ruim € 22 000,, nu in de voordeelaanbieding € 4 000,

89) FRANKRIJK grote collectiesvoorraad € 2 0 000,

90) FRANSE KOL.en GEB ca 1860/1985 grote partij/coll incl mooi klassiek en 
een zwaartepunt op vele zeldzame motiefzegels en series Nu € 800,

91) GEHELE WERELD grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken, gevarieerd, 
incl vele exotische landen (o a ruim 150 insteekboeken, albums etc en 
vele tienduizenden zegels, restanten, zakjes, doosjes etc 
incl ook mooi klassiek) € 700,

92) GEHELE WERELD ca 1850  2005 collectie, incl mooi klassiek, talloze 
complete postfrisse senes, exotische ongebruikelijke gebieden Fr Eng , I t , 
Sp kol in Afrika, Zd Amerika, / ^ l e enz veel los dat nog moet worden uitge

zocht opgezet, incl topmateriaal (ruim 200 albums, dozen, insteekboeken, vol, 
halfvol, leeg incl luxe, goed gevulde DavoChristal albums, totaal ruim 300 000 
postzegels enorme cat waarde') Per onderdeel uitgeprijsd oorspronkelijk 
€ 35 000,, cat w hier natuurlijk een veelvoud van € 4 500,

93) GEHELE WERELD grote voorraad collecties 
incl vele postfrislandenverzamelmgen € 6 000,

94) GEHELE WERELD immense coli /partij ('n auto vol) in albums volhalfvol

leegdozen, zakjes, honderdduizenden postzegels, incl vele exotische landen, 
belangrijk klassiek (ruim 400 albums, insteekb enz) € 10.000,

95) GEHELE WERELD ca 1845/1980 grote, belangrijke voorraad verzamelingen, 
vele landen ijzersterk vertegenwoordigd met vaak de zeer grote topstukken 
zoals Nederland met 80,101, Oostenrijk met Wipablok 1933 en de 
Rennerblokken enz , enz., enz in ruim 200 albums, insteekboeken enz , enz 
In de voordeelaanbieding, in delen uitgeprijsd voor ca € 300 000,

Nu € 7 5 000,

96) GRIEKENLAND ca 1900/2000 partij/coll in koffer, zeer veelzijdig, 
gevaneerd, zonder de echte grote toppers Nu € 250,

97) GRIEKENLAND, Kreta, gebieden etc grote partij/coll om 
uit te zoeken € 1.250,

98) HAWAÏ klassiek mooie verz € 1 250,

99) HONGARIJE grote verz incl klassiek, talloze complete betere senes, 
ook blokken ongetand, vele zeldzaamheden € 200,

100) HONGARIJE grote partij om uit te zoeken waarin veel avontuur incl 
vele complete senes en heel mooi en bijzonder klassiek € 300,

101) IERLAND koffer vol matenaal incl talloze complete senes, 
topstukken enz € 550,

102) IERLAND 1922/ca 2000 parti j /coll, smikkelen en smullen voor specialist, qua 
franje en sjeuigheid veel interessants boekjes, brieven, bijzonderheden 
stempels etc , etc Hoogst interessante veelzijdige prachtkoop' € 720,

103) INDIA incl klassiek, ook topnrs , ranteiten enz , veelzijdige gigantische 
collectie € 700,

104) ISRAEL 1948/2000 leuke prachtpartij om uit te zoeken, veelzijdig, incl oud en 
ouder met Tap enz ENORME cat waarde (in uitpuilende koffer) € 1000 , 

105) ISRAEL 1948  ca 2005 uitpuilende koffer met collecties in vele 
zeldzaamheden € 1 250,

106) ISRAEL 1948/ca 2000 gigantische handelarenvoorraad incl talloze belangrijke, 
zeldzame zegels en series Verder 'n ware hoorn des overvloeds ENORM hoge 
cat waardel Voorheen uitgeprijsd voor ca € 25 000,, nu met 80% korting op 
de oorspronkelijke vraagprijs € 5 000,

107) ITALIË 1860/2000 grote veelzijdige coli /partij mol eenmaal een verregaand 
complete verzameling Koopjei € 975,

108) ITALIË en gebieden (incl klassiek) "Fundgrube", uitpuilende koffer met 
prachtig materiaal zowel postfns als gestempeld mcl topmateriaal en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete senes en mooi klassiek om uit te zoeken 
Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessant' € 2 000,

109) JOEGOSLAVIË fantastische partij/coll "om uit te zoeken" incl talloze blokken, 
complete postfrisse series, ook veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal 
Prachtkoopi € 350,

110) JOEGOSLAVIË "Fundgrube" uitpuilende koffer met prachtig materiaal 
zowel postfns als gestempeld incl veel topmatenaal, curiositeiten, velletjes, 
blokken en vele zeldzaamheden incl talloze complete senes en mooi 
klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en 
hoogst interessant' € 1 000,

111) LIECHTENSTEIN enorme, belangrijke, partij/collectie, voor 'n fractie 
van de oorspronkelijke aanschafwaarde Prachtkoopi € 755,

112) LUXEMBURG ca 1850/2000 collectie, zowel gest , engest als postfns, 
incl vele belangrijke series Spotkoopje' € 650,

113) LUXEMBURG 1852/2000 grote koffer vol collecties, klassiek "rijp en groen", 
partijen, restanten enz , enz , waaruit zeker eenmaal een bijna complete 
verzameling te halen is Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop, 
ENORM hoge cat waarde' € 3 000,

114) MEXICO partij/verz € 195,

115) MADAGASCAR (en Rep Malgache)penode ca 1900/1980 € 375,

116) MONTENEGRO 1874/1913 grote partij/verz klassiek € 1300 , 

117) NOORWEGEN 1855/ca 2000 belangrijke coll/partij € 700,

118) NOORWEGEN 1855/ca 2000 grote, belangrijke handelarenvoorraad, 
veel leuker klassiek in aantallen € 10 000,

119) OOSTENRIJK ca 1850/2000 grote partij/coll om uit te zoeken, 
veel plezier, avontuur € 205,

120) OOSTENRIJK ca 1850/2000 gigantische collectie/partij waarin veel 
topmateriaal € 2 550,

121) POLEN grote partij/coll € 175,

122) POLEN ca 1850/2000 belangrijke verz incl veel zeldzaam 
ongebruikelijk materiaal Prachtkoop' € 850,

123) POLEN ca 1850/2000 topverz incl veel zeldzaams zoals ook proeven, 
een schatkamertje voor wederverkoper/specialist € 4 500,

124) PORTUGAL (O/xx/x) gigantische grote, veelzijdige partij/collectie om uit te 
zoeken incl klassiek, postgeschiedenis, ranteiten en talloze complete 
postfnsse series Belangrijke prachtkoop' € 2 300,

125) PORT.KOL.&GEB ,overw klassiek Mooie coli € 285,

126) ROEMENIE immense coli /partij om uit te zoeken, veel klassiek en 
talloze zeldzame series, zegels blokken etc € 1 050.

127) RUSLAND ÄRuss.Geb enz periode ca 1880/2000 enorme partij/coll om uit 
te zoeken, zowel klassiek, vellen, veldelen blokken talloze complete series 
postfns, ook Ijzersterk 20er 30er, 40er en 50er jaren enz (twee uitpuilende 
koffers met zakjes, dozen, albums, collecties, insteekb enz , enz , belangrijke 
prachtkoop, ENORM hoge cat waarde, meer dan 25000 postzegels) 
Per onderdeel REDELIJK geprijsd ruim € 9 000,

Nu in de voordeelaanbieding € 1 800,

128) RUSS.GEBIEDEN, zowel klassiek als modern matenaal, 
zeer veelzijdig en interessant Prachtkoop' € 255,

129) SERVIË klassiek droom van een coli/partij incl veel topmateriaal € 3 500,

130) SPAANSE KOL.&GEB , klassiek, modern (incl het plaatjesachtige 
materiaal), vele complete senes, pfr, motieven € 300,

131) SPANJE twee koffers vol collecties, partijen enz , enz incl mooi, 
veelzijdig klassiek, blokken, talloze complete senes 
Belangrijke prachtkoop, spotkoopje Nu € 1 500,

132) TSJECHOSLOWAKIJE, incl Slowakije, Tsjechië nieuw & oud 1918  2005 
partij/coll in 4 uitpuilende koffers, incl veel "creme de la creme" zoals velletjes, 
zwartdrukken, proeven, varianten, afwijkingen HEEL ZEKER de mooiste 
collectie die er van dit fascinerende verzamelgebied ooit aan de markt was 
(ook ter ondersteuning wat speciaalcatalogi, handboeken) Ten dele is deze 
uitzonderlijk mooie verzameling tentoonstellingsmatig opgezet "Once in a 
lifetime" Oorspronkelijke in delen uitgeprijsd € 50 000,

Nu in de voordeelaanbieding € 15 000,

133) TUNESIË partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en 
betere/zeldzamere stukken € 300,

134) TURKIJE grote, gezellige avonturensnuffeluitzoekpartij waar qua 
franje en sjeuigheid erg veel aanzit, incl zeldzaam/exclusief materiaal, 
ranteiten/foutdrukken/klassiek etc , etc Belangrijke prachtkoop' € 480,

135) TURKIJE 1863/ca 2000 onvoorstelbaar mooie en hoogst interessante, 
veelzijdige partij om uit te zoeken € 1 600,

136) VATICAAN grote coli/parti j om uit te zoeken € 150,

137) VENEZUELA partij/coll incl klassiek € 250,

138) VENEZUELA ENORM grote verz/partij € 2 400,

139) VER.EUROPA ca 19562005 gigantische partij/verzameling merendeels 
postfns waarin naast de z g gewone blokken, zegels en series ook vele 
cunositeiten en bijzonderheden Spotkoopje' € 625,

140) VER.EUROPA FDG'S 1956 > heden een onvoorstelbaar grote, 
gespecialiseerde uitgebreide collectie incl vele blokken, velletjes e d 
(ruim 3000 eerstedagenveloppen, onbeschreven) Nu € 2 000,

141) VER.STATEN van Amenka grote partij om uit te zoeken, incl klassiek, 
veelzijdig, erg leuk geheel, spotkoopje' € 200,

142) VER.STATEN van Amerika gigantische leuke, gezellige partij incl klassiek om 
uit te zoeken' Zeer veelzijdige en hoogst interessante prachtkoop' € 500,

143) VER.STATEN van Amenka 2 koffers vol met materiaal "rijp en groen" 
erg leuk om uit te zoeken, ten dele in albums/insteekboeken etc , etc. 
Belangrijke prachtkoop' € 3 500,

144) IJSLAND leuke partij om uit te zoeken € 210,

145) ZUID AFRIKA en gebieden partij om uit te zoeken € 175,

146) ZUID AFRIKA en gebieden incl klassiek/oud matenaal grote 
collectie/partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant' € 500,

147) ZUID EN MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 coli /partij, 
veelzijdig en zeer interessant € 250,

148) ZUID en midden Amerika ca 1850/1975 koffer vol fantastisch filatelistisch 
matenaal, een ware hoorn des overvloeds van fantastisch mooi klassiek 
Belangrijke prachtkoop' € 5 500,

149) ZWEDEN ca 1858/ca 2000 zeer interessante en veelzijdige avonturenpartij 
w 1 veel prachtig matenaal Niet te geloven, heel mooi, spotkoopje' € 550,

150) ZWITSERLAND, klassiek z g "bedarfsbneffe", zeldzame enkelfrankenngen 
enz (duizenden stuks) € 2 500,

Bij vooruitbetaling boven de € 450 ,  3% korting, boven de € 2250, 5% 
Levertijd alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a u b uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch 
INGgironr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABNAMRO Bankrek.nr: 54.01.81.307 
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MUNTEN' & POSTZEGEL ORGANISATIE 

Aankomende Postzegel- en Muntenbeurzen: 

Etten-Leur 4 december De Nobelaer, 
A. van Berchemlaan 2 

Rotterdam 
Regardz Airport hotel 

icr Rotterdam 
Vliegveldweg 59-61 

WWW.MPO.NL 

De volgende halfjaarlijkse MPO-postzegelveiling waar 
ook ansichtkaarten en varia geveild worden, vindt plaats op 

24 & 25 februari 2012. 
Inleveren voor deze veiling kan nog tot 30 december 2011. 

Wilt u uw verzameling laten veilen'? Neem dan contact op 
met MPO en wij verzorgen professionele begeleiding van 

taxatie tot veiling. 

Kantooradres MPO: Energieweg 7, 3401 MD IJsselstein 
Tel: 030-6063944 - Fax: 030-6019895 - WWW.MPO.NL 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 
beginnende als de gevorderde verzamelaar 

(en ook voor de wederverkoper). 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden. 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten. 

tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail: wmhoekstra@home,nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandei 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Firma Hemerik in Rotterdam vraagt te koop 
China tegen de hoogste dagprijzen. 

l i l 

Op onze website vindt U de hoogste inkoopprijzen. 
Het loont absoluut de moeite dit even na te kijken. 

www.buyprcstainps.nl 

http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NL
http://www.buyprcstainps.nl


A unique 
collection 

stamps from the Grand Duchy 
of Luxembourg 2011 

23 postagestamps, 
as well as 2 philatelic blocks, 

one stamp booklet + one "monochrome print" 
of the special stamp "Christmas" in one album. 

Philatelie IP&T 
LUXEMBOURG 

Office des Timbres  L2992 Luxembourg  Telephone: (1352) 4088 8840  www.philately. 

^ 

Please send this order form to 
Office des Timbres  L2992 Luxembourg 

Please send more information about a subscription to Luxembourg 
postagestamps 
Please send me the annual collection 2011 together with your invoice, 
for only 30,00 € (no extra charges for sending) 
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SANDAFAYRE 
THE WORLD'S MOST EXCITING 

STAMP SALES! 
%ndafayre "f 

Hunter 

• No.l Choice for Collectors 

• Weekly Sales Catalogues or Online 

Thousands of Stamps & Collections From 
_ _ ^ Around The World 

^ ^ INTRODUCTORY 
CATALOGUES 

OR VISIT OUR WEBSITE 

www.sandafayre.com 

Sandafayre 
Don't delay request your free catalogue 

or visit our website today! 

www.sandafayre.com j 
! > « . — « , « . « . • ■ _ _ « « . « . « • — — — « _ « . » . » • « . «  . — •   . « « . , 

Please send me my FREE mtroductory Sandafayre catalogues 
^ 

Address 
I 
* Postcode 
! 
, Enter details below if you would like to be added to the Collectors Register 
* My collecting interests are 
i 
I Email {NL 
k — « » . _ —  . _ • . « . _ » — — — —  i  . — — — — —   — _ . » ~ _ » j 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK 

http://www.philately
http://www.sandafayre.com
http://www.sandafayre.com
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JAARLIJKSE PRIJZEN FIUTELIE UITGEREIKT 

Tijdens een feestelijk na
jaarsdiner op 12 november 

— in Soestduinen heeft de 
° Sticliting Nederlandscli 
^ Maandblad voor Philatelie 
^ de prijzen voor Filatelie 
s jaargang 2010 uitgereikt 

'^ aan de winnaars. Voorzit-
^ ter, de heer G.C. van 
^ Balen Blanken reikte de 
^ volgende prijzen uit: 
2 De Wisselbeker voor 
= Thematische Filatelie met 

^ T . oorkonde ging naar de 
7 M heer F. Boeren voor zijn 

artikel "Iedereen gelooft 
in Sinterklaas", (i) 
De "Leon de Raay"-me-
daille met oorkonde ging 
naar de heer W. Maassen 

voor zijn voor zijn artikel 
"Belangrijke Roemeense 
collecties". (2) 
De "L.H. Tholen"-trofee 
met oorkonde werd toe
gekend aan de heer M.W. 
de Jong uit Waddinxveen 
voor zijn publicaties over 
stempels en brieven in de 
uitgaven van de Histori
sche Kring Waddinxveen. 
(3) 
'Beter laat dan nooit' 
werd de zilveren mede
werkerplaquette alsnog 
toegekend aan de heer 
K. Verhulst wegens zijn 
tienjarige rubriekredac-
teurschap; (5) De bronzen 
medewerkerplaquette was 

bestemd voor de heer B. 
Mol wegens zijn tienja
rige lidmaatschap van de 
Raad van Toezicht van de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Phila
telie. (4) Tenslotte werd 
de heer B. Van Teylingen 
gehuldigd wegens zijn 
dertigjarige bestuurs-
lidmaatschap van de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Phila
telie. (6) Hij is benoemd 
tot Lid van Verdienste. 
Alle winnaars van harte 
gefeliciteerd en hopelijk 
tot volgend jaar! 

BESTE WENSEN! 

Nu alweer de laatste editie 
van dit jaar 2011 op uw 
deurmat ligt, wordt het 
traditioneel weer tijd voor 
bezinning, bespiegelingen 
en een terugblik op het 
afgelopen jaar. Hierbij ko
men bij ons vragen op, hoe 
de filatelie in Nederland er 
momenteel voor staat en 
wat de rol van ons maand
blad hierin is. We hebben 
structureel door natuurlijk 
verloop te maken met min
der leden en abonnees in 
aantal, maar gelukkig niet 

in enthousiasme! Het laat
ste postkantoor is dicht, 
het einde van een tijdperk? 
Kijken we naar 2012, dan 
hopen we u te mogen 
blijven bedienen met ons 
maandblad, website en 
sociale media Facebook 
en Twitter. Namens alle 
bestuursleden en mede
werkers bij Filatelie alvast 
hele prettige 'gefilateleerde' 
kerstdagen en een 'geze
geld' Nieuwjaar gewenst! 

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

Breda 
PV Breda: D.G.M. Touw, 
Somerweide 14, 4824 EW 
Breda, telefoon 076-
5418419. 

Hardinxveld-Giessendam 
PV De Philatelist: 
wijziging telefoon 06-
20111834. 

's-Hertogenbosch 
's-Hertogenbossche 
Filatelistenvereniging: 
wijziging e-mailadres: 
secrrtaris-hjv@i(pnmail.nl. 

Winterswijk 
FV "De Klomp": nieuwe 
secretaris: P.H.A.M.F. 
Brouwer, Leliestraat 22-2, 
7101 CJ Winterswijk, 
SPHAMFBrouuJer@ 
kpnmail.nl. 

WIE ONTDEKTE CLIPPERTON? 

Wie of wat is Clipperton? 
Voor de meesten is dit 
een onbekende naam. 
Gelukkig brengen de 
Franse posterijen hier 
verandering in met de 
uitgifte van een bijzondere 
zegel. Hiermee wordt de 
ontdekking van de atol in 
de grote Oceaan herdacht. 
Volgens de Fransen wordt 
de ontdekking van het 
minuscule stukje koraal
eiland toegeschreven aan 
twee Franse zeelieden 
die 200 jaar geleden met 
hun schepen de oceaan 
doorkruisten. Sindsdien 
worden Gustave Charles 
Martin de Chassiron en 
Michel Dubocage als de 
ontdekkers van het eiland 
beschouwd. 
Maar is dit ook zo? 
Opmerkelijk is, dat het 

FRANCE 1,00€ 

eiland een Engelse naam 
heeft. Deze naam wordt 
toegeschreven aan de 
Britse piraat John Clip
perton die al eerder in het 
gebied aanwezig was. Hij 
gebruikte het eiland als 
basis voor zijn aanvallen 
op Spaanse schepen. Het 
geven van een naam kwam 
waarschijnlijk niet op in 
de gedachten van deze 
zeerover. 
Maar er is nog iemand die 
zelfs nog voor Clipperton 
het eiland in het vizier 
kreeg. Rond 1520 zeilde 
de Portugese ontdek
kingsreiziger Fernao de 
Magalhaes, bij ons beter 
bekend als Ferdinand Ma-
gelhaan, op zijn reis rond 
de wereld langs het eiland. 
Hij was dus de eerste die 
het eiland ontdekte. Wel 
hebben de Fransen op het 
eiland het nu voor het zeg
gen. Het eilandje, op 1.300 
km uit de Mexicaanse 
kust, wordt bestuurd door 
de ministervan Overzees 
Frankrijk. Het heeft een 
oppervlakte van 7 m2 en is 
onbewoond. 

http://kpnmail.nl


Met de verkoop van 
kinderpostzegels en 
kaarten hebben leerlingen 
uit groep 7 en 8 met een 
recordopbrengst van 
€ 10 miljoen dit jaar meer 
geld dan ooit bijeenge
bracht. Dat maakte Stich
ting Kinderpostzegels 
Nederland samen met 
kinderen van basisschool 
De Krijtmolen onlangs 
bekend. In 2010 bracht de 
actie nog € 9,9 miljoen 
op. Directeur Kinderpost
zegels Ilja van Haaren rea
geerde: "We hopen al een 

paar jaar op dit magische 
bedrag van € 10 miljoen. 
Het is fantastisch dat het 
de kinderen dit jaar is 
gelukt, zeker gezien de 
huidige economische om
standigheden. Natuurlijk 
is het de vraag waarom 
dit jaar die magische 
grens van € 10 miljoen is 
bereikt. Wij verklaren dat 
door het enthousiasme 
van de kinderen die mas
saal langs de deuren zijn 
gegaan. Het mooie weer 
van afgelopen september 
hielp daar zeker bij." 

VROLIJKE KERST OP KERSTEILAND 

De kerstzegels vliegen 
ons weer om de oren. 
Uit alle hoeken van de 
wereld worden wij op de 
komende feestdagen, ook 
filatelistische, opmerk
zaam gemaakt. Religieuze 
thema's worden hierbij 
afgewisseld met meer 
luchtige onderwerpen als 
kerstbomen, hulsttakjes 
en versieringen in allerlei 
vormen. 
De zegels die de ei
landengroep onder de 
naam Christmas Island 
uitgeeft, geven een beeld 
van een uitermate vrolijke 
kerstman. Op de zegel van 
55c zien we hem samen 
met een krab aan een 
stuk vuurwerk trekken. 
De tweede zegel, met een 

waarde van $ 1.50, toont 
hem in het water met zijn 
snorkelspullen in de hand. 
Op beide zegels wordt hij 
omringd door veel van het 
fraais, dat de eilanden op 
het gebied van flora en 
fauna te bieden hebben. 

ZEGEL VOOR FRANS RUGBYTEAM 

Tijdens het afgelopen 
najaar in Nieuw-Zeeland 
gehouden wereldkam
pioenschap rugby is 
het Franse team op de 
tweede plaats geëindigd. 
In de finale moest het 
Franse team het onderspit 
delven tegen de Nieuw-
Zeelanders, beter bekend 
als 'The all Blacks'. In 

Nieuw-Zeeland heeft rug
by de status van nationale 
sport en veel inwoners 
beschouwen het als on
losmakelijk onderdeel van 
hun cultuur. Het Nieuw-
Zeelandse team werd voor 
de tweede keer wereld
kampioen. Met een nipte 
nederlaag (8-7) werden de 
Fransen naar de tweede 
plaats verwezen. De 
Franse posterijen zagen 
in dit resultaat aanleiding 
om een speciale zegel 
uit te geven. Op de dag 
van de finale, 23 oktober, 
verscheen een zegel van 
€ 0.60 in vorm van een 
rugbybal met de nationale 
kleuren voorzien van de 
tekst 'Bravo et Merci!'. 

ITALIAANSE VELDSLAGEN 

Begin november versche
nen bij Posta Italiane 
twee velletjes met elk drie 
zegels, waarop Itali
aanse veldslagen staan 
afgebeeld. Volgens de 
postadministratie zijn 
deze veldslagen voorafge
gaan aan de eenwording 
van Italië. De laatste 
aflDeelding, de slag bij de 
rivier Isonzo, vond echter 
plaats tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Bij Izonzo, 
in het huidige Slovenië, 
vochten de Italianen 
twee jaar lang met het 
Oostenrijks-Hongaarse 
leger. In twaalf veldslagen 
lieten honderdduizen
den het leven. De zegels 
geven een beeld van de 

veldslagen bij Pastrengo 
(1848), Solferino (1859), 
Volturno (i860), Bezzecca 
(1866): Breccia di Porta 
Pia (1870), Isonzo (1915-
1917). De waarde van de 
zegels is € 0.60. 

ZEGELS CHINESE POSTEX WUXI 

In de Chinese stad 
Wuxi werd afgelopen 
maand de 27e editie 
van de Aziatische 
Internationale Post
zegeltentoonstelling 
gehouden in het Wuxi 
Taihu International 
Expo Centre. Wuxi is een 
industriestad aan de rivier 
Taihu in het deltagebied 
van de rivier Jangtsekiang 
met ongeveer vijf miljoen 
inwoners. 
Op de tentoonstelling 
werd in 1.300 kaders 
een keur aan bekende 
internationale verzame
lingen getoond. New 

Zealand Post bracht ter 
gelegenheid hiervan een 
speciaal blokje uit. De 
met uitsterven bedreigde 
Chinese panda wordt hier 
vergezeld van de kiwi, de 
nationale Nieuw-Zeeland-
se vogel. De ronde zegels 
van $ 1.20, i.go en 2.40 
waren als losse zegels 
reeds uitgegeven op 6 juli. 

ESCHER EN 
DE FIUTELIE EXPO 

In het afgelopen maartnum
mer schreef lan Vogel een 
artikel over M.C. Escher en 
de Filatelie. Daarop ontving 
hij leuke reacties van de 
Amerikaanse Escher-kenner 
en galeriehouder Jeffrey Price 
(UJwui.artistsmarket.com). In 
overleg met Vogel heeft Price 
het artikel bewerkt, vertaald 
en uitgebreid met nog een 
postzegelontwerp van Escher 
(zie afb.). Deze vertaling is 
te lezen op de website van de 
ZuidHollandse vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
(lüUJUJ.zhpu.ni). Price heeft van 
25 november tot 30 december 
een kleine tentoonstelling in 
zijn galerie over M.C. Escher 
and Philately Meer info: 
Artists' Market, 163 Main 
Street, Norwalk, Connecticut 
06851 USA, tel. 203-846-
2550. Een catalogus, op basis 
van het vertaalde artikel, 
is beschikbaar voor $25 
te betalen via Paypal (incl. 
wereldwijde verzending per 
luchtpost) email: 
jefl̂ artistsmarkrt.com 

FILATELIE OP HOOG NIVEAU 

Tijdens de internationale 
postzegeltentoonstel
ling Monaco Phil in het 
Postzegel- & Muntenmu
seum van Monaco werden 
bijzondere verzamelingen 
tentoongesteld van 2-4 
december. Er waren delen 
te zien uit de 'koninklijke 
verzamelingen' van de 
Britse vorstin Elizabeth 
II en de Monegaskische 
prins Albert. Hoogte
punten van de tentoon
stelling waren een 'Post 
Office' ld op brief van 
Mauritius uit 1847 en een 
brief met twee Indiase 
zegels luit 1854, waarop 
het portret van koningin 
Victoria kopstaand is 
gedrukt. Ook een onlangs 
gereconstrueerd blok van 
de Deense 2 Riksbanks-
killing-zegel uit 1852 was 
een blikvanger. Op de eer
ste dag van het evenement 
verschenen twee zegels 
van Monaco: een zegel 
voor het 25-jarig bestaan 
van de liefdadigheidsactie 

Telethon (€ 0.60) en een 
zegel met de trofee van de 
Grand Prix Ascat (€ 0.78). 
Deze prijs wordt dit jaar 
toegekend aan prins 

Albert II van Monaco. De 
prins is, samen met zijn 7 9 5 
echtgenote prinses Char-
lene, afgebeeld op het ze
gel dat in een blokje (€ 5) 
verscheen ter gelegenheid 
van MonacoPhil. 



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

POSTCROSSING 

Op 14 oktober 2011 werd 
een blok uitgegeven met 
10 zegels  5 voor binnen 
Europa en 5 voor de 
Wereld! De zegels zijn 
gedrukt bij LoweMartin 
in Canada in 5kleuren 
offset met stochastisch 
raster (de 4 CMYKkleu

ren plus fosfor) met het 
zegelformaat 36x25mm 
en voorzien van een kam
tanding 13.333:12.800 
met 24/16 tanden hor./ 
vert. Oplage 313.000 
blokken. Ontworpen door 
Declan en Garech Stone 
uit Ierland. Productbar
code +70227, artikelnum
mer 311361. 

GOLDEN EARRING 

Op 10 oktober verscheen 
een nieuwe achterdeur
zegel via de voordeur! Als 
vastkaderzegel  vierkant 
net als de vogels  de 
eerste uit een reeks van 
25 blokken gewijd aan de 
Nederlandse popmuziek. 
Op elk zegel staat ver
kleind een code net als bij 
de zangvogels waarmee 

via een mobieltje [iPhone 
of android] met een op 
het internet op te halen 
programmaatje [app] 
de muziek kan worden 
beluisterd! Leuke gadget 
maar ik koop liever 
een echte plaat van die 
jongens! Of zoek ze op bij 
YouTube! De zegels zijn in 
5kIeuren [4  CMYK plus 

fosfor] offset gedrukt bij 
JESSP in Haarlem. 
Nog op stapel staan o.a. 
Cuby and the Blizzards 
[van de onlangs overleden 
Harry Muskee] en van de 
postiggo Nederlandsta
lige pop De Dijk. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 1 1 

Op 14 oktober  tijdens 
Postex in Apeldoorn  ver
scheen een blok van tien 
dezelfde zegels, alsmede 
een prestigeboekje met 
deze zegel en een uit
voerige beschrijving van 
de geschiedenis van de 
Koningin Wilhelminaze
gel naar het ontwerp van 
Sem Hartz. Samenstelling 
van de postzegel door Bart 
de Haas. 

Gedrukt in offset bij Joh. 
Enschedé, Haarlem. Er 
is gebruikt gemaakt van 
iriodininkten waarmee 
een ruimtelijk effect 
wordt gecreëerd zoals 
we die ook al kennen 
van de nu lopende Kon. 
Beatrix zegels. Oplage 
van de blokken: 147.000. 
Productbarcode +72092 
en artikelnummer 31461. 

796 

>■• .'i'.t fT r rn JM: ' 1 i1 r i 

(•rfwrfutMsi'rititßd^firfiöf'* 

KINDERPOSTZEGELS 2 0 1 1 

Op 8 november 2011 
verscheen het jaarlijkse 
kinderzegelblok met 6 
verschillende zegels met 
toeslag. Thema „Geef kin
deren een veilig thuis". 
Gedrukt in 5kleuren 
[4  CMYK plus fosfor] 
rasterdiepdruk op de 
ATNdruk van de rolpers 
van De La Rue, Dunsta

ble in Engeland. In een 
oplage van 4.770.000 
blokken. Productbarcode 
+70876 en artikelnum
mer: 311560. 

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


SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

UITGIFTEPROGRAMMA 2012 

I De wenszegels die in november uitkwamen 
waren de laatste officiële uitgebrachte zegels 
in België dit jaar! In december zijn de verza

melaars gevrijwaard van nieuwe uitgiften. 
I Niet elke postadministratie [al dan niet 
I geprivatiseerd en zonder postzegeluitgevende 
concurrenten] heeft zoveel compassie met de 
filatelisten... 

Als je ziet hoe soms een postbedrijf de verza

melaars serieus neemt  of niet serieus neemt 
 en het bekend maken van wat er uitkomt 
en waar de zegels te krijgen zijn en in welke 
vorm, uitstelt tot het laatste moment; het 
bekendmaken van het uitgifteprogramma 
voor het komende jaar neer laat komen op het 
uitgeven van een puur tekstueel A5je, dan 
heb je de neiging om eerder te spreken van 
pesterijen dan posterijen.... En inmiddels zijn 
we al enkele jaren gewend aan een dergelijke 
voorkeursbehandeling en is het een ongeken

de weldaad te mogen ervaren hoe in een ander 
land omgesprongen wordt met de postzegel

verzamelaar! 

Uiteraard, hebben we het hier over België! 
De gewoonte is alweer enkele jaren om medio 
oktober/november bekend te maken welke 
postzegels er het komend jaar gaan verschij

nen! Hiertoe wordt een ruimte afgehuurd in 
de omgeving van Brussel  vroeger ook in de 
Zegelwerkplaats te Mechelen en krijgt niet 
alleen de pers een uitnodiging, maar ook ruim 
honderd vertegenwoordigers van de postzegel

verenigingen en uiteraard de hoofdrolspelers 
van de postzegel: de makers en ontwerpers! 
In een ruim één uur lang durend spektakel 

dit keer op 8 november in het Wolubilis in St. 
StevensWoluwe  worden de nieuwe zegels 

groot geprojecteerd en kunnen de ontwer

pers hun zegels toelichten, al dan niet via een 
videofilm. Ook de beleidsbepalers van de 
posterijen  bpost  komen aan het woord en 
de mensen van de zegeldrukkerij te Mechelen! 
Hoe zeer ook bpost dan geprivatiseerd mag 
zijn, het is geen reden om naar de ultieme 
Europese smoes te grijpen en onder het mom 
van openbare aanbestedingen je te laten over

geven aan het principe van het mag eigenlijk 
niets kosten! De Belgische postzegel is nog 
steeds een visitekaartje! Niet alleen van bpost 
maar ook van België zelf! En dit impliceert, 
dat het geen sluitpost kan en mag zijn. Bpost, 
chapeau! 
Na afloop van de presentatie was er ruim

schoots de gelegenheid om de zegelontwerpen 
in groot formaat te bekijken tijdens een recep

tie onder het genieten van een glas champagne 
danwei een Westmalle Triple. De betrokken 
ontwerpers waren uiteraard aanwezig en ston

den open voorvragen en nadere toelichting 
aan de hand van de voornoemde, tentoonge

stelde zegelontwerpen. 
Iedereen krijg na afloop bij inlevering van de 
badges de prachtige map met alle gekleurde 
afbeeldingen van de zegels zoals die in 2012 
zullen verschijnen! En de pers kreeg daarbij 
ook nog een CDRom met alle digitale afbeel

dingen die nodig zijn bij een publicatie later 
over deze zegels! 

Vügfitejprogramma 2012: 
1. 16.01.1012 Mayakalender blol<met 5 zegels 

ontiuerpMVTM'

2. i5.oi.20i2 Trappistenbier  blol< met 6 zegels  ont

uierp MVTM 
3. 16.01.2012 Fabelwezen honaboekje met 10 zegels

ontmerpjam. Meersman 
4. 15.02.2012 Schrijf elkaar  boekje met 5 zegels

ontiDerp Brody Neuenscliujander 
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5, 13.02.2012 visit Belgium  blok met 2 zegels  ont

luerp E. Vermeulen 
5. 15.02.2012 De wereld m kaart  blok met 2 zegels

ontujerp MVTM , grauure Guillaume Broux 
7. 12.05.2012 Franco Dragone  boekje met 5 zegels 

ontwerp Jean Libert 
8. 16.04.2012 Ondergang ran de Titanic  blok met 

twee zegels in 5D (inci, bril)  ontwerp FranfOis Schui

ten 
g. 16.04.2012 Gezelschapsdieren  hangboekje met 10 

zegels  ontwerp Kris Coppetiers 
10. 21,05.2012 50jaarona^iankclijkheid Rwanda en 

Burundi  2 blokken met elk 5 zegels  ontwerp Gert 
Dooreman 

11. 2i.05.20i2jefGeys  blok met 10 zegelsontwerp Jef 
Geys 

12. 21.05.2012 OlympicGflmcs, Londen blokmct5 
zegels  ontwerp Els Vandeuijucre 

15. 25.06 2012 Pierre Alechinsky  boekje met 10 zegels

ontwerp MVTM 
14. 25,06.2012 Filateliezondergrcnzen  uitgijtesamen 

met Monaco  blok met 10 zegels  ontwerp Jean Libert 
15. 17,09.2012 Belgie Stripland  blok met 10 zegels

ontwerp MVTM 
16. 17.0g.2012 Zeilschip Zenobc Gramme  blok met 10 

zegels  ontwerp William Vance 
17. 17.0g,2012 Plak een boomblad  hangboekje met 10 

zegels  ontwerp Roel Jacobs 
18 08,10,2012 Jacobjordaensblok met 10 zegels

ontwerp Luc Deryke 
ig, 08,10,2012 Sint Maarten blokuan 10 zegels

ontwerp Pieter Gaudesaboos 
20. 08.10.2012 Condroz uoorop  blok met 5 zegels

ontwerp Bart van Leuven en Inge van Damme 
21. 2g.10.2012 De markt uan Brugge  blok met 5 zegels 

 ontwerp Jean Libert, grauure Guillaume Broux en 
kanten hoekgelaserd 

22. 2g,10,2012 Emdejaarszegels = twee hangbockjes 
met 10 zegels  ontwerp Fre'de'ric Thiry 

* MVTM het ontwerpersduo Myriam Voz en Thiery Martin 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0 1 8 3  4 0 39 52 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen i 
bronvermelding. 

Het autoprogramma Top 
Gear is een van de popu
lairste tv programma's 
van dit moment. Dat is 
voor een groot deel te 
danken aan de eigenv^ îj
ze manier waarop Jeremy 
Clarkson, Richard Ham
mond en James May het 
programma presenteren. 
De vele fans van Top 

Gear smullen van de 
vaste onderdelen die 
steeds weer terugkeren. 
De speciale "challenges" 
zijn telkens goed voor 
bewondering en hilariteit. 
De post van het Eiland 
Man heeft zes van die 
bijzondere uitdagingen 
afgebeeld op speciale 
Top Gear postzegels. 
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Heb je ze indertijd op 
tv gezien: de bijzondere 
caravan, de zeilauto, de 
Reliant Space Shuttle, de 

poolauto, het caravan
luchtschip en de Ham
merhead Eagle iTrust 
electrische auto? 

HET CIRCUS IS WEER 
IN DE STAD! 

VERSCHOVEN DECEMBERZEGELS 
Toen wij afgelopen zomer 
vroegen om verschoven 
Decemberzegels aan 
ons te melden, konden 
we niet vermoeden dat 
er zo veel lezers daarop 
zouden reageren. Het is 
wel duidelijk; vorig jaar 
zijn er verschillende ver
schoven Decemberzegels 
in omloop gekomen en 
gewoon op de kerstpost 
geplakt. De vraag of deze 
zegels zeldzaam, en dus 
veel waard zijn, kan dan 
ook met een simpel nee 
beantwoord worden. Dat 
neemt niet weg dat ze wel 
een leuke aanwinst voor 
je verzameling zijn. We 
vermoeden dat er zo links 
en rechts nog wel ver

schoven Decemberzegels 
zullen opduiken. Blijf dus 
opletten als je envelop
pen met de Decemberze
gels van vorig jaar krijgt. 
Ook kan het geen kwaad 
om afgeweekte exem
plaren goed te bekijken, 
je weet maar nooit. Ook 
de Decemberzegels van 
andere jaren kunnen ver
rassingen opleveren. Ton 

Cornet stuurde ons een 
verschoven exemplaar uit 
20o8. Zo zie je maar hoe 
gewoon materiaal soms 
toch niet zo gewoon is. 
Tot slot willen we alle 
lezers die op onze oproep 
gereageerd hebben van 
harte bedanken voor de 
moeite die ze genomen 
hebben om ons te mailen, 
schrijven en te bellen. 

Vind jij het ook zo leuk 
om naar het circus te 
gaan? Veel kinderen 
kunnen niet wachten tot 
het circus weer in hun 
stad zijn tenten opslaat. 
Voor alle circusliefheb
bers heeft PostNLin 
oktober een leuk velletje 
uitgegeven. De aanlei
ding daarvoor was het 
eeuwfeest van het Circus 
Herman Renz. Op tien 
zegels zie je een aantal 
acts die bij het circus 
horen: een vuurspuwer, 
een slangenmens, een 
clown, een olifant, een 
evenwichtskunstenaar, 
een acrobaat, een leeuw, 
een menselijke piramide, 
een circuspaard en een 
koorddanser. 
Het Circus Herman Renz 
is een van de grootste 
circussen van Europa. De 
afgelopen honderd jaar 

werd het circus geleid 
door vier generaties 
van de familie Van der 
Vegt, De naam Renz 
verwijst naar een van 
de bekendste Europese 
circusondernemingen uit 
de negentiende eeuw. Wie 
van jullie wel eens naar 
Bassie en Adriaan heeft 
gekeken, kent het Circus 
Renz ook van de tv. De 
twee clowns gebruikten 
het circus als decor voor 
hun tvprogramma's. Zelf 
traden ze ook regelmatig 
in de piste op. 
Er komt heel wat kijken 
bij een goed circus. Er 
werken bij het Circus Her
man Renz 85 mensen van 
12 verschillende nationali
teiten. Met elkaar zorgen 
ze ervoor dat er zo'n 350 
voorstellingen per jaar in 
40 steden en dorpen kun
nen plaatsvinden. 

DE REDACTIE VAN 
DE POSTHOORN 
WENST JULLIE 
ALLEMAAL PRETTIGE 
KERSTDAGEN EN 
EEN GELUKKIG 2012! ilOO JÄÄB «aCBS HERMAN HENZ 
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Als er nou één 
maand is wan
neer er echt 
veel zegels 
uitkomen, dan 
is dat de de
cembermaand 
wel. Mijn 
album puilt uit van de mooiste kerstzegels. Met die 
zegels ga ik het verhaal vertellen hoe wij thuis kerst 
vieren. Misschien gaat het bij jou ook wel zo. 
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Omhakken in het bos 
Het zou een mooie boel 
worden ais iedereen 
op zaterdagmorgen 
zei: kom, we gaan eens 
fijn met de hakbijl naar 
het bos om een mooi 
boompje om te hakken. 
Dat is bij ons onbe

staanbaar. We zouden 
geen bos meer overhou

den... Wij kopen dus 
een boom. Hoewel je 
bij het tuincentrum hele 
mooie kunststofbomen 
kunt kopen, zoeken wij 
toch liever een echte 
boom. Zo eentje die al 
naalden laat vallen bij 
binnenkomst in huis. 
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Het optuigen van de 
boom 
Dat gaat bij ons volgens 
een ritueel. Mijn man 
doet de lampjes, want 
hij vindt dat ik dat niet 
goed doe. Mij best. 
Daarna hang ik er in 
wat ik leuk vind en hij 
doet de rest. Tenslotte 
de slingers. Die doet 
mijn man ook zelf, 

want ik geef het toe

daar ben ik niet handig 
in. Als ik niet uitkijk 
hangen die slingers in 
mij in plaats van in de 
kerstboom. 

Hij staat! 
Als alles klaar is, zakken 
we uitgeput op de bank 
en dan zeggen we tegen 
elkaar dat deze boom 
mooier is dan die van 
vorig jaar. En dat het 
trompetje mooier uit

komt, en dat de vogels 
beter opvallen. Ook de 
engeltjes zijn ieder jaar 
liever. 

■ ■ t ■ H 1 

€0.27 

De rest van het huis 
wordt versierd 
Na de koffie gaan we de 
rest van het huis versie

ren. Er komen kaarsjes 
in de vensterbank te 
staan en de papieren 
klokken hang ik tegen 
het plafond. Hoog ge

noeg om er niet tegen 
aan te lopen. Er komen 
kerstballen op diverse 
plaatsen en we zoeken 
een plekje voor de mis

tletoe. Dat is een krans 
van maretakken. De le

gende vertelt, dat wie er 
onder staat "straffeloos 
gekust" mag worden. 
Moet je onthouden als 
je later eens een leuk 
vriendje of vriendinnetje 
stiekem wil zoenen! 

'■'"Ml^i, 
MitS^ifM 

Het stalletje 
We zoeken ook een 
plekje voor het stal

letje, en dat is nog niet 
zo makkelijk. Er onder, 
zou je zeggen, op een 
klein tafeltje. Heel goed, 
maar wij hebben katten. 
Van die ondernemende 
jongens die alles willen 
meemaken en ruiken en 
voelen en kijken of het 
heel blijft als je het op 
de grond gooit. Kortom: 
de plek van het stalletje 
is nog een zorg. 

Natuurlijk, de Kerstman 
Al was het maar om de 
cadeautjes die hij onder 
de boom legt. Je mag 
pas op eerste kerstdag 
gaan kijken wat er in die 
pakjes zit; tot die tijd 
blijven de pakjes dicht. 
Lukt het jou om er niet 
aan te denken? Of zit 
jij stiekem 's nachts 
aan de verpakking te 
friemelen." 

De volkskerstzang 
Wij gaan af en toe 
naar de kerstzang, de 
avond voor Kerst, je 
gaat dan met heel veel 
mensen naar de kerk, 
en daar zing je allerlei 
kerstliedjes. Vaak is er 
een orkest dat ook nog 
wat nummers speelt 
waar je heerlijk naar kan 
luisteren. En even later 
doe je weer je best bij 

■< Australia $1 

een prachtig lied. Na 
een uurtje is het voor

bij. Je loopt weer naar 
huis door de kou, waar 
warme worstenbroodjes 
klaar liggen in de oven. 

De kerstkaarten 
Voordat het kerstfeest 
begint, hebben wij alle 
vrienden een kerstkaart 
gestuurd. En de kaarten 
die wij ontvangen heb

ben, hangen wij feeste

lijk in een lange slinger 
door het huis. 

En bij jou.' Wat is jouw 
kerstverhaal in postze

gels verteld? 
Maak er een paar 
albumbladen van en zet 
er een verhaal bij zoals 
ik nu gedaan heb. jouw 
eigen Kerst! 

Succes er mee! 

(^veßM^ vxv»v 
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VERZAMELEN EN TENTOONSTELLEN MH PATRICK 

$ Het opbouwen van een eigen thematische collectie 
/ 

Patrick Peschke is een jeugdlid van de ZuidHollandse Postzegel 
Vereniging (ZHPV). Aan de hand van zijn ervaringen als inzender 
op tentoonstellingen schreef hij voor het clubblad een aantal bij

dragen over verzamelen en tentoonstellen. De komende tijd zullen 
deze artikelen in een aangepaste vorm in De Posthoorn worden 
opgenomen, deze maand deel 3 over frankeermachinestempels. 
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Inleiding 
Even een waarschuwing 
vooraf van sommige 
dingen zal niet meteen 
duidelijk zijn waarom ik 
dat op een aparte manier 
laat zien of vertel, dat zal 
later duidelijk worden 
Het heeft allemaal te ma 
ken met de regels van het 
tentoonstellen Daarom 
vertel ik af en toe wat 
over de regels van het 
tentoonstellen, die nodig 
zijn voor het maken van 
de bladen 

Frankeermachine
stempels 
Sinds 1920 IS mternati 
onaal deze manier van 
frankeren toegestaan 

Sindsdien zijn er veel 
frankeermachinestem 
pels door bedrijven en 
(semi )overheidsinstellin
gen m gebruik genomen 
In 1925 werden de eerste 
frankeermachinestem 
pels m Nederland in 
gebruik genomen (i) 
Bedrijven krijgen vaak 
korting op de tarieven 
omdat de post m groten 
getale gaat Verzamelaars 
verzamelen deze stem 
pels, omdat de reclame 
die het bedrijf maakt m 
het stempel thematisch 
past bij hun thema 

Spreiding 
Hoe duidelijker het 
stempel is, hoe beter het 

IS om er mee tentoon te 
stellen Dat zelfde geldt 
ook voor hoe oud het 
stempel is Een ouder 
stempel wordt sneller 
gewaardeerd door de jury 
dan een recent stempel 
Zoek ook naar stempels 
uit andere landen dan 
Nederland Dit wordt 
spreiding van het materi
aal genoemd (2,3) 

Rood 
Veel verzamelaars den
ken dat frankeerstempels 
altijd rood van kleur 
zijn Ze worden daarom 
ook wel roodstempels 
genoemd Dat is niet he 
lemaal juist Het is waar 
dat de meeste stempels 

y 
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rood zijn, maar je komt 
ze ook m andere kleuren 
tegen In de beginjaren 
hadden de eerste Neder 
landse stempels ook wel 
twee kleuren zwart en 
rood Met de komst van 
de euro hebben diverse 
landen de rode kleur 
vervangen door blauwe 
Duitsland is hiere^,^ 
voorbeeld v ^ * . . J ^ 

Stempelbiljet 
BIJ ledere frankeerma
chine hoort een stem
pelbiljet (4) Normaal 
gesproken kun je hier 
niet aan komen Maar er 
IS een archief vrijgegeven 
en zo kwamen deze bil
jetten op de markt Een 

'?i 

Stempelbiljet is een kaart 
waarop alle gegevens 
van de frankeermachine 
staan Daarbij wordt 
ook altijd opgeplakt de 
eerste afstempeling van 
de machine Bij iedere 
volgende wijziging in 
het stempel, behoort de 
monteur de eerste afslag 
met de verandering weer 
op de kaartte plakken 

Patrick Peschke 
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ANTWOORDEN PUZZEL SEPTEMBER 2011 

Dit zijn de antwoorden van de | 
puzzel van september 2on : 
1. Botsingen van elektrisch 
geladen deeltjes in de atmos
feer, 2. Een postzegel wordt 
door de post met een stempel vernietigd, een 
belastingzegel wordt door de gebruiker vernietigd. 
3. De postbode belt altijd twee keer aan, 4. Perfora
ted Intials, 5. Uruguay, 6. Tour de France. 

Na loting heeft Erwin van Veen uit Utrecht een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL DECEMBER 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe wordt een Schotse rok ook wel genoemd? 
2. In welke jaren rekende de Nederlandse PTT 

erop dat het Nederlands elftal kampioen werd? 
3. Wanneer werd de frankeermachine voor het 

eerst in Nederland gebruikt? 
4. Hoe heten de presentatoren van het program

ma Top Gear? 
5. Welk circus viert dit jaar zijn eeuwfeest? 
6. Welke kleuren kan een frankeermachinestempel 

hebben? 
7. Wat is een "mistletoe"? 

Stuur je antwoorden voor 1 februari 2012 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL DECEMBER 2017 te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1500 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 
Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 3. Het is 
uitgegeven door JFN 
en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen 
en optreden als jurylid. 
Het gaat over allerlei 

aspecten van de filatelie 
Het IS een ideeënbus. In 
de Posthoorn geven we 
die ideeën uit het boek 
aan jullie door. In het 
eerste hoofdstuk wordt 
onder andere verteld wat 
er allemaal komt kijken 
bij het ontwerpen van 
een postzegel. Heb je er 
wel eens bij stil gestaan 
dat de post vroeger 
postzegels heeft laten 
maken die nooit aan het 
loket zijn verschenen? In 
1974 en 1990 lagen de 
postzegels al klaar om 
verkocht te worden als 
het Nederlands voetbal
elftal wereldkampioen 
zou worden. Misschien 

horen we later nog eens 
dat TNT ook al een 
postzegel had klaarlig
gen voor het geval het 
Nederlands elftal in 2010 
wereldkampioen was 
geworden. 

BOEKENPLANK 
Regelmatig willen men
sen weten waar de boe
ken die jFN heeft uitge

geven verkrijgbaar zijn en 
wat ze kosten. Daarom 
hier een overzicht. Leden 

van bij JFN aangesloten 
verenigingen krijgen een 
flinke korting. 

ABC van het Postzegels verzamelen, deel 1, 8e druk, 2003 € 4,20 leden/ €7,-- niet-leden 
ABC van het Postzegels verzamelen, deel 2, 2e druk, 2001 € 5,70 leden / €12,50 niet-leden 
ABC van het Postzegels verzamelen, deel 3, 2e druk, 1998 € 9,- leden/ €i8,~ niet-leden 

Alle boeken zijn te 
bestellen bij Paul van Os, 
telefooni: 0548-623399. 

De prijzen zijn exclusief 
verzendkosten. 

WIST]E DAT.. 
...ze wel eens zeggen 
dat de Schotse mannen 
in de 16e eeuw rokken 
droegen omdat ze dan 
beter over sloten en 
plassen konden sprin
gen als ze aan het werk 
waren op het vochtige 
land? 
Tegenwoordig is de 
Schotse rok, ook wel kilt 
genoemd, voor mannen 
bedoeld om te dragen 

bij folkloristische gele
genheden, zeg maar voor 
de toeristen. Maar ook bij 
officiële bijeenkomsten 
en recepties zijn steeds 
weer deftige mannen in 
rok te zien. Die kilts zijn 
altijd van wol en hebben 
altijd een ruitjespatroon, 
ledere familie (clan) heeft 
zijn eigen patroon. 
Maar het meest bekend 
is toch de doedelzak

spelers zoals op deze 
postzegel. 

Toon Oomens 

27ste DAG VAN DE lEUCDFILATELIE 
IN PURMEREND 
In het weekend van 21 en 
22 april 2012 is Purme
rend het middelpunt van 

S FIWMANIFESTATIE 2012 
^ OM van d« JEUeDFILATHLIE 

filatelistische Nederland. 
Tijdens het evenement 
FILAMANIFESTATIE2012 
wordt dan onder andere 
de Dag van de Jeugdfi-
latelie gevierd. 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 en onze 
eigen Willeke de hand 
te schudden. De 27ste 
Dag van de Jeugdfilatelie 
wordt gehouden in het 
Jan van Egmond Lyceum, 
Hoornselaan 10, 
1442 AX Purmerend. 

KOM ALLEMAAL!!! 

toi 

http://www.stampkids.org
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SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

SOLVAY EN DE NOBELPRIJSWINNAARS 

De geboorte van de mo
derne natuurkunde is nog 
tot 21 december te zien in 
Brussel op een tentoon
stelling, die daarna door 
België gaat reizen. Aanlei
ding vormt het eeuwfeest 
van de ie Solvayconfe
rentie (afb. i) die in 1911 
werd gehouden. De foto 
toont de prominentste 
natuurkundigen van toen 
o.I.V. de Leidse hoogleraar 
Lorentz met naast hem 
zittend de gefortuneerde 
industrieel Ernest Solvay 
die de bijeenkomst in 
Brussel financierde. 
Solvay was met zijn broer 
de grondlegger van het 
gelijknamige chemische 
bedrijf. Qua importantie 
vergelijkbaar met Philips 
in Nederland. Als filan
troop ondersteunde hij 
verschillende initiatieven 
w.o. in 1903 de oprichting 
van de Solvay Business 
School. Het eeuwfeest 
werd in 2003 herdacht 
op de postzegel van afb. 
2 met het standbeeld van 
Ernest. 

Als een vaderfiguur on
derhield Lorentz contac
ten met de Natuurkundige 
kopstukken in binnen en 
buitenland. Op postzegel 
werd hij geëerd op een 
kinderzegel van 1928. Op 
afb. 3 de geleerde met zijn 
herdenkingsmonument 
in Arnhem. Later zijn er 
in iggi en 1993 aparte 
series over Nederlandse 
Nobelprijswinnaars 
verschenen. De periode 
19011913 was met name 
succesvol met vijf Nobel
prijzen voor Nederlandse 
natuur of scheikundigen. 
Dit waren Van 't HofF 
(afb. 4), Lorentz, Zeeman 

 (afb. 5), Van der Waals 
= en Kamerlingh Onnes. 
^ Deze laatste kreeg zijn 
^ postzegel al in 1936 (afb. 
s 6) met stempeling Leiden, 
^ waar hij triomfeerde door 
Q het vloeibaar maken van 
^ Hehum en de supergelei
^ ding ontdekte. Op de foto 
2 van de Solvay conferen
= tie staat hij met rechts 

"TTT van hem de nog jonge 
ÄQV Einstein. 

Begin 1900 was de na
tuurkunde vrijwel rond 
met slechts twee onver
klaarde zaken: de straling 

van hete voorwerpen 
en het verschijnsel dat 
licht elektronen uit een 
vaste stof kan vrijmaken. 
Max Planck (afb. 7), de 
grote Duitse theoretische 
natuurkundige loste 
dit op. Centraal op de 
Solvayconferentie stond 
zijn Quantumtheorie, 
die de zwarte straler kon 
verklaren door materie 
en straling niet meer 
continu te laten bestaan, 
maar slechts in beperkte 
toestanden. Dit betekende 
zeer tegen zijn zin het 
einde van de klassieke na
tuurkunde. De beginnend 
fysicus Albert Emstein 
droeg er het zijne aan bij. 
Eerst loste hij het tweede 
probleem in 1905 op in 
zijn beroemde artikel over 
het fotoelektrisch effect. 
In hetzelfde jaar publi
ceerde hij de eerste ideeën 
over zijn relativiteitsthe
orie. Bij het grote publiek 
is deze wetenschapper 
immer populair gebleven, 
wellicht door zijn uiterlijk 
als verstrooide professor, 
wat afb. 8 van de Israeli
sche postzegel zo treffend 
laat zien. 

De enige vrouw die aan
wezig was, was Marie Cu
rie (afb. 9). Zij deed met 
haar man Pierre onder
zoek naar het vervalpro
ces van het radioactieve 
Uranium. Daarbij ontdek
ten zij nieuwe radioactieve 
elementen als Radium 
en ook Polonium, die zij 
naar haar vaderland Polen 
genoemd heeft. 

In oktober 2011 was de 
25e Solvayconferentie 
belegd in Brussel t.g.v. 
het eeuwfeest van de ie 
Solvayconferentie die 
achteraf de doorbraak van 
de moderne natuurkunde 
vormde. Een prominent 
spreker was de Neder
landse Nobelprijswinnaar 
't Hooft, die onlangs op 
postzegel verscheen in 
het Utrecht velletje (afb. 
10). Op de groepsfoto van 
de 25e Solvay Conferentie 
(zie www.solvaijmsUtutes.he) 
zit hij prominent in het 
midden op de eerste rij, 
zodat Nederlandse weten
schappers nog steeds hun 
steentje bijdragen. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl
http://www.solvaijmsUtutes.he
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Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Den Haag 
Valkenbospleln 1 
T 070-3615384 

Leenderweq150 
T 040-2122297 

Groningen 
Verlengde Hereweq 1 

T 050-5255441 

erdam 
Dorpsweq 74a 

T 010-4803001 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 
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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.goudwlsselkantoor.nl 

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

http://www.goudwlsselkantoor.nl


BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantiaan II, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: wwuj.knbfnl 
E-mail: knbfiaknbf.ni 

Schriftelijke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau: 
Postbus 4°34 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
V.T.J.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail: vcoenen^knbf.nl 

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

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: stum@knbf.ni 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzitter B. Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: bmol@knhf.nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon: 033-4806816 
E-mail: pwaUaven@kuhf.nl 

Algemene Zaken 
J.R.J. Greitemann 
Telefoon 030-2894290 
E-mail: jflrntemann{ä>knbf.nl 

Algemene Zaken en Projecten 
P.L.M. Teurlings 
Telefoon 073-6567680 
E-mall: pteurlmgi<i}knhf.n\ 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbangma@)knbfn\ 

Communicatie: 
J.R. Lumge 
Telefoon 0162-517101 
E-mail: rlmnge0(nhf.nl 

Coördinator Jury zaken: 
A. Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
E-mail: albert.haan@home ni 

Webmaster KNBF-site 
(www Icnbfnl)-
J. Boon 
E-mail: wehmas\er@knbf.n\ 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaal commissaris; 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail: e,laiiese(3)planet.nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecans: 
C.H.R.T. Weevers 
Telefoon 023-5353624 
E-mail: chrt.uieeuers@upcmai!.n! 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: bibliotfieek@Ictibf:nl 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

•-U Bonds informatiebureau 
^ Mr. W.P. Heere 
uj Postbus 4034 
- I 3502 HA Utrecht 
kM 

< Bondskeuringsdienst 
— Voorzitter; 
*^ F.C.W. van Beckum 

Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon: 079-3611910 
E-mail: bondskeunngsdienst{3)p!anet.nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 
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ADVIES: NEEM PROEVEN OP IN UW WEDSTRIJDINZENDING 

Dit advies wordt soms 
gegeven door juryleden als 
een bepaalde inzending 
op een tentoonstelling 
wordt beoordeeld en 
de reglementen voor de 
betreffende klasse dat toe
staan. Dat is onder meer 
het geval voor traditionele 
inzendingen, astro- en 
fiscale filatelie en voor 
luchtpostinzendingen. 
Als voorbeeld citeren wij 
hier artikel 3.1.3 van de 
bijzondere regels voor de 
traditionele filatelie, op 
basis waarvan ' Proeven 
en proefdrukken, zowel 
van goedgekeurde als 
afgewezen ontwerpen' 
gebruikt mogen worden 
voor het samenstellen van 
een (traditionele) inzen
ding. Eenvoudiger gezegd 
dan gedaan! In die ene zin 
staan drie verschillende 
begrippen. Proeven, proef
drukken en ontwerpen. 
De proef was een van de 
aandachtspunten bij het 
multilateraal juryoverleg in 
augustus van dit jaar. Maar 
wat is een ontwerp? Wat is 
een proefdruk? Wat is een 
drukproef? Begrippen die 
door postzegelontwerpers 
en postzegeldrukkerijen 
worden gebruikt. 

Een ontwerper krijgt van 
de opdrachtgever een 
aantal voorwaarden waar
aan een postzegel moet 
voldoen. Voorwaarden 
met betrekking tot de te 
gebruiken druktechniek 
(plaatdruk, diepdruk of 
offset) die voor elke tech
niek anders zijn. Zoals te 
gebruiken foto's of teke
ningen, soms wel geschikt 
voor de ene druktechniek 
maar niet voor de andere. 
Het aantal te gebruiken 
kleuren is eveneens van 
belang. Verder moeten de 
landsnaam en de waar
deaanduiding duidelijk 
leesbaar zijn. Al deze 
voorwaarden resulteren in 

BONDSBUREAU KNBF 

Het bondsbureau van de 
KNBF is gedurende de 
Kerstvakantie geslo
ten van 23 december 
2011 vanaf 14.00 uur 
tot 4 januari 2012. Het 
Bondsbestuur en de 
medewerkers van het 
bondsbureau wensen u 
fijne kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toe! 

een schets of ontwerpte
kening, ook wel vooront
werp genoemd, dat wordt 
voorgelegd ter beoorde
ling. Het voorontwerp is 
vaak veel groter dan de 
uiteindelijke postzegel, 
dit om de details goed te 
kunnen beoordelen. Als 
het voorontwerp wordt 
goedgekeurd, kan de 
ontwerper een definitief 
ontwerp maken. 

Van het definitieve 
ontwerp kunnen dan 
proefdrukken worden ver
vaardigd. Meestal in een 
oplage van twee of drie 
zegels en ongetand. Deze 
proefdrukken worden dan 
weer beoordeeld door de 
opdrachtgever, de ont
werper en de drukker. Bij 
een unaniem akkoord kan 
worden overgegaan tot het 
vervaardigen van drukpla-
ten of drukcilinders. 

Als de drukplaten of 
cilinders in de persen 
zijn gemonteerd wordt 
een drukproef gemaakt. 
Dat is dan een compleet 
vel. Ook deze drukproef 
wordt beoordeeld door 
de opdrachtgever, de 
ontwerper en de drukker. 
Als de drukproef door de 
drie partijen voor akkoord 
wordt getekend, kan 
begonnen worden met 
het drukken van de oplage 
voor de verkoop. 

Bovenstaande beschre
ven voorontwerpen, 
ontwerpen en proeven 
blijven eigendom van 
de opdrachtgever en de 
drukker. Vaak worden de 
ontwerpen en proeven 
overgedragen aan het mu
seum. Zij kunnen dus niet 
op legale wijze in handen 
van verzamelaars komen. 
Of toch? Het gebeurt soms 
dat een opdrachtgever of 
een drukkerij besluit om 
de proeven publiekelijk 
te verkopen. Dan is het 
mogelijk om tegen vaak 
aanzienlijke bedragen 
proeven te bemachtigen, 
zowel proefdrukken 
als drukproeven. Geen 
gemakkelijke taak voor 
een verzamelaar. Is die 
mogelijkheid genoemd 
in artikel 3.1.3. dan wel 
realistisch? 

In het multilateraal jury-
overleg is naar voren geko
men dat met 'de aanbeve
ling' in dit artikel - net als 

• \ j - - * - * s ^ ~ 
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met analoge bepalingen 
in andere tentoonstel
lingsreglementen - zeer 
terughoudend zal worden 
omgegaan. 
Als bijvoorbeeld een 
inzender een traditionele 

verzameling over koningin 
Victoria van Engeland wil 
laten beoordelen zal de 
jury zeker niet eisen dat 
de 'BlauweMauritius' of 
een proef daarvan moet 
worden opgenomen! 

POSTEX 2 0 1 1 

Voor de dertiende keer is 
het evenement Postex in 
Apeldoorn gehouden. De 
organisatie heeft enkele 
jubilerende verenigingen 
onderdak verleend om hun 
feest hier te vieren. Zoals 
de postzegelvereniging 
Griekenland die 150 jaar 
Griekse postzegels vierde; 
de Studiegroep Verenigde 
Naties die 50 jaar bestaat; 
de vliegende Hollander 
75 jaar en de Landelijke 
Vereniging Van Aanteken-
strookjesverzamelaars met 
25 jaar jubileerde. 

Het was even wennen met 
de eenkader inzendingen. 
Dit jaar is ingegaan met 
twee soorten eenkader 
inzendingen. Eenkader in
zendingen voor beginners 
en voor gevorderden. Een
kader inzendingen kunnen 
uitsluitend ter beoordeling 
worden ingezonden als 
de inzender voor de eerste 
keer deelneemt aan een 
wedstrijdtentoonstelling. 
Daarbij is het maximaal te 
behalen aantal punten 40, 
net als bij de oorspronkelij
ke eenkader inzendingen. 
Als deze inzender verder 
gaat en deelneemt in een 
categorie 3 tentoonstel
ling, dan kan hij niet meer 
als beginner deelnemen. 
De eenkader inzendin
gen die beslist niet uit te 
breiden zijn tot meerkader 
inzendingen, kunnen deel
nemen aan de eenkader in
zendingen voor gevorder

den. Met deze inzendingew 
kunnen maximaal 100 't 
punten worden behaald, 
net als bij de meerkader 
inzendingen. 
De inzenders die nu heb
ben meegedaan met een 
eenkader inzending voor 
beginners, maar al eerder 
aan een categorie 3 of 2 
tentoonstelling hebben 
deelgenomen, zijn wel be
oordeeld ten behoeve van 
een advies, maar zonder 
toekenning van punten. 

De jury had in totaal 88 in
zendingen te beoordelen, 
waarvan 62 in categorie 
3 en 26 in categorie 2. De 
Bondsmedaille in brons 
voor de inzending met 
de hoogste bekroning in 
categorie 3 is toegekend 
aan de heer F.J. Boom voor 
de inzending 'Nederland in 
de Franse tijd 1793-1810', 
goed voor 90 punten, 
goud. Verder werd goud ' 
verkregen door 16 andere \ 
inzenders. 
De Bondsmedaille in zilver 
is toegekend aan de heer 
J.J. Nollet voor de inzen
ding 'Rayon- en taxstem-
pels voor portbrieven van 
Frankrijk' tentoongesteld 
in categorie 2, goed voor 
88 punten, goud. Ook 
goud voor 13 andere inzen
ders in deze categorie. 
Tenslotte de Meurs prijs: 
een aanmoedigingsprijs 
in de thematische klasse. 
Deze is toegekend aan de 
heer W. Krause voor de 
inzending 'Parachute-, van 
idee naar sportattribuut'. 

mailto:jijancifribrink@knbf.nl
mailto:stum@knbf.ni
mailto:bmol@knhf.nl
mailto:pwaUaven@kuhf.nl
http://net.nl


BONDSBIBLIOTHEEK PERSOONLIJKE POSTZEGEL: 

De KNBF geeft sinds vorig 
jaar elk jaar ter gelegen-
iieid van de week van de 
postzegel, de week waarin 
ook de Dag van de Post
zegel en tiet filatelistisch 
evenement Postex worden 
geliouden, een velletje 
persoonlijke postzegels 
uit, waarin afwisselend 
aandacht wordt besteed 
aan een service van de 
bond of een onderschei
ding die de bond kan toe
kennen. Het eerste velletje 
in 2010 had de Costerus 
Medaille als onderwerp. 
Dit jaar is gekozen voor de 

TENTOONSTELLINGEN 2 0 1 2 

In 2012 worden de vol
gende tentoonstellingen 
georganiseerd: 

Purmerend 
Fiiamanifestotie 2012 
Purmerend 
Op 21 en 22 april 2012 
wordt in het Jan van Eg-
mond Lyceum, Hoorn
selaan, Purmerend, een 
wedstrijd- (categorie 3) en 
een propagandatentoon-
stelling georganiseerd met 
ongeveer 200 kaders. De 
openingstijden zijn: 
Zaterdag 21 april van 
10.00 uur tot 18.00 uur; 
Zondag 22 april van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 

Schleiz (Thüringen) 
Duitsland 
In Schleiz, Duitsland, 
wordt van 27 tot en met 29 
april 2012 een categorie 2 
tentoonstelling georgani
seerd. Aanmeldingen zijn 
mogelijk van inzenders uit 
de landen die in multilate
raal verband samenwerken 
(Duitsland, Oostenrijk, 
Liechtenstein, Zwitserland 
en Nederland). 
Informatie is verkrijgbaar 
bij; Dr. WolfgangLeupold, 
Fröbelstrasse 26, D-07902, 
Schleiz, Duitland. 
Website; uJuiiv.bneJinar-
kenjreundescKleiz.de. 

Vlissingen 
Filatehetentoonsteliing 
'Vhssmgen 2012' 
Op 12 en 13 mei 2012 wordt 
in de Christelijke Scholen
gemeenschap Walcheren, 
Adriaan Coortelaan 5, 4383 
SR Vhssingen, een catego
rie 3 en 2 tentoonstelling 
gehouden. 
Informatie en aanmel
dingen bij: Secretariaat 
tentoonstellingscommis
sie de heer W.F. Brocke, 
Kappeyne van de Coppel-
lostraat 15,4384 BT Vlis
singen. Tel: 0118-46 41 og 
De openingstijden zijn: 
Zaterdag 12 mei van 11.00 

bibliotheek van de bond 
die in Baarn is gehuisvest. 
Er zijn vele redenen om 
een bezoek aan de Bonds
bibliotheek te brengen. 
De Bondsbibliotheek 
beschikt over een unieke 
verzameling filatelistische 
literatuur bijeengebracht 
door aankopen van de 
KNBF en door giften 
van gerenommeerde en 
enthousiaste filatelisten. 
Er zijn in totaal meer dan 
10.000 boeken, catalogi, 
tijdschriften en andere 
publicaties over alle mo
gelijke landen en thema's. 

uur tot 18.00 uur. 
Zondag 13 mei van 11.00 
uur tot 16.00 uur. 

Apeldoorn 
Postex 2012 
De tweede helft van 2012 
begint met de POSTEX, een 
GSE evenement, van vrijdag 
19 oktober tot en met zon
dag 21 oktober 2012. Aan 
deze tentoonstelling kun
nen inzenders deelnemen 
in categorie 3 en categorie 
2. De tentoonstelhng wordt 
gehouden in de America-
hal. Laan van Erica 50, 7321 
BX Apeldoorn. Informatie 
kunt u verkrijgen van de 
heer B. Mol, Drossaard-
slaan 21, 4143 BD Leerdam. 
Tel: 0345 - 613002. 
De openingstijden zijn: 
Vrijdag 19 oktober van 
10.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag 20 oktober van 
10.00 uur tot 17.00 uur. 
Zondag 21 oktober van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 
€ 5,00 per persoon. Op 
vertoon van de Bondspas 
van de KNBF bedraagt 
de toegangsprijs € 4,00. 
Jeugdige verzamelaars 
tot en met 17 jaar hebben 
gratis toegang. Parkeren bij 
Postex 2012 is gratis. 

Helmond 
Pro-Phil 2012 
Filatelistenvereniging 'De 
Helmveste, Helmond en 
Omstreken' organiseert 
op 3 en 4 november 2012 
in gebouw 'De Fonkel', 
Prins Karelstraat 123 te 
Helmond, een wedstrijd
tentoonstelling (categorie 
3). De lustrumtentoonstel-
ling omvat ongeveer 200 
kaders. 
Informatie en aanmel
dingen bij; Secretariaat 
tentoonstellingscommis
sie, CA. van den Broek-
Verbeek, Annecyhof I, 5627 
DJ Eindhoven, tel; 040-242 
70 73 of 06-24 73 47 56. E-
mail: n.broek9@chello.t1!. 

Er komen nog dagelijks 
nieuwe publicaties bij. U 
kunt er terecht met al uw 
vragen op het gebied van 
filatelistische literatuur 
en u heeft de gelegenheid 
aan de leestafel boeken en 
tijdschriften in te zien. 
Het postzegelvelletje is via 
de site van de KNBF www. 
knbf nl te bestellen. 
De kosten zijn voor leden 
€ 7,00 en voor niet leden 
€ 8,00, inclusief verzend
kosten. In verband met 
de beperkte voorraad, één 
velletje per klant. 

NIEUWE BONDSPAS SUCCES 

De nieuwe Bondspas die 
pasgeleden werd geïn
troduceerd, is hard op 
weg een groot succes te 
worden. Grote aantallen 
leden hebben inmiddels 
hun pas geactiveerd en 
maken gebruik van de vele 
voordelen die er aan zijn 
verbonden. Voor alle leden 
van de bij de KNBF aange
sloten verenigingen is een 
Bondspas met een uniek 
nummer beschikbaar bij de 
verenigingen. 

Het aanmaken van een 
account op de website 
van de KNBF is eenvoudig 
en gemakkelijk. Op de 
openingspagina van www. 
knbf nl staat een knop: 
'nieuw account?'. Door 
deze knop aan te klikken 
komt men op een aanmel
dingpagina waar men zich, 
door het invullen van uw 
gegevens en het vermelden 
van het unieke kaartnum
mer van de Bondspas, kan 
registreren en aangeven 
van welke (Bonds)diensten 
men gebruik wil maken. 
Zo biedt deze pagina de 
mogelijkheid tot het aan
melden voor de maande

lijks verschijnende (gratis) 
KNBF Nieuwsbrief. 

Zodra de registratie is 
afgerond kan bijvoorbeeld 
worden deelgenomen aan 
het forum - via het knopje: 
contact filatelisten - waar 
inmiddels een aantal 
filatelisten interessante 
commentaren hebben ach
tergelaten. Onder de knop 
'diensten' is te zien wat de 
Bond zoal te bieden heeft. 
Op de website is verder 
nog heel veel interessante 
informatie beschikbaar. 

Na registratie op de KNBF 
site is de pas ook te gebrui
ken voor de aanbiedingen 
van de Voordelengids. 
Daarvoor gaat de gebruiker 
naar u)u;u).i;oordelengids.eu, 
Op de openingspagina 
links bovenaan klikken 
op 'Account aanmaken' 
en het Bondspasnummer 
invullen, waarna een in te 
vullen aanmeldingsformu
lier verschijnt, waarvan de 
gegevens strikt vertrou
welijk worden behandeld. 
In de webshop van www. 
uoordelengids.eu worden 
verschillende producten 
aangeboden voor aantrek
kelijke prijzen, waarvoor 

het hebben van een ac
count nodig is. 
Ook kunnen producten 
worden gekocht bij andere 
bedrijven waar de pas
houder een aantrekkelijke 
korting kan krijgen via een 
cashback systeem. Men 
kan er online reserveren 
bij restaurants, waarbij 
aantrekkelijke kortin
gen worden geboden of 
vakanties boeken met extra 
korting. 
Eén van de meest aantrek
kelijke voordelen is wel het 
'show-your-card', dus het 
'laat-zien-die-pas' waar
mee de gebruiker extra 
kortingen kan krijgen bij 
aangesloten bedrijven. De 
genoemde bedrijven zijn te 
vinden op de site van www. 
voordelengids.eu en bij 
de aangesloten bedrijven 
hoeft alleen de kaart te 
worden getoond om in 
aanmerking te komen van 
de kortingen en voordelen. 

Natuurlijk biedt de KNBF 
Bondspas ook voordelen 
op filatelistisch gebied, zo
als korting op de toegangs
prijzen van filatelistische 
evenementen en dergelijke. 
De aan de kaart verbonden 
voordelen worden in de 
komende tijd uitgebreid, 
dus voor de leden van de 
bij de KNBF aangesloten 
verenigingen is het zaak zo 
spoedig mogelijk te regi
streren. Voor degenen die 
zelf niet over internet be
schikken kan de vereniging 
hulp bieden. Eventueel kan 
de verenigingssecretaris 
het vereniging emailadres 
hiervoor gebruiken. 
Voor verdere informatie: 
m/o@knbf.nl 
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Australië 
Kerstboekjes 
In Australië verschenen 
op 31 oktober twee i<erst
boekjes. Beide bevatten 
twintig zegels van 55c. De 
zegels in het ene boekje 
hebben een religieus mo
tief (Maria met het Kind) 
en die in het andere zijn 
seculier van aard (kerst
boom, cadeau). 

Remembrance Day 
Op II november hield Au
stralië één minuut stilte 
om zijn gevallenen in alle 
oorlogen te gedenken. Op 
2 november verschenen 
er twee postzegels om de 
aandacht op deze dag te 
vestigen. De laagste waar
de, 6oc, is ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. 
Vrijwel alle Australische 
boekjes zijn ook per 
twintig in een zogenaamd 
chequebook verkrijgbaar. 

REMEMBRANCE DAY 
1 1 . 1 1 1 1 

Herdenkina ""i defleuallenen 

Bosnië & Herzegovina 
(Kroatisch) 
Medjû orje 2011 
Het is dit jaar dertig jaar 
geleden dat Maria voor het 
eerst verschenen zou zijn in 
het bergdorpje Medjugorje 
in Bosnië & Hercego
wina. Het is een populair 
bedevaartsoord geworden. 
Alleen Rome heeft nog z'n 
bedenkingen. 

Sinds igSi zou Maria 
herhaaldelijk in Medjuflorje 

fcrschencn zijn. 

Elk jaar komt de post met 
een speciale postzegelse
rie. Ook dit jaar. Ze zijn 
opnieuw verkrijgbaar in 
een boekje. De inhoud 
ervan bestaat uit een 
velletje van tweemaal vier 
ronde zegels van i.ookm. 
De voor en achterzijde 
van de kaft kunnen als 
prentbrieflcaart gebruikt 
worden. 

mannen met een volle 
baard en een helm. Een 
voorbeeld ervan staat 
afgebeeld op de zegels 
van 6.00 kr. Een tweede 
zegel, de 8.00 kr., laat een 
dametje zien terwijl ze 
een eend voedert. Het zijn 
ook deze twee zegels die 
in een boekje van elk tien 
stuks verkrijgbaar zijn. 

De 'opuouujbare' stoel staat ook op een der zegels in het boekje 

Kajtje en inhoud uan het eerste boekje met FSCloao. 

Groene post 
Groene post is in Frank
rijk sinds I oktober ook 
daadwerkelijk goedkoper. 
De post zal er vaak wat 
langer over doen, want 
vervoer geschiedt uitslui
tend over de weg en het 
spoor. Niet per vliegtuig 
dus. 
Daar staat tegenover dat 
deze groene post ook 
goedkoper is: 57c voor 
een brief tot 20 gram 
(normaal 60c). Er zijn 
zelfs speciale groene 
zegels voor vervaardigd. 
De zegel voor briefpost 

China 
Chinees meubilair 
Chinese meubels uit de 
Ming en Qing dynastie 
genieten faam. Voorbeel
den ervan zijn te vinden in 
een op 20 juni verschenen 
prestigeboekje. Foto's en 
tekst  ook in het Engels 
begeleiden de twee zegels 
van 8 en de acht van 120 
fen. 

Acht / zeuen onsterfelijken 
Er zijn nogal wat Taoïs
tische legenden over de 
acht / zeven (zeven man
nen en één vrouw) die 
onsterfelijk werden. Zij 
konden zich los maken 
van de aardse wereld. 
Voorstellingen van de on
sterfelijken zijn te vinden 
op het zegelvelletje van 
een op 26 september ver
schenen postzegelboekje. 
Het type boekje wordt 
ook wel een scrollboelqe 
genoemd: de ineenge
vouwen zegelinhoud kan 
als het ware uitgerold 
worden. De inhoud  met 
zes zegels van i2of is 
overigens maar liefst ruim 
één meter lang. 

Denemarken 
Claus Bî um 
De vier op 25 oktober in 
Denemarken versche
nen postzegels met een 
humoristische kijk op 
winterbezigheden zijn 
getekend door Claus 
Bigum. Hij tekent graag 
Vikingen, corpulente 

Het uellctje met alle uier de u;interzeflels uan Claus Bî um 

Frankrijk 
Kerstzegels 
De geboorte van Jezus 
is vooral in het verleden 
door talloze schilders op 
linnen of hout verbeeld. 
Een twaalftal voorbeelden 
ervan zijn op de zegels 
in een op 7 november 
verschenen boekje te 
vinden. Soms betreft het 
fragmenten van grotere 
werken. 
De zegels hebben geen 
waardeaanduiding, maar 
zijn bestemd voor bin
nenlandse briefpost. Het 
tarief daarvoor is 60c. 

Outremerjaar 
Frankrijk heeft nogal wat 
overzeese regio's. Omdat 
2011 tot Overzee Jaar 
werd bestempeld, kwam 
de post in november met 
een overzeeboekje. Een 
twaalftal van deze ge
bieden heeft een plaatsje 
gekregen op de zegels in 
dit boekje. Wederom zijn 
het zegels bestemd voor 
binnenlandse brieven. 
Prijs van het boekje is 
daarom €7.20. 

tot 20 gram is ook weer 
in boekjes verkrijgbaar: 
10 stuks, 20 stuks (beide 
voor automaten) en 12 
stuks (loketverkoop). 

Marianne zegels 
Intussen is er ook nog 
een tweetal boekjes met 
Marianne zegels versche
nen: op I september met 
zegels voor post binnen 
de Europese Unie en 
Zwitserland (twaalf maal 
77c) en op I oktober 
een boekje dat reclame 
maakt voor de hierboven 
beschreven groene zegels 
ftwaalfmaai 60c) 

terzijde van de Engelse 
boelqes. Daarmee geeft de 
post aan, dat het papier 
afkomstig is van hout uit 
verantwoord beheerde 
bossen. Royal Mail is de 
eerste postadministratie 
waarvan alle postzegels 
en postzegelproducten 
voldoen aan de regels 
voor het keurmerk FSC 
(Forest Stewardship 
Council). 
Het eerste FSCboekje 
bevat zes eersteklasze
gels. Binnenin staat een 
overzicht van alle in 2012 
te verschijnen postzegels. 
De andere boekjes die 
ook het FSClogo dragen 
zijn: I2X eersteklas, I2X 
tweedeklas, viermaal 
eersteklas en viermaal 
tweedeklas. 

Kerstmis 
De 400ste verjaardag 
van de publicatie van de 
Koning Jacobus Bijbel 
leverde de inspiratie voor 
de kerstzegels van dit jaar. 
Jacobus I gaf in 1604 de 
opdracht tot de vertaling, 
die in 1611 als de King 
James Bible gepubliceerd 
werd. De op 8 november 
te verschijnen kerstzegels 
zijn gebaseerd op de ver
halen in de evangelies van 
Lucas en Matheus. 
Het gaat om vier zegels. 
Twee ervan zijn ook in 
boekjes uitgegeven: 
twaalfmaal eersteklas 
(£5.52) en twaalfmaal 
tweedeklas (£4.32). 

Ierland 
Kerstboekje 
Vanaf 10 november is bij 

'■'os<e,'öorl 
foute une gomme 
d'embaliagcs /c^ 
préaffronchis / ^ j 
pouryosüiimis, 
de rfocumentï 
et morcbendlai 
rfe O D 2 hg ven 
fo .nonrfe "nlier 

CARNET OE 
12 TIMBRES POSTE 
AUTOCOHANT5 
□ validilD permanente pour vos 
leltres prionroircs [UJqu a 20 g ; 
vers I Union Europeenne 

Het boekje Postexport met 12 blauuje Marianne zej 

GrootBrittannië 
Boekjes met FSClogo 
Sinds 25 oktober staat het 
FSClogo op de ach

de Ierse postkantoren een 
boekje verkrijgbaar met 
26 kerstzegels van 55c. 
Men betaalt echter maar 



voor 25 stuks, zodat de 
prijs van het boekje op 
€13.75. 
Afgebeeld op deze zegel 
zijn Maria, Jozef en baby 
Jezus op hun vlucht naar 
Egypte, naar een schilderij 
van de Vlaamse schilder/ 
zangerJandeBeer. 

Het Ierse kerstboekje 

Israël 
Kinderspelen 
Op 13 september kwam 
Israël met een drietal 
postzegels waarop 
kinderspelen staan 
afgebeeld: krijgertje, 
verstoppertje en hinkelen. 
De drie zegels zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Dit bevat tweemaal de 
serie en komt daarmee op 
een prijs van NIS 15.60. 

Kaaiman Eilanden 
Catboat 
De in het Caraïbisch 
gebied gelegen eilanden 
kwamen op 31 augustus 
met een zes waarden tel
lende serie postzegels met 
als thema de catboat. Het 
is een boot met de mast 
helemaal voorop, karakte
ristiek voor dit gebied, en 
in het verleden vooral ge
bruikt bij het vangen van 
zeeschildpadden. Eén 
van de zegels, de 25 cent, 
is per tien verkrijgbaar in 
een postzegelboekje. 

een rode krab (55c) of een 
kerstman die al snorke
lend op het eiland ar
riveert ($ 1.50). De 55c is 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

NieuwZeeland 
Kerst 
Van de vijf op 2 novem
ber in NieuwZeeland 
verschenen  gegomde 
 kerstzegels zijn er drie 
 zelfklevend  verkrijg
baar in boekjes. Het gaat 
om de volgende boelq'es: 
tienmaal 60c (afgebeeld is 
het Kerstkind), tienmaal 
$ 1.90 (Maria en Jozef) en 
tienmaal $ 2.40 (her
ders). Ze zijn bestemd 
voor brieven en kaarten 
binnenland (6oc), kaarten 
internationaal ($ 1.90) 
en brieven tot 200 gram 
internationaal ($ 2.40). 
Sympathiek is dat men 
bij de laatste twee boekjes 
voor 9 zegels betaalt in 
plaats van voor 10. 

uit de periode tussen 1790 
en 1850, toen het eiland 
gebruikt werd om veroor
deelden op te bergen. 
De postzegels zijn per 
twaalf in een boekje ver
krijgbaar. 

rigerende Mozart met op 
de achtergrond een stukje 
handgeschreven Don Gio
vanni en het Staatstheater 
te Praag. 
De zelfklevende zegel is 
uitsluitend per zes in een 

boekje met Pro Juventute 
zegels verscheen. De zegels 
van dit jaar preluderen al 
op het komende eeuw
feest en hebben als thema 
veiligheid, vertrouwen en 
vriendschap. 

#.; • ■■^>rW%itW*;jWteah 

De rijke Janna m de oceaan bij de 128 Polynesische eilanden 

Polynesia (Fr) 
Moana 
'Moana' betekent in dit 
overzeese land van Frank
rijk 'oceaan'. In een op 
27 september verschenen 
postzegelboekje is al het 
leven in en rond de oce
aan verzameld. De twaalf 
postzegels van elk looF 
tonen een grote verschei
denheid aan dieren: vis
sen, amfibieën, vogels... 

Kajt)e \j(xn het boekje uan Norfolk Eilanden 

Norfolk Eilanden 
Werelderfdee! 
Het gebied van de 
hoofdstad Kingston en 

Op de zegel is een catboat m aanbouu) te zien. 

Kersteiland 
Kerstmis 
De kerstzegels van Christ
mas Island beantwoorden 
niet echt aan het traditi
onele beeld dat wij van 
Kerstmis hebben. Wel een 
kerstman, maar dan in 
tropische sferen omringd 
door kleurige vogels, een 
groene zeeschildpad en 

omgevmg is vorig jaar 
op de werelderfdeellijst 
geplaatst. Daar is men 
zo trots op dat één jaar 
later, op 30 juli, de eerste 
verjaardag van deze plaat
sing gevierd werd met de 
uitgifte van een twaalftal 
postzegels van 60c. Op 
deze zegels zien we ge
bouwen en landschappen 

De zegels in het boekje 
zijn zelfklevend. De 
oplage bedraagt 25.000 
boekjes. 

Roemenië 
Pasen 2011 
Hoewel het bijna Kerst
mis is, meld ik hier toch 
nog een paasboekje. Een 
boekje dat mij en vele 
anderen ontgaan is. Het 
betreft een boelqe dat op 
24 maart in Roemenië 
verscheen. Het bevat veer
tien paaszegels van elk i 
L. Niet zomaar een velletje 
van veertien zegels, maar 
veertien verschillende 
velletjes met steeds één 
zegel! Er zijn 750 boekjes 
vervaardigd. 

Tsjechië 
Mozart 
Mozart had iets met 
Praag. Niet gek dus dat 
er op 31 augustus een 
postzegel verscheen met 
daarop afgebeeld een di

boekje verkrijgbaar. De 
E op de zegel geeft aan 
dat deze bestemd is voor 
brieven binnen Europa tot 
20 gram (momenteel 20 
kronen). 

De vier op 24 november 
verschenen zegels zijn 
ook nu weer in een boekje 
verkrijgbaar. Ze bevatten 
driemaal de serie: twee
maal 85440 en tweemaal 

WOLFGANG A I P f e TU S WS^lïf 
De uoorzijde uan het boekje is identiek aan de afbeelding op de zegel 

Pat & Mat 
Pat & Mat, twee hoofdper
sonen uit een populaire 
Tsjechische tvserie, zijn 
sinds 5 oktober op een 
postzegel vereeuwigd. 
Het komische duo om
armt elkaar op deze zegel 
en is per tien verkrijgbaar 
in een postzegelboekje. 
De zegels hebben de 
aanduiding A, voor bin
nenlandse brieven tot 50 
gram. De prijs ervan is 10 
kronen. 

ioot50c. De verkoopprijs 
van het boekje ligt wat 
hoger: 17.00 Fr. Zoals 
gewoonlijk zal Basel met 
een eigen versie komen. 

! FORIUNC 

Voorzijde von het Pro Juventute 
boekje. 
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Zné Znémkovy sesitek óbsanuje ™ 
Urceno pro standardni listovni zésilky 

Komisch tweetal op Tsjechisch postzegelboelge. 

Zwitserland 
Pro Juventute 
Komend jaar is het 
honderd jaar geleden dat 
in Zwitserland het eerste 
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UITGiFTEPROGRAMMAVAN POSTNL 
VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2 0 1 2 

2 januari 
 Pers. postzegels 2012: 

I<1M Europa 
 Pers. postzegels 2012: 

KLM Wereld 

30 januari 
 Mooi Nederland 2012 

Mattemburgh* 
 Mooi Nederland 2012 

Amstenrade 
 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 
 Nederlandpostzegels 

Visit 
 Da's toch een kaart 

waard! ^^^ 

23 april 
 Het Nederlandse 

Openluchtmuseum 

21 mei 
 Jubileumpostzegels 

2012 
 Mooi Nederland 2012: 

Middachten* 
 Mooi Nederland 2012: 

Verzamelvel** 

18 juni 
 Nederland in de 

Bosatlas 

*) Alleen verkrijgbaar 
in genoemde plaat
sen 

**) Alleen het verzamel
vel is opgenomen 
in de Jaarcollectie 
Nederlandse Post
zegels 2012. Het 
programma is onder 
voorbehoud van 
wijzigmgen. 

KLiwi lOilLFTS lilLÄUW/i KU^ 
nr 48 Muaeum het RooilyariiflhuH /n Ar 

—. 
■ ■ ■ ■ B B B B B B B 

a t l i 1 aSIi j ilfl 

i~Miiy.?' Wili iäirwai 
\ : ■■■> 

DIILPTS ilU\ü\W/lli KiUMH w 
r̂ ^ 

■ ■I ) 
■ ■ ■ I 

I I i l l i i ■!!■ i all i , ;ii i , Ui,„ i , 'Mu i , U j i i , illhl iH 
I ' I ! I I I '■ I U I ! : I ' I I ' ..4Sffi*ir~'MR.9.Gê.li.7JWROPAir|ORp|»All. iUIMPAll " 

Eil: 

DELFTS BLAUWE 
KLMHUiSJES 

Op 2 januari 2012 verschij
nen twee velletjes Per
soonlijke Postzegels met 
Delfts blauwe KLMhuisjes 
voor de bestemmingen 
Europa en Wereld, naast de 
huidige zegels met bestem
ming Nederland. KLM 
werd gekozen als bekend 
Nederlands wereldmerk. 
De afgebeelde miniatuur
huisjes van Delfts blauw 
porselein zijn een gewild 
object voor verzamelaars. 
Naast de twee postzegel
vellen met tien dezelfde 
postzegels verschijnen er 
ook een postzegelmapje en 
een eerstedagenvelop. 

Op de twee velletjes 
staan twee Delfts blauwe 
KLMhuisjes afgebeeld, re
plica's van karakteristieke 
i/eeeuwse Nederlandse 

I I I I I I 

monumenten. Op de 
Europazegel is het huis De 
Drie Haringen in Deventer 
(huisje 92), op de Wereld
zegel is het Rembrandthuis 
in Amsterdam (huisje 48) 
afgebeeld. 
Op elke postzegel staat 
een Ccode (Chameleon 
explorer). Door deze code 
te scannen met de bijbeho
rende app op een mo
biele telefoon (iPhone of 
Android), is achtergrond
informatie over de Delfts 
blauwe huisjes van KLM via 
internet te bekijken. De app 
is gratis te downloaden in 
de iTunes Store en Android 
Market. 
Sinds de jaren vijftig 
schenkt KLM haar klanten 
in de World Business Class 
tijdens intercontinentale 

vluchten een Delfts blauwe 
miniatuur van een typisch 
Hollands huis, gevuld met 
jenever. Deze huisjes zijn 
zeer gewild met een leven
dige ruilhandel. Elk jaar 
geeft KLM op 7 oktober een 
nieuw huisje uit, waarvan 
er bijna een miljoen stuks 
aan boord worden uitge
deeld. Op 7 oktober werd 
KLM in igig opgericht. Alle 
huisjes staan in een KLM
laan op www.k\m.com. 

De postzegels zijn, zo
lang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, via de 
Onlinewinkel op 
ujww.postnl.nl/collectdub. 
De geldigheidstermijn is 
onbepaald. 

MOOI NEDERLAND BUITENPLAATSEN MAnEMBURGH & AMSTENRADE 

2012 is het Jaar van de 
Historische Buitenplaats. 
PostNL komt met de uit
gifte van Mooi Nederland 
Mattenburgh en Amsten
rade op 30 januari 2012. 
In Nederland zijn er zo'n 
600 buitenplaatsen. Deze 
monumentale huizen met 
omliggende tuinen of par
ken werden tussen de 17e 
en 19e eeuw aangelegd 
door rijke stedelingen in 
het omringende buiten
gebied. Dit gebeurde 
vooral in het westen van 
Nederland, maar ook 
elders in ons land komen 
buitenplaatsen voor, 
soms als voortzetting van 
oudere kastelen, kloosters 
oflandgoederen. 

Mattemburgh 
Het postzegelvel His
torische Buitenplaats 
Mattemburgh toont het 
hoofdgebouw, het grote 
landhuis in neoclassicisti
sche stijl en de oranjerie. 

Amstenrade 
Het postzegelvel His
torische Buitenplaats 

Amstenrade toont de 
zijvleugel van het bakste
nen hoofdgebouw met de 
hoektoren en de Chi
nese slaapkamer met het 
beschilderde behang met 
Chinese taferelen. 

De uitgiften van de 
postzegelvellen Mooi 
Nederland met thema 
Buitenplaatsen is een 
initiatief van PostNL, in 
nauwe samenwerking 
met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en 
de Stichting Themajaar 
Historische Buitenplaat
sen 2012. 
De Stichting Themajaar 
Historische Buiten
plaatsen 2012 wil meer 
mensen in Nederland 
bekend maken met his
torische buitenplaatsen 
en zo aandacht vragen 
voor het behoud van dit 
belangwekkende culturele 
erfgoed. Het comité van 
aanbeveling van de stich
ting bestaat uit alle twaalf 
commissarissen van de 
Koningin in Nederland. 

http://www.k/m.com


SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 
Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592 350486 
fax 0592355861 
email j zinkstok@poveia nl 
fittp //wvtfw poveia nl 

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

Nieuw: de altijd 
actuele gratis 

wereldcatalogus 
vvv\f w. f reesta m p 
cata logue.com 

nu met gratis 
verlanglijstfunctie 

powered by Pos tBee ld c o m 

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering en hoqe waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 

veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortenng 
vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

Nieuw en met hogere waarden 
veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en hogere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

0 0 g r 
13,00 
21,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
10,00 
10,00 
12,00 

8,50 

2 5 0 g r 
31,00 
50,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25 00 
20,00 
23,50 
27,00 

8 50 
15,00 
21,00 

8,00 
8,00 

110,00 
190,00 
95,00 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 t € 5 00 porto Orders boven € 60 00 portovnj 

Levenng onder rembours + €11 50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat SS  6 2 4 5 GH E Y S P E N  Tel . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistiscfie benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26. 
Onze wini<el is dagelijks geopend van 10.0017.30 uur, 
maandag gesloten. 

Pzh. N. DE N E E F 

Speciale aanbiedingen / partijtjes 

FDC 5 of complete Uitgiften zonder doubletten (* = tncl stockboek) 
F01 Aruba 1986/1995 luxe postfris compleet (c w €338) 

*F02 Nederland combinaties uit boekjes 1/28 postfns compleet 
incl losse zegels Nvph (270 stuks ca € 760 cat wrd) 

F05 Nederland onbeschreven FDC s 1978/1997 compleet 
incl anrs(258st) Nvph El 63/375 ca 680 cat wrd 

F06 Oud Sunname 1962/1975 compleet postfns 
(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 

*F07 Rep Sunname complete postfnsse verzameling 
incl vellen 1975 t/m 1985 cat wrd Zbl ca 785

F08 Indonesië 20 verschillende postz boekjes vanaf 1978 
*F09 Ned Antillen compleet postfns 1953/1985 

(NVPH 244/830) cat vïaarde ruim 700 
F09a Ned Antillen postfns 1951/1952 (Nvph 234/243) 

*F10 Indonesië compleet postfris volgens Davo de jaren 
1970/1979 (Zonnebloem 672/976 ca 1400 c w) 

F11 Nieuw Guinea compleet 1/81 port en Untea 1/19 
met nette plakkerrest in goede kwaliteit 

F12 Aruba pracht kwal onbeschr fdcs 30 verschillende 
F13 Enorme restpartij onbeschr fdc s Nededand NedAnt 

Aruba Sunname (oud/rep) geen doubletten 500 st 
Fl 8a Partij blokken en siervelletjes Europese landen postfns 

ca 75 verschillende hoge cat waarde Michel 
F18b Geheel als voren maar dan mooi gestempeld 

*F19 Beriijn 1960 1990 compleet pfr op hoofdnrs Michel 
'F22 Pracht restverzamelingen postfris complete uitgiften 

geen doubletten ruim 500 cat wrd (Nvph Zbl of Michel) 

F22a Nededand 57  F22e Berlijn + Bund 
F22b Cur/Antillen 38 F22f Bund 
F22c Indonesië 29 F22g DDR 
F22d Rep Sunname 34 F22h Beriijn 

*F34 Supercollecties complete uitgiften (series en blokken) en 
zonder doubletten in luxe 64bladig stockboek 

a Indonesië cat wrd Zonnebloem postfris ruim 2 000

b Duitsland (BRD) postfris cat wrd ruim 2 000  Michel 
c Bund en Berlijn mooi gestempeld ruim 2 000 ■ Michel 
d Bund en Beriijn luxe postfns en ruim 2 000  Michel 

BestellingenbVk schriftelijk faxo femai l Tel 0523 614978 (vrijdag 
Franco boven 50 ■ Bij vooruitbetaling op giro 4335822 franco en 4% 
Nederiand NedAnt Aruba Curagao BES St Maarten Sunname + 

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

65 

9 0 

50 

25 

57 
19 

69

35

75

35

1 1 

39 

29

19 
75 

22 
26 
37

2 7 

129 
119 
99

98 
zaterdag en 

korting Grati 
Rep Indone 

Pzh. N DE NEEF POSTBUS 143 7700AC DEDEMSVAART 

Complete postfnsse jaargangen 
Ned Antillen 
1986 8 00 
1987 10 00 
1988 7 50 
1989 8 50 
1990 8 50 
1991 12 00 
1992 9 50 
1993 9 00 
1994 13 00 
1995 9 50 
1996 13 00 
1997 21 00 
1998 22 00 
1999 20 00 
2000 33 00 
2001 39 00 
2002 49 00 

" 2003 58 00 
•* 2004 65 00 

2005 76 00 
** 2006 92 00 

2007 88 00 
2008 109 00 
2009 122 00 

" 2010 119 00 

Aruba 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
8 00 
7 50 
7 00 
7 00 
8 00 
8 00 

12 00 
19 00 
16 00 
22 00 
19 00 
17 00 
17 00 
19 00 
16 00 
33 00 
28 00 
19 00 
43 00 
35 00 
84 00 

Rep Sur 
1100 
12 00 
10 00 
9 00 

10 00 
1100 
1100 
16 00 
32 00 
28 00 
34 00 
33 00 
39 00 
40 00 
55 00 
69 00 

o a 
80 00 

115 00 
110 00 
109 00 
oa 
119 00 
149 00 
145 00 

** Excl apart verkrijgbare pers postz 
vellen Ned Ant /Aruba 

BRD series postfns 0 a 
k) 123/138 525 00 

150 7 00 
161 12 00 
166 13 50 
167/170 19 50 
171/172 12 60 

kh) 173/176 22 00 
kh) 177/196 85 00 
k) = alle met keur Schlege 

maandag van 13 00 22 30 u 
, prijslijsten op aanvraag 
sie D Reich Berlijn BRD e 

Ernail nden 

Fax 0523 

Berlijn 
k) 11 V 
k) 17/20 

88/90 
110/111 
112/113 
115/120 
124/139 
140/154 

overige jrc 

postfris 
25 00 
90 00 
7 00 

12 00 
15 00 
1100 
17 00 
14 00 

1 kh) idem alleen hoogs 
ur) 

div buitenland 

eef@kpnniatl 

«10702 

nl 

(op hoofdnrs) 
BRD 

1961/70 
1971/75 
1976/80 
1981/85 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1996 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

postfns 
17 00 
17 00 
17 00 
25 00 
6 00 
6 00 
7 00 
8 00 
8 00 

17 00 
14 00 
13 00 
14 00 
14 00 
16 00 
16 00 
16 00 
14 00 
15 00 

Indonesië postfns 
2005 29 00 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

46 00 
32 00 
67 00 
47 00 
33 00 

op aanvraag 

Berlijn mooigest 
k )z f r 18 

59/60 
74 
82/86 
87 
88/90 

91/100 
101/105 

e waarde 

49 00 
6 00 

1100 
20 00 
5 00 
9 00 
8 00 

13 00 

Curacao BES 

gestempeld 

N E D E R L A N D 4 OG. 

Nederland 
Complete jaargangen 

jaar 
1950 549/67 
1951 568/77 
1952 578/00 
1963 601/16 
1954 641/54 
1955 655/70 
1956 671/87 
1967 688/06 
1958 707/19 
1959 720/36 
1960 736/51 
1961 752/63 
1962 764/83 
1963 784/10 
1964 811/35 
Jaren 1965/1976 
incl blokken 
excl blokken 

postfns 
55 00 
15 00 
45 00 
16 00 
15 00 
16 00 
28 00 
10 00 
7 50 
7 50 
6 00 
3 50 
4 50 
3 00 
100 

ompleet 
49 00 
24 50 

overige jtg op aanvraag 
Indonesië proeven 

volgens Prangko 2009 
72/80A(exdbk) 

randstukken 
of tn hor paren 

75Ab randstuk 
75Ab hor paar 

192/193AW 
randstukken 
in randparen 

110 00 
190 00 
70 00 

120 00 

50 00 
65 00 

110 00 
volgens Zonnebl 2011 
72/80H (excl HA) 
189/194A 

randstukken 
in randparen 

zie boven 
6500 
70 00 

120 00 
Sumatra proeven in paar 
2/3 5/10 en 12 
Inan Barat 
17A 
18A 

60 00 
postfns 

15 00 
15 00 

St Maarten, Aniba, Rep Sur, Inde 

n fdc's en Nederland(fdc's) ook ir 

Nederland 
jaargangen Fdc' 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2006 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Fdc abonnement 

i 
1°° 1 
16 00 1 
22 0 1 
27 0 1 
24 0 1 
29 oo i 
35 o o i 
74 o o i 
75 00 1 
59 0 1 
69 0 1 
77 0 1 
89 0 1 

zegels + €1 28 per env ] 
Nederland met plakker 1 
luxe 347 
luxe 349 
Plaatfouten 
Nederland 
336 P randblok 
781 P 
1444 PI op fdc 

jaargangen fdc 

35 o o i 
39 oo i 

s postfns 1 
32 5 0 j 
29 oo i 
soooS 

s 1 
Aruba NedAnt 

2008 

2009 42 00 
2010 90 00 

Jap Bezett Ned 
Java 1/4 pfr 
Java & Madoera 
(X) 42A 
(X) 44/45 
Sumatra 8/9 
(X) 22*22A 
(X) 43/48 
gest 89 
Am  Britse zone 
k) I/Il t/m IX/II 

nesiè postfns, 

abonnement 

116 00 1 

130 00 J 
125 0 0 1 

ndie 1 

80oi 

1 60ol 
3 50 i 

40 00 1 
45 1 

25 00 1 
10 00 1 

pfr 1 
220 0 1 

http://catalogue.com


VOOR HET EERST NA TWAALF JAAR: 
EEN DAVO THEMA-KINDERBOEK 

Het jongetje Rens zwerft door het circus 
N O O R T J E K R I K H A A R , W E E S P 

In 1999 kwam het eerste Themaboek van de Deventer 

uitgever DAVO uit. Nu, twaalf jaar en 27 themoboeken 

verder, is er het eerste Thema-kinderboek. De lezer 

zwerft met het jongetje Rens door het circus en ontdekt 

zo de wereld achter de postzegels. Een leesboek voor alle 

kinderen die het circus geweldig vinden. 

de geschiedenis van Vincent 
van Gogh beschreven, een 
'tocht' langs de Nederlandse 
vuurtorens gemaakt en vijftig 
jaar World Press Photo in beeld 
gebracht. Weer andere boeken 
gaan over honderd jaar gemo
toriseerde luchtvaart in Neder
land, de Vereniging Rembrandt, 
UNICEF en de Hanzesteden. De 
laatste van de 27 titels is 

Van alle postzegels 
die elk jaar uitko
men, wordt een 
postzegelmapje 
gemaakt. Sommige 
uitgiften krijgen ook 
een prestigeboekje, 
weer anderen 
vormen de basis 
voor een DAVO 
Themaboek. In 
het Themaboek 
wordt dieper 
ingegaan op het 
onderwerp van 
de postzegels. 
Zo is in de loop 
der jaren aan 
de hand van 
themavelletjes 

Het Nederlandse postzegelvelletje dat als uitgangspunt voor de avonturen van het jongetje Rens diende. 



' loo jaar Circus Herman Renz', 
het eerste Themakinderboek. 

ONDERBELICHT THEMA 
Nederland heefteen circustra
ditie hoog te houden. Toch zijn 
er maar weinig circuspostzegels 
verschenen. In 2002 was het 
circus het thema van de Europa
zegels. De Nederlandse Europa
zegels van dat jaar werden 
ontworpen door het ontwerpers
collectief Our Moc/i/ne. Omdat 
de postzegels waren bedoeld 
voor een brief of kaart naar het 
buitenland en dus een hoog 
tarief (54 cent) hadden, is deze 
serie bij de meeste Nederlan
ders niet of nauwelijks bekend. 
En ook de circuszegel die in 
de kinderzegelserie van 1976 
was opgenomen leidt een wat 
sluimerend bestaan, ondanks 
de tot de verbeelding sprekende 
kindertekening (zie kadertje). 

VIER GENERATIES 
Niet eerder kwam een circus zo 
prominent in beeld op postze
gels als bij de uitgifte van Circus 
Herman Renz. PostNL brengt 
met dit postzegelvelletje een ode 
aan het hele Nederlandse cir
cusleven. In 2on is het honderd 
jaar geleden dat Arnold van der 
Vegt uit Rotterdam een circus 
oprichtte dat nu nog steeds 
onder de naam Circus Herman 
Renz door Nederland en België 
rondreist. Het huidige circus, 
een van de grootste van Europa, 
werd in de loop der jaren door 
vier generaties van de familie 
Van der Vegt geleid. De naam 
Renz ontleende de oprichter aan 
een van de bekendste Europese 
circusondernemingen uit de 
negentiende eeuw. Grote be
kendheid kreeg Circus Herman 
Renz toen vanaf 1978 Bassie 
en Adriaan dit circus als decor 
voor hun televisieprogramma's 
gingen gebruiken en ook zelf 
regelmatig in de piste optraden. 
In 1996 balanceerde het circus 
op de rand van de afgrond. 
Directeur Herman en zijn vrouw 
Diana overleden aan de gevolgen 
van koolmonoxidevergiftiging. 
De achterblijvers gingen knokken 
voor 'hun' circus. Met Herman 
en Diana als inspiratiebron 
bracht een nieuwe vijfkop
pige directie het circus naar het 
eeuwfeest. Dat hun inzet wordt 
gewaardeerd bleek in 2010. De 

directie kreeg de Oscar Carré 
Trofee voor 'het behoud van het 
Nederlandse circus namens de 
Club van Circusvrienden'. 

KLASSIEKE CIRCUSNUMMERS 
Opnieuw erkenning, nu in de 
vorm van een postzegelvel. 
Ontwerper Ron van Roon 
maakte van dit postzegelvel als 
het ware een grote circustent die 
afsteekt tegen een donkerblauwe 
sterrenhemel. De tien postzegels 
zelf zijn in de grotere tekening 
van de circustent opgenomen 
en bevatten illustraties van de 
klassieke vertegenwoordigers 
van het circusleven: de vuurspu
wer, de slangenmens, de clown, 
de olifant, de equilibrist, de 
acrobaat, de leeuw, de mense
lijke piramide, het circuspaard en 
cle koorddanser. Deze illustraties 
werden geplaatst op een egale 
achtergrond van roze, groene, 
blauwe en gele pasteltinten. De 
postzegels zijn in twee rijen van 
vijf gerangschikt, waarbij de bal
dakijnstrook van de circustent de 
bovenste kant van de postzegels 
afsluit, zowel op de eerste als op 
de tweede rij. 

DYNAMIEK EN SNELHEID 
De typografie is uitgevoerd op 
basis van de 'Dolly'. De tekst is 
zo simpel mogelijk gehouden. 
Door de verplichte vermelding 

'Nederland' in de baldakijnstrook 
onder te brengen, ontstond 
relatief veel plek om met de illu
stratie uit te pakken. De favoriete 
postzegel van de ontwerper is 
die met de twee rondbuitelende 
acrobaten. "Rekwisieten zijn hier 
overbodig, je ziet direct wat het 
voorstelt, met alle dynamiek en 
snelheid én ook het gevaar wat 
altijd in het circus op de loer ligt. 
Dat heb ik zo subtiel mogelijk 
proberen weer te geven, bijvoor
beeld ook door bij de leeuw de 
kleur rood te gebruiken. Daarbij 
heb ik steeds voor ogen ge
houden dat het verhaal van het 
postzegelvel over het circus ook 
op elke losse postzegel overeind 
moet blijven." 

LEERZAAM EN AVONTUURLIJK 
Vertelt het verhaal van het post
zegelvel zichzelf, het Themaboek 
voegt daar een bijzondere dimen
sie aan toe: het verhaal van het 
circus gezien door de ogen van 
een kind. Het jongetje Rens 
zwerft door het kleine reizende 
dorp dat Circus Renz heet en 
heeft in zijn zwerftocht maar 
weinig aandacht voor de eigen 
stroomvoorziening, wasserij en 
alles er verder maar nodig is om 
te kunnen wonen en leven. Het 
circus is, op stromend water na, 
geheel zelfverzorgend. Rens ziet 
veel interessantere zaken. Zo 
staart hij vol verbazing naar de 
olifant. "Het lijkt wel of die olifant 
helemaal geen haren heeft. Wat 
een bofkont! Hij hoeft dus nooit 
te huilen omdat er shampoo in 
zijn ogen prikt." Rens vraagt zich 
af waarom wij niet zo'n lange 
snuit hebben waar je zulke leuke 
dingen mee kunt doen. Rens 
leert dat paarden geen toneel 
spelen. Het maakt een paard 
niets uit hoe je eruit ziet, hij kijkt 
alleen of je liefen aardig tegen 
hem bent. Paarden vindenTiet 
ook hartstikke leuk om te laten 
zien wat ze allemaal kunnen. 
Daarom mogen acrobaten 
allemaal stunts uithalen op de 

Kopers van het Themakinderboek 
van DAVO krijgen een CRATIS 
kaartje van Circus Herman Renz 

(met een waarde van €25). 

ruggen van deze dieren. Als 
Rens een man alsmaar om een 
schommel heen ziet draaien, 
voelt hij dat rare gevoel in zijn 
buik dat hij altijd krijgt als hij in 
de tuin heel hoog schommelt. 
Dan springt hij gauw op het gras. 
Maar deze man kan niet op het 
gras springen. Gelukkig vertelt 
de clown dat er niets kan gebeu
ren. "Kijk maar, als die acrobaat 
valt, dan valt hij in dat net." Wat 
leerjetoch veel in het circus! 
Aan het eind van zijn zwerftocht 
door het circus, weet Rens het 
zeker: hij wordt geen brandweer
man maar clown. 

THEMA 'CIRCUS' MAAR 
SPAARZAAM BELICHT 

Bijna 2900 verschillende 
postzegels zijn er in Neder

land sinds 1852 uitgegeven. 
Voor de verzamelaars van het 
thema 'Circus' zit daar helaas 
maar weinig bij. Wat dat be

treft is de uitgifte van het vel

letje '100 jaar Circus Herman 
Renz' een meevaller. 
Voor zover valt na te gaan 
is de eerste Nederlandse 
postzegel die in het thema 
'Circus' past een kinderzegel 
van 55t20 cent uit 1976. Wie 
de ontwerper is weten we niet; 
de NVPHcatalogus vermeldt 
slechts dat het ontwerp 'naar 
kindertekeningen' tot stand 
kwam. Het duurde meer dan 
een kwart eeuw voordat de 

circusliefhebbers onder de filate

listen opnieuw aan hun trekken 
l<wamen: in het jaar 2002 was 
The Circus het thema van de jaar

lijkse Europazegels (een initiatief 
van PostEurop). Hoewel Nederland 
niet altijd meedoet met de Post

Europemissies gebeurde dat in 
2002 gelukkig wèl, met een mooi 
velletje dat zes zegels in twee 

verschillende ontwerpen bevat. 
Wie nog meer wil weten over 
de Nederlandse bijdrage aan de 
thema's 'Circus' en 'Olifanten' 
kan het Postzegelblog raad

plegen (u)U)U).postze3elblo3.nI); 
tik in de zoekbalk van deze 
website de trefwoorden 'circus' 
en 'olifant' in en u kunt er uw 
(circus)hart ophalen. 

iiliii!^„.^.... 
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ide ostzegelhandel H. Zondervan 
Mr. PJ . Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN 

I Ä = ^ Tel 058-2122096 
n P ^ Fax 058-2129180 
' ^ h.zondervan@xs4all.nl 

www.postzegelhandelzondervan.nl 
Onderstaand een kleine greep uit onze nieuwe prijslijst. Alle aanbiedingen staaufmet foto op 
onze webwinkel: www.postzegelhandelzondervan.nl. De kavels zijn in ons kantoor te 
bezichtigen op werkdagen van 09.00 -17.00 uur, liefst na telefonische afspraak. 
Vraag nu onze volledige en gratis prijslijst aan! j ^ HMfe j '^ 

11422: Vaticaan: Mi. 39/44 merend, met keurxxx. 
Cat.w. € 3000,- Prijs: € 1000,-

11423: Frankrijk: LP 14 luxe xxx 
fat w f 7000 - Prii«;- f SSO -

Kavel Omschrijving Prijs 
11358 Vaticaan: postfrisse coll. 1997/2006 vrijwel cpl. in L.F. album. Hoog nominaal. 200,-
11359 Zwitserland, coll. soldatenzegels 2^ W.O. vnl. postfris, 75 ex. en 5 blokken. 75,-
11370 USA: gebr./postfr. tot 1945 in Leuchtturm album w.o. leuk oud gebruikt, tevens oud Hawaï, Filippijnen en 350,-

Puerto Rico. Hoge cat.waarde. 
11371 USA: postfrisse coll. 1965/1996 in 2 Leuchtturm albums met hoog nominaal. Mooie koop! 700,-
11372 Vaticaan: gebr. coll. 1929/1976 in L.F album met vele beginseries en veel postfr. extra vanaf ca. 1950. 150,-
11373 Frankrijk: postfrisse coll. 1987/2000 in Leuchtturm album vrijwel cpl. + booklets. 325,-
11374 Frankrijk: postfr. coll. 2001/2005 in Leuchtturm album zo goed als compleet. Hoog nominaal. 325,-
11375 Frankrijk: postfr. coll. 2005/2008, vele blokken/booklets in Leuchtturm album. Hoog nominaal 375,-
11377 Nederland: vnl. gebruikte coli w.o. vooroorlogs materiaal en iets tot 1952. Hoge cat waarde. 175,-
11389 Nouvelle Caledonie: ongebr./gebr. coll. klassiek op albumbladen 1859/1915 w.o. vele topnummers. Zeer 1500,-

hoge cat.waarde. Zeer interessante koop! 
11390 Diego Suarez. gebr./ongebr. coll. 1890/1893 in mooie kwaliteit met o.a. port 13. Cat.w. € 5.000,- Mooie koop! 1000,-
11391 West en Oost Europa: moderne kilowaar w.o. Engeland, Oostenrijk, Hongarije etc. Leuk! 45,-
11393 Frankrijk, vnl. ongebr. coll. (iets gebr./postfris) 1870/1945 in Leuchtturm album w.o. blok 3 en vele oude 450,-

toeslagseries/zegels. Enorme cat.waarde. 
11395 Frankrijk: postfrisse coll. 1971/1987 in Leuchtturm album cpl. Mooie koop! 175,-
11396 Hongkong: prachtige coll. moderne FDC's blanco w.o. vele blokken, ca. 300 stuks. Mooi! 350,-
11398 Singapore: fantastische postfrisse coll. in 4 L F. albums 1948/2008! Met alle betere beginsets incl. blok 1. 1750,-

Cat.w. tot 1987 al €4500,-
11399 Terres Australes: postfrisse coll. 1973/1998 op albumbladen. Cat.w. € 1075,- Leuk! 225,-
11400 Argentinië: gebr./ongebr./postfr. coll. 1858/1986 in 2 Schaubek albums w o. klassiek, LP, blokken, dienst en 600,-

div. poststukken. Na 1970 postfris. Hoge cat.waarde 
11401 Griekenland: gebr./ongebr. partij w.o. mooie Hermeskoppen, betere exemplaren en iets gebieden. Inter.! 650,-
11402 Fiji: postfrisse coll. 1978/1990 op albumbladen met vele series. 50,-
11403 Luxemburg: postfr. coll. modernere sets/blokken w.o. iets Euromateriaal (enkele ongebr.). 150,-
11404 Nederland: gebr. coll. en iets moderne doubletten w.o. vele vooroorlogse sets, o.a. betere nummers. 225,-
11405 Nederland: gebr. coll. 1945/1970 in Kabe album vrijwel compleet in luxe kwaliteit. 145,-
11406 Nederland: gebr. coll. 1970/1994 in Kabe album met zeer veel materiaal. 50,-
11410 Zwitserland: gebr. coll. w.i. vele Pro Patria en Pro Juventute series. 75,-
11413 Nederland: postfrisse partij w.o. Harz serie, kleine Enface ongebr., Amphilexblokken etc. 100,-
11415 Franse Koloniën: postfr. coll. w.o. veel ongetand Senegal en motief Leuk! 180,-
11418 Europa: vnl. gebruikt in 7 st.boeken w.o. Italië, Engeland etc. Veel materiaal! 110,-
11419 Russische Republieken: postfr. coll. met ruim 240 verschillende semiofficiële blokken en velletjes, vnl. dieren. 110,-

Leuke koop! 
11420 Motief Vogels en dieren, postfrisse coll. met 300 verschillende blokken en velletjes w.o. ongetand: 150,-

semiofficieel, o.a. Schotland, Staffa etc. 
11421 Nederland: gebr. coll. 1852/1944 in Leuchtturm album in mooie kwaliteit. Op enkele toppers na compleet. 975,-

Onze prijslijst via de mail ontvangen kan ook. Geeft u ons dan uw mail adres even door? 
Graag tot ziens bij Postzegelhandel Zondervan 

mailto:h.zondervan@xs4all.nl
http://www.postzegelhandelzondervan.nl
http://www.postzegelhandelzondervan.nl


E N T R A L E 

' i. 'sas' Kmsm, fAj 

ij kopen veel en graag, daarom hebben 
wij ook interesse in uw postzegels! 
y\ls u van plan bent om uw verzameling 
pf doubletten (deels) te verkopen, 
fian nodigen wij u van harte uit om 
kontact met ons op te nemen. 

^Êm^ Wij zijn een bedrijf met: 
J - Reputatie voor efficiënte, no-nonsense, eerlijl<e transacties 
-Wereldwijde klantenkring waardoor we de echte marktprijs kunnen betalen 
%:. - Directe betaling voor alle collecties, groot of klein zonder wachttijd 

- De kennis en mogelijkheden om uw postzegels te kopen 

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

RZAMELINGEN - PARTIJEN - VOORRADEN - NALATENSCHAPPEN 

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

~ S T Z E G E L 
A R T I J E N 

N T R A L E 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM, Den Haag LID VAN: 

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 izuur 



EUROKNALLERS 0.50 EUROKNALLERS EUROKNALLERS 

O 1̂  
NEDEKLAND o 

Zomerzegels 1964, nrs. 812/815 
luxe postfris, en vele andere series voor s/echfs € 0,50 per serie! 

...X 

...X 

aantal jaar 
...X 1943 
...X 1944 
...X 1945 

1948 
1950 
1953 
1954 
1955 
1958 
1958 
1959 
1963 
1963 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 

. X 1966 

...X 1969 

...X 1969 

...X 1973 

...X 1938 

...X 1980 

. . .X 

. . . X 

. . . X 

. . .X 

omschrijving 
germaanse symbolen 
winterhulp 
kind 
regering 
opruiming 
watersnood 
statuut 
bevrijding 
opruiming 
europa 
navo 
anti honger 
postaal overleg 
landschap 
europa 
onafhankelijkheid 
zomer 
uni groningen 
spoorwegen 
europa 
verzet 
Willemsorde 
vluchtelingen 
europa 
iao 
25 et rood fosfor 
25 et rozerood 
bijzondere vluchten 
bijzondere vluchten 
al deze 29 series luxe 

nummer 
405/11 
423/27 
444/48 
504/05 
549 
601 
654 
660 
712 
713/14 
720/21 
784/85 
791 
792/94 
800/01 
807/10 
812/15 
816/17 
818/19 
827/28 
836/38 
839 
858 
868/69 
918/19 
939 
940 
LPll 
LP16 

postfris 

prijs 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

12,50 

■<Hf 

Zomerzegels 1941, nrs. 392/396 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 1, per s 

aantal jaar 
...X 1941 
...X 1941 

1943 
1946 
1946 
1946 
1948 
1952 
1954 
1957 
1962 
1963 
1965 
1966 
1972 
1928 
1933 
1953 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

omschrijving 
zomer 
kind 
zeehelden 
hulp 
prinsessen 
kind 
inhuldiging 
staatsmijnen 
luchtvaart 
de ruyter 
zomer 
rode kruis 
kind 
kind 
zomer 

nummer 
392/96 
397/01 
412/21 
449/53 
454/59 
469/73 
506/07 
582 
647/48 
693/94 
766/70 
795/99 
849/53 
875 
1003/06 

koppen en van der hoop LP4/5 
bijzondere vluchten LP10 
bijzondere vluchten LP14 
al deze 18 series luxe postfris 

prijs 
1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

17,

ALLES 
2,50 

0 ^ > ^^iiiiBi' f^imM 

Olympische Spelen 1956, nrs. 676/680 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 2,50 per serie! 

aantal jaar 
...X 1942 
...X 1946 
...X 1949 
...X 1956 
...X 1957 

1968 
1969 
1972 
1973 
1976 

. . . X 

. . .X 

omschrijving nummer prijs 
legioen 402/03 2,50 
cijfer 460/68 2,50 
wereldpost 542/43 2,50 
olympische spelen 676/80 2,50 
amphilex 886/88 2,50 
kind 917 2,50 
kind 937 2,50 
kind 1024 2,50 
kind 1042 2,50 
amphilex 1098/02 2,50 
al deze 10 series luxe postfris 22,50 

Rode Kruiszegels 1953. nrs. 607/611 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 5, per serie! 
aantal jaar 
...X 1921 
...X 1944 
...X 1949 
...X 1952 
...X 1953 
...X 1953 
...X 1967 
...X 1955 
...X 1956 
...X 1957 
...X 1958 
...X 1959 
...X 1960 
...X 1960 
...X 1970 
...X 1996 
...X 1996 

1996 . . . X 

. . . X 

omschrijving 
jubileum met opdruk 
bevrijding 
zomer 
kind 
rode kruis 
Juliana en profil 
Juliana en profil fosfor 
kankerbestrijding 
kind 
kind 
kind 
zomer 
zomer 
kind 
kind 
sesamstraat 
sesamstraat 
sesamstraat 
al deze 18 series luxe postfris 

nummer 
106 
428/42 
513/17 
596/00 
607/11 
617/36 
618b/634b 
661/65 
683/87 
702/05 
715/19 
722/26 
738/42 
747/51 
983 
VI692 kaart 
VI693 brief 
VI593 post 

pnjs 
5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

85,

EUROKNALLERS 

IBIËH 
Van Riebeeckzegels 1952, nrs. 578/581 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 10, per serie! 

aantal jaar 
...X 1935 
...X 1937 
...X 1939 
...X 1940 
...X 1950 
...X 1950 
...X 1952 
...X 1952 

1953 
1954 
1954 
1955 
1956 
1958 
1955 

. . .X 

. . .X 

. . . X 

. . . X 

omschrijving 
universiteit 
jamboree 
willibrordus 
kind 
zomer 
kind 
riebeeck 
zomer 
zomer 
Juliana en profil 
kind 
zomer 
zomer 
zomer 
kind 
al deze 15 series 

nummer 
287/88 
293/95 
323/24 
374/78 
550/55 
563/67 
578/81 
583/87 
602/06 
637/40 
649/53 
555/59 
571/75 
707/11 
854 

luxe postfris 

prijs 
10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

10,

145,

EUROKNALLERS 

Kinderzegels 1952, nrs. 573/577 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 15, per serie! 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 
...X 1923 voorstellingen 110/13 15,

...X 1940 konijnenburg 332/45 15,

...X 1951 kind 573/77 15,

...X 1954 zomer 641/45 15,

EUROKNALLERS j f " ! "20 

Wilhelmina 1923, nrs. 82/83 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 20, per serie! 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 
wilhelmina 82/83 
kind 141/43 
zomer 558/72 
europa 681/82 

1923 
1924 
1951 
1956 

20,

20,

20,

20,

B E n i g: É| 
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Postzegels 1947, nrs. 80/106 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 25, per serie: 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 
...X 1926 kind 199/02 25,

...X 1927 kind 208/11 25,

...X 1939 zomer 318/22 25,

...X 1947 portzegels P80/106 25,

EUROKNALLERS lolfjÜE 
liP' m rjJ ITBP 1952, nrs. 592/595 

luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 30, per serie! 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 
de ruyter 87/89 30,

hulp 224 30,

zomer 296/99 30,

kind 300/04 30,

zomer 305/09 30,

kind 313/17 30,

kind 327/31 30,

kerken 556/60 30,

tentoonstelling 592/95 30,

amphilex V886/88 30,

al deze 10 series luxe postfris 285,

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

1907 
1929 
1937 
1937 
1938 
1938 
1939 
1950 
1952 
1967 

EUROKNALLERS 

Kinderzegels 1936, nrs. 289/292 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts €40, per serie! 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 
...X 1933 herdenking 252/55 40,

...X 1934 crisis 265/66 40,

...X 1936 kind 289/92 40,

EUROKNALLERS 

Goudse glazen 1931, nrs. 236/237 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 50, per serie' 

aantal jaar 
...X 1923 
...X 1923 
...X 1927 
...X 1929 
...X 1930 
...X 1930 
...X 1931 
...X 1934 
...X 1936 
...X 1929 

omschrijving 
opruiming 
toorop 
rode kruis 
kind 
rembrandt 
kind 
goudse glazen 
Curasao 
zomer 
mercurius 

nummer prijs 
114/20 50,
134/35 
203/07 
225/28 
229/31 
232/35 
238/39 
267/68 
283/86 
LP6/8 

al deze 10 series luxe postfris 

50,
50,
50,
50
50
50,
50,
50,
50,

475,

EUROKNALLERS u.a. 
100.

Guilloche serie 1940, nrs. 356/373 
luxe postfris, en vele andere series voor 

aantal jaar 
...X 1924 
...X 1931 
. .X 1935 
...X 1940 
...X 1940 
...X 1942 
...X 1947 
. . . X 

omschrijving 
bontkraag têté béche 
kind 
kind 
guilloche 
guilloche stroken 
legioen 
hartz 
al deze 7 series luxe pc 

slechts € 100,

nummer 
61b 
240/43 
279/82 
356/73 
355a/d 
402/03b 
474/89 

)stfris 

per serie 

prijs 
100

100
100,

loa
100
125,

100
699,

THEO PETERS 
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MEGA OPRUIMING 

MAX. 5 PER SOORT PER KLANT 

ALLES POSTFRIS 

Winkel geopend: 
ma/za 10.0017,00 uur 

of 24 uur per dag 
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i M TER SALE DY n O PETERS VUL II 
EN BESTEL 

TOP 10 NEDERLAND MOOI GESTEMPELD VOORDELIG! TOP 5 NEDERLAND TOPSERIES LUXE POSTFRIS 

aantal nummer omschrijving nu voor 
.X nrs. 13/18 Wapenzegels 129,-
. X nr. 47 Wilhelmina hangend haar 69,-
. X nr. 48 Wilhelmina hangend haar 225,-
.X nrs. 104/105 Opruimingsuitgifte 99,-
.X nrs. 212/219 Olympiade 1928 19,50 

..X nrs. 248/251 Kinderzegels 1932 12,50 

.. X nrs. 346/349 Wilhelmina 1946 39,50 

.. X Roltanding 86/89 Kinderzegels 1930 13,50 

.. X Roltanding 90/93 Kinderzegels 1931 16,50 

.. X Luchtpost 12/13 Meeuwtjes 99,-

2K;ri,i)iN 

aantal nummer omschrijving cat.waarde nu voor 

. X nrs. 212/219 Olympiade 1928 200,- 125,-

. X nrs. 346/349 Wilhelmina 1946 604,- 279,-

. X nrs. 518/537 Juliana En Face 1949 1660,- 679,-

. X Port 31/43 deRuyter1907 1400,- 1099,-

. X Dienst 25/26 Cour de Justice 1950 750,- 589,-

T0P10P0ST1EGELD0EKIES 

35c b 
25 c ciukosrt 101 an «»I » n 

m îî M 
aantal nummer 

... X PB 6 B 
..X PB 6 C 
..X PB 6 FF Q 
..X PB 8 C 
..X PB 9 B 
..X PB 9 CF 
..X PB 9 F 
..X PB 9 FF 
.. X PB 11 AF 
.. X PB 13 A 

omschrijving 

luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 

55,-
16,50 
12,50 
16,50 
63,50 
24.-
45,-
45,-

5,-
7,-

TOP 101<^ DAG ENVELOPPEN 

aantal nummer kwaliteit 

... x 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

FDCE.1 
FDC E.9 
FDCE.10 
FDCE.11 
FDCE.13 
FDC E.14 
FDC E.27 
FDC E.38 
FDC E.47 
FDC E.54 

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

795,-
69,-
47,-
59,-
64,-
35,-
17,-
74,-
39,50 
17,50 

DEZE ADVERTENTIE In een envelop 

zonder postzegel sturen aan: 
THEO PETERS 

U M I S M A T I E K & Fl Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

I I stuurt u mij a.u.b. de aangel<ruiste artil<elen: 

BESTELBONUS 
', Bestellingen van 

€ 50,-tot €150,-

Postzegelboekje 12 
• inhoud 3 X 10 en 

2 X 35 cent Juliana 
• Gewild om te scheuren 
• cat. w. 15," 
• luxe postfris 

GRATIS! D 

Bestellingen van 
€ 150,-tot €300,-

Nederland nr. 1 

• De allereerste zegel 
van Nederland 

• leuk om te hebben of 
te ruilen 

• cat.w. 45,-
• mooi gestempeld 

GRATIS! D 

Kruis de gewenste 
bestelbonus aan! 

1 per klant 

Bestellingen 
vanaf € 300,-

Loupe met LED 
verlichting 

• het hulpmiddel voor 
iedere verzamelaar! 

• er gaat een wereld 
voor u open! 

• handig voor iedereen 
• origineel Leuchtturm 

GRATIS! D 

1 
of bestel per telefoon (020) 622 25 30 of fax (020)622 24 54 of e-mail info@theopeters.com 

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

Totaal € 

Handtekening: datum: 

mailto:info@theopeters.com


TJERK M I E D E M A , KLEVE ( D ) 

EN 

Bij het doorbladeren van een 
wereld postzegelcatalogus kan 
men het gehele traject van, 
boomaanplant,  bebossing en 
herbebossing,  de bos en hout 
kap,  het stammen transport, 
 de bescherming, loofbomen 
en naaldbomen,  botanische tui
nen, natuurreservaten en parken, 
 de bloemen, bladeren, vruchten 
en kegels,  de houtbewerking 
tot aan een uitgebreid scala aan 
toepassingen, variërend van 
latex winning tot alle soorten 
houtconstructies in kleinere of 
grotere omvang als prachtige 
uitgaven bewonderen. De landen 
van uitgifte variëren van Andorra 
tot Zimbabwe. Dit artikel wil een 
indruk geven van het genoemde 
traject door een selectie uit ruim 
duizend postzegelafbeeldingen 
te maken. Doorgaans zijn deze 
postzegelbeelden een duidelijke 
afspiegeling van hetgeen er in 
een land gebeurt of wat er in dat 
specifieke land van belang wordt 
geacht. 

Bomen zijn vanwege hun zuurstofafgifte voor de mens 

van wezenlijk belang. Het hout van de bomen heeft als 

vervangbare grondstof gedurende duizenden jaren door 

de mens een grote variatie aan toepassingen gevonden, 

die onmogelijk weg valt te denken. Sinds jaar en dag 

heeft het thema, 'Bossen, Bomen en Hout', in tientallen 

landen bij de postzegeluitgifte zijn weg gevonden en is 

een speciaal verzamelgebied geworden. 

Aanplant, bebossing, 
herbebossing en ontbossing 
Wil men In de toekomst de 
bosgebieden van de wereld in 
stand kunnen houden dan zijn 
aanplant van nieuwe bomen en 
de aanleg van nieuwe bosgebie
den noodzakelijk. Herbebossing 
en duurzaam bos verdienen het 
publieke aandacht te krijgen. Het 

tf̂  ^ 

IWWtWfWW»» 

I 
(i) Uganda dat voor 
21% IS bebost, geeß 
publieke aandacht 

aan zijn ontbossing, 
doch verliest 8i% 

van zijn houtproduc

tie aan brandhout 

(2) Herbebossing 
in Pakistan, dat 
voor slechts 3% 

bebost IS 

(;}) Het beroep 
van houthakker 

wordt onder 
de aandacht 

teS.N

(6) Het transport van stammen kent wereldwijd veel mogelijkheden en is ajhankefijk van mensen, 
middelen en omstandigheden 

isfi^Ék^, 

is nog steeds de normaalste zaak 
van de wereld, dat bos verdwijnt 
door boskap, of door omstan
digheden, zoals bijvoorbeeld de 
'blast' bij de eruptie van Mount 
St. Helen aan de westkust van de 
VS, door branden of door groot
schalige illegale ontbossing. 
Wereldwijd is het rendement op 
de totale houtproductie onder de 

(4) Bos arbeiders op weg naar 
hun werk in de bossen van 

Belize in M Amerika 

50% of anders geformuleerd de 
helft van de houtproductie gaat 
aan brandhout verloren. Zo gaan 
in Latijns Amerika, Azië en Afrika 
van de totale houtproductie ge
middeld nog steeds resp. 62, 79 
tot 88% aan brandhout verloren. 
Geen certificering die daarin 
veel verandering heeft kunnen 
brengen. 

Oeganda (i) is voor 21% bebost 
doch verliest 8 i % van de 
jaarlijkse houtopbrengst aan 
brandhout, geen groot rende
ment. Het is één van de landen, 
dat de ontbossing op postzegels 
kenbaar maakt. Duurzaam 
bosbeheer is in veel bosrijke, 
vooral tropische en subtropi
sche landen derhalve nog steeds 
een groot probleem. Praktisch 
het gehele Afrikaanse continent 
is sterk getroflFen door ontbos
sing. Een veelheid aan landen 
geeft aandacht aan herbebos
sing, zoals Pakistan (2). China 
was oorspronkelijk voor 52% 

(ß) Multifunctionele, moderne maa, ^ 
de zo^naamde'timberjacks' maken het O  , 

zware werk lichter in Finland »aÄiI 

MW^^^OTVWV* 

(7} De hout\Jlottenj heeft m landen waar nvieren aanwezig Zijn een eeuwenlange geschiei 

f Sfe '.,f. f . 

» ■. i {:,.£!fAfc ■•*' 

Ik,' 
f' . is 

^ : > / *  l 



bebost. Door vooral bijgeloof 
tijdens de verschillende 
heersende dynastieën liep dit 
terug tot 78% in de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw. Door 
actieve herbebossingcampagnes 
en het innchten van bospianta
ges IS het land voor 18% bedekt 
met bos. Momenteel is het land 
een groot importeur van hout uit 
vooral Rusland en Indonesië. 
Behalve in Afrika vinden in delen 
van Azië en Latijns Amenka ook 
nog steeds op grote schaal 
ontbossing plaats door illegale 
kap, voornamelijk vanwege de 
directe behoefte van de lokale 
bevolking aan landbouwgron
den. 

Houtkap en stammentransport 
De houtkap en het uitslepen 
van enorme massieve stammen 
vergt nu eenmaal zware arbeid 
van de bosarbeiders. Frankrijk (3) 
en Belize (4) legden het beroep 
vast. Moderne machines in de 
bosbouw (5) maken vandaag de 
bosarbeid een stuk lichter, waar
bij de machine de boom afzaagt, 
deze van takken en bladeren 
ontdoet en zelfs ontschorst. 
Het is vanzelfsprekend dat bij 
deze verwerking er verschillen 
bij mensen en middelen in de 
verschillende landen in de wereld 
bestaan. Op enkele plaatsen 
in Europa wordt het paard nog 
gebruikt om de stammen uit 
het bos te slepen. Zo gebruikt 
men in Zweden de paardenslee, 
in Roemenië de rupstrekker, 

\ in Liberia zware vrachtauto's, 
^ een kabelbaan m Albanië, Chili, 

Joegoslavië of Noord Vietnam, 
een agde stoogjl jfOfrvö.tjefi^ 

mahoniestammen in Belize, op 
Sarawak, Maleisië, worden de 
stammen uit het bos gerold en 
hoe kan het anders in Thailand 
gebruikt men de kracht van de 
olifant (6). Op vele onbereikbare 
plekken worden de stammen 
met behulp van helikopters 
uitgevlogen. 
In de 17e en 18e eeuw werd op 
grote schaal loof en naaldhout 
al in grote vlotten van meer 
dan 300 m lang, 45 m breed en 
2 m diep uit het Zwarte woud 
gehaald. Ook in Borneo, Oos
tenrijk, Nigena, Zweden was en 
is het een gebruikelijke gang van 
zaken (7). In Oostenrijk vond in 
1947 nog een houtvlottercongres 
plaats, dat op een postzegel 
werd vereeuwigd. Kortom hout
transport door de lucht, over 
water en over land. 

Bescherming en duurzaamheid 
bossen 
De bescherming van bos kent 
veel gezichtspunten en veel 
aspecten. In Amerika was de in 
Schotland geboren John Muir 
(8) wellicht de eerste natuur en 
milieubeschermer. In 1876 legde 
hij een concept voor een federaal 
bosbehoud beleid vast en hij 
was de grote stimulator voor 
het instellen van de 'Sequoia & 
Yosemite national parks' (1890). 
Het Muir Woods National 
Monument m Mann County in 
Californiè is naar hem genoemd. 
Daarnaast zijn er wereldwijd 
nog veel andere personen, 
natuuronderzoekers, botanici, 
natuurbeschermers e.d. die hun 
sporen hebben verdiend en op 

Een scala aan bos en boomac
tiviteiten vinden plaats in veel 
landen. Zo kent men 'de dag 
van de boom', 'de week van 
de boom','de maand van de 
boom','het jaar van de boom', 
'de boom van het jaar', 'het 
jaar van het bos', 'boomplant
dagen' en vele andere bos en 
boomcampagnes, festivals en 
feesten. Ze zijn meer dan een 
symbool alleen, ze dragen zeker 
bij aan de bewustwording van 
het belang van bomen. Van al 
deze evenementen zijn er veel 
beelden in de filatelie vastgelegd, 
een voorbeeld is de boomdag 
in Mexico (9). Wereldwijd wordt 
regelmatig in een bepaald land 
een bosbouwcongres georgani
seerd, waar de genele bosbouw
problematiek ter sprake komt. 
Zo vond in 1978 het 8ste wereld
bosbouwcongres plaats in Indo
nesië, dat door Liberia op een 
serie postzegels werd vastgelegd 
(lo). Een andere congres was in 
1991 in Parijs, dat eveneens op 
postzegels werden vastgelegd. 
Hetzelfde geldt voor botanische 
congressen. 

Eind van de jaren 1990 en het 
eerste decennium van deze 
eeuw zijn landen als Australië, 
Griekenland, Spanje, Rusland en 
de VS op grote schaal geteisterd 
door grote en langdunge bos
branden (n). Hierbij gingen mil
joenen ha aan bos, persoonlijke 
leefomgevingen en bezittingen 
verloren. Debranden ontstaan 
spontaan door de natuur, soms 
bij grote droogte door zonnestra
len door weggegooid glas, maar 

van de mens en maar al te vaak 
IS opzet in het spel. Vooral bij 
dit laatste heeft Griekenland niet 
bepaald een gunstige naam, 
waarbij de achtergrond meestal 
het verkrijgen van prachtige 
bouwlocaties is. 
Inmiddels bestaan er veel orga
nisaties die zich voor het behoud 
van bossen en bomen inzetten. 
Duitsland kent het SDW (Schutz
gemeinschaft Deutscher Wald), 
die een prachtige publicatie heeft 
over de bosbouw, actiefis met de 
jeugd, veel activiteiten ontplooit 
en jaarlijks een 'boom van het 
jaar' kiest (in 2005 de paarden
kastanje). In 1997 bestond SDW 
50 jaar ter gelegenheid waarvan 
de Duitse Post een blok met 
twee zegels uitgaf (i2). UNESCO 
gaf een blok uit van een oude 
boom (Cryptomeriajaponica D. 
Don.) op Palau, ter gelegenheid 
van zijn vijftigste verjaardag (13). 

Loofbomen, naaldbomen en * 
palmen 
De Zweedse plantkundige en on
derzoeker Linnaeus (17071778) 
(14) mag gewoon niet ontbreken 
bij een beschouwing over bo
men. Hij studeerde plantkunde 
aan de universiteit van Uppsala 
en maakte een expeditie naar 
het Zweedse deel van Lapland 
voordat hij naar de universiteit 
van Harderwijk in Nederland 
vertrok om er medicijnen te gaan ,̂  
studeren (1735). Hij was daar de 
eerste die een principe ontwik
kelde om geslachten en soorten 
van organismes te definieren en 
een uniform systeem van naam
geving te ontwikkelen. Linnaeus' 
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(9) /" '1992 wordt tn MexiCO een 

boomdag gevierd 

(8) John Muir hij zijn 
sequoia's in Californiè 

(10) Liberia memoreert het 8ste 
wereld bosbouwcongres in IQJS 
gehouden in Jakarta, /flc^esfö 

■ 1 ^ ' 

ffii2) In Duttskmdtet de Schutzgemeinschafi Deutscher WfcW (SDW) hch 
" ^ reeds sojaann voorde Duitse bossen, bossen die met meer goed gezond 

zijn zijn , \ .mi^g 

(73) Voorbeeld van een blok, in dit geval een oude boom 
'Cryptomeriajaponica D Don) op Palau, tsrgelegenheid vaiq dß 
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(n) Mozambique vestigt 
aandacht op bosbranden 

(14) De Zweed Linnaeus 
ontwierp een systeem van 
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gebaseerd op de bloemdelen die 
gedurende de evolutie onveran
derd neigen te blijven. 
Wellicht een kleine duizend 
boomsoorten en activiteiten aan 
hout gerelateerd worden door 
verschillende landen op postze
gels vereeuwigd. Praktisch altijd 
Is er een directe relatie tussen 
het land en het specifieke onder
werp. Het Is niet aannemelijk dat 
bijvoorbeeld België of Nederland 
een postzegel met palmbomen 
zullen uitgeven. Hieronder 
volgen slechts een greep uit een 
groot assortiment aan bomen en 
de vele beschikbare aspecten. 
Olijfbomen en boomgaarden 
treft men aan rondom de Mid
dellandse Zee. Nletvenwonderlljk 
Is het dan dat ook al die landen, 
Algerije, Marokko, Spanje, Grie
kenland, Italië, Israël, Libanon, 
Palestina (15), Turkije en Syrië 
aandacht schenken aan de oli jf 
boom op een postzegel. 
De 'onderstebovenboom', de 
apenbroodboom of baobab 
(Adansonia digitata) Is Inheems 
In grote delen van Afrika (i6). 
Een groot aantal van deze landen 
toont op een of andere wijze de 
baobab. Er bestaan een aantal 
landen waarbij een bepaalde 
boom het land representeert. Zo 
hebben alle 51 Amerikaanse sta
ten hun eigen nationale boom, 
bloem en dier Wie verwacht op 
zegels van Minnesoata, Michi
gan, Georgia of South Carolina 
de nationale boom aan te treffen 
heeft het mis. Een aantal landen 
heeft een speciale relatie tot 
een boom. Wie kent er niet de 
Libanon Ceder (Cedrus libani 

Barr.) (17), de boom die tevens 
in de nationale vlag van Libanon 
is weergegeven. Voor Chili is de 
karakteristieke araucaria {Arau-
caria auracana K. Koch) (i8), de 
slangenboom of monkey puzzel 
een gezichtsbepalend beeld 
voor het land. Ook de Norfolk 
den (Araucaria excelsa) (19) 
bepaalt het beeld van de Norfolk 
eilanden. 
Op dezelfde wijze als bij de bo
men is een bepaalde houtsoort 
dikwijls met een land verbonden. 
Birma teak [Tectona grandis) 
is overal in de houtwereld een 
begrip. Brits Honduras heeft 
een aantal prachtige uitgaven, 
waarop boom en het bijbeho
rende hout zijn weergegeven 
als bijvoorbeeld Santa Maria, 
jacreüba {Calophyllum brasiliense 
Camb.) (20) en zo ook Sapeli 
mahonie {Entandrophragma 
cylindricum) (21) uit de Centraal 
Afrikaanse Republiek. 

De 'Flame of the Forest' {Delonix 
regia) (22) is een prachtige boom 
wanneer deze in volle bloei staat. 
Men kan er nauwelijks aan voor
bij lopen. Ik raakte erg geboeid 
door deze boom toen iK die 
op Madeira in een wijk van de 
hoofdstad Funchal in volle tooi 
aantrof Singapore benut deze 
boom om de bewustwording 
voor de 'zorg voor de natuur' op 
een al even mooie postzegeluit-
gave te stimuleren. 
Er bestaan vooral in de warmere 
streken van de wereld vele soor
ten palmen. De soortenrijkdom 
is weliswaar veel kleiner dan de 
naald en loofbomen. Hun karak

teristieke voorkomen is er echter 
niet minder om of ze nu als 
individuele boom, in 'bosvorm' 
of in plantages voorkomen. Zo 
kan men bijvoorbeeld bij het 
plaatsje Vaie op Oost Kreta en in 
de directe omgeving van Palm 
Springs in Californië een palmen-
woud aantreffen. Palmen leveren 
palmolie, kokos, dadels en 
dadelpalmen (Phoenixdactylifera) 
(23) in Bahrein. 

Bosgebieden 
Over de wereld zijn verschillende 
bosgebieden te onderkennen, 
die zich uitstrekken over de 
aanwezige klimaatgebieden: -
Tropisch regenwoud, - bergland-
bossen of bergregenwouden, 
- tropische subalpine bossen, 
- dwergbossen, - mangrove- of 
vloedbossen, - galerij- of oe-
verbossen, - moerasbossen, - sei
zoengebonden overstromings-
bossen, - doornbossen, - bossen 
op kalksteengronden, - bossen 
op basisgesteente, moessonbos-
sen, - savannebossen, - subtropi
sche regenwouden, - hardloof- of 
sclerofiele bossen, - gematigd 
warme, groenblijvende bos
sen, - gematigde regenwouden, 
- gematigde loof-ihoutbossen, 
- gematigde naaldhoutbossen, 
- boreaal bossen en - climax 
bossen. 
Bosgebieden zijn over het 
algemeen weinig op postzegels 
vereeuwigd. Het tropisch regen
woud van Antigua en Barbuda 
(24), de mangroven van India 
(25), berkenbossen in Finland, 
Trongois eiken in Frankrijk zijn 
een paar voorbeelden. Veel lan-

Sowtó Africa Sn;: 
5u\a-Afr\Ka 

.-^..-..--.......... 
(i6) De baobab (Adansonia digitata), de karaktenstieke 

boom van veel Afrikaanse landen 

(15) De Palestijnse Autonteit met de boom der vrede, de 
olijfboom (Olea earopeae) 

den tonen evenwel hun natuur
parken of reservaten, welke vaak 
uitgestrekte bosgebieden betref
fen die plaatselijk beschermd 
worden. De verschillende man
groven zijn unieke gebieden met 
een geheel eigen ecosysteem. 
Zowel de boomsoorten als de 
enorme dierenrijkdom kun
nen zich in zoet en zout water 
handhaven. De mangroven zijn 
erg ondoordringbaar, liggen op 
de grens van riviermondingen 
met hun toevloed van zoet water 
en de zee met zout water. De 
gebieden ondergaan daarnaast 
de getijden van eb en vloed. 

Bloemen, bladeren, vruchten, 
kegels en stam van bomen 
worden te kust en te keur 
door verscheidene landen op 
verschillende wijzen afgebeeld. 
Polen en Montserrat zijn een 
voorbeeld, waarbij bloemen een 
opvallende aandacht krijgen. Bij 
Canada is de 'Maple Leaf, het 
esdoorn blad, als symbool in 
de vlag vertegenwoordigd. Het 
land kent vele series, waarbij 
steeds dit blad weer in verschil
lende vormen wordt afgebeeld. 
Botswana is een anderland dat 
zich sterk heeft gemaakt met 
prachtige series van bloemen, 
bladeren en stam. Japan heeft 
veel mooie uitgaven, die vaak 
zeer gestileerd zijn. Persoonlijk 
spreekt mij de uitgave van een 
gestileerde kegel van de Ryukyu 
eilanden (26) altijd erg aan. Het 
is gemakkelijk voorstelbaar dat 
vooral de vruchten, die voor de 
mens als voeding onmisbaar 
zijn, meer aandacht krijgen. Zo 
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(i8) Volwassen slangenbomen sieren 
het Chileense landschap 

(14) Tropisch 
regenwoud op Antigua 
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(ij) De Libanon Ceder, boom van de staot 
bbanon 

(22) De 'Flame of the 
forest' (Delonix regia) is 
een zeer indrukwekken
de en kleurrijke boom, 
waarmee Singapore 

aandacht vraagt voor 
'zorg voor de natuur' 

(25) In het kader von een confe
rentie over klimaotverandenng 
toonde India bomen uit haar 
mangrove bosgebieden {Rhizo-
phoria mucronata, Sonneratio 
alba, Nypafruiticans en Brugu 
eira gfmnorrhiza) Mangroven 
vertegenwoordigen een bijzonder 
ecosysteem in een omgeving van 
zoet en zout water 



worden voor ons veel gangbare 
en exotische boomvruchten 
als bijvoorbeeld amandelen, 
appels, avocado's, bananen, 
cashewnoten, citroenen, dadels, 
kersen, koffiebonen, kokosnoten, 
mango's, nectarines, olijven, pa-
paja's, peren, perziken, pistache 
noten, pruimen, sinaasappelen 
en vijgen veelvuldig afgebeeld. 

Hout-, lucifer- en papierindustrie 
Van bossen en bomen naarde 
hout-, lucifer- en papierindustrie 
en de houtverwerking is maar 
een kleine stap. Wereldwijd is 
dit gebied zeer ruim en betreft 
zagerijen, triplex- en fineerin-
dustrie, de luciferindustrie, de 
papierindustrie, vele soorten van 
hout verwerkende industrieën, 
een verscheidenheid van aan 
hout gerelateerde beroepen 
en een rijk scala aan toepas
singsgebieden van hout. Het 
feit dat bijvoorbeeld alleen al 
in Duitsland de gehele houtin
dustrie groter is dan de totale 
Duitse auto-industrie geeft een 
idee van de omvang. In tegen
stelling tot de afbeeldingen van 
bossen, bomen, bladeren, kegels 
en vruchten is de vertolking van 
de houtindustrie in de filatelie 
beperkt. De meeste grote hout
ondernemingen verplaatsten uit 
kostenoverwegingen de afgelo
pen jaren hun zagerijen naar de 
bronlanden van het hout. Zage
rijen treft men aan op postzegels 
van Nieuw Zeeland (27), Ghana, 
Chili, Venda, Zambia, Domi
nicaanse Republiek, Nigeria, 
Norfolk eilanden en Roemenië. 
Andere houtindustrieën bij Cua-

eONDOMINIUM DES NOUVEIIES HEBRIDÏS 

(32) De houtindustrie van Nouvetks Hebrides 

temala, Brits Honduras, Centraal 
Afrikaanse Republiek, Kenia, 
Nieuwe Hebriden en Noord Viet
nam. Een triplexfabriek te Klinki 
met een gevelde stam in Papoea 
Nieuw Guinea. 
De grootste houten poort van 
Japan (28) is slechts één van de 
honderden voorbeelden van toe
passingen in hout. Deze gigan
tische, 16.2 m hoge en 23.3 m 
brede poort (in het Japans: toni), 
die geheel uit kamferhout (Cin-
namomum camphora) gemaakt, 
staat op i6o m uit de kust in de 
bocht van Hiroshima en symbo
liseert de toegang tot de Itsuku-
shima schrijn, die op het eiland 
Miyajima is gelegen. Deze werd 
in 1875 1̂3 gebouwd en verving 
daarbij de zeer oude poort. Het 
kamferhout werd vroeger al voor 
zijn heilzame werking gebruikt. 
Deze Shinto cultuurtempel uit 
de negende eeuw is gewijd aan 
drie beschermgodinnen van de 
zeevaart, heeft een hal-vormige 
constructie en een openluchtpo

dium voor de uitvoering van re
ligieuze dansen. Twee gebieden, 
de gehele houtverwerkingsindu
strie en de dierenwereld van het 
bos vallen buiten dit artikel, niet 
omdat er geen beelden van zou
den zijn, maar omdat ze meestal 
niet specifiek met het doel van 
de bosbouw zijn uitgegeven. 

Bosexploitatie en toepassingen 
van bomen 
Naast het hout leveren de 
bomen nog een groot aantal 
producten, waarvan enkele 
wellicht net zo belangrijk zijn 
als hout. Denk eens aan latex 
(rubber), olijfolie, palmolie, kurk, 
likeur, houtskool, terpentijn, lak
ken, harsen of balsem. De latex 
of rubber heeft de productie van 
vliegtuig en autobanden moge
lijk gemaakt en daarbij voor de 
mens een enorm veranderings
proces mogelijk gemaakt. Wat 
zouden wij zijn zonder rubber.'* 
Werelddelen als Azië. Afrika en 
deels Latijns Amerika, waar rub

berbomen voorkomen laten dit 
ook merken. Liberia (29) leg een 
duidelijke relatie tussen de lokale 
latexwinning en de bandenindu
strie. 

Bijzondere ui^ven en aspecten 
Naast de gewone postzegels 
worden in het algemeen bij
zondere uitgaven in de filatelie 
verzorgd zoals blokken, postze-
gelboeKjes (30), maximum kaar
ten (31V speciale enveloppen, 
speciale stempels, Eerstedagen-
veloppen (32). Dit geldt ook voor 
'bomen en hout' in de filatelie en 
is sterk afhankelijk van het land 
van uitgifte. Daarnaast wordt 
men steeds inventiever en ver
schijnen bijvoorbeeld postzegels 
die uit hout zijn gemaakt (33), 
postzegels met een bosgrond-
lucht, een bosbrandlucht of een 
fruitluchtje. 

Geschiedenis, congressen, na
tuurreservaten, parken en tuinen 
Wanneer men van alle landen en 
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leerde kegels 
van de Ryukyu 

eilanden 

(2y) Houtindustne 
met radiata ptjn (Pinus 

radiata D. Don) 
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(33) Voorbeeld van een postzegel uit echt hout, een uitgifte van 
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hun respectievelijke filatelie uit
gaven op dat gehele terrein van 
bosbouw een indruk, een totaal 
overzicht, probeert te krijgen dan 
ligt daarin erg veel omsloten, 
deels de geschiedenis; de ontwik
keling van de natuur en visies die 
hierover in een land bestaan; de 
bescherming van de natuur met 
reservaten en waar dat begint; 
waar hout en de verwerking een 
rol spelen; de ontwikkeling van 
botanische en bosbouwcongres
sen; enz. Met het beschikbaar 
komen van gedigitaliseerde 
catalogi ziet men binnen een 
seconde de verspreiding over 
de landen van bijvoorbeeld de 
baobab, rubberboom, acacia, 
ficus, teak, eik of beuk. 
Egypte meldt in 1927 haar inter
nationale katoen congres; Brazi

lië in 1939 het eerste botanische 
congres, Columbia in 1945 het 
eerste bosbouwkundig congres. 
Het vijfde internationale bos
bouwcongres van i960 in Seattle 
in de VS moet wel een bepaalde 
betekenis hebben gehad, omdat 
vijf landen, Gabon, Soedan, 
Taiwan, Thailand, Tunesië en de 
VS zelf dit evenement op een 
postzegel hebben weergegeven. 
Daarnaast treft men allerlei 
evenementen aan voor bonsai 
kwekers, citrusplanters, olijfolie 
productie, Amerikaanse houtves
ters, enz. Bosbouw congressen 
zoals in de landen, Columbia, 
Finland, Gabon, Guyana, Malei
sië, Mexico, Oostenrijk, Taiwan, 
Trinidad de Tobago en Tunesië; 
Botanische tuinen als door 
Bermuda, Brazilië, Cuba, Dene

marken, Dominica, Mauritius, 
Roemenië, Sovjet Unie (34), St. 
Vincent, Tanzania, Uganda, Zaïre 
en Zweden krijgen ruimschoots 
de aandacht. Verder blijken 
Duitsland, Italië, Mozambique, 
Peru, de VS en Zimbabwe hun 
versteende woud en versteend 
hout onder de aandacht te 
brengen. 
Veel postzegels vertonen 
prachtige staaltjes van creativiteit 
en ontwerpkunst. Het zal erg 
moeilijk vallen om daaruit een 
keuze te maken, welk ontwerp 
het mooiste is. De houtindustrie 
op de Nieuwe Hebriden en in 
Polen brengt de taxus (35) prach
tig in beeld (Taxus baccata). Ook 
de Verenigde Naties (36) zijn 
hier een voorbeeld van. Opval
lend is wel dat bepaalde armere 

of ontwikkelingslanden vaak de 
mooiste zegels weten te bren
gen. In ieder geval is het thema 
bosbouw in de filatelie er één van 
een combinatie van de natuur en 
prachtige ontwerpen, dat zeker 
de moeite waard is om aandacht 
aan te blijven geven. 

sA'.r. 

(34} TSOjaar botanische tuin 
Nikitskyop' op de Knm ' 

(35) Polen brengt de taxus 
prachtig in beeld 
(Taxus baccata) 

(36) Een speciale uitgave voor de bosbescherming door de herenigde Naties 

WIIT U i ns KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KUINE ANNONCE IN FIUTELIE! 

Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

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

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

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 
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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 
J een kleine annonce plaatsen. 
L̂  Plaatsing onder nummer 
^ kost vier euro extra. 
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Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 
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II 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening) 

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

Deel 1 Zomer Athene 1896 t/m Mexico 1968, 295 biz. in kleur 55,00 
Deel 2 Zomer München 1972 t/m Seoul 1988, 310 bIz. in kleur 57,00 
Deel 3 Zomer Barcelona 1992 t/m Londen 2012, 246 bIz. in kleur 47,00 
Deel 4 Olympische Winterspelen 2012, 282 bIz. in kleur 53,00 
Deel 5 Organiserende Steden, Paralympics, NOCs etc, in kleur 37,00 
Aanbieding: alle 5 delen van 249,00 voor 199,90 
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OBP België & Gebieden 2012 

Nieuwe catalogi 
Maury speciale catalogus Frankrijk 2012, in kleur 24,90 
Maury spec. cat. Franse Kolonieën Europa & /\zië 2012, kleur 42,90 
Sassone Blu catalogus Italië 2012, in kleur 19,50 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2012, in kleur 39,90 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2012, in kleur 45,00 
Pofis speciale catalogus Tsjechische Republiek 19932010 36,00 
Pofis spec. cat. Tsjechoskowakije 19451992, editie 2011 36,00 
PofIs spec. cat. Tsjechoslowakije 19181939, editie 2012 36,00 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2012 42,90 
Bale speciale catalogus Palestina 19171948 editie 2010 120,00 
JPS catalogus Sakura Japan 2012 21,50 

www.collectura.com 

Oudere Domfi l catalogi weer leverbaar 
Vlinders op zegels 2002, 450 bIz. in kleur 35,00 

I Katten op zegels 2004, 244 bIz. in kleur 45,00 
Honden op zegels 2001, 282 bIz. In kleur 33,00 
WWF op zegels 2002, 192 bIz. In kleur 25,00 
Prehistorische Dieren op zegels 2003, 172 bIz. kleur 25,00 

I Bloemen op zegels 2003, 884 bIz. in kleur 49,00 
Paddestoelen op zegels 1999, 260 bIz. in kleur 25,00 
Auto's op zegels 2000, 471 bIz. in kleur 35,00 

Treinen op zegels 2001, 740 bIz. in kleur 45,00 
Padvinders op zegels 2000, 553 bIz. in kleur 45,00 
Schaken op zegels 2004, 128 bIz. in kleur 24,00 
Basketbal op zegels 2001, 135 bIz. in kleur 15,00 
Golf op zegels 2005, 72 bIz. in kleur 9,00 
Ook weer leverbaar thematische voordrukalbums, zie www.collectura.com 

anbiedingen 
SBK cat. Zwitserland & Liechtenstein 2011, in kleur 
Philex cat. Zwitserland & Liechtenstein 2010, In kleur 
Philex catalogus Oostenrijk 2010, In kleur 
Philex catalogus Israël 2010, in kleur 
Philex Duitsland deel 2 BRD & Berlijn 2009, in kleur 
Scott catalogus USA 2011, in kleur 

GoiieGiiura.Gom'Kir 
By P.W. Meinhawlt International Bookseller* 
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'^EÖeLOTn?s'^p?r?'-S 
met ongekende uitdagingen̂  

In gesprek met Edwin Voermany filatelist 

'In mijn jonge jaren verzamelden 
bijna alle kinderen postzegels. 
Als het geen tollen- of knikkertijd 
was, namen velen hun 'dubbe
len' in een blikje mee naar school 
en konden we in de pauzes of 
na schooltijd met elkaar ruilen. 
De prachtig gegraveerde Franse 
zegels trokKen al snel mijn 
aandacht en naast Nederland 
besloot ik ook dat land te gaan 
verzamelen. Mede dankzij de 
postzegelpakketjes, die ik op 
verjaardagen kreeg, groeide mijn 
collectie zienderogen.' 

Haagse postzegelbeurzen 
'In tegenstelling tot veel 
leeftijdgenoten verloor ik mijn 
collectie tijdens mijn middel
bare schooltijd niet uit het oog. 
Integendeel! Ik werd steeds 
actiever en bezocht regelmatig 
de Haagse postzegelbeurzen 
onder de grote kastanjeboom 
voor het paleis Noordeinde en 
in zalencentrum Amicitia aan 
het Westeinde. Daarnaast ging 
ik regelmatig naar veilingen. Een 
groot deel van mijn aankopen 
verhandelde ik weer, waarna ik 
met de gemaakte winst mijn 
collectie verder uitbreidde. De 
zaken liepen zo goed dat ik mijn 
vader kon vertellen dat hij mijn 
zakgeld van vijf gulden per week 
voortaan in zijn portemonnee 
kon houden. 
Aan het einde van de middelbare 

PAUL V A N BEEK, D R I E B R U G G E N 

Lang niet ieder kind, dat een tijdje postzegels verzamelt, 

ontpopt zich als een volwassen filatelist. Wél hebben 

bijna alle gedreven collectioneurs in de jonge jaren de 

fundamenten voor hun latere passie gelegd. Ook bij 

Edwin Voerman (61), ex-bankdirecteur, interim-manager 

en wijnimporteur, is het proces van spaarder tot serieus 

filatelist volgens het bekende patroon verlopen. 

school had ik een vrij complete 
collectie Frankrijk. Regelmatig 
haalde ik alle bladen uit het 
album en spreidde ze bij wijze 
van privétentoonstellingoverde 
grond uit. Het was een prachtig 
gezicht, maar er was inmiddels 
wel een probleem ontstaan: de 
ontbrekende zegels zou ik mij 
voorlopig niet kunnen permitte
ren. Mijn tot dan toe dynamische 
collectie was in een statisch 
object veranderd.' 

Nieuwe uitdaging 
'Misschien is dit wel de belang
rijkste reden, dat mijn belang
stelling voor de filatelie tijdens 
mijn studie- en diensttijd op de 
achtergrond belandde. Pas rond 
mijn dertigste kwam die weer 
terug, maar op een heel andere 

manier. Mijn belangstelling voor 
het vullen van albumvakies was 
definitief bekoeld. Ik wilae mijn 
niveau verhogen en zocht naar 
nieuwe uitdagingen. Die vond ik 
in de stempels van de Neder
landse Koloniën. 
Al snel had het postzegelvirus 
mij weer volledig te pakken en 
stak ik zoveel mogelijk energie, 
tijd en geld in mijn collectie. Ik 
heb zelfs de hypotheek een keer 
verhoogd om een belangrijke 
aankoop mogelijk te maKen. 
Het budget voor de dagelijkse 
boodschappen kwam nét niet in 
gevaar' 
Met hart en ziel stortte Edwin 
Voerman zich op zijn nieuwe 
verzamelgebied en rustte niet, 
voordat hij alle antwoorden op 
zijn vele vragen had gevonden. 

!2? 

Emissie 
'Charlotte deface' 

'Persoonlijke 
contacten in 
deßlatelie zijn 
voor mij van het 
grootste belang' 

De resultaten van zijn studie 
leidden tot publicaties, die 
onder andere in het maandblad 
Filatelie en de NVPH catalo
gus werden opgenomen. Na 
een jaar of vijitien had hij een 
enorme collectie stempels en 
poststukken van de Nederlandse 
Koloniën opgebouwd. Maar... 
het onderzoekswerk was gro
tendeels afgerond en bovendien 
was er een probleem ontstaan, 
waarmee hij al eens eerder was 
geconfronteerd. 
'De stukken, die mijn collectie 
verder konden verfraaien, lagen 
financieel buiten mijn bereik óf 
zouden voorlopig niet beschik
baar komen. In die tijd was er 
een groeiende internationale 
belangstelling voor Nederlands-
Indië en ik besloot mijn collectie 
via het veilinghuis Van Dieten te 
verkopen. Het topstuk, een vel-
deel van vijftig exemplaren van 
de nummer één van Indië met 
het halfrondstempel Ngawi, heb 
ik uit de hand verkocht. Het plan 
was om met een deel van de op
brengst van het geheel weer een 
nieuwe collectie te starten.' 

Wijnhandel 
Naast zijn baan bij de groot
ste bank van Nederland had 
Voerman inmiddels een andere 
activiteit ontplooid. Hij was voor 
vrienden en kennissen een be
scheiden import van Franse wij
nen begonnen. Jaarlijks organi
seerde nii thuis een proeverij van 
de ontdekkingen, die hij tijdens 
zijn speurtochten langs vele wijn
boeren had gedaan. Edwin had 
kennelijk een fijne neus, want 
de wijnhandel, die was bedoeld 
om af en toe zelf een slokje mee 
te kunnen drinken, groeide en 
groeide. Voor de proeveriien 
moest na verloop van tijci een 
grotere locatie worden gezocht, 
de omzet bleef stijgen en het 
'lolletje' ontwikkelde zich tot een 
heuse business. 

Charlotte de fóce 
'Hoewel ik door de uit de hand 
gelopen wijnhobby over steeds 
minder vrije tijd beschikte, bleef 
ik de postzegels trouw. Anderen 
stellen zichzelf op de proef en 



leven zich helemaal uit tijdens 
leen partijtje voetbal of tennis. 
Daar knappen ze van op. Ik heb 
datzelfde gevoel met filatelie. 
Voor mij is het meer dan een 
vrijblijvende hobby, ik zie het als 
een denksport met ongekende 
uitdagingen, ook op historisch 
gebied, waarin ik me helemaal 
kan verliezen. 

Mijn nieuwe verzamelgebied 
moest aan een aantal voorwaar
den voldoen en ik zou me tot 
één emissie beperken. Deze 
emissie moest op studiege
bied veel te bieden hebben en 
voldoende voorhanden, dus 
betaalbaar zijn. Bovendien 
mochten er nog geen publicaties 
van enig belang over zijn gedaan, 
want die wilde ik graag zelf voor 
mijn rekening nemen. 
Na veel wikken en wegen koos 
ik voor 'Charlotte de face', een 
emissie met de beeltenis van de 
net aangetreden groothertogin 
van Luxemburg, die tussen 
1921 en 1926 in dat land is 
uitgegeven. Een uitgave met een 
Hollands tintje, want zij werd 
bij Johan Enschedé gedrukt en 
wel op hetzelfde papier als onze 
jubileumserie van 1923. 
Het goede voornemen om deze 
nieuwe uitdaging met een be
perkt budget te gaan verzamelen 
moest ik echter al snel opgeven. 
Het zit nu eenmaal in mijn ka
rakter om ergens helemaal voor 
te gaan. Binnen de kortste keren 
had ik de drie grootste collecties 
op dit gebied gekocht en liet 
me ook op andere fronten niet 
onbetuigd om zoveel mogelijk 
materiaal van deze emissie te 
vergaren.' 

Veilinghouder 
Tussen de bedrijven door 
werd Edwin Voerman aan het 
einde van het vorige millennium 
tijdelijk medeeigenaar van Van 
Dieten, het veilingbedrijf, waar 
hij al van jongs af aan over de 
vloer kwam. 
'Omdat Van Dieten bankierde 
bij het rayonkantoor, waarvan ik 
indertijd directeur was, had ik 
contacten met de oude heer Van 
Dieten en zijn opvolger Hage
mans. Toen laatstgenoemde 
het bedrijf van de hand wilde 
doen, heb ik samen met mijn 
postzegelvriend Peter Storm 
van Leeuwen een jeugddroom 
waargemaakt en werden we 
samen eigenaar van het oudste 
postzegeiveilingbedrijf van ons 
land. In tegenstelling tot Storm 
van Leeuwen behield ik mijn 
baan en eiste ook de wijnimport 
zijn tijd op. Mijn bemoeienissen 
met Van Dieten waren beperkt, 
terwijl mijn compagnon lange 
werkweken maakte. Vandaar dat 
ik mijn aandelen na korte tijd aan 
hem heb overgedragen. Wel heb 
ik gedurende een aantal jaren 
zeer regelmatig de veilinghamer 
gehanteerd en daar heb ik altijd 
erg van genoten.' 

'Ik besteed dagelijks aan aantal uren aan mijn collectie' 

Pensioen 
'Nadat ik de bank had verlaten 
nam ik als interimmanager 
diverse opdrachten aan. Enkele 
jaren geleden ben ik met deze 
activiteiten gestopt en onlangs 
heb ik ook mijn wijnhandel van 
de hand gedaan. Sindsdien 
geniet ik samen met mijn vrouw 
van het vrije leven en besteed 
ik een aantal uren per dag aan 
mijn collectie. Ik doe nog bijna 
dagelijks aankopen via veilingen, 
internet en op beurzen. 
Ik verdeel mijn aandacht over de 
emissie 'Charlotte de face', een 
wereldcollectie van alle gebruiks
series en een sterk gespeciali
seerde verzameling Frankrijk.' 
Edwin Voerman toont een dik 
insteekboek, waarin hij een groot 
aantal zegels van zijn Charlot
tes op Stempeldatum heeft 
gesorteerd. Het is een zelden 
toegepaste, maar uiterst simpele 
en doeltreffende methode om 
inzicht in vele aspecten van een 
emissie te krijgen. 
'In de periode van uitgifte was er 
een behoorlijke inflatie, die regel
matig tot tariefwijzigingen leidde. 
Je ziet dus waarden komen en 
weer gaan en ook de verschillen 
in deeloplagen komen met deze 
methode uit de verf Ondanks 
mijn gestage doorwerken heb ik 
nog duizenden Charlottes uit te 
zoeken. 
Als al het studiewerk is gedaan, 

zal ik mij op het publiceren van 
een handboek over deze emissie 
richten. Een probleem is dat er 
in het land van uitgifte Duits en 
Frans wordt gesproken. Talen 
die ik in woord redelijk beheers, 
maar waarin ik in schrift waar
schijnlijk te kort schiet. Engels is 
een andere optie, ik moet er nog 
eens goed over nadenken. Dit 
handboek beschouw ik als een 
substituut voor een proefschrift, 
waarvan het na de voltooiing van 
mijn studie bedrijfseconomie 
nooit is gekomen. Het is een 
enorme uitdaging en ik heb de 
handschoen met veel plezier 
opgenomen. Dat er voor dit 
handboek na gereedkomen 
waarschijnlijk slechts een ge
ringe belangstelling zal bestaan, 
interesseert mij minder. Het is 
in ieder geval een project op 
onontgonnen filatelistisch ter
rein, waarin ik mij helemaal kan 
uitleven.' 

Sociale contacten 
'Hoewel ik bijna dagelijks op 
internet naar nieuwe aanwin
sten speur, vind ik persoonlijke 
contacten in de filatelie van 
het grootste belang. Ik bezoek 
veilingen, winkeliers en beurzen, 
ben lid van diverse clubs en 
onderdeel van een filatelistisch 
vriendengroepje, waarvan de 
leden veelvuldig contact met 
elkaar onderhouden. Regelma

tig organiseren we uitjes naar 
internationale tentoonstellingen 
en ieder jaar gaan we met een 
botter een dagje het Ijsselmeer 
op. 
De laatste jaren van mijn werk
zame leven heb ik stiekem wel 
eens gedacht: het is allemaal wel 
leuk wat ik doe, maar het gaat 
wel ten koste van mijn postzegel
tijd. Deze bedenkingen behoren 
nu voorgoed tot het verleden. 
Het beruchte zwarte gat is voor 
mij niet van toepassing en de 
spreekwoordelijke geraniums 
zijn niet aan mij besteed, omdat 
ik zeker weet dat ik de rest van 
mijn leven met mijn collectie 
vooruit kan. 
Ik heb in de loop van de jaren 
een groot aantal filatelisten op 
leeftijd ontmoet, die gemiddeld 
nog zeer bij de pinken waren. 
Dankzij de filatelie houd je de 
geest scherp en dat vind ik een 
prettig vooruitzicht.' 

Dit is de tweede aflevering 
van een nieuwe reeks 
interviews, die vanaf dit 
nummer regelmatig in uw 
maandblad zal verschijnen. 
De serie gaat over mensen, 
voor wie de filatelie hobby of 
vakmatig een belangrijke rol 
in hun leven speelt. 
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WAT IS ER BEKEND VAN DE ENIGE 
10 GULDEN VOC BRIEFOMSLAG? 

H E N K V A N DER V L I S T A I E P , A S S E N D E L F T 

Tijdens ons gesprek bleek dat 
ik, door mijn onderzoeken in 
het voormalige Postmuseum, 
over dit verzamelgebied enige 
kennis bezat. Daarom werd mijn 
mening gevraagd of deze brieven 
voorzien waren van echte of 
vervalste afstempelingen. Enige 
hadden kenmerken van Maier
vervalsingen. 
Aan mijn verzoek of Ik de 
kopieën mee mocht nemen om 
deze thuis te onderzoeken en 
hierover te rapporteren, werd 
door de Oostenrijkse eigenaar 
van de brieven gevolg gegeven. 
Naast de andere waren de 
opvallendste kopieën die van de 
voor en achterkant (afb. i , 2) 
van de bekende omslag met de 
10 gulden VOC afstempeling, 
afgebeeld in het boek van Wolff 
de Beer op pagina 37 ^). 
In zijn artikelen en later in 
zijn brochure van 1929 ^) had 
Korteweg deze hoge waarde niet 
genoemd, ondanks dat hij het 
archief van de 'Weesmeesters' in 
Leiden had bestudeerd. 
Wel noemde hij alle andere door 
hem gevonden of aangeleverde 
waarden, maar niet deze met 
de 2x 2 g. VOCstempel + 2x 3 g. 
VOCstempel voorziene omslag 
van Batavia naar Leiden. 

Terugreizend van de Postzegeltentoonstelling Belgica 

2011 naar het centrum van Brussel wisselden vijf 

buitenlandse verzamelaars gegevens uit over een aantal 

poststukken. Één van deze verzamelaars toonde vijftien 

kopieën van voorfilatelistische brieven uit Nederlands

Indië die hij indertijd gekocht had op de veiling, waar een 

deel van de verzameling van Wolff de Beer te koop was 

aangeboden. 

Dat hij op een bepaald moment 
wel kennis hiervan draagt, blijkt 
uit de later In zijn stem pel boek ^) 
op pagina 41 gedrukte notering 
onder stempel nr 13.8: hoogste 
vracht bekend. 
Aan de Oostenrijkse verzame
laar heb ik op 30 juni 2001 een 
brief gezonden met informatie 
betreffende de brievenkopieën 
die ik mee had genomen, waarin 
ik ook de brieven met Maier
vervalsingen noemde. 

Ondertussen had ik in de mij be
kende gegevens van het archief 
van R.E.P. Maler, aanwezig in het 

l/a (d, 
A.C (,.„u 

tL'jj)Uij(trt ^^ 

ofl) 7  voorzijde enige lo gulden VOC briefomslag 

# 

Museum voor Communicatie, 
naar 'afstempelingen' van de 
2 g(ulden) VOC en 3 g(ulden) 
VOCstempels gezocht. 
Reeds eerder in het archief 
begonnen, was ik in 1998 zover 
dat ik met het uitzoeken van de 
diverse materialen en het op
plakken van het losse materiaal 
op grotere vellen kon beginnen 
en met het maken van kopieën 

van het materiaal en dit gaan 
beschrijven. 

In het archief van R.E.P. Maier, 
in map E op bladzijde 50 zijn 
getekend een 3 g. VOC en 2 g. 
VOCstempel (afb. 3); op blad
zijde 51 schrijft Maier bij de door 
hem getekende stempels van 3 
g. VOC en 2g. VOC, (nagetekend 
van deze i o gulden brief zie 
tekst) 'stempels van Amsterdam' 
(afb. 4); op bladzijde 52 bij de 
tekening de opmerking 'uit 
manuscript Mr Mijer' (afb. 5) en 
op bladzijde 53 bij deze tekening 
eveneens de opmerking 'uit 
manuscript Mr Mijer' (afb. 6). 

Veiling 
In de Feldman veiling van mei 
2002 werden bovengenoemde 
15tal brieven in pakketjes van 
meerdere stuks aangeboden. 
Ook waren er een aantal losse 
kavels, waaronder kavel nr. 
20688 met de l o gulden brief 
omslag. 
Op 3 mei 2002 ontving ik een 

afi) } ~ getekende ^g 
(registratie nr n8i) en 
2g (registratie nni82) 
('Maierarchiep MvC) 
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fl/b. 2  achterzijde enige 10 gulden VOC briefomslag afb 4 overgenomen mformotie von 10 gulden VOC brief met getekende 3 g (registratie nr 1185) en 
2g (registratie nr 1186) ('Moierarchief MvC) 
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In dit archief vond ik onder num
mer C3 B31 nr 8 twee omslagen 
met VOC stempels; 

De ene met de afstempelingen 
^ g. VOC stempel plus 2x 6 st. 
VOC stempels en met rood krijt 
geschreven beporting 38, geda
teerd Batavia 20e febrüarij 1799 
en ontvangen iSJunij i8on. De 
'Duplicaat' was verzonden met 
'Het Hamburger Schip Catharina 
en Anna' D.G.G. (Dien God 
Geleijde) en 'geoopend ontfan
gen bij oen Asiatischen Raad' 
met een schnjven aan de Edele 
Achtbaare Heeren Weesmeeste
ren aldaar (Lei)den). 
De tweede met de afstempe
lingen 2x 2 g. VOC stempel 
en met rood krijt geschreven 
beporting 96, gedateerd Batavia 
29 Novemben794. 'Duplicaat' 
ontvangen 24 jülij 1795 en 
gezonden 'Aan de Edele Achtb, 
Wijze, Voorzienige en zeer 
Discraete Heem Weesmeesteren 
te Leijden. 

afo 8 transcnptie bladzijde 142 (voorzijde), 
22e IVIissive Boek 
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afb 7  kopie tekstdeel bladzijde 142, 22e Missive Boek  Gemeente Archief Leiden, Archief Wees

meesteren Leijden', toegonpnr 104 02 39453987 39681793  2e deel 

fax van de verzamelaar Tay Peng 
Han uit Singapore, lid van de 
FIP Commission 'Fight Against 
Forgeries', waarvan ik indertijd 
lid, bestuurslid en later voorzit
ter was. 
Tay Peng Han vroeg mij of de 
stempels op de omslag van de 
10 gulden VOC echt waren. 
Per fax van 15 mei vroeg hij of 
twee andere van door hem aan
gegeven brieven echte afstem
pelingen hadden. 
Mijn antwoord op 22 mei was 
dat de éne een valse afstempe
ling had en de andere gekeurd 
zou moeten worden. 
Tevens meldde ik hem naast bo
vengenoemde gegevens die van 
de TO gulden VOC briefomslag. 
Voor wat betreft de aankoop 
van de 10 gulden briefomslag, 
adviseerde ik hem deze te 
kopen onder voorwaarden van 
keuring. 
Op 23 mei meldde hij mij per 
fax dat hij de twee eerder ge
noemde brieven niet zou kopen. 

Ontvangst briefomslag 
1 juli 2002 ontving ik de bewuste 
bnefomslag per FedEx en kon 
beginnen aan de onderzoeken 
in het Nationale Archief m Den 
Haag en later in het Gemeente 
archief in Leiden. 
Onderzoek in Nationale Archief 
leverde niets op, omdat men 
geen gegevens had uit de peri
ode van de verzending van de 
briefomslag. 
9 juli kreeg ik, naar aanleiding 
van vragen mijnerzijds, nog een 
emailbencht van de heer Koos 
Havelaar, conservator Postge
schiedenis Museum voor Com
municatie, betreffende andere 
VOCbriefomslagen met hoge 
frankeringen. 

Onderzoek in het Gemeente Ar
chief te Leiden, in bijzonder het 
'Archief van de Weesmeesteren 
te Leiden' 
Op 17 juli 2002 heb ik het Archief 
van de Weesmeesteren bestu
deerd''). 
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(Adres) 
De Heeren Weesmeesteren van Batavia 

Edele Achtbaare Heeren! 

Den 22° Mey 1794 hebben wy de Eere gehad om UEd 
Agtbare, voor ' t laatst te schryven, wy zouden 
niet nagelaten hebben, om UEd Achtbaare al eerder 
kennis van de aflooop der zaaken alhier te hebben 
gegeeven.dan de Correspondentie door de omslandigheeden 

Origineel verzonden over van tyden, zodanig belemmerd geweest zijnde, dat 
Dccnemarkcn Geiekem het Verzenden Van Brieven genoegzaam onmoogelyk 
Sub No 1 mei 1 pariito was daar ons nu een gelegendheid IS voorgckomen, 
iicr Schip De Henrietta om deeze over Deenemarken te kunnen Expedieeren, 
rap" p N Solling vertoeven wy geenzmts om Ued Agtb van Een 
Door de Expeditie van en ander verslag te doen 
de Heeren Abraham 
Musketiers & Zoonen UEd Agtb Origincele Misfive Van den 30° Novem, 

,ber 1793 P^ den Manhaftigen Heer Capitem Augus, 
Duplicaat p 1 Schip Com ,tinus Heyenberg, Commandeerende ' t Schip de Phenicier, 
mevidm tot de Kaap om afgezonden, IS ons eerst in de Maand April 1796 
vandaar verzonden te worden ter hand gekomen, zynde dezelve verzeld meteen adsig, 
door ""JuSucus vandaar na .natie groot Rkd 2500  te ontfangen met ƒ 5384 12, -
Baiavia ten bchoeven van eenige Geinteres/eerdens, betaalbaar 

na de Najaarsche Verkoping van A" 1794 benevens 
rripiicaatpi tSchipNaJJoi de Papieren daar toe relatief wy zyn met het Dupli, 
Cap» A J Tronsonover ,caat Van dien nog met vereerd geworden 
Hamburg 
Deze js Dec 1797 te Uit gemelde Ued Achtbaare Mi/five vernemen wy, 
Batavia gearrivceiïi dat onze Misjive van den 24° February 1792 by 

UEd Agtb nog met was ontfangen, daar de laatste 
van ons van dato 21 augustus 1792 reeds was in handen 

1 gekoomen, waarom wy noodig geacht hebben, om UEd 
Achtb van die Misfive van 24 February 1792 hier neves 
Copie overtemaaken, beneevens Copie Liquidatie van den 
Boedel van Mejuffrouw Hil legondade Wit, gaarne 



•~J/}t-r 

m 

'- CJ^^-n^yn^ï/n'i' óe-e^ jjacjt^a^-n 
4^ f^'^ 

^ ^ . . 

o/b 72 - kapiteins- en scheepsnaam geschreven door 'Weesmeesteren te Batavia' 
qfb 14- geschreven beportmg 2}0 (knjt) in 'lichte' Indische 

stuivers 

f^ ^^' J%'i> 

ajh 73 - geschrei'en ontvangstdatum op briefomslag door Weesmeesteren te Leijden' 

ap i6a-beide 2g VOC stempels 
(rechter gezet) 

Hierbij waren twee onderdelen 
van de briefinhoud nog aanwe
zig, nl. 
- Register van Papieren Welke 
door Heeren Wees meesteren 
te Batavia versonden werden 
aan de Ede Agtbaare Heeren 
Weesmeesteren te Leijden te 
weeten ,-

Dit Register 
N 1. - D e Missive 
N 2 . -p° . Assignatie ten 

laste van de N.O.i. Comp^ 
Groot.. ƒ 

N 3. - Reekening van Johannes 
Flohs Scheffer 

N 4 . - Reekening van Isabella 
_ Baronessa van Massaü en 
- Anna Ceertrüid Baronesse 
=-- van Massaü 
^ N 5. - Reekening van de Erf 
■» genaamen van JohanneS 
^ Beinmüller 
^ N 6 .  Reekening van M' jacobüs 
= Blauw. 
^ N 7.Extract üit de Notulen vant 
^ Geresolveerde in Raede 
^ van Indien in dato 7 Febr 

1794 
N 8 .  Instructie en Placaat 

wegens de intrewing van 
de Amphiver Sociëteit 

N 9.Lijst van Remisie 

beide }g VOC stempels 
(rechter gezet) 

Batavia in de Weesk. 
De 29. Novembr 1794 
wor t opmaken 
P. Kamphuis 

en 
 Extract uijt de Notulen van het 

Geresolveerde in Raade van 
India (No 7). 

Bij het verder doorwerken van 
het archief heb ik uiteindelijk in 
het 22e Missive Boek (22e notu
len boek) op de bladzijden 142 
en 143 notities gevonden over de 
ontvangst van de briefomslag, 
gefrankeerd met in totaal aan 
i o g VOCstempels en het ant
woord hierop, dat werd verzon
den naar Batavia. 
Zie kopie van een deel van het 
originele Missive Boek, blad
zijde 142 (afb. 7) en de door mij 
gemaakte transcriptie van de 
gehele notulen (afb. 8,9, l o , n) . 
Zoals in de margetekst te lezen 
is, heeft men naast het ongineel 
ook een duplicaat en een tripli
caat verzonden naar Batavia. 
In die tijd was men absoluut niet 
zeker dat het schip, waarmee het 
origineel en de bijlagen werden 
verzonden, ook in de plaats 
van bestemming aankwam. 
Het schip kon de nodige averij 
oplopen, vergaan in een storm 

ajb 15  de vier gulden VOC stempels, zoals afgebeeld op briefomslag 
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zullen wy in 't vervolg vemeemen de goedkeuring 
van UEd Achtb omtrend de handelingen door ons, 
omtrend dien Boedel gehouden 

Daar wy ook niet zeeker zijn, vermits het vallen 
van eenigen Hollands/che Scheepen m handen der Engel, 
,schen of onze Misfivens van den 31 October 1793 
en 22 Mey 1794 by UEd Achtb zijn ontfangen, 
hebben wy al meede noodzakelyk geoordeeld, om UEd 
Achtb van gemelde Twee Misjlvens Copien te doen gewor, 
,den. ten einde UEd Achtb verwittigd zoude zyn, 
dat de zaak betreffende den Boedel van Anthonie 
Didenk Uittermoolen is afgedaan, 
gelyk ook dat de As/ignatien groot Rd 3000  en 
Rkd 8249 32  by ons zyn geincas/eerd, en de af, 
,gifte daar van aan de Geinteres/eerdens is geschied 
behalven aan Mejuffrouw Maria Cathanna Elisabeth 
Leypziger die met teegenstaande verscheyde aanmanin, 
,gen van ontzentwegen gedaan, nog met is opgekomen 
om die Gelden aftehaalen 

De Adsignatie groot Rkd 2182 13 by UEd Agtb 
mis/ive van dato den 30° November 1792 overgemaakt, 
is door de Oost indische Compagnie, ter Kamer Amftet, 
,dam, betaald met Wisselbrieven, getrokken door het 
bewind der Compagnie, lopende ten Lasten van Holland, 
om na 5 Jaaren aftelos/en. Rentende Jaarlyksch 3 F'C' 
't welk aantoond dat het Numeraire by dat Lighaam 
zeer Schaars is , de adsignatie betaalbaar Najaarsche 
Verkoping van A° 1794 groot Rkd 4620  en by zo 
evengemelde Missive van 30 November 1792 geremit, 
,teerd, is nog met, door de Compagnie, met tegenstaande 
Door onze meenigvuldige schryvens, voldaan geworden, 
gelyk ook met de Adsignatie groot Rkd 2500  of 
ƒ 5384 12 - meede betaalbaar Najaars Verkoping van 
A° 1794 en by Misjlve hier boven 30 November 1793. 
gemeld, ontfangen , om welke betalingen te erlangen, 
wy reeds Circa 3 Maanden geleeden, by Requeste heb. 

wmmmmmmmmmmmtmm 
qß> g~ transcriptie bladzijde ^42 (achterzijde), 22e Missive Boek 

wmmmmmmf 

of op de klippen lopen, gekaapt 
worden of door oorlogsom
standigheden in andere handen 
overgaan. De post cq de brieven 
zouden dan nooit aankomen. 
Het voorbeeld is de vondst, in 
Engeland enige jaren geleden 
gedaan, van een groot archief 
van door de Engelsen in beslag
genomen brieven van schepen 
uit die periode. 

De Originele Missive is geschre
ven op 30 November 1793 '"̂  
Batavia en meegegeven aan 
de 'Manhaftigen Heer Capitein 
Augustinus Heyenberg, Com
mandant/Kapitein van het Schip 
de Phenicier' (afb. 12), die uit
eindelijk in april 1796 in Leiden 
afgeleverd werd (afb. 13). 
Dit schip, 'de Phenicier', heeft 
blijkbaar veel tegenslagen gehad 
als het bijna twee en een halfjaar 



afl} lya - voorzijde 
Certificaat K028/02 06/ 

Vt 6S(i)/AIEPigj5 

aß ijh - binnenzijde 
Certificaat K028/02 06/ 
Vt 6Sf7J/A/£P5975 

lektl (icdBlIe) u 
Edele Achtbuic 
DoIÏ"M«ylTO 

; Uliilm (nonilen) Ltyilta Ur WHttamtr da 

hebbin wy lic EcrcgdMl om UEil A i i b u c > 
mUEd A 

O Maan 179? pag 142 

KEURING02g/in06A'i(l)-onEedatMrdc<MmtagnKiaii)2g V0Cen(2x) 
1 g VOC sicmpels -

luken alhier ic hebben gegeeven dan de Cnrreipondei 
Vjiai lodanii belcmmenl gewcui (jiwle daihelveru 
onmoofclyk«u durona nueengelcgeiuRKid 11 vom 
DecneiMiken ie kunnen Espedifflteii veilocven wy g« 

Brnvcn geDocfuani 

Ubd Aph v»n Een c 

dtn iO" Noolmbir im I* den Manlu^iStH Ukd. Agib OtitmttU Miifivt w 
GvKHM^M'"''*'"''')""^'! ^""W"'' '" ' ' ' '^' ISchip JiPhtmcur tffiitiiiHdtn. u 
au ttrjl IH de Momd Apnl 1796 Itr hand grkomtn lyw'' dmlut vrritld iKtl ttn 
adiipmtti grool RU 2500 W «UJSwjm mtl f 5JM 12. uu bthaevt« von tnugt 
CtMtitsJttrdmi bitaalhaar na dt Najaariiht Virkofung utmA' 1794 btnevria dt 
/'apitm daar HK rtlaiuf vy i:^ mtl htl DuplKaal mn dten KOJ mei imrttid gtmordiH. 
NB De Phenicter (of Fhocwcicr) wu ctn RdourKhip van de Nivale Magi vin de O IC 
Onuliicn ma hoge rnnkcnntca bevallen een Rttisitr (mci pmimmcrde bijlugcn) 
DtUufiin Kifttialuuiilai'f^mdiNO I tom^Grooi ƒ lintaiiat}Raktnuiiitii 
Earoci utl dr Homlm HM 1 Genfnlmidt m Ratdt 

Handiik W wan dar V I M 

:intiWTiirui AnMorurinn oi' PHIIAITUC Espnm« —■ 
IVlTllIJTIONAliK \̂ BH*ND n » l»llH.*inJtmiM'MK.1 BHTWTK^ 

AHoru(iA<( IvrEiin*6io%At UK ExrawTO» PiijTfiui'OH 

22 juli 2002 

betreft fceunng ongedateerde omiJag 
w s^„'^!.^i1^s2a^'™"™" Nederlands IndiÈ Nederlind 

aftrempe/ini 
IS^X ^'t^^^^Z^^ <^) 2 g VOC en (2x) 3 g VOC 

KEURING 028/02 06/Vi(n 
OndorgetekjEndc a van mening dat de door hem onderzochte en gekeurde 
ongedateerde onulog laoder lohoud verTondcn iiit Batavia dooi de Balaviic 
Weeskamer 
en gezonden aan 
Edele AglbBare Wijze Vownenige / en Zeer Ditcreete Heeren / WecwneeMeren 
/ Te / Ixijden (pJïatsnaam wtggeradeerd en weer ingetekend) 
bemtrIungtH isn Onif den Apnl lT96/vBnde Weefkamer/van fiauxu 
P'Denmanh HecrCapiiain/Augi].itinilKHeijcnbcTg./Conimindeer«n t/chip 
D Phenecier / D G G 
afilempelmg tweemaal 2 g VOC (rond. e i 8 mm iwan) (WdB 3b) en tweern»! 
3g VOC (rond e 19 mm. zwait) (WdB 4b) lOpiklengcMenipckl. tanefvoor 
de totale inhoud, hetzogenocmde 12^ (twaalfde) formut (zieopmerkingen) 
geichreven beporiing 230 (rood knjt/Indi>chc iluivcn^200 Nederlandie Muiverx) 
aciiierztjde dne laksicmpcb (rood ovaal 32x29 mm parelrand meiteku 
BRIEVE'SEGEL* VANDE'BATAVISE'WEESKAMER' staande viouweo 
figuur nwt kind Op linkerann en naast haar twee kinderen linki en rechB rechier 
kind aan de hand) 
□ngcdatecrde omilag ronder inhoud cdtt IS. de Hempeli (tweemaal) 2 g VOC en 
(iweemaal) 3 g VOC echt iijn 
opmerkingen. 
op dit omsUg 1» nieu genoteerd betreffende inhoud noch dalum van verzending 
naondenoek. 17 joli 2002, in Gemeente Archief ie Leiden. j^rrh^^lfwAtimer 
Uiden, mvnrCJeil nr 3 22e Manvtn Boek, Begonnen 29 Juiy I7S} blijkt hel \ 
volgende ie zijn genotecnl wunnl de datum van de verzonden nuMive abook eeo Dr 
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,ben geaddres/eerd, aan 't Committé van de O J handel 
en Bezittingen, Resideerende te Am/terdam.dan 
tot heeden vrugteloos, na eene gunstige Dispositie 
gewagt hebbende, kunnen wy de uitslag dier zaaken 
UEd Agtb nog met melden, en wy twyfelen zeer of den 
belaalmg nog wel Spoedig zal volgen, uit hoofden 
dat de adsignatien die tot lasten van de O J Comp™ 
loopén, en door het bewind voor 3 Jaaren zijn gecon, 
,tinueerd, en welke op den S"̂  Dec^ 1795 moesten 
worden afgelost, dog op dien tyd, nog voor Een Jaar 
gecontinueerd, en nu geen aflossing kunnende doen, 
het Committé reeds door eenige Gemteres/eerdens is 
gedagvaard, tol voldoening dier asjignatien, dog 
waar van de afloop dier zaaken, ons nog met is 
bekend, dan zo dra de betaling der by ons ontfangene 
as/ignatien geschied 't zy m Contante, 't zy in Wissel, 
,bneven, zullen wy de afgifte daar van voor zo verre 
die moet geschieden, aan de Gemteres/eerdens doen, 
en ingevolge UEd Achtb Verzoek alle voorzigtigheid 
in 't oog houden met de afgifte aan de Erfgenamen 
van Johannes Bienmulder, Byzonder aangenaam 
was hetons te verneemen, UEd Achtb goedkeuring 
omtrent de Directie, door ons gehouden met de Heeren 
Pauw & Musketier ten opzigte van den Boedel 
van wylen den Heer Fiscaal Van MaiJau 

By UEd: Achtb: Misjive van den 28° February 1791 
onder de daar by gaande Papieren, is ons ook overgemaakt 
zo Origineel als Duplicaat, het Testament van 
wylen Juffrouw Johanna Anthoneha Schryver Wed 
Leo Van den Bergh, beneevens Inventaris, Vendu, 
,Rollen en Reekening des Boedels, waar van 't Slot 
bedraagd Rkd 15946 2 2  zonder in die Mis/ive ons 
te mformeeren tot wat einde die papieren moeten 
dienen, en in de volgende Mis/ivens van UEd Agtb 
ontfangen vinden wy ook geen woord melding' er (sag) 
gemaakt, nog 't gemelde Slotn van Reekening, 

aß 10transcnptie bladzijde 143 (voorzijde), 22e Missive Boek 

onderweg is geweest van Oost
Indië via de Kaap naar Holland. 
De briefomslag werd beport 
met 10 gulden, te weten 200 
(zware) Nederlandse stuivers 
of 230 (lichte) Indische stui

vers (het coëfficiënt was 1,15). 
Dit laatste werd geschreven op 
de briefomslag met rood krijt 
(afb. 14), terwijfde briefomslag 
werd afgestempeld met 2x 2 g. 
VOC stempel en 2x 3 g. VOC 

stempel (afb. 15). 
De beide stempels 2 g. en 3 g. 
zijn in Batavia aangebracht 
(afb. i6a, b). 

In het antwoord aan de Wees
meesteren van Batavia wordt 
aangegeven dat het verzenden 
van Drieven bijna onmogelijk 
was, maar dat men via een 
omweg, namelijk Denemarken 
en Hamburg, toch brieven naar 
Batavia hoopte verzonden te 
krijgen. 
Bekend is dat de Hollandse 
koopman Frederic de Coninck in 
1763 verhuisde naar Denemar
ken, Copenhagen/Dronning
gaard, en daar op een bepaald 
moment eigenaar was van een 
vloot van 64 schepen. Door naar 
Denemarken te verhuizen, dat 
neutraal was tijdens de verschil
lende oorlogen, hoopte hij 
handel te kunnen blijven drijven 
zonder direct in een oorlog 
verzeild te raken, ook zijn sche
pen hebben post c.q. brieven 
vervoerd. 

Inhoud briefomslag 
De originele missive, geschreven 
op 30 november 1793 in Batavia, 
verzonden in de briefomslag en 
ontvangen apnl 1796 in Leyden 
heeft meerdere papieren bijlagen 
bevat. 
In de Missive (notulen) van 30 
maart 1797 staan een aantal van 
deze bijlagen beschreven: 
Een adsignatie ter grootte van 
Rkd: 2500. te ontvangen met 
ƒ5384:12,- (/5384 gulden en 12 
stuivers en nul cent), betaalbaar 
na de Najaarsche Verkoping 

aß i8a - Imker lakzegel aan achterkant bnefi 
omslag met aßeelding 'Moeder en kinderen' 

en tekst 

aß i8b ~ rechter lakzegel aan achterkant bnef-
omslag met aßeelding'Moeder en kinderen' 

en tekst 

wan Anno 1794 en de papieren 
hierop betrekking hebbend. Het 
duplicaat, dat de bevestiging 
van de echtheid van voormelde 
papieren zal aantonen, was 
nog niet aangekomen. (Of dit 
ooit het geval is geweest heb 
ik niet nagezocht in de Missive 
Boeken.) 

Gezien de afstempeling van 
2x 2 g. en 2x 3 g. VOC stempels 
(zie hieronder 'Soorten VOC 
stempels'), moet dit omslag 
(dichtgevouwen 33 cm x 15 cm 
groot) meerdere papieren heb
ben bevat. 

Zo'n groot omslag bevatte onder 
andere: 
a. een Register, noemende de 

genummerde inhoud van de 
omslag 
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b. één of meerdere Missiven 
(notulen) 

c. één of meerdere Assignaten 
ten laste van de N:0:l: Com
pagnie (schuldbrieven) 

d. een aantal Rekeningen 
e. Extract uit de Notulen van 't 

Geresolveerde in Raede van 
Indien in dato (een deel van 
de missiven van het bestuur in 
Indië) 

f. gedrukte Instructies en 
Plaecaat (betreffende speciale 
zaken, die men ter notitie van 
de Heeren Weesmeesteren 
bracht) 

g. Lijst der Remisie 

Soorten VOC stempels 
Om u enig idee te geven van wat 
de waarde van iedere afstempe
ling vertegenwoordigde, onder
staande lijst. 
Er werd een bepaald (papier) 
formaat afgesproken dat als mi
nimum goTd. Dit noemde men 
het eerste formaat of het kleinste 
formaat. Hiervoor diende men 
6 stuivers port te betalen. 
Het tweede formaat werd 12 stui
vers, te stempelen met 2x 6 st; 
Het derde formaat werd 1 gul
den, te stempelen met 1 g; men 
mocht ook 3X 6 st stempelen, dit 
komt weinig voor; 
Het vierde formaat werd 2 gul
den, te stempelen met i g t1 g; 
Het vijfde formaat werd 3 gulden, 
te stempelen met 1 g 1 2 g; 
Het zesde formaat werd 4 gul
den, te stempelen met 2x 2 g, of 
andere combinaties, wat niet erg 
logisch was als men 2 g stem
pels ter beschikking had; 
Het zevende formaat werd 
5 gulden, te stempelen met 2 g 
I 3 g of 2x 2 g I1 g, als men niet 
de beschikking had over een 3 g 
stempel; 
Het achtste formaat werd 
6 gulden, te stempelen met 
2x 3 g of andere combinaties; 

_ Het negende formaat werd 
 7 gulden, te stempelen met 2x 
■̂  2 gt3 g of andere combinaties. 
^ Op hogere formaten rekende 
» men eigenlijk niet, omdat dit 
T. in een vrij groot omslag moest 
;::; passen. 
"= Uitgaande van vorenstaande 
3 gegevens is voor het stempelen 
^ van 2x 2 g I 2x 3 g, tezamen 
^ ^o gulden, het twaalfde formaat 
"" toegepast. 

V A O N U zult U zich afvragen, wat een 
tweede formaat inhield. Dit kon 
een groter formaat papier zijn 
dan dat van het eerste formaat 
zoals een dubbel gevouwen 

vel, maar ook twee papieren 
die binnen het eerste formaat 
vielen. Zelfs kleine papiertjes met 
notities werden als een formaat 
gezien en derhalve moest hier
voor 6 stuivers per stuk betaald 
worden. 
Voor brieven met een inhoud 
van vier kleine papiertjes moest 
dus het vierde formaat gerekend 
worden, ondanks dat deze mis
schien gezamenlijk nauwelijks 
groter waren dan het eerste 
formaat. 
Buiten deze afstempeling diende 
op de voorzijde van de brief of 
briefomslag met rood krijt het te 
heffen port geschreven worden. 
In NederlandsIndië werd dit 
meestal in (lichte) Indische 
stuivers geschreven en soms in 
(zware) Nederlandse stuivers. 

Tentoonstellen 
Op 22 juli 2002 kon ik de brief
omslag met het daarbij behoren
de certificaat van echtheid (afb. 
17a, b) aan de Heer Tay Peng 
Han in Singapore terugzenden. 
Tijdens de Postzegeltentoonstel
ling AM PHILEX 2002, in Amster
dam, hing, in de EREHOF, deze 
briefomslag in de verzameling 
van Tay Peng Han, samen met 
nog enige andere bijzondere 
voorfilatelistische stukken, zoals 
een brief uit 1655 van Batavia aan 
johan van Riebeeck in Cabo de 
Goede Hoop en de zogenaamde 
Deshima (Japan) brief naar Bata
via van 1806 en vele bijzondere 
stukken uit de eerste en tweede 
emissie van NederlandsIndië 
(NB deze verzameling is inmid
dels verkocht, wie de nierboven 
behandelde briefomslag mo
menteel in zijn bezit heeft, is mij 
niet bekendVt) 

Conclusie 
De briefomslag is echt; afstem
pelingen 2x 2 g. en 2x 3 g. VOC 
stempels zijn echt en behoren 
op deze briefomslag; de geschre
ven beporting '230' is juist; de 
briefomslag is aan de achterzijde 
gesloten met drie lakstempels, 
voorstellende een moeder met 
een kind op haar arm en twee 
kinderen naast haar met de 
randtekst .BRIEVE.SEGELVAN. 
DE BATAVISCHE.WEESKAMER. 
(afb.i8a, b). 

NB 
De lezer zal zich misschien 
afvragen hoe het komt dat men 
wel briefomslagen ziet, maar 
geen inhoud. De reden is dat de 
afwikkeling van bepaalde zaken 

is ons nog niet geremitteerd, zo dat wy UEd: Achtb' 
zeer Vriendelijk Solliciteeren, om ons by een volgende gele, 
.gendheid, omtrend dien Boedel daar van nader te Elar, 
4eeren 

En hier meede zouden wy deeze kunnen Eindigen 
dan, daar uit UEd: Achtb: Mis/ivens ten duydelijkste 
Consteerd, dat onze Verrigtinge by UEd Agtb: de goed, 
.keuringe wegdraagt Neemen wy de Vryheid, om onze 
Kamer, UEd: Achtb: ten sterksten aantebeveelen, alzo 
wy UEd: Achtb: kunnen verzeekeren, dat niet tegen, 
.staande het aftreeden van den Secretaris M'. Dirk 
Muller Mas/is, de Zaaken der Weeskamer door de 
thans fungeerende Secretaris Johannes Niehot, met 
dezelve Exactitude worden waargenoomen, waar van hy 
reeds de tyd van 24 Jaar, als waarneemende de post 
van S*" Gezwoore Clercq, doorslaande blyken heeft 
gegeeven. 

Wy beveelen UED, Achtb. in de bescherminge Godes, 
en hebben de Eere ons te noemen. 

Î yden ter Weeskamer 
den 30 Maart 1797 

P S voor de inleggende aan de Heeren 
Prins & Boudeweins, verïockc mij adre! 

Edele Achtbaare Heeren! 
UEd: Achtb: Goede Vrienden 
Weesmeesteren der Stad Leyden 
Terordonnantie van dezelven 

/ is geteekend / 
Joh' Niehot 

op. 11 transcriptie bladzijde 143 (achterzijde), 22e Missive Boek 

alleen kon geschieden door het 
overhandigen van de originele 
papieren aan de bewuste eige
naar of instantie. Daarnaast zijn 
er indertijd 'lieden' geweest, die 
archieven hebben onderzocht 
en, omdat men bij het archief 
wel de inhoud wilde bewaren 
maar niet de omslagen, deze 
omslagen mochten meenemen 
of soms voor verder onderzoek 
meenamen maar deze nooit te
rugbrachten. Door het verwijde
ren van de naam van de geadres
seerde of plaatsnaam hoopte 
men dan dat dit niet opviel als 
men het bewuste briefomslag 
aan anderen liet zien. Zie ook 
mijn artikelen over R.E.P. Maier. 
(zie artikel 13,381,382, 383, 
384, 385, 50, 51, 5 2  Maandblad 
'Filatelie' en DVD 'Vervalsingen 
Herkennen'  20002011 
2e editie) 

Voetnoten: 
)̂ Poststempels in Nederlands 

Oostlndië van 17891864
W.S. Wolfde Beer1971 

') DeVOCstempels
P.C.Kortweg  Brochure No 5: 
Nederlandsche Philatelisten
Blbliotheek  Rotterdam 
december 1929 

') 300 jaar Postmerken van 
Nederland 15701870
P. C. Korteweg 1958 

") nrs 1181 en 1182 en nrs 1185 
en 1186archief notities d.d. 
25/1/2001; nrs 1187 en 1188 en 
nrs 1194 en 1195archief no
tities d.d. 22/2/2001 Archief 
R.E.P. Maier, Museum voor 
Communicatie, Den HaagVt 

5) GemeenteArchief Leiden, in 
het bijzonder het 'Archief van 
de Weesmeeesteren'  toe
gangsnummer 1.04.16.31 en 
104.02:39453987  Missive 
boek 3968 1793  2e deel 



AANVULLING OP ARTIKEL 'GEÏLLUSTREERDE 
BRIEVEN- EN BRIEFKAARTEN' 

(filatelie 10/2011 pagina's 686-689) 

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

f .'IS. ^ - » i r 'iHii(SÄ'"£SES£> 

(delBtJenkorf) 
R O r T E R O A M 

Hrt op de uoorzijde van de brief uit 1953 van ie Bijenkorf ajgedruirtc logo luordt nog 
eens herhaald aan de binnenzijde en schijnt duidelijk door het uenster met als aanuulling 

"heeft 't'" 

Naar aanleiding van mijn arti
kel 'Geïllustreerde Brieven- en 
briefkaarten' 
(filatelie 10/2011 pagina's 
686-689) kwam Jan L. Verhoe
ven uit Zwaanshoek met twee 
aanvullingen waarvan ik het 
bestaan nog niet kende. Zoals 
u kunt zien gaat het om twee 
vensterenveToppen waarbij in 
het geval van de Bijenkorf het 
op de voorzijde van de brief af
gedrukte logo nog eens wordt 
herhaald aan de binnenzijde 
van de envelop en duidelijk 

door het venster heen schijnt 
met als aanvulling "heeft 't!" 
Bij de brief van de Stoomvaart-
maatschappij 'Nederland' 
bevindt de illustratie zich 
helemaal niet op de voorkant 
van de envelop, maar uitslui
tend aan de achterkant van de 
envelop aan de binnenzijde. 
Na verwijdering door de ge
adresseerde van de inhoud van 
de envelop schijnt de reclame
tekst nu mooi door het venster. 
Zó was ik ze nog niet eerder 
tegengekomen! De oudste 

Nederlandse vensterenvelop 
dateert uit 1907 en de uitvin
ding ervan ligt voor de hand: 
de adressering hoeft slechts 
één maal alleen op het bericht, 
de brief, een rekening of iets 
dergelijks te worden vermeld 
die dan zo wordt gevouwen 
dat het adres voor het venster 

komt. Heel efficiënt! Boven
dien is het werken met een 
vensterenvelop veiliger (geldt 
voor bedrijven) omdat zo nooit 
een bericht in een verkeerde 
envelop terecht kan komen. En 
tenslotte kan er dus ook met 
de vensterenvelop aan reclame 
worden gedaan. 

NEDERLANDSe: 
S FABRIKAAT 

I 

VRACHTBUREAU 

N V Stewimart Muttehap»!) 

.NEDERLAND-

AMSTERDAM C 

Fraaie brief Uit 193 6 uan de Stoomuaartmaatschappij 'Nederland' (vanaf iqjy beter 
bekend als Nedlloyd) met als reclameslogan "Steeds met de Nederland" uielke slogan heel 

duidelijk door het venster heen schijnt 

lUBIIEUMVEIIETJE FIIATELIE 

eo 
6 9 0 5 0 

Ter gelegenheid van het uitbrengen van de duizend
ste editie van uw maandblad Filatelie heeft de 

stichting een eigen postzegelvelletje met tien 
dezelfde zegels in frankeerwaarde ' i ' uitge

bracht. Daarop staat de voorpagina van het 
afgelopen februarinummer afgebeeld 

met daarop het voormalige logo 
van de Stichting Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie naar 
een idee van Paul Walraven en 

samensteller Frits Njio. 
Het velletje in beperkte 
oplage is te koop voor 

___ € 7,50, inclusiefverzendkosten 
en zolang de voorraad strekt. Dit bedrag 

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

829 
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LAATSTE mmmi 
POSTKANTOOR GES 
Teloorgang van 'postzegelp^mdijs^ 

In de dagbladen en op de TV eind oktober werd veel 

aandacht besteed aan de sluiting van het laatste 

Nederlandse postkantoor op 27 oktober. Het betrof het 

fraaie kantoor aan de Neude in Utrecht. 

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

In mei 2008 werd bekend, dat 
TNT Post, voorheen TPC Post, 
thans PostNL, voor 2012 alle 250 
postkantoren zou gaan sluiten, 
waarmee 1.850 arbeidsplaatsen 
zouden vervallen'. Door de veran
derende marktomstandigheden 
ziet PostNL zich genoodzaakt de 
tering naar de tering te zetten. 
Hoe anders er vroeger over de 
postkantoren werd gedacht, blijkt 
uit een artikel m de Katholieke 
Illustratie van augustus 1937. De 
tekst hiervan wil ik graag in de 
originele bewoordingen en spel
ling weergeven: 
'In bijna alle steden en dorpen van 
ons land kan men het postkantoor 
dadelijk herkennen; men her
kent net aan den eigenaardigen 
bouwstijl, ojwel aan de specifieke 
borden der posterijen die aan den 
gevel zijn bevestigd, ojwel aan de 
bedrijvigheid, welke overal heerscht, 
waar tante Pos haar tenten heefi 
opgeslagen. Tegenwoordig neemt 
het laatste herkenningsteken zeijs 
de overhand op de twee anderen, 
want het gaat den posterijen 
zoo goed, dat wie aan het begrip 
'winstgevend bedrij denkt zich 
momenteel meteen deP.T.T. voor 
den geest haalt. Het spreekt van
zelf, dat hij ordentelijk gehuisvest 
is (!). Tante Pos, de welgedane, 

maakt op dien regel geen uitzon
dering. In meerdere steden van het 
land kan men haar residenties wer
kelijk komen bewonderen, maar in 
Utrecht slaat de verwondering zelfs 
door naar verbazing en ontzag. 
Het postzegelpaleis, dat ir. Crouwel 
in de jaarbeursstad heefi gebouwd, 
is geheel gericht op het grootsche, 
het imposante en het monumen
tale. Op deze bladzijde laten we 
zien, hoe onze fotograaf juist dat 
indrukwekkende van ir CrouweI's 
schepping opmerkte en hoe hij het 
op de plaat vastlegde'. Het artikel 
ging vergezeld van vier foto's, 
waarvan een de hoofdfagade 
weergeeft, (afb. i) 

Utrechts Postkantoor als kunst
kathedraal 
Het gebouw werd, zoals boven 
vermeld, ontworpen door de 
architecten rijksbouwmeester -i^JP^^^m^. 
ir. Joseph Crouwel in 1924. Het I r j ^ F 
postkantoor heeft een bijna vier
kante plattegrond. Dit wordt ge-
accentueera door twee vierkante 
torens aan de voorzijde en twee 
cilmdervormige torens aan de 
achterzijde. Ir. Crouwel werd een 
'gematigde aanhanger' van de 
Amsterdamse school genoemd. 
Hij schakelde tijdens de bouw 
een aantal Nederlandse kunste-



*'!ü^ 

«■^^"^3 

j :Sa8a""«äS* naars in, waardoor er een soort 
'Cesamtkunstwerk' ontstond, 
dat nu geheel of gedeeltelijk 
lijkt verloren te gaan Het meest 
indrukwekkend is de enorme hal 
van 30 X16 meter (Afb 2) Het 
plafond IS n8m hoog en wordt 
gevormd door parabolische bak
stenen bogen, afgewisseld door 
gelijkvormige parabolen van 
geslepen glas De klok van de 
'Porceleine Fles' vormt het 'piece 
de resistance' De hal is njkelijk 
versierd met beeldhouwwerken 
en decoratieve elementen van de 
beeldhouwer H A van der Eynde 
Vijf figuren symboliseren de vijf 
continenten Een zesde figuur 
staat symbool voor de welvaart 
n het voorportaal is een glas

mloodraam aangebracht van 
Richard Nicolaus Roland Holst 
De beelden bij de ingangen zijn 
ontworpen door Hildo Krop en 
H A (Hendnk) van der Eynde 

^ M 

Dit duo werkte ook samen bij de 
creatie van de portretkoppen aan 
het Scheepvaarthuis in Amster
dam In de jaren zeventig van de 
vonge eeuw is het postkantoor 
geheel gerenoveerd onder leiding 
van René van Raalte 
De vraag is wat er met deze 
cultuurtempel zal gaan gebeu
ren Enkele jaren geleden was 
er sprake van een 'Europahuis 
voor de kunsten' Sindsdien is 
hiervan niets meer vernomen 
Quo vadis' 

Laatste dag 
Mijn collega Edward Froon is ac
tief geweest om een aantal enve
loppen te laten voorzien van het 
loketstempel 'NeudeUtrecht' 
Op de hier afgebeelde envelop is 
de zegel met de Utrechtse Dom 
toren gebruikt (Afb 3) Helaas 
werd de envelop m Nieuwegein 
nog eens voorzien van een 
machinestempel Dit is blijkbaar 
tegenwoordig bijna met meer 
te voorkomen Een voordeel is, 
dat ook een PRIC en SIX werden 
afgedrukt (echt gelopen') 

' Filatelie 200812 p 882884 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2012 
(verschijnt 7 februari 2012) 
moeten uiterlijlc op i decem
ber 2011 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per email 
naar redactie@defilotclie.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 
evenmele 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 bezoe «n 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen  eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

10 december: 
Venlo. Internationale postzegel
en muntenbeurs, zalencomplex 
"De IVyldcrbeek", Hagerhofweg 
2A, 1017. 
Tel: 077373 32 93, 
email: piet,van.brec@liome.nl 

2829 december: 
Barneveld. Eindejaarsbeurs 
& Stamptaics, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,1017. Tel: 
0553558600. www.nnde
jaarsbeurs.nl 

2012 

15 januari: 
Leiden. LWP Postzeacltotaal
dagl 50jaar Philatelica Leiden. 
Verenigingsgebouw K&G, 
J.C. de Rjjpstraat 29 (indu
striegebied de Waard) 
10.3016. Tel:o6295i0342. 
http://lvpu.nl 

2729 januari: 
 Loosdrecht. Filateliebeurs 
^ 2012, Achmea Health Center 
k (v/h Pandahallen) 

U)u)U),jilateliebeurs nl 

18 februari: 
Roden. NOORD 2012, 
Internationale Filoteliebeurs, De 

Hullen, Centuurbaan Zuid 6, 
1016. Tel. 0505033926. 
('s avonds) 

2526 februari: 
Borculo. Fila/estival, Mu
ziekvereniging Volharding, 
Haarloseweg 7, 93017. 
Tel: 05452272543. 

26 februari: 
Nijmegen. Postzegel  Totaal, 
Wijkcentrum 'De Klokketo
ren', Burg. Slotenmaker de 
Bruineweg 272. 
Tel: 0243974654. 

3 maart: 
Drachten. Ruilbeurs, Brede 
School De Drait, 1017. Tel: 
0512382979. 
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910 maart: 
Arnhem. Filatelie am de Rijn, 
internationale postzegel
beurs i.s.m. fv De Globe, 
incl. Stampstales aan de Rijn. 
93017. Tel: 0553558600. 

17 maart: 
Hilversum. Postzegel en 
Poststukken uoorjaarsbeurs, 
Wijkcentrum De Koepel, 
Kapittelweg 399a, 1016. 
Tel: 0355386170. 

1214 a p " ' ! 
Essen (D). Internationale Bnef
markenmess«, Messe Essen. 

2122 april: 
Purmerend. Filamanifestatie 
2012. J. van Egmondlyceum, 
inf:jeJSei(groeneueld@hetnet.n! 

12 mei: 
Houten. FILANUMIS 2012, 

Internationale Filateliebeurs met 
Numismatiek, Expo Houten, 
Meidoornkade 24, 93016. 
Tel. 0505033926 ('s avonds) 

1213 mei: 
Vlissingen. Regionale 
Postzegeltentoonstelling, Aula 
scholengemeenschap C.S.W. 
Adriaan Coortelaan 5, za 
1218, zo 1016. Tel: 0118
464109. 

1825 juni: 
Jakarta (RI). Indonesia 2012, 
FIP exhibition en FIP
congres. 

2126 september: 
Qatar. Qatar 2012, FIP
exhibition 
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10 december: 
Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan, 
13301630. Tel: 0321314305. 
Elshout (NB). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,1013. 
Tel: 0416379919. 
Gouda. Panoramazaal/Bern
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 
0182374230/0611837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 3993, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beerasterstraat 4, 1016. Tel: 
0235613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 1216. Tel: 
0227542286. 
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Zonstraat 33, va 19. Tel: 045
5415088. 

17 december: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. Tel: 
0297322034/340484. 
Heeze. Café de Brug, Ginder
over2,1217. 
Tel. 040 226 49 53 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 3993, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Markelo. Socuruimte 
sporthal 'De Haverkamp', 
Stationsstraat 30,1016. Tel: 
0547363000. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 93013. 
Tel: 0297289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
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Geconcentreerd 'qraaien' m de dubbeltiesbak tiidens Postex 2011, Apeldoorn 

2628 oktober: 
Sindelfingen (D). Internatio
nale Briefmarkenborse, Messe 
Sindelfingen. 

24 november: 
Mainz (D). IPHLA 2012 
Internationale Philatclitische 
LiteraturAusstellung, Radhaus 
der Stadt Mainz. 

34 november: 
Helmond. ProPhil 2012, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 
1117; zo ioi6. Tel: 040
2427073 n,broek9@chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 december: 
Kloetinge (Z). Amicitia, 
Schimmelpenninkstraat 14, 
ig22. Tel: 0113227945. 

Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,131630. Tel: 
0318513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010
5916747. 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 
86,1015. Tel: 0597
592676/421497. 
II december: 
AnnaPaulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21, 930
13. Tel: 0223531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tel: 
0411688620. 
Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,1013. Tel: 024
6413608/6414349. 

15 december: 
Kerkrade. Café Rolduc, 

derPalmstraat3,1016. Tel: 
0786150511/0184415437. 
Schoonhoven. Stichting Ver
enigingshuis De Zilverstad, 
Nieuwe Singel 39,1316. Tel: 
0172216239. 

18 december: 
Diemen. 'De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tel: 
0206942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,1015. 
Tel: 0316527954. Email: 
jan,s,rocloJsen@planet,nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 912. Tel: 

0 c 0224298416. 
uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 912. Tel: 0413
264291. schilder@tiscali.nl 
VeghelZuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die
menstraat ia, 9301230. Tel: 
0413367786. Email: 

mailto:redactie@defilotclie.nl
mailto:van.brec@liome.nl
http://www.nnde
http://jaarsbeurs.nl
http://lvpu.nl
mailto:broek9@chello.nl
mailto:schilder@tiscali.nl
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ig december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Kloklcetoren', Burg. Sloten-
malcer de Brumeweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
iv.j.m.goossens(ä)chello.ni 

20 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.].m.goossens(g)che\\o.n\ 

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

26 december: 
Echt. Café zaal Brasserie Pe-
ijerhof. Houtsraat 7, 930-13. 
Tel: 046-4492604. 

27 december: 
Dalfsen. Tafeltenniscentrum 
'de Doorbraak', Smidswegje 
4,10-16. Tel: 0529-458267. 

29 december: 
Kampen. Hanzestad, 
IJsseldijk 12,10-16. Tel: 038-
3324654. 
Oegstgeest. Wellantcollege, 
Lange Voort 70,10-16. 
tel. 071- 5173147. 

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. 

2012 

I januari: 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2, 9-12. Tel: 0413-
264291. 

7 januari: 
Hendrik-Ido-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746. 

8 januari: 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Venlo. Zalencomplex 
LimianZ, Kaldenkerkerweg 
182b, 1030-12. Tel: 077-
3517700/3820064. 
Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76, 10-13. Tel: 024-
6413608/6413355. 

12 januari: 
Kloetinge (Z). Amicitia, 
Schimmelpenninkstraat 14, 

19-22. Tel: 0113-227945. 

14 januari: 
Drachten. Fries Congrescen
trum, Oprijlaan 3, 930-16. 
Tel: 050-5033926. 
Dronten. Kerkcentrum 
'Open Hof', Copernicuslaan, 
1330-1630. Tel: 0321-314305. 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel; 
0182-374230/06-11837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, 12-16. 
Tel: 010-5916747. 
Zeist. Christelijk College 
Zuid, Graaf Adolflaan 4, 
10-1530. Tel: 030-6300776. 
www.pnmazegel.nl 

15 januari: 
Uden. Trefcentrum Bitswijlc, 
Cellostraat 2, 9-12. Tel: 0413-
264291. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. Email: 
uer2ameIbcursueghel@hoine nl 

17 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
lu.j.m.floossens@chello.nl 

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

21 januari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-322034/340484. 
Appingedam. ASWA gebouw. 
Burg. Klauckelaan 16,10-16. 
Tel: 0596-567183. 
Barneveld. De Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10-16. Tel: 
0342-414418. 
Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. Tel: 
0182-615136. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Purmerend. Wijkcentrum 
De Inval, Karekietpad 16, 
10-16. Tel: 0299-422136/06-
33650247. u)U)U).pprc.nl 
Schoonhoven. Stichting Ver-
enigingshuis De Zilverstad, 
Nieuwe Singel 39,13-16. Tel: 
0172-216239. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel; 
033-2863510. 

23 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
uj.j.m.floossens@chello.nl 

28 januari: 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde i, 930-1630. Tel: 
06-53260579/06-13536015. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13-16. Tel: 
0181-415640. halooucrbcck@ 

planrt.nl 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel; 035-6216261. 
Katwijk. Wijkgebouw 'De 
Wiek', Fresistraat 19,10-
1530. Tel: 071-5173995. 
Winschoten, gebouw S.V. Bo-
venburen, Tromplaan 86,10-
15. Tel: 0597-592676/421497. 
Zwolle. lubal. Geert 
Grootestraat i, 10-15. Tel; 
038-4216493. 

29 januari: 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel; 038-4211045. 
Urtlinflhuis@dei;oorstraat.nl 
tmoui.deuoorstraat-wmkel.nl 
3 jan. Kijkdag 830-2130. 
3 jan. Beurs-avond 18-21.30. 
4 jan. kijkdag 8.30-18.50. 
4 jan. 19U aanvang veiling 
5 jan. 8.30-15 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveiling tot g januari 15U. 

22 januari 2012: 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschiedenis en postze
gels, "Sheraton & Peel". 
René Hillesum Filatelie, 
Postbus 7, 3330 AA Zwijn
drecht, tel; 078-6101520. 
hillesum@Jilatelist.com 
mb@iilatelist.com 
luujuJ.jilatelist.com 
Slcype: rene.hillesum 

22 januari 2012: 
Zwijndrecht. Jaarlijkse fila-
telistische literatuur veiling 
"Boekenland". 
René Hillesum Filatelie, 
Postbus 7, 3330 AA Zwijn
drecht, tel: 078-6101520. 
hillesum@jilatelist.com 
mb@jilatehst,com 
u)U)U)._filatclist.com 
Sl<ype: rene.hillesum 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
luuiuj.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 "ur, 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 uimiD.muscom.nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen 
op afspraak - origineel 
materiaal uit het depot 
postwaarden bestuderen en 
bezichtigen. 

Onderzoekersdagen (donder
dag); 19 januari, 16 februari, 
15 maart en 19 april 2012. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Brkelens (tel 070-
3307567), email merl<elens@ 
muscom.Vanaf 1 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 inter
netgebruikers is de Bondsbi
bliotheek in Baarn niet meer 
gebonden aan de openingstij
den (elke woensdag van 10-17 
uur en elke eerste zaterdag van 
de maand van 10-12 uur). Via 
iDiDUJ.knbf.nl/bibliotheek krijgt u 
informatie over de collectie in 
Baarn. Zoals een overzicht van 
tijdschriftenabonnementen, 
nieuwe boekaanwinsten en 
leenmogelijkheden. Ook is 
er een overzicht van (oudere) 
tijdschriften. 
Als u wilt weten of een bepaald 
boek of tijdschrift aanwezig is, 
dan kunt u dit met behulp van 
een elektronisch informatie
aanvraagformulier opvragen. 
Het antwoord ontvangt u per 
e-mail. Voor alle andere vra
gen kunt u ons op de gewone 
wijze e-mailen (bibliotheek© 
knb/.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

http://planft.nl
http://www.pnmazegel.nl
mailto:lu.j.m.floossens@chello.nl
mailto:uj.j.m.floossens@chello.nl
http://planrt.nl
mailto:hillesum@Jilatelist.com
mailto:mb@iilatelist.com
mailto:hillesum@jilatelist.com
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
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NEDERUUIDSTALIGE 
TUDSCHRIFTEN 

Vier in één 
Ik moet het eerlijk toe
geven, soms kost het me 
moeite om van de inhoud 
van een verenigingsblad 
een leesbaar stukje te 
brouwen, dat ook nog wat 
lengte heeft. Zo meldde 
Arie Zonjee uit Castricum 
dat hij heel teleurgesteld 
was dat het clubblad de 
rubriek WLVU weer niet 
gehaald had. Blijven 
proberen, Arie. Leen - met 
bronvermelding - wat 
stukken van bladen uit 
de buurt (Zaanstreek, 
Purmerend) en je zult zien 
dat het niveau stijgt. 
Alphapost (Alphen aan 
den Itjjn) is aan zijn 
35e jaargang bezig. Een 
keurig vormgegeven blad 
dat het voor de inhoud 
vooral moet hebben van 
voorzitter Leen Louwerse. 

elders in de nieuwsbrief te 
lezen zijn: het nieuwe Uni-
cef-velletje of de moge
lijkheid een abonnement 
te nemen op bijzondere 
stempels van de Duitse 
Post. Wie geïnteresseerd 
is in afstempelingen bij 
bepaalde thema's kan zijn 
wensen kenbaar maken en 
de nieuwtjesdienst zorgt 
voor de rest. Aardig is een 
initiatief dat navolging 
verdient, zeker als we de 
filatelie onder de aandacht 
van een breder publiek 
willen brengen. Bij een 
tentoonstelling in Roden 
over 'leren lezen', - het 
leesplankje stond centraal 
- toonde een van de leden 
zijn thematische collectie 
over dit onderwerp. 'Veel 
bezoekers waren verbaasd 
over het feit, dat men met 
behulp van postzegels, 
brieven en kaarten zoiets 
"fantastisch" kan opzet
ten. 

Van hem zijn ook de 
aansporingen, necrologie 
Daan Koelewijn en wat 
overpeinzingen bij de 
stempels en stroken van 
een poststuk van Wipa 
1981. Prima leesbaar en 
uitnodigend is het stuk, 
dat Louwerse schreef over 
Thematisch Verzamelen. 
Voor mensen die aanhik-
ken tegen het steeds gro
ter wordende probleem 

~ om een verzameling 
° 'compleet' te krijgen, kan 
^ een thematische verzame-
^ ling een nieuwe uitda-
= ging zijn. Het stuk van 

'Z Louwerse is heel geschikt 
Q om beginnende (thema-
^ tische) verzamelaars op 
^ ideeën te brengen. Ook de 
2 Nieuwsbrief van de Fila-
^ telistenvereniging Roden 

. - . - Leek en omstreken (25e 
8 3 4 J^^i'gang) is klein maar 

fijn, met mooie kleuren-
pagina's in het hart van 
het blad. Die pagina's il
lustreren de veilinglijst of 
verwijzen naar stukjes die 

In een van de vorige 
afleveringen vermeldde 
ik de problemen rond 
het aftveken van Ameri
kaanse postzegels. De 
heer Ad van Haarlem uit 
Voorschoten schrijft; 'Het 
artikeltje "Onoplosbaar 
afweekprobleem?" in 
"Wij lazen voor u" is 
nodeloos ingewikkeld 
gemaakt. Tien seconden 
googlen leert, dat Bestine 
een handelsmerk is voor 
hexane ( =hexaan) en dit 
op z'n beurt komt vrijwel 
volledig overeen met het 
in Nederland verkrijgbare 
petroleum ether. Maar in 
de praktijk voldoet ook 
wasbenzine uitstekend. Ik 
heb het zojuist nog even 
met wat recente Ameri
kaanse zegels geprobeerd. 
De wasbenzine met 
een watje, liefst op de 
achterzijde van het papier 
waarop de zegel geplakt 
is, een paar keer deppen 
en ' bingo' je haalt 'm zo 
van het papier af 

OEF 
Jan Jansen, redacteur van 
Oost Europa Filatelie 
geeft in zijn voorwoord al 
een karakterisering van 
het 3e nummer van de 2ge 
jaargang: zeer gevarieerd, 
'de inhoudsopgave laat 
geen raadsels zien. Zowel 
geografisch als filatelis-
tisch, dus traditioneel, 
posthistorisch als thema
tisch, overal is iets van 
aanwezig.' Afbeeldingen 
van de meest zeldzame 
stukken zijn in kleur afge
drukt op de binnenzijde 
van de omslag. 
Mart Renique wijdt een 
stuk aan een van de 
weinige ontdekkings
reizigers die Hongarije 
gekend heeft: Samuel 
Teleki (1854-1916). In 
1886 trok hij naar het 
mysterieuze noorden van 
Kenia. Volgens de lokale 
legenden zou ten noorden 
van het Baringo meer een 
woesdjnmeer moeten 
liggen, waar stammen 
leefden met reusachtige 
mensen en met eilanden 
die bewoond werden door 
monsters en geesten. Die 
hebben ze niet gevonden, 
maar wel ontdekten ze 
enkele nieuwe stammen. 
'Deze expeditie bracht een 
compleet onbekend ge
bied in Afrika tot leven'. 
Alle artikelen in OEF to
nen een grote belangstel
ling voor de historische 
en geografische achter
gronden van de beschre
ven stempels, zegels of 
poststukken. Of het nu 
gaat om de ringstempels 
van Baku (Jan Kaptein), 
het platen van Klau
senburg (Frans van der 
Waals, een filosofisch in
gestelde marathonloper), 
de Bulgaarse communis-
tenleider Dimitrov (Gerrit 
Schorn) of verplichte 
toeslag in Danzig (Hans 
Vogels), er valt ook voor 
niet-specialisten altijd iets 
te leren. Voer voor speci
alisten is een artikel dat 
Henk Buitenkamp schreef 
over de (on)officiële 
lokale (portjzegelemis-
sies 1918 en 1919 in de 
Prekmurje en Medjimurje. 
Het gaat om het overdruk
ken (eigenlijk: stempelen) 
van Hongaarse zegels 
in de jaren na de Eerste 
Wereldoorlog, toen de 
gebieden bij de rivieren 
Drava en Mura nieuwe 

(Kroatische en Sloveense) 
machthebbers kregen. 

Oorlog, toerisme en 
reclame 
Twee onderwerpen staan 
centraal in Deutsche Post, 
24e jaargang nummer 3. 
Adriaan van Oosten 
schreef een stuk over 
Mazoerië, dat we moeten 
zoeken in het zuidoosten 
van Pruisen. Van Oosten 
geeft aan dat hij in zijn ar
tikel ook kwistig gebruik 
zal maken van niet-filate-
listische informatie. Dat 
levert, ook door de prach-

Pruisen was het eerste 
oorspronkelijk Duitse 
gebied dat, al in oktober 
1944, door de Russen 
werd aangevallen. 
Van de hand van Detlef 
Geerligs is de eerste 
aflevering in een reeks 
over postzegelboek
jes en combinaties uit 
de Germaniaperiode. 
Centraal staan de boekjes 
I, 2 en 3 met de bekende 
reclameaanhangsels. Dat 
maakt dit artikel - zeer 
rijk geïllustreerd ! - ook 
voor thematische verza
melaars heel interessant. 
Het eerste boekje kwam 
uit op I november 1910. 
Tussen dat moment en 
eind 1921 zijn er in totaal 
57 (reguliere) boekjes met 
Germaniazegels uitge
bracht. De kosten voor 
het maken van de boekjes 
werden door adverteer
ders betaald. Complete 
boekjes - vooral die van 
voor en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog - zijn 
relatief schaars, maar 
verzamelaars hebben een 
aardige kans van slagen 
als ze op zoek gaan naar 
de combinaties met recla
meaanhangsels. 

mm^^nmnttntwwwrmwwwmrmwtm 

tige kleurenillustraties, 
een goed leesbaar verhaal 
op, met aandacht voor de 
filatelie, de geschiedenis, 
de literatuur en zelfs het 
toerisme. Tegenwoordig 
maakt Mazoerië deel uit 
van de Poolse provincie 
Warmia-Mazury en moet 
het gebied een paradijs 
zijn voor wandelaars, fiet
sers, ruiters en waterspor
ters. Het gebied is betrok
ken geweest bij veel grote 
Europese conflicten. De 
Dertigjarige Oorlog en de 
campagne van Napoleon 
tegen Rusland hebben 
hun sporen nagelaten. In 
de zomer van 1914 hebben 
de Russische troepen er 
vele steden en dorpen 
totaal verwoest. Ook in 
de Tweede Wereldoorlog 
is er zwaar gevochten en 
heeft het Rode Leger er 
een spoor van vernieti
ging getrokken. Oost-

Griekenland positiefin 
het nieuws 
De postzegelvereniging 
'Griekenland' heeft flink 
uitgepakt bij de 150e 
verjaardag van de eerste 
Griekse postzegel en de 
oprichting van de Griekse 
post. Een prachtige expo
sitie met uniek materiaal 
op de Postex, een flink 
artikel in de catalogus van 
deze manifestatie en een 
extra dikke uitvoering van 
Hermes, het kleurrijke 
verenigingsbulletin. 
Daarin onder meer een 
artikel van Frans van 
Liempt over de Griekse 
onafhankelijkheid en het 
ontstaan van de Griekse 
nationale post. Olav Petri 
schrijft over de Ionische 
eilanden aan de westkust 
van Griekenland, die in 
1815 onder Brits bestuur 
kwamen te staan. Ook 
de geschiedenis vóór dit 
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jaartal krijgt aandacht. 
Engeland droeg de 
eilanden in 1864 over aan 
het koninkrijk Grieken
land. Oscar van der Vliet 
schreef over de Cuppa
Lambros Steamship Co. 
Het is een 'update' van 
al eerder gepubliceerde 
gegevens die nog flink 
wat vraagtekens bevat 
en andere verzamelaars 
aanspoort aanvullend 
materiaal te leveren. 
Verder treffen we in 
deze jubileumeditie 
van Hermes artikelen 
aan over de monniken
republiek Athos en over 
Hermesafbeeldingen 
op postzegels. Hermes 
was de bode die na een 
vergadering van de goden 
op de berg Olympus naar 
de aarde gestuurd werd 
om de boodschappen van 
Zeus over te brengen. Zijn 
gevleugelde 'kop' siert de 
eerste Griekse postze
gels, maar hij is ook 
op verschillende latere 
uitgiften te zien. Verder 
komen onder andere 
port en sportzegels en 
frankeermachinestem
pels aan bod. Voorzitter 
Ruud Verberne schreef 
een mooi stuk over de 
weldadigheidsuitgifte die 
in 1953 verscheen ten bate 
van de slachtoffers van de 
aardbeving op de Ionische 
eilanden. De Grieken
landverzamelaars zijn een 
prachtig jubileumnum
mer rijker! 

Nummer i 
De trotse winnaar van 
de prijs voor het beste 
verenigingsblad in het 
jaar 2011, uitgeloofd door 
het Maandblad Filatelie, 
werd De Kartelrand van 
De Globe Wageningen. 
Hoewel je bij de opzet van 
deze wedstrijd wat vraag
tekens kunt plaatsen, is 
er geen twijfel over de 
kwaliteitvan dit blad. Het 
verschijnt twee keer per 
jaar, telt een kleine zestig 
pagina's, waarvan enkele 
in kleur. Het kartelrandef
fect wordt versterkt, door

dat de bladzijden met een 
spiraalbandje bij elkaar 
worden gehouden. 
Aflevering 31 bevat onder 
meer een mooi stukje 
van Anton C. Zeven over 
het Vierlandenpunt bij 
Vaals, naar aanleiding van 
een prentbriefl<aart uit 
1911. Redacteur Bert van 
Marrewij k tekent voor de 
meeste artikelen, die een 
duidelijke voorkeur verra
den voor 'moderne' post
stukken. Zo schrijft hij 
over ongewenste post (ge
weigerd, teruggestuurd), 
nieuwe baliefrankeerstro
ken, Sinterklaas op een 
Canadese postzegel, een 
nieuwe postvestiging in 
Wageningen, verrassende 
namen in frankeermachi
nestempels en de vlaggen 
van machinestempels. 

Ook nummer i 
Twee prijzen waren er bij 
de Filatelie Verenigings
bladprijzen. Ton Vis van 
De Postkoets Nieuwegein 
werd uitgeroepen tot beste 
auteur voor zijn artikel 
'Roltandingzegels'. Daar
in beschrijft hij (februari 
2011) de achtergronden 
van de uitgifte van deze 
zegels en de experimenten 
met postzegelplakmachi
nes in Duitsland, Amerika 
en Nederland. De Neder
landse verzamelaars waren 
over het algemeen bepaald 
niet blij met de komst van 
de roltandingzegels: ze 
vonden dat ze onnodig op 
kosten gejaagd, werden. 
Wie denkt dat roltan
dingzegels een typisch 
Nederlandse uitvinding 
zijn, wordt uit de droom 
geholpen. Danzig heeft 
een 5 en 10 cent Wapenty
pe in normale tanding én 
in een hoekroltanding. 
Zo'n korte samenvatting 
doet de schrijver eigen
lijk onrecht, want het is 
een interessant en goed 
geschreven verhaal. Ook 
in het novembernummer 
van De Postkoets staat een 
artikel van Ton Vis dat zeer 
de moeite waard is. Het is 
een verhaal dat inspeelt op 
de actualiteit: 'Waar komt 
ons geld vandaan?'. Het 
eindigt met de conclu
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In dat laatste artikel 
presenteert hij een 'calei
doscopisch overzicht (...) 
van het brede palet aan 
bestuurlijke eenheden en 
aan maatschappelijke, 
culturele en ideologische 
groeperingen, vereni
gingen en organisaties, 
die zich via het medium 
'stempelvlag' aan ons 
hebben gepresenteerd 
en samen een goed beeld 
geven van de Nederlandse 
samenleving en de ver
anderingen daarin in de 
periode 19201990.' Dat is 
een zin waarover lang na
gedacht is. Aardig is dat 
Van Marrewij k niet alleen 
met een mooi overzicht 
komt, maar af en toe ook 
wat kritisch commentaar 
levert op de boodschap
pen in de vlaggen: 'Waren 
wij nu zo infantiel of was 
Tante Pos erg betuttelend 
bezig?' Volgend jaar komt 
deel twee van dit leerzame 
overzicht. 

een verdeeld land. Zo'n 
13 staten hadden zich 
afgescheiden in verband 
met het voornemen om 
de slavernij af te schaffen 
en vochten een bloedige 
oorlog uit die ging om het 
recht om zich af te mogen 
scheiden. De inwoners 
van deze staten waren al 
sinds 14 jaar gewend aan 
het gebruik van post
zegels, en daarom was 
het logisch dat ook deze 
staat zegels uitgaf De 
"postmaster", generaal 
John H. Reagan, had het 
liefst gegraveerde zegels 
uitgegeven net als de 
noordelijke staten. Helaas 
lag er in het zuiden geen 
drukkerij die de kennis 
en ervaring had om dit te 
doen. Daarom waren de 
eerste uitgiften uitgevoerd 
in steendruk. Het betrof 
drie waarden, waarvan de 
belangrijkste het portret 
droeg van president Jef
ferson Davis. De andere 
twee droegen de portret
ten van Thomas JeflFerson 
en Andrew Jackson, 
oude presidenten die 
waarschijnlijk (hadden 
ze toen nog geleefd) de 
zuidelijke afscheiding 
geen warm hard zouden 
hebben toegedragen. Ook 
de keuze voor Davis (die 

COMBf£RCE! 
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sie dat het verzamelen 
van munten (bijna) net 
zo interessant kan zijn 
als het verzamelen van 
postzegels. 'Maar u kunt 
deze verzamelingen ook 
combineren, want er zijn 
veel postzegels uitgegeven 
waarop munten staan 
afgebeeld, het is een 
mooi onderwerp voor een 
thematische verzameling. 
Numismatiek en filatelie, 
ze hoeven elkaar beslist 
niet uit te sluiten (...).' 

BUITENUNDSE BUDEN 

De Confederatiestaten 
Tussen 1861 en 1865 wa
ren de Verenigde Staten 

'OIBOK 

op 8 van de 14 zegels zou 
verschijnen) is niet echt 
logisch. De Verenigde 
Staten beelden namelijk 
nooit levende personen af 
op zegels (zelfs nu niet). 
Later volgden gegraveerde 

zegels, eerst gesmokkeld 
uit het Verenigd Konink
rijk, later zelfs eigen 
productie. 
De Gibbons Stamps 
Monthly van oktober 
2011 geeft een interessant 
overzicht van de zegel
productie van dit geliefde 
(maar ook dure) verza
melgebied. 
1861 was niet alleen het 
jaar waarin de burger
oorlog uitbrak. Het was 
ook het jaar, dat de Pony 
Express werd opgestart 
(nu dus precies 150 jaar 
geleden). Ook aan dit po
pulaire onderdeel van de 
filatelie van de VS wordt 
daarom in hetzelfde blad 
aandacht besteed. In een 
leesbaar artikel wordt 
ingegaan op de organisa
tie van de Pony Express, 
de fraaie zegels van de 
Pony Express en ook de 
postroute. 
Verder in het blad leren 
we dat ook moderne 
uitgiften boeiende filatelie 
kunnen bieden. Sinds 
1995 geeft de Palestijnse 
Autoriteit eigen zegels 
uit. Er wordt in een artikel 
(dat blijkbaar nog een 
vervolg krijgt) een beeld 
geschetst van de eerste 
maanden: de opening van 
de eerste postkantoren, 
de provisorische stem
pels, de eerste zegels en 
ook de tegenwerking van 
de Israelische autoriteiten 
die elke verwijzing naar 
een echt onafhankelijk 
Palestina op de zegels 
verbieden. Dit bete
kent dat de landsnaam 
Palestina verboden is, en 
ook de naam van de munt 
voor 1947 (mils) niet mag 
worden gebruikt. De 
Palestij nen op hun beurt 
provoceren terug met een 
zegel op zegel uitgifte 
met de zegels uit de tijd 
van het Britse mandaat. 
Andere artikelen in het 
blad zijn er nog over de 
stempels van Cyprus in 
de tijd van George VI, 
3 beroemde zegels met 
kopstaand middenstuk, 
de boeiende postgeschie
denis van Pitcairn en een 
thematisch artikeltje over 
vogelnestjes. Kortom, ik 

1 
l^/^J

WÊk 
1 

.^^yn. 
•■ÜLS^^^ 

U'U^ffr^^^hZ 

P 
^T 

f *f^a 

835 



PONY EXPRESS 
St JOSEPH MISSOURI lo CADFCKNIA 

in 10 doifi CT ln> 

TouNO. sKiiiii% w m FiLiew« 
nat o««r •IvhtaMt. Muat b« «xpw« 
rMtr^wlllln« t« itth rfavth lially. 

APPIV POMT i x M I U STABUf 
SI JOSfPH MISSOURI 

had mijn hele rubriek wel 
met het blad kunnen vul
len dit keer. 

Opeens weet je het: je 
wordt postbode 
Dit overkwam Louis 
Dequesne, een gepen
sioneerd ambtenaar 
aan het begin van de 
eerste wereldoorlog. 
De broer van Louis was 
belastingambtenaar in 
Dinant, een stad die bij 
de Duitse aanval zwaar te 
lijden had gehad. Deze 
was opgepakt door de 
Duitsers, maar had kort 
voor zijn deportatie naar 
Kassei nog net de kans 
om een brief naar zijn 
broer in Brussel te sturen 
met de vraag een aantal 
belastende documenten 
in veiligheid te brengen. 
Deze regelt een chauf
feur en laat zich naar 

Dinant rijden. Zo gaat hij 
een paar keer op en neer 
waarop zijn schoonzus 
besluit dat hij net zo 
goed gelijk wat post mee 
kan nemen. Een lokale 
filatelist zet hem aan om 
tegen betaling ook brie
ven voor derden mee te 
nemen om de kosten van 
het vervoer te dekken. Zo 
ontstaat een particuliere 
postverbinding die func
tioneert tot de bezetter de 
postverbindingen weer 
enigszins herstelt. Er 
worden zelfs eigen zegels 
uitgegeven. Belgaphil 24 
heeft over deze post
dienst een artikel met de 
'complete' geschiedenis 
van deze bijna vergeten 
postdienst, waarin twee 
bewaard gebleven brieven 
worden getoond, een met 
een rode B afgestempeld 
in Brussel, de andere met 

een blauwe D in Dinant. 
Verder lezen we een 
artikel over de zeven ele
menten (in België is het 
anders dan bij ons) die in 
een thematische verzame
ling moeten voorkomen. 
Het is een artikel, waar de 
beginnende exposant tal 
van trucs (en open deu
ren) krijgt te zien die een 
verzameling naar een ho
ger niveau kan tillen. Hij 
geeft onder meer aan hoe 
om te gaan met stempels. 
Een mooi voorbeeld is een 
zegel van de Buzin-serie 
welke in een traditionele 
verzameling zou gelden 
als een juweeltje meteen 
mooi centraal stempel, 
maar voor een themati
sche verzameling minder 
geschikt zou zijn, omdat 
staart en kop worden 
ontsierd. Ook aandacht 
voor de keuze postfris/ 

gestempeld, het gebruik 
van proeven, druktoeval-
ligheden etc. 

Op de afgelopen Postex 
werd een kunstwerk 
getoond dat geheel was 
gemaakt van postzegels. 
De American Philatelist 
van oktober 2011 doet er 
nog een schepje bovenop 
met het tonen van de col

lages van de kunstenares 
Rachel Markwick. Grote 
hoeveelheden zegels 
zijn inmiddels door haar 
verknipt tot fraaie kunst
werken. Ze meldt in het 
bijgaande interview ter
loops dat ze bij voorkeur 
goedkope zegels gebruikt 
met vette stempels of 
beschadigingen welke 
komen uit de voorraad 
van wijlen haar vader die 
ooit een grote postzegel-
handel bezat. Voor wie 
nieuwsgierig is geworden 
kan ik de website www. 
rachelmarlcwick.com 
aanraden, alwaar kleine 
en grotere reproducties 
van haar werk worden 
getoond. Toch een advies: 
laat de site niet zien aan 
creatieve huisgenoten als 
u geen overschot aan B-
kwaliteit zegels heeft. 

TWEEËNVEERTIG GULDEN 

door Gert Holstege 1954 
EN VIJF CENT 

!3i 

Op 17 oktober 1954 ging 
een ambtenaar van het 
Ministerie van Over
zeese Rijksdelen naar het 
postkantoor in Den Haag 
met een zware envelop be
stemd voor de Gouverneur 
van de Nederiandse Antil
len in Willemstad op Cu-
ragao. De postambtenaar 
achter het loket woog de 
envelop en l<wam tot 695 
gram, althans dat staat op 
de voorzijde vermeld. De 
inhoud van de envelop was 
blijkbaar zo belangrijk dat 
deze, ondanks het zware 
gewicht, per luchtpost 
moest worden verzonden 
en op 20 oktober kwam 
de envelop met inhoud 
op het postkantoor m 

Curasao aan. In 1954 
was het verzenden van 
luchtpost niet goedkoop 
en zwaardere enveloppen 
kostten dan ook tientallen 
guldens aan luchtrecht. In 
het Handboek Postwaar-
den Nederland (HPN) kan 
men de precieze tarieven 
vinden voor luchtpost-
brieven naar de landen 
waarmee Nederland de 
meeste postverbindingen 
heeft, zoals naar Curasao. 
Hieruit blijkt dat dit tarief 
op 17 oktober 1954 25 cent 
per 5 gram bedroeg, zodat 
voor een brief van 695 
gram695:5xJo,25 = 
ƒ34,75 moest worden be
taald (HPN tarieflijst F18). 
Voor het gewone port 

bedroeg het tarief 10 cent 
voor de eerste 20 gram en 
vervolgens 6 cent per 20 
gram extra (tarieflijst F14). 
Voor 695 gram was dat 
dus ƒ 2,14 en 
het aante-
kenrecht 
bedroeg 20 
cent (tarief
lijst F3 9). 
Bij elkaar 
bedroegen 
de frankeer-
kosten dus 
ƒ37,09-
Echter, de 
envelop is 
gefrankeerd 
met/42,05, 
waarbij 
ondermeer 
werd gebruik 
gemaakt 
van de net 
tevoren 

binnengekomen nieuwe 
frankeerzegels van i 
gulden luliana en profil. 
De datum van 17 okto
ber, hoewel nauwelijks 
leesbaar, is de vroegst 
bekende datum van 
deze i-guldenzegel. Een 
urenlange studie leverde 
geen verklaring voor het 
bedrag van ƒ42,05. Er is 
hier hoe dan ook sprake 
van een door de postamb
tenaar geplakt bedrag, 
aangezien de 15 en 25 
gulden luchtpostzegels 

niet aan het loket mochten 
worden verkocht, maar 
alleen gebruikt door post-
ambtenaren om er zware 
luchtpoststukken mee 
te frankeren. Het betrof 
daarbij overigens meestal 
postpakketten per lucht
post. De vraag luidt nu of 
iemand kan bedenken hoe 
de postambtenaar tot het 
bedrag van ƒ 42,05 is kun
nen komen. Uw eventuele 
oplossingen graag op
sturen via de website van 
HPN, www.postwaarden.nl 

http://rachelmarlcwick.com
http://www.postwaarden.nl
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VEILING 177 
zaterdag 14 januari 2012 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 9 januari t/m vrijdag 13 januari 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 14 januari van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 14 januari van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 178 wordt gehouden op 3 maart 2012. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

mailto:info@leopardi.nl


«IföM 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-UPU-ianden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 
ALBANIË 
26-8-'ii. Boksen 
Blok 2.50 L. Bokser. Doorlo
pend beeld met tegenstander 
op rand. 

i-g-'ii. Eerste vrije verkiezin
gen 20 jaar geleden. 
1.50 L. Stembiljetten en 
stembus met adelaars. 

i2-9-'ii. Ismail Kadare 
(1936). 
0.40 L. Portret schrijver. 
27-9-'ii. Bergtoerisme. 
0.80,1.20 L. (samenhan
gend). Watervallen in 
Valbona. 

ALDERNEY 
27-io-'ii. Kerst. 
31,36,47,48,52,61,65 p. 

•- Winterlandschappen met 
=, resp. Vicoria Stree, St. 
~ Anne's-Kerk, Jan-van-Genten 
= kolonie Les Estacs, Mannez-
^ vuurtoren, trein, kinderen 
s met sneeuwpop, haven met 
"^ schip. 

A N D O R R A FRANS 
30-9-'ii. Groene brief. 
Carta Verda 20g. blad met 
staatswapen. 

; PRINCIPATD'ANDORRA ; 

; Carta Verda 

ANDORRA SPAANS 
ii-io-'ii. Uaecp*, brieven
bus. 
€ 0.80. Brievenbus. 

Principat d'Andorra 
0,80€ 

AMERICA ^e^ 

ARMENIË 
23-9-'ii. Armenië en Kara-
bakh 20 jaar onafhankelijk. 
330, 380 d. Staatswapens 
resp. van Karabakh met 
adelaar, Armenië met adelaar 
en leeuw 

AZERBEIDZJAN 
5-9-'ii. Antieke schatten uit 
douanemuseum. 
Velletje met achtmaal 0.20 
m.; velletje met achtmaal 
0.60 m. Resp. koperen bajo
net, driemaal ponjaard, dolk, 
geweer en pistool, geweer, 
geweer met kruitfies; drie
maal ceintuur, snuifdoosje, 
beeldjes, luit, beeldjes. 

23-9-'ii. Communicatieorga
nisatie RCC 20 jaar. 
0.50 m. Beeldmerk met 
zendmast en antenne. 
23-9-'ii. 870e geboortedag 
Nizami Ganjavi (1141-1209). 
Tweemaal 0.30 m. (met tus-
senveld). Portretten dichter. 

23-9-'ii. ClS*20jaar. 
0.50 m. Handen en beeld
merk. 
ii-io-'ii. Herstel onafhanke
lijkheid 20 jaar. 
Velletje met viermaal i.- m.; 
blok 2.-m.; blok 2.-m. Resp. 
staatswapen, vlag, 
proclamatie, landkaart; vlag 
en landkaart, derde president 
Heydar Aliyev (1923-2003). 

BOSNIË EN HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
24-9-'ii. iMartelaren van 
Drina. 

0.70 KM. Nonnen. 
g-io-'ii. Dag van de Post
zegel. 
I.- KM. Juwelen: verschil
lende gespen en sluithaken. 
lo-io-'ii. 150e geboortedag 
Fridtjof Nansen (1861-1930). 
1.50 KM. Noorse ontdek
kingsreiziger en landkaart. 

BOSNIË EN HERZEGOVINA 
(Republ iek Srpska) 
i5-9-'ii. Roofvogels. 
0.90,1.50 KM. Resp. Accipi-
ter gentilis, Buteo buteo. 

DENEMARKEN 
4-8-'ii. Groetzegels. 
Vijfmaal 8.- kr. Harten, 
bloem, vlag, brief, geluk-

lo-io-'ii. 150e geboortedag 
FridtjofNansen (1861-1930). 
Z.50 KM. Noorse ontdek
kingsreiziger en landkaart. 
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DUITSLAND 
lo-ii-'ii. 150e geboortedag 
Emil Wiechert (1861-1928). 
€ o.go. Geofysicus met 
seismograaf 

BULGARIJE 
lo-io-'ii. 150e geboortedag 
FridtjofNansen (1861-1930). 
Blok I.- L. Noorse ontdek
kingsreiziger en landkaart. 
Op rand zeilschip. 
2i-io-'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt (1811-1886). 
i.-L. (met aanhangsel). Por
tret Hongaarse componist en 
pianotoetsen doorlopend op 
aanhangsel met handen. 
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lo-ii-'ii. Adveniat, katho
lieke steunorganisatie voor 
Latijns-Amerika 50 jaar. 
€0.55. Maya-weefkunst uit 
Guatemala met vogels en 
kruis. 

CYPRUS 
ii-ii-'ii. Kerst. 
€ 0.22, 0.52, 0.68. Resp. 
geboortescène, tweemaal 
verschillende sterdecoraties. 
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lo-ii-'ii. Kerst. 
€ 0.45-1-0.20, 0.55-H0.25. 
Delen van glas-in-loodramen 
in resp. St. Martin-kerk in 
Nettersheim, St. Nicolaas-
kerk in Rheurdt. 

CYPRUS TURKS 
i4-g-'ii. Kunstwerken. 
0.60. 0.70. 0.80,1.- NTL. 
Werken van resp. Birol Ruhi: 
kledingontwerp, Kemal 
Ankac: schilderij, Baki Bo-
gac: beeldhouwwerk, Salih 
Bayraktar: schilderij. 

lo-ii-'ii. Nieuwe Keizer 
Wilhelm Herdenkingskerk 
50 jaar. 
€ 0.55. Kerk in Berlijn. 

ESTLAND 
30-9-'ii. Serie 'Staatshoof
den'. 
€ 0.35. Heinrich Mark (1911-
2004). 

2o-io-'ii. 250e geboortedag 
Michael Anvreas Barclay de 
Tolly(i76i-i8i8). 
€ I.-. Portret Russische veld
maarschalk en standbeeld 
met paard. 

FINLAND 
7-ii-'o9. Wintergroeten. 
2 KI., I KI. Resp. besneeuwde 
rozenbottel, huizen in 

7-ii-'og. Kerst. 
€ 0.55, 2 KI. Resp. rustige 
kerst: jongen met knuffel en 
bolletjes wol, actieve kerst: 
slingerend meisje. 

|0,55e J 
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FRANKRIJK 
2-io-'ii. Groene brieven. 
Lettere verte 20g, Lettre 
Verte 50g, Lettre Verte loog. 
Lettere verte 250g. Portret 
Marianne op blad in verschil
lende kleuren. 

8-io-'ii. Kantwerk. 
Viermaal velletje met 
ieder € 2.50. Op de zegels 
aangebracht echt 'Leavers'-
kantwerk uit Calais, Le Puy-
en-Velay, Chantilly, Alen^on. 



;o-io- ' i i . Wereldkampioen
schappen gewichtheffen in 
Parijs. 
Velletje met €0 .60 ,0 .89 
(ronde zegels). Resp. ge-
wichthefFer, gewichthefster. 
Op rand EifFeltoren. 
i j - i o - ' i i . Wereldkampioen
schap rugby 
'10.60 (vormvan rugbybal). 
Nationale kleuren met tekst 
'Bravo et Merci! 

24-io-'ii . Ontdekking van 
Clipperton 300 jaar geleden. 
€ I.-. Landkaart van atol in 
Grote Oceaan en vogels (Sula 
dactylatra). 
4-i i - ' i i . Rode Kruis. 
Velletje met vijfmaal € 0.60 
(in boekje). Hulpverleners 
met brancard, hulp aan 
ouderen: handen, rood kruis, 
strijd tegen analfabetisme: 
vrouw en schoolbord, hulp
verlening aan slachtoffers 
van rampen: verpleegster 
met baby. 
7- i i - ' i i . Gaston Monnerville 
(1897-1991). 
€ 0.60. Portret pohdcus. 
7-ii- ' i i . Beeldhouwwerken. 
Velletje met € 0.89,1.45. 
Resp. 'Stervende Centaur' 
van Antoine Bourdelle (1861-
1929), 'De drie Nimfen' van 
Aristide Maillol (1861-1944). 

7- i i - ' i i . Geboorte van 
Christus. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
20g (in boekje). Schilderijen: 
'Aanbidding door de herders' 
van Maitre de Flémalle (1378-
1444), 'Aanbidding door 
de herders' van Matthias 
Stomer (1600-1652), 'De 
Nieuwgeborene' van Georges 
de la Tour (1593-1652), 'De 
Geboorte' van anonieme 
schilders, 'Aanbidding door 
de Drie Koningen' van ano
nieme schilder, 'Aanbidding 
door de Drie Koningen' van 
Peter Paul Rubens (1577-
1640), 'Aanbidding door de 
Drie Koningen' van onbe
kende Italiaanse schilder, 
'Aanbidding door de Drie 
Koningen' van Francisco de 
Zurbaran (1598-1664), 'De 
Geboorte' van Jean Fouquet 
(1420-1477), 'Aanbidding van 
Jezus' van Jean Hey (1475-
1505), 'Aanbidding van het 
Kind' van Maïtre du Retable 
de Saint-Bathlémy, titel onbe
kend van Mariotto di Nardo 
(1393-1424). 
7-i i- ' i i . Marianne in Europa. 
Velletje met Lettre Prioritaire 
20g, Europa 20g, Monde 
20g, Lettre Prioritaire 50g, 
Lettre Prioritaire lOOg, Lettre 
Prioritaire 250g. Als losse 
zegels uitgegeven op i juli jl. 

i8- i i - ' i i . Ontdekking van 
insuline. 
€ 0.60. Schaduwen van men
sen met tekst 'Vie' . 

t FRANCE 
i dècouverte . 
! de l'insuline ^ \ » J 

0.60 € j 

i^/5Ne! 
20-i i - ' i i . Unesco*, dienst-
zegels. 
e 0.77, 0.89. Resp. kameel, 
Nationaal Park Milford 
Sound in Nieuw-Zeeland. 

GIBRALTAR 
28-9-'n. Vliegtuig 'Spitfire' 
75 jaar. 
10 ,42 ,49 p. , £ 2 . - ; blok £ 2 . - . 
Resp. viermaal vliegtuig; 
piloot in cockpit met op rand 
diverse modellen. 

(iiim ii;i Alt i2i' 

J 

GRIEKENLAND 
5-9-'ii. Basisonderwijs 
e 0.02, 0.20, 0.60, 0.75,1.- , 
3.50. Resp. jongen en meisje 
met schooltassen, kinderen 
lezen boek, jongen en meisje 
met boekje, kinderen werken 
in tuin, kinderen plukken 
bloemen, marcherende kin
deren met vlag. Ook velletje 
met de zes zegels. 

GROOT-BRITTANNIË 
8- i i - 'n . Kerst, geboorte
scènes. 
n̂d̂  i«, 2"' (Large), i" (Large), 

68 p. , £ I.IG, 1.65. Resp. 
Jozef en engel. Madonna 
en Kind, Jozef en engel, 
Madonna en Kind, Jezus in 
kribbe, herders en engel, 
Drie Wijzen en ster. Ook vel
letje met de zegels. 

5-i-'i2. Frankeerzegels, 
Olympische Spelen 2012 in 
Londen. 
Tweemaal i", tweemaal 
Worldwide up to 20g. 
Symbolische afbeeldingen 
van jaartal met Olympisch 
embleem. 

GUERNSEY 
20-io-'i i . Kerst. 
3 1 , 3 6 , 4 7 , 4 8 , 5 2 , 6 1 , 6 5 p . 
Winterlandschappen met 
resp. Forest-kerk, L'Ancresse 
Common, koeien, St. Peter 
Port, La Coupee (Sark), St. 
Peters-kerk, Cobo-baai. 
27-io-'i i . Autoracen Fi, Brit
se Grand Prix-deelnemers. 
36 ,47, 61, 65 p. Racewagens 
met resp. Lewis Hamilton 
(1985), Jenson Button (1980), 
Lewis Hamilton, Jenson 
Button. 

Marzotto in Valdagno met 
rollen stof. 

..J3t.,.j„- ei 

IERLAND 
zg-g-'ii . Fauna. 
€ 0.55, 0.55 (rolzegels), 
0.55 (in boeide). Rode 
eekhoorn (Sciurus vulgaris), 
dolfijn (Tursiops truncatus), 
heremietkreeft (Pagarus 
bernhardus). 

6-ii-' i i . looe geboortedag 
Brian O'Nolan (1911-1966). 
€ 0.55. Portret schrijver. 

ITALIË 
jo-g-' i i . OECD* 50 jaar. 
€ 0.60. Wereldbol en jubile
umbeeldmerk. 
4-io-'i i . Europees Jaar van de 
Vrijwilliger. 
€ 0.75. Omarmingvan twee 
mensen. 

i4 - io - 'u . Serie 'Gemaakt in 
Italië'. 
€ 0.60. Wolfabriek van 

'fel. 
iliA.S<H 

LITOUWEN 
8-io-'ii. Roofvogel. 
2.15 Lt. Haliaeetus albicilla. 

28-io-'i i . 150e geboortedag 
Italo Svevo (1861-1928). 
C 0.60. Portret schrijver. 

JERSEY 
i i - io- ' i i . Architectuur, 
molens. 
3 7 . 4 2 . 4 9 . 50. 59. 79 P-
Resp. Rozel, Tesson, St. 
Peter, Ponterrin, Quetivel, 
Greve de Lecq. 

\::::..M 

KROATIË 
i8- io- ' i i . Vuurtorens. 
3.10, 3.10, 7.10 kn. Bij resp. 
Prisnjak, Blitvenica, Mulo. 

8-io-'ii . Houten kerken. 
0.05, 0.20, 0.35 Lt. Kerken 
in resp. Antazavé, Inturké, 
Prienai. 
2g-io-'ii . Werelderfgoed, 
historisch centrum van 
Vilnius. 
3.-, 3.- Lt. Poort van Dawn, 
St. John's-kerk. 

MACEDONIË 
i i - io- ' i i . 50e sterfdag Ernest 
Hemmingway (1899-1961). 
50 den. Amerikaanse schrij
ver en zwaardvis. 

28- io- ' i i . Instituut Kunstge
schiedenis in Zagreb 50 jaar. 
4.60 kn. Deel van schilde
rij van Nikola Bozidarevic 
(1460-1517) met stad Dubrov-
nik. 

LETLAND 
i4- io- ' i i . Serie 'Moderne 
architectuur'. 
I.- Lvl. Bibliotheek in 
Ventspils. 

ig-io-' i i . looe geboortedag 
van Millos Gjergj Nikolla 
'Migjeni' (1911-1938). 
20 den. Portret met tekst van 
Albanese dichter en schrijver. 

MADEIRA 
23-9-'ii. Landhuizen. 
€ 0 . 3 2 , 0 . 6 8 , 0 . 8 0 , 2.-; 
blok € 1.75; blok € 2.30. 
Verschillende landhuizen op 
Madeira. 

LIECHTENSTEIN 
i4- i i - ' i i . Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Draak. 
1.90 F. Draak. 
i4- i i - ' i i . Kastelen. 
I.-, 1.40, 2.-, 2.60 F. Resp. 
Gutenberg-kasteel in BaJ-
berg, Schellenberg-ruïnes, 
Schalun-ruïnes, Vaduz-
kasteel. 

MAN 
5-ii-' i i . Vreemde transport
middelen. 
37, 38, 58, 68 p. , £1.10,1.82. 
Resp. zeilauto van Triumph 
Herald, drieslaapkamerbun-
galow op chassis van Cit
roen, poolwagen Polar Hilux, 
elektrische auto op chassis 
vanTVRTamora, driewieler-
raket, luchtballoncaravan. 

i4 - i i - ' i i . Kerst. 
0 .85,1.- , 1.40 F. Kribbes 
resp. reliefhoutpaneel in 
parochiekerk St. Gallus in 
Triesen', in St. Florin-kerkin 
Vaduz met houten figuren, in 
Hemelvaartkerk in Bendern. 



MOLDAVIË. 
27-8-'ii. Onafhankelijkheid 
20 jaar. 
Blok 4.20 L. Monument en 
vlag. 

ii-io-'ii. Diplomatieke 
betrekkingen met Roemenië 
20 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Roemenië. 
Velletje met 1.20, 4.50 L. Tri
omfbogen in resp. Chisinau 
(Moldavië), Boekarest (Roe
menië). Op rand staatswa
pens van beide landen. 
i4-io-'ii. Chisinau 575 jaar. 
Vellelie met 0.85,1.20,2.-, 
3.85, 5.40 L. (met sierveld). 
Gebouwen in hoofdstad 
resp. cultuurpaleis, theater 
voor opera en ballet, theater 
'Mihai Eminescu', Nationaal 
Paleis, bioscoop 'Patria'. 

MONTENEGRO 
7-7-'ii. 125 jaar Concordaat 
tussen Vaticaan en Monte
negro. 
€ 0.30. Handen en staats
wapens. 

0.30€j 

OEKRAÏNE 
3i-8-'ii. Tragedie van Babyn 
Yar 70 jaar geleden. 
2.20 Hr. Menora, zevenar-
mige kandelaar. 

30-9-'ii. Film-opera 'Natalka 
Poltavka'. 
1.50, 6.- Hr. (samenhangend 
en doorlopend beeld). Scènes 
uit voorstelling. 

— 25-io-'ii. Michel Yangel 
= (1911-1971). 
"~ 1.50 Hr. Portret ruimtevaart-
">= wetenschapper. 

= OOSTENRIJK 
" 4-io-'ii. Oostenrijk als merk. 
^ € 0.62. Uitzicht vanaf Gross-
^ glockner Alpenstrasse met 
: : telescoop en letters OE. 

ii-i i- ' i i . Advent. 
€ 0.70. Sneeuwlandschap 
met kerk in St. Quirin. 
i8-ii- 'ii. Kerst. 
€ 0.62 (rolzegel). Schilderij 
'Troosteres van Bedroefden' 
23-ii-'ii. Heropening station 
Wenen-West. 
€ 0.70. Nieuw stationsge
bouw. 

25-n-'ii. Kerst. 
€ 0.62. Schilderij 'Geboorte 
van Christus' van onbekende 
schilder. 
5-i2-'ii. 22oe sterfdag 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791). 
€ 0.70. Deel van hoofd van 
componist en handtekening. 

POLEN 
2i-io-'ii. Tijdens Tweede 
Wereldoorlog verdwenen 
kunstwerken. 
1.95, 2.40, 3.- Zl. Resp. schil
derij 'Dubbelportret van Elizy 
Parenskiej' van Stanislaw 
Wyspianski (1869-1907), 
reliëf met scène uit legende 
'Theophilus van Adana' 
(einde 15e eeuw), tekening 
van vrouw van Jean-Antoine 
Watteau (1684-1721). 

PORTUGAL 
i8-7-'ii. Internationaal Jaar 
van de Diergeneeskunde. 
€ 0.32, 0.69, 0.80,1.-; blok 
2.50. Resp. varkens in wa
gen, paard, kat, koe; uil met 
op rand eekhoorns en vogel. 

ROEMENIË 
26-g-'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
5.- L. Portret Oostenrijkse 
mineraloog Franz Josefph 
Muller von Reichenstein 

(1740-1825), ontdekker van 
scheikundig element tel
lurium. 

ii-io-'ii. Diplomatieke 
betrekkingen met Moldavië 
20 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Moldavië. 
Velletje met i.-, 3.10 L. Tri
omfbogen in resp. Chisinau 
(Moldavië), Boekarest (Roe
menië). Op rand staatswa
pens van beide landen. 

i4-io-'ii. Stericnbeelden, II. 
Velletje met 0.50, 0.60, 
0.80, 3.-, 6.-, 8.10 L. Resp. 
weegschaal, schorpioen, 
boogschutter, steenbok, 
waterman, vis. 
25-io-'ii. Europese Dag van 
Burgerlijk Recht. 
5.- L. Boek met silhouet van 
Vrouwe Justitia met weeg
schaal en houten hamer. 

RUSLAND 
i6-io-'ii. Hoofdpostkantoor 
Moskou 300 jaar. 
Viermaal 11.80 r. (samen
hangend en doorlopend 
beeld); blok 50.- r. (rond 
zegel) Resp. stichter Rus
sische postdienst A.L. Ordin 
Nashchokin (1605-1680) met 
papierrol en slee, postkoets 
met postzegel, postwagen 
Moscowite 400-422 met 
brievenbus en briefkaart met 
postzegel, huidige vestiging; 
waszegel met op rand ge
bouw en postzegels. 

27-io-'ii. Toerisme aan 
Zwarte Zee. 
Viermaal 25 r.-. Uitkijktoren 
op berg Akhun, stoeltjeslift 
met skiërs, hunebed, jacht
haven met gebouw. 

SERVIË 
20-9-'ii. Europees kampi
oenschap volleybal vrouwen 
in Italië en Servië. 
46 Ndin. Speelster met bal en 
toernooibeeldmerk. 

30-9-'n. 'Vreugde van 
Europa'. 
46 Ndin. Kindertekening met 
kinderen en vogels. 

3-io-'ii. Servische film 
'Leven en daden van de 
onsterfelijke Karadorde' 100 
jaar geleden. 
22.- Ndin. Karadorde Petro-
vic (1768-1817) met strijders 
en kanon. 

SLOWAKIJE 
i4-io-'ii. Natuurbescher
ming, vogel. 
€1.10. Otis tarda. 

S L O V E N S K O I 
1,10 

SPANJE 
ig-g-'ii. Spaans voetbal 
1970-2010. Aanvulling mel
ding november. 
Velletje met vijfmaal € 0.80. 
BesHssend doelpunt voor 
klassering WK Argentinië 
'78, wereldkampioenschap 
'82 in Spanje: duif en bal, 
overwinning Olympische 
Spelen '92; doelpunt van 
Iniesta tijdens WK 2010, 
doelpunt van Torres in Euro
pacup 2008. 
i-io-'ii. Postzegeltentoon
stelling Exfilna in Valladolid. 
Blok € 2.84. Tentoonstel
lingsgebouw 'Cupula del 
Milenium'. 

j-io-'ii. Bekende personen. 
Viermaal € 0.80. Journalist 
en schrijver Miguel Delibes 
(1920-2010) met boeken, 
dichter Louis Resales (1910-
1992) met handtekening, 
jurist Gaspar Melchor de Jo-
vellanos (1774-1811), fysicus 
en theoloog Miguel Servet 
(1511-1553). 

0,80€ ESPANA ^f 

^ - = ^ A ^ 

' ' £4 s^' JMI 

'M 

m 
3-io-'ii. Mario Vargas Losa 
(1936) 
€ 0.80 (met aanhang
sel). Winnaar Nobelprijs 
Literatuur 2010. Portret op 
aanhangsel. 
ii-io-'ii. Upaep*, brieven
bus. 
€ 0.80. Brievenbusdecoratie, 
leeuwenkop in marmer, 
20-io-'ii. Mode. 
Velletje metviermaal€o.8o. 
Verschillende ontwerpen van 
Elio Berhanyer (1929). 

FÊSPASA J m 
M O P * BS 

^^t?t ESPAfiA ofOe 

I 

PANOt£ ; U^DÄ ESPAf tO l f i 

TSJECHIË 
27-io-'ii. Persoonlijke 
zegels. 
A(ioKc.),E(2oKc.).Resp. 
poort met pauw en man met 
trompet, rozen en histori
sche gebouwen in Praag. 
Beide zegels met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap. 

TURKIJE 
2i-g-'ii. Cultureel erfgoed, 
historische stad Hasankeyf 
1.30-1-0.10 NTL. Brug over 
Tigris. 

WIT-RUSLAND 
20-io-'ii. Klederdrachten. 
H (1.620 r.), P (2.500 r.). 
Resp. uit Malorita, Kaliko-
vichi. 

ii-ii-'ii. Kerst en Nieuwjaar. 
H, P. Resp. Kerstklokken, 
engel. 

ZWITSERLAND 
i7-ii-'ii. Pro Juventute. 
85+40, 854-40,1004-50, 
1004-50 c. Verschillende 
kindergezichten. 



i7ii'ii. Rapper Stress. 
100 c. Vlag, raderwerk, wol
ken en muzieknoten. 
i7ii'ii. Dag van de Post
zegel. 
Blok 85 c. Huizen in Sierre 
met zon. 

i7ii'ii. Kerst. 
85,100,140 c. Resp. kerk 
met kerstbomen, kerstboom 
met slee en pakjes en huizen, 
kerstboom met pakjes en 
kaarsen en huis. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
25g'io. Tekenfilm. 
15., 15. Dh. Verschillende 
afbeeldingen uit Algerijnse 
tekenfilms. 
i7io'ii. Dag van de Emigra
tie 50 jaar geleden. 

15. Dh. Vlag, EifFeltoren en 
brug in Parijs met proteste
rende mensen. 

ASCENSION 
i6ii'ii. Kerst, sprookjes. 
15, 40, 50 p., £ 1.25, Resp. 
Moeder de gans, Jaak en 
de bonenstaak, Aladdin, 
Cinderella. 

? ASCENSION I S L A N D : 

BAHAMAS 
i7ii'n. Kerst. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Engel 
met resp. Maria, Joseph 
en Maria met ezel, de Drie 
Koningen, Jezus in kribbe en 
met herders, Maria en Jezus. 

:80c Cihnsirnas20I1 

(ßdhamas 

3i'i2. Frankeerzegels, 
zeedieren. 
5,10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 65,70, 80 c., $ I., 2., 
5., 10., Resp. 
Paarse zeewaaier (Gorgonia 
ventalina), kerstboomworm 
(Spirobranchus giganteus), 
geweikoraal (Acropora 
palmata), kussenzeester (Ore
aster reticulatus), roze vleu
gelhoorn (Strombus gigas), 
karetschildpad (Eretmochelys 
imbricata), groene murene 
(Gymnothorax fimebris), gra
tenvis (Albula vulpes), West
Indische spinkrab (Mithrax 
spinosissimus), rotskreeft 
(Panulirus argus), Nassau 
tandbaars (Epinephelus 
striatus), geelstaart (Ocyurus 
chrysurus), grote barracuda 
(Sphyraena barracuda), ge
vlekte adelaarsrog (Aetobatus 
narinari), Caribische rifhaai 
(Carcharhinus perezi), tuime
laar (Tursiops truncatus). 

BENIN 
2011. 3e sterfdag Bernardin 
Gantin (19222008). 
250, 300, 600 F. Portret aarts
bisschop van Cotonou. 

BHUTAN 
285'ii. Diplomatieke be
trekkingen met Japan 25 jaar. 
Velletje met viermaal 20 nu. 
Bloemen, brug, ossenkarren, 
boer. 

i58'ii. Onafhankelijkheids
dag India. 
Velletje met viermaal 10 nu.; 
blok 25 nu. Viermaal 
verschillende afbeeldingen 
van eerste bezoek Indiase 
premier Jawaharal Nehru 
(18891964) aan Bhutan; os. 

BRAZILIË 
i77'ii. Sociaal handvest. 
Carta Social. Mensen rond 
envelop. 
3io'ii. Braziliaanse bomen, 
natuurlijke schatten. 
Velletje met viermaal R$ 2.70 
(+ vijf siervelden). Verschil
lende stadia van groei met 
verklarende teksten. 
4io'ii. Diplomatieke betrek
kingen met België. Gezamen
lijke uitgifte met België. 
R$ 2.55, 2.55; velletje met 
tweemaal R$ 2.55. Resp. 
carnaval, vrouwen koken 
traditioneel gerecht 'Acarajé'; 
zwemmer, kolonistenhuis in 
Olinda. 

gio'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
Viermaal R$ 2. (samenhan
gend). Brieven bussen uit 
verschillende periodes. 
i2io'ii. Diplomatieke 
betrekkingen met Italië. 
R$ 2.10. Samenvoeging van 
Colosseum en Rome en beeld 
Christus de Verlosser in Rio 
de Janeiro. 
2iio'ii. Kerst. 
Zesmaal 1° Porte Carta Co
mercial, 1° Porte Carta Näo 
Comercial; velletje met twee
maal R$ 2,70. Resp. zesmaal 
kerstballen in verschillende 
kleuren, kaars; opengeslagen 
bijbel, dichte bijbel. 

i8ii'ii. Nationale Filatelis
tenorganisatie 100 jaar. 
RS$ 2.55. Zegelopzegel 
30 r. (Yverti) 1843. 

BRUNEI 
i57'ii. 65e geboortedag 
sultan Hassanal Bolkiah 
(1946). 
Zesmaal 65 s. (samenhan
gend); blok $ 65.. Sultan met 
resp. studenten, staatsgasten 
padvinders, werknemers, 
sportlieden, jongeren; bouw
werken met doorlopend 
beeld op rand. Ook velletje 
met de zegels van 65 s. 

P. Portret Canadese chemicus 
en Nobelprijswinnaar Dr. 
John Charles Polanyl (192g). 

iii'ii. Kerst. 
P. Hulstbladen en bessen 
iii'ii. Kerst, glasin
loodramen uit kathedraal in 
Kingston, Ontario. 
P, $ 1.03,1.75. Resp. engel 
met Jozef, geboortescène, de 
Drie Koningen. 

CHILI 
30g'ii. Wapenfabrikant 
Famae 200 jaar. 
$ 290. Fabrieksgebouw, 
productieproces, militairen 
en tanks, wapenschild. 

Chile 
■290i 

i2io'ii. Universiteit van 
Talco 20 jaar. 
Viermaal $ 290 (samenhan
gend). Wetenschapsfaculteit, 
kunstwerk, botanische tuin, 
technische faculteit. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2i5'ii. 90 jaar Communis
tische Partij China. 
1.20 y. Vlag met hamer en 
sikkel. 
log'ii. Traditionele sporten 
van etnische minderheden. 
Viermaal 1.20 y. (samen
hangend). Plankenlopers, 
gevecht met bamboestokken, 
tollen, steltloopwedstrijd. 

i2g'ii. Historisch figuur 
Guan Gong (160219). 
1.20,1.20 y; blok 6. y. Resp. 
op paard, met boek, portret. 
269'ii. Schilderij 'Rol van 
87 onsterfelijken'. 
Viermaal 1.50 y (in paren 
samenhangend); 1.50, 3. y. 
(samenhangend). Verschil
lende afbeeldingen van het 
schilderij. 

CANADA 
jio'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 

loio'ii. Xinhairevolutie 
100 jaar geleden. 
1.20,1.20 y; blok 6. y. Resp. 
strijders, overname van de 
macht; eerste voorlopige 
president Dr. Sun Yatsen 
(i866ig25). 

COLOMBIA 
22g'ii. Heldinnen van de 
revolutie. 
Velletje met tienmaal $ 1.500. 
Manuela Beiträn Archilla, 
Manuela Caüizares, Manuela 
Sanz de Santamaria, Poli
carpa Salavarrietta, Matilde 
Anaray, Juana Velasco de 
Gallo, Simona Amaya, An
tonia Santos, Simona Duque 
de Alzate, Manuela Saenz de 
Thorne. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
2010. Onafhankelijkheid 50 
jaar. 
120 F. Embleem met contour 
landkaart en vogel. 

CONGO (KINSHASA) 
i85'ii. Roofvogels met 
mangoest, hagedis en slang. 
Velletje met driemaal 900 F. 
Theratopius ecaudatus en 
Herpestes ichneumon, 
Haliaeetus leucocephalus en 
Agama aculeata, Polemae
tus bellicosus en Atheris 
chloroechis. 
i85'ii. Vlinders en orchi
deeën. 
Velletje met driemaal 1.125 F. 
Charaxes brums en Bul
bophyllum capituliflorum, 
Hypolimnas antevorta en 
Ancistrochilus rothschildia
nus, Graphium ridleyanus en 
Angraecum moandense. 
i85'ii. Mineralen. 
Velletje met driemaal 1.350 F. 
Chrysocolla, Amethist
kwarts, Cerussietbariet. 
i85'ii. Paddenstoelen. 
Velletje met driemaal 1.350 F. 
Amanita caesarea, Mor
chella esculenta, Amanita 
muscaria. 
Alle uooriioemtlc zfgels van 
Congo (Kinshasa zijn ook als 
ajzonderhjke blokken mtgtge
uen. Alle zegels en blokken ook 
ongetond. 

COSTARICA 
i56'ii. Humor. 
Velletje met 500, i.ooo Cs. 
Karikaturen resp. van Fran
cisco Hernandez (18851961) 
en Noé Solano (19891971), 
Hugo Diaz (19302001) en 
Jorge Chavarria (19321994). 

i47'u. Sporters. 
Velletje met 200, 200, 330, 
330 Cs. Resp. boksster 
Hanna Gabriel (1983), 
sprinter Nery Brenes (1985), 
voetballer Bryan Ruiz (ig85), 
wielrenner Audrey Amador 
(1986). 

ECUADOR 
3io'n. Spoorwegen. 
Achtmaal $ 0.75 (in boekje); 
achtmaal $ 0.75 (in boekje). 
Resp. locomotieven: GEC 
Alshtom, Baldwin igoo. 



Baldwin igoo, Baldwin 1935, 
GEC Alshtom 1992, GEC 
Alshtom 1992, Baldwin 1953, 
Baldwin; treinstations: Ma-
chachi. Latacunga, Sibambe, 
Duran, El Tambo, Riobamba, 
Chimbacalle, Boliche. 
ii-io-'ii. Exportproducten. 
Achtraaal $ 0.50 (samen
hangend met sierveld). 
Producten van vlechtwerk, 
chocolade, hout, hoeden, 
weefsels, leerproducten, 
filigrain, ivoorhout. 
i2-io-'ii. Internationale Dag 
van Beperking natuurlijke 
rampen. 

Viermaal $ 1.25 (ruitvorm, 
samenhangend). Vulkaanuit
barsting, overstroming, aard
beving, aardverschuiving. 

EGYPTE 
i7-io-'ii. Belangrijke rivie
ren. Gezamenlijke uitgifte 
met Singapore. 
30, 30 p., E£ 2.-, 2.-, 2.50, 
2.50 (samenhangend met 
doorlopend beeld). Singa-
pore-rivier met gebouwen 
en bruggen met boot in Sin
gapore en hibiscusbloemen, 
Nijl met piramides en histo
risch schip met gebouwen 
van Cairo met bloemen. 

FALKLANDEILANDEN 
i6-ii-'ii. Arctische fauna. 
27, 70, 95 p., £ 1.15. Resp. 
ezelspinguïn (Pygoscelis pa-
pua), zeeluipaard (Hydrurga 
leptonyx), inktvis (Gonatus 
antarcticus), pinguïn (Pygos
celis papua). 

GAMBIA 
2g-4-'n. Koninklijk huwe
lijk. 
30.- D.; velletje met viermaal 
30.- D.; blok 65.- D. Verschil
lende foto's van huwelijks
dag Prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 

GHANA 
i5-6-'ii. Koninklijk huwelijk. 
3.50 Ghc, tweemaal 
3.50 Ghc. (samenhangend), 
blok 12.- Ghc; blok 12.- Ghc. 
Verschillende foto's van 
Prins William (1982) en Ca
therine Middleton (1982). 

GRENADA 
i-2-'ii. Chinees Nieuwjaar**. 
$ 2.50. Konijn. 

GUINEE 
25-2-'09. Vissen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Beni-
tochromis sp., Chromido-
tilapia guentheri, tweemaal 
Ctenochromis poUi, 
Erpetoichthys calabaricus, 
Gymnarchus niloticus; Bra-
chyssynodontis batensoda. 

' - FILIPPIJNEN 
">= i7-io-'ii. Frankeerzegels, 
^ zeedieren. 
s I.-, 2.-, 5.-, IC- , 20.-, 30.-P. 
';^ Resp. straalvinvis (Rhine-
'^ canthusaculeatus), zeeslak 
^ (Conus armoreus), pincet-
^ vis (Chelmon rostratus), 
" zeeslak (Charoniatritonis), 
2 zeelelie (Oxycomanthus 
^ Bennetti), Eibli's dwergkei

zer (Centropyge eibli). Alle 
0 4 ^ zegels met barcode. 

24-io-'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
7.-, 7.- P, Badag-waterval, 
boom. 

25-2-'o9. Kikvorsachtigen. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 25.000 F. Resp. vier
maal Kassina senegalensis, 
Trichobatrachus robustus, 
Phrynomantis microps; 
Conraua goliath. 
25-2-'09. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Brachi-
osaurus, Carcharodontosau-
rus saharicus, Giraffatitan, 
Kentrosaurus aethiopicus, 
Nigersaurus, Suchomimus 
tenerensis; Vulcanodon. 
25-9-'09. Reptielen. 
Drie velletjes met elk zesmaal 
5.000 F.; drie blokken elk 
25.000 F. Resp. Pelusios 
castaneus, tweemaal Pelo-
medusa subrafa, Caretta ca-
retta, Lepidochelys olivacea, 

Centrochelys sulcata; Agama 
agama; Hemitheconyx cau-
dicinctus, tweemaal Riopa 
fernandi, tweemaal Varanus 
exanthematicus; Crotapho-
peltis hotamboeia, tweemaal 
Dendroaspis viridis, Naja 
nigricollis, Dendroaspis 
polylepis. Python regius; 
Chelonia mydas; Agama 
agama; Phyton regius. 
25-2-'o9. Vogels. 
Drie velletjes met elk zesmaal 
5.000 F.; drie blokken elk 
25.000 F. Resp. Amadina 
fasciata, tweemaal Lago-
nosticta senegala, tweemaal 
Lamprotornis caudatus, 
Aquila ayresii; tweemaal Tyto 
alba, driemaal Strix woodfor-
dii, Strix aluco; Poicephalus 
senegalus, tweemaal Psit-
tacus erithacus, Agapornis 
pullaria. Agapornis roseicol-
lis, Poicephalus meyeri; 
Lagonosticta senegala en 
Lamprotornis caudatus; 
Strix woodfordii; Psittacus 
erithacus. 

GUINEE-BISSAU 
i4-4-'io. Wintersporten. 
Vijftien velletjes met elk 
tweemaal 2.000 F. (zilver-
druk) Langlaufen, ijshoc
keyen, bobsleeën, skiën vrije 
stijl, biation, kunstrijden, 
alpineskiën, curling, skele
ton, shorttrack, schaatsen 
(hardrijden), noordse combi
natie, snowboarden, rodelen, 
skispringen. Ook vijftien 
velletjes met gouddruk. 

i4-4-'io. 40e sterfdag Jimi 
Hendrix (1942-1970). 
Velletje met 350, 500, 600, 
700, 800 F.; blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse gitarist en 
zanger. 
i4-4-'io. Overlijden van Lech 
Kaczynski (1949-2010). 
Velletje met 450, 650, 650, 
850, i.ooo F.; blok 3.600 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Poolse president, onder 
andere met paus Johannes 
Paulus II (1920-2005) en 
echtgenote Maria Kaczynski 
(1942-2010) 
i4-4-'io. Brandweerwagens. 
Velletje met 450, 650, 650, 
850, i.ooo F.; blok 3.400 F. 
Resp. Magirus Deutz Mercur, 
Volvo LV 70 D, ZIL-131, Stra-
lis Iveco, Duke of Beaufort; 
Antiek voertuig met num-
meraanduiding. 

i4-4-'io. 90e geboortedag 
van paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
Velletje met 500, 700, 800, 
i.ioo F.; blok 3.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 
i4-4-'io. Honden. 
Velletje met 550, 650, 650, 
750, 900 F.; blok 3.400 F. 
Resp. Duitse staander, 
Engelse setter, tackel, Oost-
Siberische laika; staander 
met fazant. 
i4-4-'io. 20oe geboortedag 
Frederic Chopin (1810-1849). 
Velletje met 550, 650, 850, 
950, i.ooo F.; blok 3.400 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Frans-Poolse componist, 
onder andere met geboor
tehuis in Zelazowa Wola en 
standbeeld in Warschau. 
i2-7-'io. Afrikaanse wilde 
hond. 
Velletje met 600, 700, 900, 
i.ioo F. Verschillende afbeel
dingen van Lycaon pictus. 

HONGKONG 
i5-9-'ii. Universiteit 100 jaar. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 
3.-, 5.-; blok$ 5.-. Resp. 
hoofdgebouw, gouden 
troffel, hoofdgebouw in 
1912, gebouw uit 1919 met 
standbeeld Dr. Sun Yat-sen 
(1866-1925), hoofdgebouw 
zonder dak uit 1946, met 
scepter, hoofdgebouw en 
westelijke ingang in 1940 
met inktstel, huidige hoofd
gebouw met binnenplaats 
en wapenschild; gezegeld 
document. 

INDIA 
25-9-'ii. Jaimal Ji Maharaj 
(1765-1853). 
5.- I t Geestelijk leider. 
30-9-'ii. Vereniging gediplo
meerde verpleegsters. 
5.- R. Verpleegsters en 
patiënten. 

g-io-'ii. Chitrapur Math. 
5.- R. Tempel in ShiraU. 
i2-io-'ii. Punjab-regiment 
en ie bataljon parachutisten
regiment. 
5.- R. Militair en zeilschip. 

INDONESIË 
i4-8-'ii. Padvinderij 50 jaar. 
Driemaal 2.500 Rp.; blok 
5.000 Rp. Padvinder met vlag 
en duif vijf padvinders met 
vlaggen, groep padvinders; 
padvinder met vlag en duif 

i7-8-'ii. Belangrijke perso
nen. 
Tweemaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Politici Dr. Moh. 
Natsir (1908-1993), Sutomo 
(1920-1981). 
27-9-'ii. Belangrijke bouw
werken. 
Vijfmaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Ampera-brug 
(Palembang), Lawang 
Sewu-gebouw (Sema-
rang), evenaarmonument 
(Pontianak),standbeeld in 
cultureel park Garuda Wisnu 
Kencana (Bali), Fort Rot
terdam Makassar). 

IRAK 
3i-7-'ii. Muziekinstrumen
ten. 
250, 500, 750, i.ooo Din. 
Resp. zarna, rababa, oud, 
qanun. 

JAPAN 
7-io-'ii. Internationale Cor
respondent! eweek. 
90, iio, 130 yen. Resp. Ver
schillende afbeeldingen van 
vrouwen in kimono. 
2i-io-'ii. Bezienswaardighe
den in Tokio. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Sportcomplex Yoyogi 
Gymnasium, Yoyogi-park, 
Omotesando-boulevard 
met auto's, gebouw in wijk 
Omotesando, Meiji-museum, 
tweemaal laan met Ginkgo-
bomen (doorlopend beeld), 
Nezu-museum, schilderij van 
Ogata Korin (1658-1712) uit 
museum. 
3i-io-'ii. Concerthal Bunka 
Kaikan in Tokio 50 jaar. 
Zesmaal 80 yen (samen
hangend). Ingang, podium, 
balletschoenen en zwaan, 
toneelkijker, pianotoetsen, 
viool. 

lo-ii-'ii. Wintergroeten. 
Velletje met vijfmaal 50 yen, 
velletje met vijfmaal; 80 yen, 
velletje met vijfmaal 90 yen. 
Resp. Kind met hond, kind 
in kerstboom, kerstboom, 
kerstman, katje; vijfmaal 
verschillende kerstbomen; 
hond, glazen, wintermutsen, 
meisje met bloemen, raam. 

JORDANIË 
io-5-'ii. Juwelen. 
20, 30, 40, 50 Pt.; blok 30 pt. 
(ongetand). Resp. ketting 
met hanger, ketting met han
ger en armband, ring, ketting 
met hangers; verschillende 
ringen. 
io-5-'ii. Dammen in de 



ordaan. 
"ienmaal 20 Pt.; blok 30 Pt. 
ongetand). Verschillende 
lammen. 

tijnvorming met organisatie
embleem. 

KAZACHSTAN 
22g'ii. looe geboortedag 
Orymbek Zhautykov (1911
1989). 
32 t. Portret wiskundige. 
229'ii. Douaneunie 
EAEC*. 
32 t. Embleem met landkaart. 
239'ii. Regionale com
municatieorganisatie RCC 
20 jaar. 
150 t. Embleem met antenne 
en toren. 
5io'ii. Frankeerzegels. 
A, 50, 80,100, 200, 500 t. 
Staatswapen. 

KIRGIZIË 
24g'ii. Regionale com
municatieorganisatie RCC 
20 jaar. 
28. s. (ook ongetand). Satel
liet en embleem met antenne 
en toren. 

28.00 

8io'ii. Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten 20 
jaar. 
42. s. (ook ongetand). 
Organisatieembleem en 
kamelenkaravaan met fort 
TashRabat langs zijderoute. 

KIRIBATI 
i36'ii. Zaligverklaring 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
$ I.. Opdruk op zegel uit 
2005 met portret paus. 

KOREA ZUID 
239'ii. Tripitaka Koreana 
i.ooo jaar. 
250 w. Gegraveerd houtwerk 
uit 13e eeuw. 

t 1 tpwia 
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^ 
iio'ii. Frankeerzegels. 
270, 360 1.770 w. Resp. deel 
van vlag, schelp (Charonia 
sauliae), kan. 
loio'ii. loe bijeenkomst 
Unccd* in Gyeongsang. 
250 w. Symbolische jonge 
boom als signaal tegen woes

2iio'ii. Herstelproject vier 
rivieren. 
Viermaal 270 w. (samenhan
gend). Waterwerken in rivie
ren Han, Geum, Yeongsan, 
Nakdong. 

LIBERIA 
306'ii. Abraham Lincoln 
(18091865), burgeroorlog 
150 jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal $ 70. 
Portret Gen. Ulysses Grant 
(18221885), trommel 
met geweren en vlaggen. 
Generaal Robert E. Lee 
(18071870), oudpresident 
Verenigde Staten Lincoln, 
kanon. 

;Ŝ ^ 
306'ii. Elvis Presley (1935
1977) in film 'Follow that 
Dream'. 
Viermaal blok met elk $ 180. 
Amerikaanse zanger en 
acteur resp. als sheriff met 
geweer, in close up, met 
gitaar, op filmaffiche met 
acteur in auto. 
306'ii. Elvis Presley tijdens 
optreden. 
Zesmaal $ 60 (samenhan
gend); velleqe met viermaal 
$ 80. Verschillende afbeel
dingen van Amerikaanse 
zanger. 
306'ii. 'Roots and Shoots'
programma van Britse 
antropologe Jane Goodall 
(1934) 20 jaar. 
Velletje met viermaal $ 90; 
blok $ 180. Resp. tweemaal 
kinderen planten boom, 
met bord tegen vervuiling 
met plastic, in klaslokaal; 
kinderen. 
3o6'ii. Italiaanse voetbal
club AC Milaan. 
Velletje met negenmaal $ 35. 
Europees kampioen 2003, 
loojarig bestaan in 1999 met 
trofee, wedstrijdwinst met 
60 in 2001, manager Carlo 
Ancelotü (1959), team sei
zoen 20102011, speler Paolo 
Maldini (1968), Europees 
kampioen 2007, wereldbeker 
in 2007, eigenaar en minister 
president Silvio Berlusconi 
(1936)
3o6'ii. Amerikaans vrij
heidbeeld 125 jaar. 
Velletje met zesmaal $ 60; 
blok $ 180. Resp. viermaal 
verschillende foto's van 
beeld, schilderij 'Enlighte
ning the World' van Edward 
Moran (18291901), beeld 
tijdens productie in Parijs; 

standbeeld met skyline van 
New York. 
58'ii. Eerste bemande 
ruimtevlucht 50 jaar geleden. 
Tweemaal velletje met elk 
viermaal $ 80; tweemaal 
blok met elk $ 180. Resp. 
standbeeld van Russische 
kosmonaut Yuri Gagarin 
(19341968), Amerikaanse 
astronaut John Glenn (1921), 
Gagarinmedaille, ruimte
vaartuig Vostoki; Gagarin
medaille, Gagarinmozaïek, 
Vostokraket op trein, 
Amerikaanse astronauten 
Virgil Grissom {19261967) 
en John Young (1930) met 
ruimtevaartuig Gemini3; 
Gagarin; Vostok. 

58'ii. 50e geboortedag 
Prinses Diana (19611997). 
Tweemaal velletje met elk 
$ 75. Verschillende foto's van 
prinses. 
58'ii. Vlinders. 
Velletje met zesmaal $ 65; 
velletje met tweemaal $ 100. 
Resp. Precis octavia, Junonia 
hierta, Graphium angolanus, 
Eurema brigitta, Junonia 
oenone, Papilio demodo
cus; Hypolimnas misippus, 
Acraea neobule. 
58'ii. Orchideeën. 
Velletje met viermaal $ 80; 
tweemaal blok met elk $ 180. 
Resp. Polystachya longisca
pa. Vanilla polylepis, Ansellia 
africana, Bolusiella maudiae; 
Polystachya zambesiaca; 
Polystachya bella. 
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58'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920
2005). 
Tweemaal $ 80 (samenhan
gend); blok $ 180. Verschil
lende foto's van paus. 

LIBIï 
238'io. AlFatehrevolutie 
40 jaar geleden. 
Vel met 40 maal 400 Dh. 
Nationalisering olie
industrie met raffinaderij, 
nationalisering banken en 
verzekeringsmaatschappijen, 
verklaring volksrevolutie, op
richting Verenigde Arabische 
Republiek met landkaart 
en staatswapen, evacuatie 
Italianen met landkaart, 
vertrek Amerikaanse troepen 
met militairen en vlaggen, 
vertrek van Britse troepen 
met militairen en vlaggen 
met roofvogel, staatspresi
dent Moamar alGaddhafi 
(19422011), industriële 
revolutie, woningbouw met 
flatgebouwen, 
agrarische revolutie met 
tractor, stroomvoorziening, 
wegenbouw met klaverblad
knooppunt, wetenschap
pelijke revolutie, gezond
heidszorg met ziekenhuis en 
bomen en orchidee, Arabisch 
karakter voor de revolutie, 
afbakening territoriale 
wateren met 'doodslijn', ir

rigatieproject, ArabischAfri
kaanse Unie met landkaart 
en embleem, bevrijding van 
boeren met koer en keten, 
het Groene Boekje met 
wereldkaart, eerste Jamahirya 
'macht aan het volk', 
studentenrevolutie 1996, 
samengaan met Tunesië met 
landkaart en vlaggen, 
ArabischAfrikaanse Unie 
met landkaart en embleem, 
gemeenschap van Sahel en 
Saharalanden met landkaart 
en embleem, eind embargo 
tegen Libië met Gaddhafi en 
Egyptische president Muba
rak met vliegtuig, voltooiing 
grensversterkingen. 
Unie van Arabische Mahreb
landen met leider van 
betrokken landen en vlaggen, 
groene kaart voor mensen
rechten, afbraak gevangenis
sen, heldhaftig antwoord 
op NATO*agressie met 
landkaart en hand met 
vliegtuig en kind, 40e her
denking revolutie, toespraak 
Gaddhaffi tot Verenigde 
Naties, terugkeer politieke 
gevangene A.B. Almagrahi 
(verantwoordelijk voor bom
aanslag PanAmvliegtuig in 
1988), Italiaanse verontschul
diging voor koloniale periode 
met president Berlusconi, 
Gaddhaffi 'Koningvan 
de Afrikaanse koningen', 
revolutie van de telecommu
nicatie met schotelantenne 
en toetsenbord, bouwvan 
tankervloot met olietanker, 
vrouwenemancipatie met 
twee vrouwen. 

ig'io. Toespraak Moamar 
alGaddhafi (19422011) tot 
vergadering Verenigde Naties 
een jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 
i.ooo Dh. Portret volksleider 
met wereldkaart en zes ver
schillende teksten uit rede. 
Ook velletje met Engelse en 
Franse vertaling van teksten. 

MALEISIË 
igg'ii. Beeldende kunst. II. 
60, 90 sen, $ I.. Resp. schil
derij van Moh. Hoessein Enas 
met man op paard, beeld 
'Ayam Jantang' van Anthony 
Lau met kip, vlaggenpatroon 
van Nik Zainal. 
loio'ii. Brievenbussen. 
Vijfmaal 60 sen; vijfmaal 
$ I. (samenhangend). Resp. 
verschillende brieven bussen 
Pulau Pinang, Pahang, Me
laka, Negeri Sembilan, Kuala 
Lumpur; zelfde brievenbus
sen met beeldmerken. 

MAROKKO 
89'ii. Nationale handwerk
week. 
3.50 Dh. Keramiek en textiel. 
igg'ii. 100 jaar luchtpost in 
Marokko. 
8.40, 8.40 Dh. (samen
hangend). Vliegtuig en 
poststempel in kleur en 
zwartwit. 
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iVlAURITIUS 
gio'ii. Eerste postkan
toor in Rodrigues 150 jaar 
geleden. 
21 Rs. Postkantoor met men
senmenigte 

gio'ii. Aidsbestrijding. 
7 Rs. Embleem. 

MAYOTTE 
iio'ii. Aardewerk. 
€ 0.60. Vrouw met potten. 

MEXICO 
26g'ii. Verbetering infra
structuur. 
Velletje met $ 7.50,11.50, 
13.50. Resp. klaverblad
knooppunt, tunnel, brug. 

7io'ii. Wereldpostdag. 
$ 11.50. Wereldbol en pen. 
i2io'ii. Ministerie van 
Onderwijs 90 jaar. 
Velletje met zesmaal $ 7.. 
Verschillende afbeeldingen. 
i4io'ii. i6e PanAmeri
kaanse Spelen in Guadalaja. 
$ 7., 11.50,13.50. Resp. 
symbolische afbeelding, 
mascottes, symbolische 
afbeelding. Alle zegels met 
beeldmerk met landkaart. 
i7io'ii. Wetenschappelijk 
onderzoekscentrum Cinves
tav 50 jaar. 
$ 7.. Bloemen, tandwielen 
en plant. 143 



MONGOLIË 
25-8-'ii. Koninklijk huwelijk 
in Groot-Brittannië. 
1.200 T. Prins William (1982) 
en Catherine Middleton 
(1982) op huwelijksdag. 
g-g-'ii. 90 jaar schohng. 
Velletje met driemaal 
1.200 T. Jongen met trompet 

I en knielend paar met 
i schoolgebouw.meisje en 
1 studenten met klokken, vlag 
t en wereldbol met afgestu

deerden. 

MONTSERRAT 
ii-g-'ii. Herdenking aanslag 
WTC in New York 10 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Herdenkingen op Washing
ton Square: mensen met bor
den, Union Square: teksten, 
hekwerk met vlag en tekst, 
kruis met krans en vlaggen in 
Stonecreek Township. 

iVIOZAMBIQUE 
30-3-'io. Sport. 
Velletje met zesmaal 8 mt. 
(voetbal); drie velletjes met 
elk zesmaal 33 mt. (voetbal); 
velletje met zesmaal 20 mt. 
(schaken); velletje met 
zesmaal 33 mt. (schaken); 
velletje met zesmaal 20 mt. 
(tennis); velletje met zesmaal 
33 mt. (tennis); velletje met 
zesmaal 20 mt. (wielrennen); 
twee velletjes met elk zesmaal 
33 mt. (wielrennen); twee vel
letjes met elk zesmaal 20 mt. 
(wintersporten); drie velletjes 
met elk zesmaal 33 mt. (win
tersporten); velletje met zes
maal 33 mt. (hondenrennen); 
velletje met zesmaal 33 mt. 
(paardenrennen); velletje met 
zesmaal 33 mt. (polo) velletje 
met zesmaal 33 mt. (golf); 
velletje met zesmaal 33 mt. 
(rugby); velletje met zesmaal 
33 mt. (honkbal); velletje met 
zesmaal 33 mt. (motorsport); 
velletje met zesmaal 33 mt. 
(judo); velletje met zesmaal 
33 mt. (taekwondo); twee 
velletje met elke zesmaal 
33 mt. (tennis); vier blokken 
elk 175 mt. (voetbal); twee 
blokken elk 175 mt (scha
ken); drie blokken elk 175 mt 
(wielrennen); vijf blokken elk 
175 mt. (wintersporten); vier 
blokken elk 33 mt. (voetbal); 
blok 175 mt. (hondenren
nen); blok 175 mt. (paarden
rennen); blok 175 mt. (polo); 
blok 175 mt. (golf); blok 
175 mt. (rugby); blok 175 mt. 
(honkbal); blok 175 mt. 
(motorsport); blok 175 mt. 
(judo); blok 175 mt. (teak-
wondo); blok 175 mt. (ten
nis). Resp. stadions: Green 
Point (Kaapstad), Nelson 
Mandela Bay (Port Elizabeth), 

Ellis Park (Johannesburg), 
Free State (Bloemfontein), 
Soccer City (Johannesburg), 
Royal Bafokeng (Rusten-
burg); zesmaal spelmomen
ten; Samuel Eto'o, Kaka, Cesc 
Fabregas, Wayne Rooney, 
Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi; zesmaal Messi; Anto-
aneta Stefanova, Xu Yuhua, 
Pia Cramling, Alexandra 
Kosteniuk, Victoria Cmilyté, 
Judith Polgar; Gary Kasparov, 
Viswanathan Anand, Vas-
sili Smyslov, Robert James 
Fischer, Anatoli Karpov, 
Wesselin Topalov; tweemaal 
Wang Nan, tweemaal Zhang 
Yining, Guo Yue, Li Xiaoxia; 
Wang Hao, tweemaal Ma Lin, 
Jörg Rosskopf Wang Liqin, 
Jean-Philippe Datien; Linda 
Villumsen, Marianne Vos, 
Nicole Cooke, Victoria Pend
leton, Simona Krupekaite, 
Jeannie Longo; Cadel Evans, 
Jan Ullrich, Bernard Hinault, 
Mario Cipollini, Marco Panta-
ni, Miguel Indurain; zesmaal 
Albert Contador; Alexei 
Grishin, Canadese ijshockey-
ster, Amy Williams, Tatjana 
Hufner, Nicolien Sauerbreij, 
Martina Sablikova; 

Alexei Grishiii, 1 ^nx Loch, 
Bill Demong, Jung-Su Lee, 
Jon Montgomery, Jasey Jay 
Anderson; Maria Riesch, 
Magdalena Neuner, Kaillie 
Humphries en Heather 
Moyse, Justyna Kowalc-
zyk, Kim Yu-Na; Canadese 
curlingspeelsters, Didier 
Defago, Evgeny Ustyugov, 
Andre Lange en Kevin Kuske, 
Petter Northug, Canadese 
curlingspeler; Evan Lysacek; 
Alexander Ovechkin, Sidney 
Crosbey, Teemu Selanne, 
Steve Yzerman, Mats Sundin, 
Matio Lemieux; zesmaal 
windhonden (Galgo Espafiol) 
tijdens wedstrijd; zesmaal 
paardenrennen; Hilario UUoa, 
Bartolomé Castagnola, Juan 
Martin Nero, Gonzalo Pieres, 
Nacho Figueras, prins Char
les; Angel Cabrera, Pädraigh 
Harrington, Vijay Singh, 
Tiger Woods, Phil Mickelson, 
Ernie Els; Richie McCaw, Matt 
Giteau, Sergio Parisse, Bryan 
Habana, Victor Matfield, 
Juan Smith; Ichiro Suzuki, 
DougMientkiewicz, Hideo 
Nomo, Ryan Franklin, Nomar 
Garciaparra, Adam Everett; 
zesmaal Valentino Rossi; 
Alina Alexandra Dumitru, Ole 
Bischof Tong Wen, Irakli Tsi-
rekidze, Masae Ueno, Kosei 
Inoue; Cha Dong-Min, Guil-
lermo Perez, Hadi Saei, Lim-
Su-Jeong, Maria Espinoza, 
Son Tae-Jin; Dinara Safina, 
Caroline Wozniacki, Roger 
Federer, Rafael Nadal, Novak 
Djokovic, Serena Williams; 
zesmaal Roger Federer; vier
maal Loftus Versfeld Stadion 
(Johannesburg); Alexandra 
Kosteniuk; Vassily Smyslov; 
Guo Yue; Wang Liqin; Jeannie 
Longo; Alberto Contador; 
Lance Armstrong; Tora 
Bright, Mark Tuitert, Marit 

Bjoergen, Wayne Gretzky, 
Evgeny Ustyugov; viermaal 
voetbalscènes wereldkam
pioenschap 2010; windhon-
drennen; paardenrennen; 
Pablo Mac Donough; Tiger 
Woods; Shane Williams; Ken 
Griffey jr.; Valentino Rossi; 
Choi Min-Ho; Wu Jingyu; 
Roger Federer 

NAMIBIË 
Jul. '11. Gondwana Lodges. 
Vijfmaal Postcard Rate 
(samenhangend). Olifant 
en luipaard bij drinkplaats 
in Etosha National Park, 
rotstekeningen bij Twij-
felfontein, vogel vliegt boven 
Fish River Canyon, antiloop 
en zandduin bij Sossusvlei, 
neushoorn en mensen. 

NEPAL 
i3-6-'ii. Frankeerzegels, 
zegel-op-zegel. 
I.-, I.-, 2.-, 2.-, 3.-R. 
Verschillende zegels en 
stempels. 
28-8-'ii. Schildpadden. 
Viermaal 10.- R. (samenhan
gend). Aspiderites gangeti-
cus, Indotestudo elongatac, 
Melanochelys ytriacarinata, 
Pagshura tecmm. 

NIEUW-ZEELAND 
2-ii-'ii. Kerst. 
60 c , $ 1.20,1.90, 2.40, 2.90 
(ruitvormig); 60 c, $ 1.90, 
2.40. Resp. Jezus, engel en 
herders, Maria en Joseph met 
Jezus, herders met Jezus, 
de Driekoningen met Jezus; 
Jezus, Maria en Joseph met 
Jezus, herders met Jezus. 

NORFOLKEILAND 
30-7-'ii. Kingston en 
Arthur's Vale Historie Area i 
jaar op Werelderfgoedlijst. 
Twaalfmaal 60 c. (in boekje). 
Wachthuisje, begraafplaats, 
gouvernementshuis, pier, 
molen, brug, winkel, King-
ston-pier, huis, vlaggenhuis, 
gevangenis, kantoor, 

PAKISTAN 
ló-g-'ii. Ruimteonderzoek
commissie 50 jaar. 
8.- R. Satelliet en embleem. 

23-9-'ii. Karachi Gymkhana 
Sportclub 125 jaar. 
Viermaal 8.- R. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van clubgebouwen. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i9-io-'ii. Koninklijk hu
welijk. 
1.05,1.05, 5.-, 7.- K.; blok 
10.- K. Verschillende afbeel
dingen van prins William 
(1982) en Catherine Middle
ton (1982). Ook velletje met 
de vier zegels. 

PALAU 
8-7-'ii. Taro-festival. 
Vel met dertigmaal 29 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van taroplanten (Colocasia 
esculenta). 
27-7-'ii. Abraham Lincoln 
(1809-1865), Emancipatie 
Proclamatie. 
Velletje met vijfmaal 60 c ; 
blok $ 2.50. Portretten van 
betrokkenen bij proclama
tie resp. Francis Bicknell 
Carpenter en Salmon P. 
Chase met Edwin M. Stanton, 
Lincoln, Gideon Wells, 
Montgommery Blair en Caleb 
B. Smith met William H. Se
ward, Edward Bates; Lincoln. 

PITCAIRNEILANDEN 
3i-8-'ii. Bevoorradings-
schepen. 
$ I.-, 1.80, 2.10, 3.- Resp. 
Southern Salvor, Claymore II, 
Braveheart, Taporo VIJL 

il!\ ISLANDS SlUlli-

a6-io-'ii. Bekende Pitcair-
ners, I. 
$ 1.50,1.80, 2.10, 2.40. 
(samenhangend met tussen-
veld). Verschiliende portret
ten van gouvernementsleider 
Parkin Christian (1883-1971) 
met resp. kompas en sterren
hemel, landkaart, vlag, kruis 
en kerkgangers. 

POLYNESIË 
ig-io-'ii. Verfilming 'Mui
terij op de Bounty' 50 jaar 
geleden. 
500 F. Filmers en apparatuur 
met zeilschip en muiters die 
in sloepen aan land komen. 

SAO TOME ET PRINCIPE 
3i-i-'o9. Verdwenen kin
deren. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Kinderen als 
slachtoffer van armoede en 
conflicten. 
3i-i-'o9. Paul Delvaux {1897-
1994)-
Velletje met viermaal 
25.000 Db.; blok 100.000 Db. 
Verschillende afbeeldingen 
van Belgische schilder met 
schilderijen. 
3i-3-'09. Vlinders. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
tweemaal 30.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. Alci-

des agathyrsus en Papilio 
machaon, Danaus sita en 
Brahmaea wallichi, Troides 
aeacus en Danaus chrysip-
pus, Atrophaneura horishan; 
en Apatele alni; Euplagia 
quadripunctaria. 

3i-i-'o9. TsukiokaYoshitoshi 
(1839-1892). 
Velletje met viermaal 
25.000 Db.; blok 100.000 Db. 
Verschillende werken van 
Japanse houtsnijder. 
3i-i-'09. ie sterfdag Paul 
Newman (1925-2008). 
Velletje met viermaal 
25.000 Db.; blok 100.000 Db. 
Portret Amerikaans filmac
teur met resp. driemaal in 
verschillende filmrollen, met 
echtgenote Joanne Wood
ward, als autocoureur. 
3i-i-'o9. Film en muziek uit 
Aziè. 
Velletje met tweemaal 13.000, 
tweemaal 39.000 Db.; Velle
tje met viermaal 25.000 Db.; 
tweemaal blok 100.000 Db. 
Resp. Ken Watanabe, Miyavi, 
Chiaki Kuriyama, Utada 
Hikaru; Aamir Khan, Alka 
Yagnik, Lata Mangeshkar, 
Amitabh Bachchan; Takeshi 
Kitano; Asha Bosie. 
3i-3-'o9. le sterfdag zuster 
Emmanuelle (1908-2008). 
Velletje met tweemaal 13.000, 
tweemaal 39.000 Db.; 
Schrijfster en armenhelpster 
resp. met paus Johannes 
Paulus II, paus Benedictus 
XVI, tweemaal portret. 
3i-3-'09. Haaien en kwallen. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
tweemaal 30.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. Isurus 
oxyrhinchus en Carukia 
barnesi, Sphyrna lewini en 
Aurelia aurita, Carcharhinus 
brevipinna en Phacellophora 
camtschatica, Pristiopho-
rus nudipinnus en Pelagia 
noctiluca; Isurus paucus en 
Carukia barnesi. 

3i-3-'09. 200e sterfdag Jo
seph Haydn (1732-1809). 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Verschillende af
beeldingen van Oostenrijkse 
componist. 
3i-3-'o9. 200e geboortedag 
Felix Mendelssohn Bartoldi 
(1809-1847). 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van Duitse 
componist. 
3i-3-'o9. 2ooe geboortedag 
Edgar Allan Poe (1809-1849). 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
schrijver. 
3i-3-'o9. 200e geboortedag 
Louis Braille (1809-1852). 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van Franse 
uitvinder blindenschrift. 



!AUD1 ARABIË 
2-9-'ii. Antieke Saudische 
lierraden, III. 
'elletje met zesmaal 2.- R. 
Verschillende sierraden. 

SINGAPORE 
i7-io-'ii. Belangrijke rivie
ren. Gezamenlijke uitgifte 
met Egypte. 
$ i.io, 2.-. Resp. Singapore-
rivier met gebouwen en brug
gen met schip m Singapore 
met hibiscusbloemen, Nijl 
met piramides en historisch 
schip met gebouwen van Ca
iro met bloemen. Ook velletje 
met de zegels. 
i2-n-'ii. 20e Wereld Orchi
deeën Conferentie, 
ist Local, 45, 65, 80 c. 
$ 1.20; blok $ 5.- (vorm van 
bloemenmand). Resp. Vanda 
Miss Joaquim, Renanthera 
20th WOC Singapore 2011, 
Dendrobium World Peace, 
Cyrtocidium Goldiana, 
Grammatophyllum specio-
sum; assortiment orchideeën. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
8-io-'ii. Inham van Bertrand. 
Tweemaal € 2.50 (met 
tussenveld en doorlopend 
beeld). Huizen en inliam met 
vuurtoren. 

SURINAME 
26-io-'ii. Schaken. 
Vel (schaakbord 64 velden) 
met op witte velden SR$ 
0.30, 0.50, 0.70, 0.90,1.-, 
1.75,1.90, 3.-, 5.-. Eindspel 
van partij tussen Duitsers 
A. Andersen (1818-1879) en 
J. Dufresne (1829-1893) in 
1852 in Berlijn. Resp. zwarte 
toren, zwarte loper, witte 
loper, tweemaal zwarte pion, 
zwarte koningin, tweemaal 
witte pion, witte toren. 

Dïï. 
SYRIË 
i3-7-'ii. Internationale ten
toonstelling in Damascus. 
£ 15. Symbolisch ontwerp 
met aardbol. 

TADZJIiaSTAN 
io-8-'ii. Bloeiende abriko-
zenbomen. 
3.50, 4.- S. samenhangend, 
ook ongetand). Verschillende 
afbeeldingen van bloesem. 
26-8-'ii. CIS*20jaar. 

Blok 3.50 S. (ook ongetand). 
Embleem. Op rand vlaggen. 

25-g-'ii. 20 jaar onafhan
kelijk. 
Velletje met driemaal 2.50, 
2.50, 2.50, 3.- S. (ook on
getand). Resp. Norak-stuw-
dam, Sangtuda-stuwdam, 
Rogun-stuwdam, president 
EmomaU Rakhmon (1952). 
Op rand berglandschap. 

TAIWAN 
lo-io-'n. 100 jaar chinese 
Republiek. 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 25.- (sa
menhangend); blok NT$ 25.-. 
Resp. zon met duiven en 
portret oud-president Sun 
Yat-sen (1866-1925), bana
nen met ananas en bamboe, 
schip met vliegtuig en au
toweg, hogesnelheidstrein; 
vlag met regeringsgebouw en 
portret Sun Yat-sen. 
i-ii-'ii. Padvinderij 100 jaar. 
NT 5.-, 12.-. Silhouetten 
padvinders, padvmder met 
tent en uitkijktoren. 
i-i2-'ii. Nieuwjaarsgroeten. 
NT 3.50,13.-; blok NT$ 12.-. 
Verschillende draken. 
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25-i2-'ii. Alishan-spoorlijn 
100 jaar. 
VelletjemetNT$5.-, 25.-
Resp. trein, stoomlocomo
tief. Beide met rijtuigen. Op 
rand kaart van traject. 

THAILAND 
4-io-'ii. Internationale Week 
van het Brievenschrijven. 
Viermaal 3.- B. Meisjes schrij
ven brief, meisje met brieven
bus, postbode bezorgt brief, 
jongen en meisje met brieven. 
Ook velletje (in vorm van 
brievenbus) met de zegels. 

2i-io-'ii. "Vader van Thais 
vakmanschap'. 
3.- B. Koning Bhumibol 
(1927) aan het werk. 
2i-io-'ii. Ontwikkelings
programma kinderen in afge
legen gebieden 30 jaar. 
3.- B. Prinses Maha Chakri Si-
rindhorn (1955) met meisje. 

TOGO 
24-ii-'io. John F. Kennedy 
(1917-1963) 50 jaar geleden 

gekozen tot president Ver
enigde Staten. 
Velletje met viermaal 450 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van oud-president met echt
genote Jacqueline en dochter 
Caroline. 

TRISTAN DA CUNHA 
lo-io-'ii. Vulkaanuitbarsting 
en evacuatie 50 jaar geleden. 
^5. 35. 95p. ,£i . io; blok 
£ 2.- Resp. tweemaal uitbar
sting, eilandbewoners gaan 
aan boord m.s. 'Tjisadane', 
aankomst in Kaapstad; m.s. 
'Tjisadane' met op rand 
gefrankeerde brieven. Op alle 
zegels eiland met vulkaan. 

TUVALU 
27-7-'ii. Eerste bemande 
ruimtevlucht 50 jaar geleden. 
Twee velletje met elk viermaal 
$1.30; blok $3 . - ; blok $3.-. 
Resp. kosmonaut Sergei 
Korolev (1907-1966), kosmo
naut Joeri Gagarin (1934-
1968), raket, astronaut John 
Glenn (1921); Vostok-capsu-
le, Vostok I-raket, Vostok-
gedenkteken, astronaut 
Virgil Grissom (1926-1967); 
Gagarin; Gagarin. 

3i-8-'ii. Paarden. 
Drie velletjes met elk twee
maal $ 3.-. Verschillende 
paarden resp. toernooi en 
strijdpaarden; renpaarden; 
paarden en karren. 

URUGUAY 
jo-g-'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
$ 12, 37 (samenhangend). 
Verschillende brievenbussen. 

5-io-'ii. Diplomatieke be
trekkingen met Japan 90 jaar. 
$ 37 (met aanhangsel). Kas
teel van Himezi (Japan) en 
bloesemboom. Op aanhang
sel lamp in Japanse tuin in 
Montevideo. 
ig-io-'ii. Dag van het 
Vaderland. 
$ 12. Uittocht van de Span
jaarden in 1811 met karren en 
paarden. 

i8-io-'ii. Actrice China 
Zorilla (1922). 
Blok $ 37. Toneelspelers en 
maskers. Op rand portret 
Zorilla. 

WALLIS EN FUTUNA 
2-io-'ii. Markt van Wallis 
I jaar. 
30 F. Marktbeeld met vissen 
en mensen. 

ZUID-AFRIKA 
23-9-'ii. Bloemrijk Kaapge-
bied, flora en fauna. 
Velletje met tienmaal B5 
(doorlopend beeld). Kikker 
(Heleophryne purcelli), 
Kaapse otter (Aonyx capen-
sis), paradijsvogelbloem 
(Strelitzia reginae), erica 
(Erica patersonii), Kaapse 
suikervogel (Promerops 
cafer), Kaapse aloë (Aloe 
ferox), koningsprotea (Protea 
cynaroides), caracal (Caracal 
caracal), Kaapse gier (Gyps 
coprotheres), Afrikaanse zee-
arend (Haliaeetusvocifer). 
Op rand waterval. 

3-io-'ii. Internationaal 
astronautisch congres in 
Kaapstad. 
Blok Standard Postage. Deel 
van wereldbol met kaart en 
embleem. 
7-io-'ii. Eerst Zuid-Afrikaan-
se luchtpostvlucht 100 jaar 
geleden. 
Blok Airmail Postcard (blok 
in vliegtuigvorm). Vliegtuig 
type Blériot. 
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g-i2-'ii. Nobelprijswinnaar 
Chief Albert Luthuh (1898-
1967). 
Tweemaal Standard Postage 
(samenhangend). Portretten 
van Zuid-Afrikaanse winnaar 
Nobel-vredesprijs in 1961. 

ZUID-GEORGIËEN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
25-ii-'ii. Poolreiziger Frank 

Wild {1873-1939). 
60, 60, 70, 70, 95, 95 p. 
£1.15,1.15. (per waarde 
samenhangend). Expedi
ties naar Zuidpool resp. 
Discovery (1901-1904) met 
tweemaal schip; Nimrod 
(1907-1909) met medereizi
ger, vlag; Aurora (1911-1914) 
met medereiziger, schip; 
Endurance (1914-1916) met 
medereizigers, schip. Op alle 
zegels portret en medaille. 

i-i-'i2. Flora en fauna van 
de zee. 
Velletje met zesmaal 70 p. 
Zeespin (Decolopoda au-
stralis), zeester (Odontaster 
validus), zeeslak (Flabellina 
falklandica), zeekomkommer 
(Heterocucumis steineni), 
pissebed (Glyptonotus an-
tarcticus), zeeslak (Marga-
rella tropidophoroides). 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY). 
2-ii-'ii. Zuidpoolexpedities 
van Roald Amundsen {1872-
1928) en Robert Scott (1868-
1912) 100 jaar geleden. 
60 c , $1.20,1.90, 2.40, 2.90. 
Kaart Zuidpool met resp. 
Amundsen en zeilschip, ex
peditieleden met tent, Scott 
met zeilschip, expeditieleden 
op ski's met slee en monu
ment, vlaggen van Noorwe
gen en Groot-Brittanniè. Ook 
velletje met de zegels. 

• ROSSDll'l'NDl VCY $ 1 . 9 0 
t RACE TO THE POLE X 

* Gebruikte afl«ortingen: 
EAEC East Asia Economie 

Caucus 
RCC Regional Commu

nity in the field of 
Communication 

CIS Community of Inde
pendent States 

Unccd UN Convention to 
Combat Desertifica
tion 

NATO Nor± Atlantic 
Treaty Organization 
(NAVO) 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

** Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van het Konijn 3-2-'ii tot 
enmet22-2-'i2. 
Jaar van de Draak 23-2-'i2 tot 
enmet9-2-'i3. 
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John Dehc' 

SAAIE HOBBY? 

Soms hoop je dat ze naar 
je luisteren, maar de grote 
veilinghuizen volgen 
voorlopig nog rustig de 
ingezette koers. Corinphi
la, De Nederlandsche, 
Van Dieten en Rietdijk: 
vier topveilingen binnen 
zes weken. Ik blijf het 
wonderlijk vinden, maar 
in de wereld van de fila
telie zijn er kennelijk nog 
genoeg verzamelaars van 
wie het geld nooit op is. 
De veiling van Corinphila 
opende het 'bal' en werd 
een groot succes. 

De resultaten van de 
2iie Corinphilaveiling, 
gehouden begin oktober, 
geven duidelijk aan, dat 
er voor de meeste facetten 
in de filatelie nog ruime 
belangstelling is. De vei
ling liet ook zien dat het 
betere materiaal dat onder 
de hamer gebracht wordt, 
nog steeds gretig aftrek 
vindt. 
Bij de emissie 1852 bracht 
een recent ontdekte 10 
cent plaat lA met nog iets 
gom op achterzijde 
€3.900 op. Bij alle 
emissies hebben mooie 
afstempelingen een prijs
verhogend effect. Dat was 

ook bij de puntstempels 
te zien, los of in kleine 
collecties geveild. Com
plete afstempelingen met 
kleinrondstempels wor
den nog steeds gezocht, 
zeker van de kleinere 
plaatsen. Een 5 cent TBC 
met een stempel van het 
plaatsje Buren werd op 
€ 155 afgeslagen. De 
nummers 34 en 37 (Han
gend Haar) in een blokje 
van 4 met prachtige klein
rondstempels Groning:
Roodeschool brachten 
€ 200, resp. e 230 op, 
exclusief veilingkosten. 

Op de collecties, omsla
gen en enveloppen die in 
de afdeling Nederland en 
Overzee geveild werden, 
werd flink doorgeboden. 
Alleen voor de partijtjes 
met postzegelboekjes, al 
dan niet met telblokken, 
snijlijntjes en registerstre
pen, was de belangstel
ling minder groot. 
Padvinders doen het altijd 
goed. Een gedateerd 
poststuk Padvinderspost 
uit 1945 wisselde voor 
€ 1.200 van eigenaar. Van 
het eerste deel poststuk
ken Nederland en O.R. 
met ledagstempels en 
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vroegst bekende data 
is het overgrote deel 
verkocht. 
Voor de verzamelaars van 
stads en streekgeschiede
nis was er veel posthisto
risch materiaal, o.a. van 
Haarlem. Ook hier ging 
duidelijk de voorkeur uit 
naar het meer bijzondere 
materiaal. Bij de post
en postwaardestukken 
bracht uit de speciaal
collectie Haarlem een 
particuliere briefkaart van 
Johan Enschede € 340 op; 
het geschreven aante
kenstrookje Nationale 
Bloemententoonstelling 
was zeer gewild: € 440. 
Opmerkelijk was ook, 
dat voor frankeergeldige 
zegels in gulden en euro
waarden nog steeds veel 
belangstelling bestaat. 
De eurowaarden brachten 
ca. 50% van de nominale 
waarde op, exclusief vei
lingkosten. 

Bij de losse nummers bui
tenland werden er niet al
leen uitzonderlijke prijzen 
voor China betaald, maar 
bijvoorbeeld ook voor Li
banon. Bovendien was er 
een goede belangstelling 
voor Syrië en Jordaniè. 

Corinphila veilt ook nog 
steeds en met veel succes 
munten en ansichtkaar
ten. Bij de prentbrief
kaarten bleef slechts een 
enkel kavel onverkocht, 
een unieke collectie 
van 210 ex. St. Maarten 
(WestFriesland) met een 
inzet van € 2.000 werd 
toegeslagen voor 
€ 5.300, Ook bij de mun
ten en penningen bleef 
weinig onverkocht, veel 
belangstelling en hoge 
opbrengsten waren er o.a. 
voor penningen geslagen 
bij de Nederlandse munt 
te Utrecht. 

De mogelijkheid om tij
dens de veiling een telefo
nisch bod uit te brengen, 
bestaat bij alle grote vei
linghuizen. Bij Corinphila 
is het ook mogelijk om bij 
de losse nummers met de 
computer online mee te 
bieden, nadat men zich 
heeft laten registreren. 
Daar werd ook deze keer 
veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Maar de harde 
kern van de kopers komt 
toch nog steeds zelf naar 
de zaal; bieden op de vei
ling blijft voor velen een 
spannend avontuur, datje 

het beste van dichtbij kun 
meemaken. Voor de col
lecties, samenstellingen 
en engrosposten van zo
wel postzegels Nederland 
en O.R. als buitenland 
kwamen vele honder
den bezoekers naar de 
kijkdagen. Meer dan 
200 personen bezochten 
daadwerkelijk de veiling
zaal, daarnaast waren er 
vele schriftelijke bieders 
uit binnen en buitenland 
Deze veiling werden in 
totaal 3.400 kavels (eigen 
dom van 350 verschil
lende inzenders) verkocht 
aan meer dan 800 kopers. 
Dat zijn getallen die je 
nog eens kunt voorleggen 
aan iemand die beweert 
dat filatelie een saaie en 
doodse hobby is. 
De volgende veiling vindt 
plaats op 19, 20 en 21 
januari 2012; de opbreng
sten van de veilingen zijn 
terug te vinden op de 
website van het veiling
huis (u)U)U).connphila.nl). 
De site van het Maandblad 
Filatelie (u)U)U).defilatelie.nl) 
heeft een koppeling naar 
die lijst. 
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+ Éénmalig hoofdstuk Langebalk stempels met 
Arabische maandcijfers 

+ Uitgebreide herziening 2' emissie Nederland 
+ Eerste dag enveloppen Nederland nu met afwijkingen 
+ Automaat-boekjes Nederland nu met variaties 
+ Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 9 WWW. nvph.nl 
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SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELDglHETNET.NL 

JOSEPH LUNS, MINISTER VAN INTERNATIONALE STATUUR 

Het is dit jaar precies 
honderd jaar geleden, 
dat Joseph Antoine Marie 
Hubert Luns ter wereld 
kwam. In het buitenland 
zou een staatsman van 
zijn niveau zijn geëerd 
met een postzegel. Niet 
in Nederland, echter. Het 
verzoek van de postze
gelvereniging Verenigde 
Naties - Verenigd Europa 
werd afgewezen. Daarop 
besloot de actieve vereni
ging om zelf maar een 
persoonlijke postzegel 
te ontwerpen en te 
laten produceren (i). Het 
resultaat is fraai, maar 
Luns had toch een of
ficiële postzegel verdiend. 
Waarschijnlijk lag dit toch 
een beetje gevoelig, want 
hoewel hij bij grote delen 
van de bevolking zeer 
populair was, vonden vele 
anderen hem een conser
vatieve reactionair. Ook 
zijn verzwegen lidmaat
schap van de NSB en het 
gedraai daaromheen zal 
een rol hebben gespeeld. 

Record 
Luns werd in 1952 minis

ter zonder portefeuille, 
belast met Buitenlandse 
Zaken. Hij was tot op dat 
moment al een aantal 
jaren in diplomatieke 
dienst. Na een rechten
studie in Leiden en 
Amsterdam en aanvul
lende studies in Engeland 
en Duitsland kwam hij in 
de diplomatieke dienst. 
Tijdens de Tweede We
reldoorlog vertegenwoor
digde hij de Nederlandse 
regering in ballingschap 
in Zwitserland, waar hij 
sinds maart 1940 gesta
tioneerd was, Portugal 
en Groot-Brittannië. Op 
de laatste post zou hij tot 
194g blijven om vervol
gens naar de Verenigde 
Staten te gaan. Daar 
moest hij hals over de kop 
vertrekken om als minis
ter te kunnen aantreden. 
De Katholieke Volkspartij 
(KVP), waar Luns lid van 
was, claimde tijdens de 
formatie de minister van 
Buitenlandse Zaken. Wil
lem Drees (2) had echter 
liever geen katholiek in 
die functie, want er waren 
inmiddels al vijf katho

lieke ministers van Bui
tenlandse Zaken in de zes 
landen die de Europese 
Gemeenschap van Kolen 
en Staal vormden. En 
dat lag in de jaren vi]fi:ig 
nog erg gevoelig bij een 
aanzienlijk deel van de 
Nederlandse bevolking. 
Er werd een vreemde 
constructie bedacht 
die een unicum in de 
Nederlandse politiek zou 
worden. Op het ministerie 
van Buitenlandse Zaken 
kwamen twee ministers, 
waarvan Luns er een was. 
Hij werd minister zonder 
portefeuille. De andere, 
die de titel minister van 
Buitenlandse Zaken 
mocht voeren, was Wim 
Beyen (3). Zeker in het be
gin had Luns moeite om 
met hem samen te werken 
en het was dan ook een 
verademing toen hij vanaf 
1956 zelf minister van 
Buitenlandse Zaken werd 
(4, 5). Hij zou het tot 
en met 1971 blijven, een 
record aantal jaren dat tot 
op de dag van vandaag 
niet geëvenaard is. 

Kwestie Nieuw-Guinea 
Tijdens zijn lange minis

terschap waren er twee 
kwesties die de nodige 
aandachtvan Luns vroe
gen. De eerste was de 
kwestie Nieuw-Guinea en 
de tweede was de relatie 
met de Franse president 
De Gaulle met betrekking 
tot Europa. Bij de soeve
reiniteitsoverdracht was 
Nieuw-Guinea het enige 
stukje van Nederlands-
Indië geweest, dat niet 
aan de nieuwe republiek 
Indonesië werd overge
dragen. In de veronder
stelling, dat de Amerika
nen Nederland zouden 
steunen, bleef het kabinet 
vasthouden aan deze situ
atie. In igöi verdedigde 
Luns in New York zijn 
plan om Nieuw-Guinea 
te blijven besturen onder 
toezicht van de Verenigde 
Naties. Er werden 
militairen naar Nieuw-
Guinea gestuurd om het 
te verdedigen tegen een 
mogelijke Indonesische 
aanval. De Indonesische 
president Soekarno (6) 
liet het er niet bij zitten 
en gaf opdracht Nieuw-
Guinea met militair 
geweld in te nemen. Er 
kwam geen steun van 
de VS voor Nederland. 
President Kennedy (7) 

wilde de Indonesiërs niet 
voor het hoofd stoten en 
stuurde zijn broer Robert 
naar Nederland om dat 
duidelijk te maken (8). 
De Nederlandse minis
ters waren niet bepaald 
gecharmeerd van hem en 
noemden Kennedy een 
"arrogante Amerikaanse 
vlegel'. Zo had hij, met 
zijn handen in de zakken, 
gevraagd: "Hoeveel inwo
ners heeft Nederland?" 
Waarop Luns had geant
woord dat het er twaalf 
miljoen waren. En toen 
Luns op de vraag hoeveel 
inwoners Indonesië had 
zei dat het er 80 miljoen 
waren, zei Kennedy: "Dan 
heeft Indonesië gelijk." 
Nederland trok zich met 
tegenzin terug uit Nieuw-
Guinea, maar wilde toch 
de betrekkingen met 
Indonesië niet blijvend 
verpest laten. Na een 
bezoek van zijn Indone
sische ambtgenoot aan 
Nederland ging Luns zelf 
naar Indonesië, waar hij 
het uitstekend bleek te 
kunnen vinden met pre
sident Soekarno. Dankzij 
deze persoonlijke chemie 
konden de diplomatieke 
relaties snel weer genor
maliseerd worden. 

M B . J . M . A . H . I .UNS 
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ie Gaulle 
5ij al zijn handelen stond 
oor Luns maar een ding 
oorop: het Nederlandse 
)elang. Naar zijn mening 
vas Europese samen
verking een Nederlands 
3elang en hij onderte
cende in 1957 dan ook vol 
wertuiging de Verdragen 
in Rome (9,10), die zou
den leiden tot de oprich
ting van onder andere de 
Europese Economische 
Gemeenschap, de voorlo
per van de EU. Luns was 
een bekwaam onderhan
delaar, die als het moest 
zeer volhardend kon zijn. 
Dat ondervond de Franse 
president De Gaulle 
(11) toen hij in igöi zijn 
plannen openbaarde voor 
Europa. Luns vreesde 
dat Nederland, als kleine 
natie, gedomineerd zou 
worden door Frankrijk en 
Duitsland als deze plan
nen door zouden gaan. 
Hij pleitte dan ook voor 
een grotere rol van het Eu
ropese Parlement en tot 
vergaande samenwerking 
binnen de EEG, waarbij 
de staten steeds meer 
van hun bevoegdheden 
zouden moeten over
dragen aan de Europa. 
Als tegenwicht tegen de 
invloed van Frankrijk en 
Duitsland wilde hij graag 
dat het Verenigd Konink
rijk lid zou worden van 
de EEG. Het was allemaal 
tegen het zere been van 
de Duitse bondskanselier 
Adenaur (12) en president 
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De GauUe in het bijzon
der. Aanvankelijk stond 
Luns alleen in zijn verzet 
tegen De Gaulle, maar 
door onhandig optreden 
van de president verloor 
hij ook de steun van an
dere lidstaten. Daardoor 
won het "non" van Luns 
aan gewicht en gingen 
uiteindelijk de plannen 
van De Gaulle om tot een 
federaal Europa te komen 
niet door. De toelating 
van het Verenigd Konink
rijk tot de EEG kon echter 
pas plaatsvinden nadat De 
GauUe eind jaren zesdg 
was teruggetreden als 
president. Het feit, dat 
Luns  die qua lengte niet 
onderdeed voor De GauUe 
 de president als een van 
de weinigen recht in de 
ogen kon kijken, mocht 
niet baten. Wat die lengte 
betreft doet een aardige 
anekdote de ronde. Op 
een bepaald moment 
schijnt Luns tegen De 
GauUe gezegd te hebben: 
"Generaal, ik ben net zo 
groot als u." Waarop De 
GauUe hem verbeterde 
met: "Nee, u bedoelt: net 
zo lang als ik." 

Populariteit 
Naarmate het minister
schap van Luns voort
duurde, groeide zijn 
populariteit. Op een 
gegeven moment was hij 
zo geliefd dat een enquête 
uitwees dat hij zo tot 
president zou worden 
gekozen als de monarchie 
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werd opgeheven. Die po
pulariteit had hij voor een 
groot deel te danken aan 
zijn gevoel voor PR. Luns 
verscheen regelmatig op 
de televisie en maakte dan 
een opgeruimde en opge
wekte indruk. Met name 
zijn vermogen om onder 
alle omstandigheden een 
grap te maken deed zijn 
ster rijzen. Ondertussen 
ontpopte hij zich als een 
door het buitenland zeer 
gerespecteerd minister 
van Buitenlandse Zaken. 
Overal werd hij geroemd 
om zijn onNederlandse 
diplomatieke vaardighe
den. Terwijl hij het eerder 
genoemde Nederlandse 
belang nooit uit het oog 
verloor, toonde hij ook 
respect voor de mensen 
met wie hij onderhan
delde. Hij besefte, dat 
het ongepast was om een 
overwinning te uitbundig 
te etaleren, waardoor de 
verliezer dat nog eens 
extra ingewreven kreeg. 

NAVO 
Ondanks de tegenwerking 
van de Amerikanen bleef 
Luns een groot voorstan
der van samenwerking 
met de VS. Geheel tegen 
de tijdgeest in weigerde 
hij om de VS te veroor
delen voor de oorlog in 
Vietnam. Het zou later 
in zijn voordeel werken 
toen hij in beeld Icwam als 
secretarisgeneraal van 
de NAVO (13). Hoewel 
er bedenkingen waren 

■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ m m i 
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omdat hij zich lovend had 
uitgelaten over dictator 
Salazar van Portugal (14), 
werd hij met steun van de 
VS gekozen om de NAVO 
te gaan leiden. Hij deed 
dat van 1971 tot en met 
1986 met verve en wist 
het bondgenootschap in 
een roerige periode bijeen 
te houden. Luns was 
een groot voorstander 
van onderhandelingen 
met de Sovjet Unie (15) 
en het Warschau Pact 
(16) over wapenreductie, 
maar wilde ondertus
sen de slagkracht van de 
NAVO op peil houden 
en moderniseren. Dat 
leverde hem veel kritiek 
op uit Nederland, waar 
onder aanvoering van de 
vredesbeweging een groot 
deel van de bevolking de 
straat opging (17). 

Vervreemd 
Nadat hij was afgetreden 
als secretarisgeneraal 
bleef Luns in Brussel wo
nen, want het cultureel
politieke klimaat in 
Nederland beviel hem 
totaal niet. Het feit dat hij 
ondanks een eerdere be
lofte niet werd benoemd 
tot Minister van Staat, een 
erefunctie voor verdien
stelijke oudministers, 
zal daarbij ook nog een 
rol hebben gespeeld. Een 
enkele keer reisde hij naar 
Nederland voor een lezing 
of een televisieoptreden, 
maar naarmate de jaren 
vorderden trad hij steeds 

minder in het openbaar. 
Luns overleed in 2002 op 
90jarige leeftijd. 

Luns postzegel bestellen 
De persoonlijke postze
gel ter gelegenheid van 
de looe geboortedag van 
Joseph Luns is nog te 
bestellen bij de postze
gelvereniging "Ver
enigde NatiesVerenigd 
Europa". Een losse zegel 
met waardeaanduiding i 
kost € 0,90, een velletje 
van tien zegels kost 
€ 7,50. De zegels kun
nen besteld worden 
onder duidelijke vermel
ding van "Luns" en het 
aantal zegels/velletjes 
plus uw naam en adres. 
Voor verzending wordt 
€ I in rekening ge
bracht. Het totaal bedrag 
dient overgemaakt te 
worden naar rekening
nummer 677524 ten 
name van J. M. Snel
lenberg te Leusden. 
Overigens is het ook nog 
steeds mogelijk om de 
persoonlijke postzegel 
ter herinnering aan een 
van de voorgangers 
van Luns, Mr Eelco van 
Kleflfens, te besteUen. 
Ook deze zegel kost 
los € 0,90, een velleq'e 
van tien kost € 7,50. Bij 
bestelling graag vermel
den "Van Kleffens"en 
gewenste aantal zegels/ 
velletjes plus uw naam 
en adres, (zie ook Filate
lie 10, pagina 678) 

^v,«ï^ 

■NEDERLAND 

0130 

1955 
1980 

»rOKVHHH SAPUJABCKMAOrOeOP 

HPBbArAPMfl notnAiaso 
■vCT 

'tiHiili* *mk' 849 

(iW * * * m WÏW 

ummmmjwmmmäwi 



www.moriefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sit
tard. Telefoon 0464512751. 
Email rnherrwiktor(p)home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229261611. 
wvvw.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl voor al uw 
postzegels van vele landen. Voor 
meer informatie: A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Beriin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 0455462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Indonesië 2025%. R Dorman, 
Fonteinkruid 37, 7772 NL Har
denberg. Telefoon 0523272182. 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 
yyyyw.wereldzegels.eu M .v. Dal. 
Telefoon 0492522224. 

vyww.filarehehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en 
op motief CD. v/d Wel. 

■Z Telefoon 0223614066. 

^ www.philatelieamsterdam.nl 
s Ruim aanbod motief, met foto. 
'Z Nu ook voor mancolijsten! K.A. 
Q Erkelens. Telefoon 0206838643. 

2 Kilowaar, 60% herdenkings
= zegels, 150 grams Finland of 

Denemarken 20 euro, 150 grams 
5 5 0 Noorwegen of Zweden 15 euro 

in een brief of op Postbank giro
nummer 1624853. Franco thuis. 
Wanthst service. Correspond in 
English. Lennart von Wowern, 
Tulegatan 23, SE60217 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENI lES; VERMELDINC 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICH' 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAM 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSOR 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTE' 

Norrköping, Zweden. Email 
lennart. runfors(g)swipnet.se. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Moriefwww.tenkatephilatelie.nl 
Email info(g)tenkatephilatelie.nl 
Telefoon 0646644808 of 
0264722176. 

Europa cept en meeloper postfris 
en FDC leveren wij tegen gunsti
ge prijzen. Adamphila, Postbus 
9642,1006 GC Amsterdam. 
Fax: +31.20.6109745. 

Roodfrankeringen in grote partij 
en/ofverzameling (vanaf 50.000 
stuks). R. Folkerts. 
Telefoon 0478583337. 

Ruilen 100 grf zegels per keer 
i.v.m. porto EuropaWereld het
zelfde aantal retour. Ria Sarneel, 
V. Wassenaerstraat 33, 2461 RA 
Ter Aar. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre
denhof Telefoon 0104826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
0703388427 of 0651118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati
caan. Bekijk de veiling en wordt 
lid via 0651140411, 0181774870 
ofvyvyw.filitalia.nl 

De Eilatelistenvereniging 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 0206197689. 
Email ppmulder(g)planet.ni 

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 0206277894. 
Email: p.zwaag(g)hccnet.nl 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte Icwaliteitsrond
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie g euro per jaar. Te
gemoetkoming in portokosten. 
Ook inzenders van kwalitatief 
goed materiaal van harte wel
kom. Provisie 6% en voorschot
ten beschikbaar. Inzenden in 
CsKboekjes; aankoopkosten 

boekjes worden bij afrekening 
vergoed. Zie www.csk.nu B.K. 
Okma. Telefoon 0527615129. 

PostzegelAnsichtkaartenMun
tenbeurs zaterdag 28 janu
ari 2012 van 9.30 16.00 uur in 
Rijngaarde, Dronensingel i, 2411 
EV Bodegraven, semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. 
Inlichtingen D. Verwoerd. 
Telefoon 0653260579. 
Tevens materiaal inleveren voor 
stichting De Postzegelvriend. 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa. Al vanaf 1960 de gespeci
aliseerde vereniging in ons land. 
Een must voor elke VN en VE spe
ciahst. Een eigen nieuwtjesdienst 
op thema, 4 bijeenkomsten per 
jaar en 4X ons gerenommeerde 
tijdschrift "Grenzeloos" per 
jaar. Internationale contacten. 
Contributie 25 euro per jaar. Voor 
inhchtingen: tel. 0334943567 of 
email porfier(g)hotmail.com 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I " Postzegels 

W . van der Bijl 1) 

̂M 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.moriefonline.nl
http://wvvw.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://vyww.filarehehpz.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://Moriefwww.tenkatephilatelie.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://ofvyvyw.filitalia.nl
http://www.csk.nu


BREDENHOFPOSTZ EGELIMPORT 
Bovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamIJsselmonde • Telefoon 0104826725 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
Fax 0104797065 
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De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
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WIJ VERWACHTEN WEER VEEL 
NIEUWE KILOWAAR O.A. 

MALYSIA GROOT, JAPAN GROOT, 
OOSTENRIJK GROOT, 
AUSTRALIË MISSIE, 

U.S.A. MISSIE, SINGAPORE GROOT 

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL VOOR 
HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND 
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250gr. lOOgr. 
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WIJ ZIJN AANWEZIG OP 
DE EINDEJAARSBEURS EN IN LOOSDRECHT OP 

DE FILATELIEBEURS 
LET OP; 

29 DECEMBER IS DE WINKEL GESLOTEN 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 10,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FARÖER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22.50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 18,00 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

250 gr 500 gr 
25,00 47,50 
35,00 
52,50 
22,50 42,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
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 

68,00 

62,50 

52,50 
60,00 

45,00 

Nederlandse Antil len 
De verzameling kan nu worden afgerond ! 

pääi^ 
949 
^50 
B51 
952 
953 

954 

955 
bse 
B57 
^58 
p59 
p49/1 
960 
B61 
»62 
Ö63 
964 
965 
966 
967 
968 
969 

960/1 

970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 

970/1 

NUPHnr 
206/10 
211/33 
234/38 
239/43 
244/45 
246/47 
248/56 

257 
258/70 
271/96 
297/10 

prijs 

21,00 
361,00 

53,00 
53,00 

9,00 
7,00 

30,00 
1,00 

14,00 
24,00 
12,00 

959 575,00 
311/17 
318/22 
323/32 
333/44 
345/52 
353/58 
369/79 
380/92 
393/05 
407/20 

8,00 
3,00 
8,00 
5,00 
3,00 
5,00 
4,00 
4,00 
5,00 
5,00 

969 49,00 
421/33 
434/44 
445/59 
450/84 
485/99 
500/17 
518/30 
531/52 
573/00 
501/44 

5,00 
6,00 
7,00 

28,00 
9,00 

10,00 
8,00 

30,00 
15,00 
27,00 

979 139,00 

Jaar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

NVPHnr 
645/75 
675/02 
703/34 
735/63 
764/97 
798/30 
831/58 
859/83 
884/09 
910/34 

1980/1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

935/56 
967/95 
996/21 
1022/47 
1048/79 
1080/12 
1113/40 
1141/00 
1201/48 
1249/97 

1990/1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

1298/35 
1336/75 
1375/23 
1424/81 
1474/54 
1555/27 
1628/06 
1707/98 
1799/87 
1888/76 
1977/48 

2000/2010 

prijs 

27,00 
26,00 
46,00 
40,00 
48,00 
37,00 
29,00 
37,00 
32,00 
43,00 

359,00 
40,00 
56,00 
50,00 
41,00 
59,00 
43,00 
59,00 
88,00 

100,00 
104,00 

625,00 
82,00 
93,00 

121,00 
132,00 
151,00 
121,00 
166,00 
123,00 
145,00 
167,00 
167,00 

1439,00 

ARUBA 
1 postfris 
1 Jaar 

1986 
1987 
1988 
1989 

NVPHnr 
1/20 

21/36 
37/53 
54/69 

[1986/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

70/85 

86/102 

103/17 

118/33 

134/50 

11990/94 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

151/70 
171/87 
188/05 
207/20 
221/42 

1995/99 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

243/59 

260/77 

278/93 

294/12 

313 /31 

[2000/04 

,2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

332/54 
355 /71 
372/87 
388/15 
417/34 

2005/09 
2010 1 435/516 

Inkoop  Ver 
Taxatie 

Mu i ten  Goud 

prijs 

34,00 
24,00 
27,00 
27,00 

109,00 
25,00 
24,00 
21,00 
20,00 
24,00 

109,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 

149,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 

125,00 
34,00 
26,00 
24,00 
54,00 
42,00 

175,Oo| 
122,00| 

koop 

Zi lver 

Postzegel  en Muntenhandel 

^ p ) Hollands Glorie 
CamplaanS 2103 GW Heemstede 

Tel 0235477444 hg@stampdealer.r 
madi op afspraak, wo do vrijdag 09.3018.00 za 09 0 

Caribisch Neder land 
staatkundige Hervorming 
Wenszegels 5w 
Koraal 4w 

Curacao 
Staatl<undige Hervorming 

Jaar NVPHnr 

2010 1 
2011 
2011 

Jaar | NVPHnr 

2010 1 

Vogel blok 2010 2 
Frankeersene Vissen l l w / 2011 3/13 
Jaar van het Konijn 5w 2011 14/18 
Muziek inst rumenten 9w/ 2011 19/27 
Bankbil jetten lOw 2011 28/37 
Kinderzegels 4w/ 2011 

St. Maarten 
Staatkundige Hervorming 

Jaar NVPHnr 

2010 1 

Bloemen, Pioenrozen 4w 2 0 1 1 2 
Bloemen, Pioenrozen blok 2011 3 
Bankbil jetten 5w 2 0 1 1 4/9 
Vlinders 5w 2 0 1 1 10/15 
Bloemen 12w 2011 16/27 
Landkaarten 3w 2 0 1 1 28 /30 

Op onze website W W W . S T A M P D E A L E R . N L sta 

de laatst binnengekomen ui tg i f ten van deze gebie 

kunt hier ook Eerste dag enveloppen en mmivel len 

Met een abonnement op onze 
WERELDNIEUWTJESDIENST 

ontvangt u voortaan a Ie nieuv ve uitgi 

1 
317 00 

prijs 

0,90 
8,60 
7,40 

prijs 

0,90 
12,55 
14,30 
8,95 
17,80 
21,50 
7,50 

prijs 

1,35 
3,45 
2,90 
8,55 
6,15 

12,00 
5,20 

an steeds 
den U 
Destellen 

ften. 

Sur iname | 
postfris 1 

Jaar 

1986 
1987 
1988 
1989 

prijs 

95,00 
73,00 
79,00l 
70,00| 

1986/89 309,00| 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

71,00| 
82,Oo| 
80,Ool 

iii,ool 
145,Oo| 

1990/94 479,00| 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

123,00| 
127,00 
114,Ool 
135,00 

87,Oo| 

1995/99 569,001 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

115,001 
108,00| 
118,00l 
iio,ooj 
151,Oo| 

2000/04 589,001 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

136,001 
137,Ool 
138,Ool 
153,00l 
190,Oo| 

2005/09 749,001 
2010 1 159,Oo| 

vr i jb l i jvende 
aanbieding 

pri jswijzigingen 

voorbe l ouden 

w # ! 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.nl
http://WWW.STAMPDEALER.NL


n̂n i etd i I k Meer dan 92 
in dienst var 

Filatelie. 
1919-201: 

Veiling 398 voorjaar 20i; 
Voor onze komende veiling, welke in april 2012 plaats 

zal gaan vinden, zijn wij op zoek naar collecties, 
voorraden en partijen postzegels, 

brieven en prentbriefkaarten. 
Taxaties aan kantoor altijd vrijblijvend. DiDfcN H ' ' 

[van maandag t/m vrijdag tussen en uur op afspraak) 
Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 

Wy^ we^oéen/ iA/pretU^feestdagen/ 

en/een/ voor^oedlg^2012. ^ 

} ^ 

Q* 

^oO^SSS?^«.. 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilinger 

en bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 

Kantoor: Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.:+031-[0)70-364 79 57 
Fax:+031-(0)70-363 28 93 
info@rietdijk-veilingen.nl 

www.rietdijk-veilingen.com 

« . 

\ 

"* »'oor uw vet* ^ 

mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.com

