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Internationaal 
het best 

georiënteerd 
I verkopen? 'f 
\\ wat is het jj 
^\ waard? /;'/ 
■ Vecht? .::Zy 

Inleveren 
mogelijk 

l / m 
27 januari 

2012 

Leeuwenveldseweg 14a  1382LX  Weesp  info@npv.nl  www.npv.nl  02944330^ 
van oudsher het antwoord op al uw vragen op het gebied van I 

postzegels, brieven, munten, papiergeld en ansichtkaarten ^ 
I 

De Nederlandsche Postzegel 
_ en Muntenveiling 

, 4 maal per jaar grote Internationale Veiling 

beëdied makelaars en taxateurs 

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


CORINPHILA 
GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 212® veiling wordt 
gehouden op 
14, 19, 20 en 21 januari 
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NPHILA VEILINGEN BV 
"'""u^DSCHAPSLAAN 100 

^STELVEEN  NEDERLAND 

1  (0)20  624 97 40 

1  (0)20  624 97 49 

Jlt>@CORINPHILA.NL 

■"WW.CORINPHILA.NL 

ILA AUKTIONEN AG 
'WIESENSTRASSE 8 

i4 ZÜRICH  ZWITSERLAND 

, + 41 (0)44389 91 91 

VWW.CORINPHILA.CH 

Nederland en O.R. goede ex. en series, variëteiten, stem

pels w.b. 2® gedeelte puntstempels collectie Dreikurs, post

en postv/aardestukken o.a. voorfilatelie Bergen op Zoom 
en ledagstempels, cpl. drukvellen NederlandsIndië en 
Indonesië, uitgebreid China, Gibraltar, Malta met proeven 
en specimen, landen en motiefcollecties, engrosposten, 
prentbriefkaarten met Amsterdams volks en straatleven 
vrijwel cpl. en munten. 

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

http://WWW.CORINPHILA.NL
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16,-
14,-
70,-

1/3aave randen 
1/3 z. fraai 
4 
5 
6 
6 z.fr. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
14z.fr. 
16 
16z.fr. 
17 
18 
18z.fr. 
20 
21 
22 
23, 
24" 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr. 
30/33 
3a/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43c 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48 z.fr. 
49 
56/76 
61b 
61c 
79 
80 iuxe 
80 z.fr. 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/39 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 z.fr. 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130z.fr. 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

50,-

8,-
4,-

36,-
24,-

1,50 
2,-

15,-

11 , -
40,-
77,-
40,-

2,50 
30,-
20,-
32,-
20,-

8,-
28,-
20,-
9,90 
1,-
1,50 
3,50 
3,50 

24,-
2,75 
6,50 

20,-
60,-
35,-

3,-
3,-
3,-
3,-

2,-
6,-
3,-

11 , -
28,-
16,-
35,-

9,-
11 , -
77,-
95,-
85,-

255,-
165,-
65,-
18,-
50,-

470,-
3,50 

390,-
285,-

9,-
34,-
2,75 
4,25 
4,-
5,70 
5,-

15,-
9,-

2 1 , -
18,-

410,-
295,-

5,-
60,-
60,-

1,50 
1,50 
5,-
3,50 
4,50 

120,-
60,-

110,-
1,-
9,-

22,-
20,-
75,-
77,-
2,-
6,50 

M̂ 
I^^SZid 

144/48 
149/62 
159 ios 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 ios 
247 ios 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 ios 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 clos 
356 d ios 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 ios 
469/73 
474/89 
487 ios 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 

SI 
H] 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afn 
htrtwan f 1 n n _ PI IP 

2,75 
9,-
5,60 
5,40 
3,60 

31 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
5,-

14,-
4,50 

22,-
12,-
49,-

6,-
1,20 
8,-

12,-
7,-
2,-
6,-

16,-
16,-
14,-
26,-
10,-
10,-
13,-
12,-
2,25 

16,-
10,-
12,-

11 , -
4,-
2,-
1 , -
9,50 
8,-
8,-
6,-
6,-
5,-
4,50 
2,50 
3,-
3,45 
2,-
2,50 
1,-
2,-
3,-
1,50 
2,-
2,75 
4,-
8,-

17,-
17,-
3,40 

15,-
18,-
26,-
24,-
38,-
16,-
17,-
1,75 
1,50 
4,50 
0,90 
0,75 
5,-

50,-
55,-

6,90 
0,90 
1,65 
2,-
1,-
1,45 

10,50 
7,-
2,-
1,75 
1,50 
1,30 
1.50 
3 
4 _ 
-

h^ W ^ . r l 1 'Vin I ^ \ r f 

535 1,25 
536 a 3,-
536 b 2,50 
537 8,-
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 18,-
556/60 27,-
560 ios 18,-
563/67 8,50 
568/72 10,-
573/77 6,75 
578/81 10,-
583/87 7,90 
587 los 6,-
591 los 1,40 
592/95 28,-
596/00 5,50 
602/06 10,-
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,-
631 ios 1,50 
641/45 10,50 
645 ios 7,-
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,-
661/65 5,-
666/70 6,-
671/75 14,-
676/80 6,-
682 los 1 , -
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , -
695/99 4,-
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
774/76 5,50 
enz.tot heden 
leverbaar 30-40% 
netto. 
Gaarne uw 
mancoiiist. 
Kinderblok 
Stempeis goede 
datum 
854 18,-
875 2,-
899 4, -
917 4,-
937 5,-
983 9,-
1001 5,50 
1024 5,-
1042 5,-
1063 2,50 
Roitanding, los 
7 77,-
14 24,-
15 7,50 
16 30,-
17 17,-
18 9,-
28 18,-
29 8,-
29a 120,-
30 15,-

31 24,-
46 50,-
51 6,60 
51a 98,-
54 16,-
55 27,-
56 16,-
66 7,-
68 5,-
69 6,50 
70 27,-
71 15,-
72 2 1 , -
73 34,-

Rolt. series 
1/18 
19/31 
32 Gert. 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

ame 
10 

177,-
60,-

3100,-
130,-
48,-
70,-
30,-
16,-
14,-
17,-
28,-
24,-
21 , -

Automaatboekles en 
combinaties 
leverbaar, pn|sli|st 
gratis op aanvraag. 
rono 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27111 
28111 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b(0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
6/8 
12 ios 
13 los 
Dienst 
1/8 l<eur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 Gert. 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 

7,50 
10,-
18,-
52,-
20,-
16,-

36,-
21 , -
20,-
70,-

6,-
66,-
2 4 -

36;-
90,-
12,-
1 4 -
95!-

245-
450 
Z-

6 50 
55!-
55,-

125,-
24,-
16,-
20,-

25,-

2 1 , -

7 -
98,-
18,-
7,50 

1225,-
12,50 
12,50 
18,50 
21 , -

215,-
125,-

Postpakket Ver. 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 
Plaatfout 
101 P 
102 P 
105 P 
207 P 
223 P 
247 P 
336 P 
461 P 
Porto 
27 fa 
27 fc 
27 fd 

25,-
88,-
40,-

175,-
44,-
48,-

8,-
25,-
36,-
30,-
70,-

575,-
22,50 

128,-
29,50 
15,-
40,-
25,-
40,-

77,-
80,-
77,-

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klein gebrel<, (o) = 
Duurdere 

gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmeester 

kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
post-giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,-. Prijzen in EURO. 

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

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

' -^ ^ i,^^ 

^ ' - ' 
Houdt op 10 en 11 februari 2012 

haar 170^ openbare veiling 
Wij houden voor u 5 vellingen per jaar. 

Wij veilen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: info@brabantsepostzegelveillng.nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan !! 

MUNTEN- & PüSrZHGtLORGANISAT 

Aanl<omende Postzegel- en Munlenhcurzcn: 

Ijssclslciii 
(MPO) 

/ijcicwcg 54 
Kantoor MPO 
Ijicrgicwcg 7 
De Nobclacr. 
A. van I5erclier 

RoUcitlai 
Regard/Airport hotel 

I') l'ebruari Rollcitlani 
Vlieuveldwcg 59-61 

WWW.MPO.NL 
lalljaarlijkse MI'O-post/egcIveiling w l)c volgende liall]aarlijkse MI'O-post/ 

ook ansielilkaarlen en varia geveild vvoidi 
24&25fcbiuar l2012 

inleveren voor de veiling van 7 & X ser epleiiipher 

j;en prol'essionele hege 

Kantooradres MI'O: j j ic rg icwcg 7, .1401 MD l.lssclslcin 
lel: (0()-6()6.VM4 - l ; i ,\: 030-6019.S9.5 - WWW.MI'O.NL 

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://130z.fr
http://12z.fr
mailto:info@brabantsepostzegelveillng.nl
http://www.bpveiling.nl
http://www.mpo.nl
http://WWW.MI'O.NL


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organ iseer t ve i l ing nr. 623 
op 13 en 14 apr i l 2012 te Roermond 

In deze veiling: 

- zijn ons reeds meerdere goede verzamelingen en 
nalatenschappen toevertrouwd. 

- wederom een mooie afdeling Posthistorie waarbij met name 
Ned Indië en KPM brieven, alsmede een schitterende afdeling Luchtpost. 

- verder de collectie C.Heemskerk Nederland 3e emissie 

36) 
o « n t 

38) 
o e u t 

3lt) 
o e n t 

P.15-lll-ll-l-15fd 

ADMINISTRATION DES POSTES ET DES TÈLÉGRAPHES 

mii{iiivsi>(»sTi, i»i; L\ (,iioi\ii(»i(iii iit\A(;\isi, 
Valables seuJemeiit dans le.s relations interieures et avec 

I'AlgérIe, Ia Tunisie et les Colonies. 
Valeur d'affranchjssement postal du Timbre: 0,10 

Le Carnet de 20 Timbres . 3 jrancs 

TR 175-201 

Inzenden van betere collecties en kwalitatief goed materiaal en posthistorie van 
de gehele wereld voor deze veiling kan dagelijks tot 4 februari - op afspraak - in Roermond, 
maar ook ten kantore in Den Haag: Bazarstraat 3 (om de hoek van het Museum 
voor Communicatie) en dan ook graag op afspraak: 070 365 3817 

• • • 
Van Dieten Postzegelveilingen BV 

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

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

info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

Van Dieten Postzegelveil ingen BV i s ^ ^ a e r a ^ ï v ^ n V a n t ö T f v ë T r F l T a ^ 

5 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

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

BFR (vanaf 1960). 
DKK. 
FR 
GBP. 
GBP. 
SFR (vanaf 1996). 
NKR. 
USD. 
ZWKR. 
SFR. 
EURO. 

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

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens de Filateliebeurs 2012 te Loosdrecht 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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

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

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

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

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

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van 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 
lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937 - e-mail: sundquest@planet.nl 

VERZAMELBEURS DRACHTEN 
Zaterdag 14 januari 2012 

Congrescentrum, Oprijlaan 3, 9205 BZ 
Open 09.30-16.00 u Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

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

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

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk, tel 0416 331451 - lnfo@booklets.n 

Ten Kate 
PHLLATELIE 

Bekijk ons groeiend aanbod op 
www.tenkatephilatelie.nl of bezoek onze stan( 
tijdens een van de grote postzegelbeurzen 
Meer weten over ons groeiend aanbod Nederland, Europa, Overzee 
of ruim 200motieven?Bel: 06-466 44 808 of 026-4722 176 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

Uw Handelaar voor al uwpostfrisse en gestempelde postzegels. 
Kom langs bij onze stand tijdens de Filateliebeurs in Loosdrecht. 
Nieuw kilowaar, Supplementen 2011, catalogi en Leuchtturm 
stockboeken zijn nog maar enkele van de vele aanbiedingen. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www, geertzenphilatelie. nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 
Fax: 00 31 348 434602 

Mobiel: 00 31 65344730:f 
e-mail: geertzen.philafä)}vxs. n 

Lid van IFSDA en NVPh 

1 

0}c 

T 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.booklets.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
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latelie (waarin opgenomen De 
iilatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
>ven door de Stichting Nederlandsch 
aandblad voor Philatelie in Den Haag 

ï officiële mededelingen van de 
inmklijkc Nederlandse Bond van 
atelistenverenigingen KNBF en de 
tgmas van De Posthoorn vallen buiten 
ranlwoordelijkheid van de redactie 

>ofdredacteur: 
lts N|IO AIJP 
stbus 30014 i303AAAlmere 
lefoon 06 5153 6872 

036 52 50 490 
lai l reciactie@defilatelie nl 
sbsite www äefilatelie nl 

Ivertentieverkoop 
i reau de Troye 
leelvogelwegs i349CGAlmere 
ninedeTroye 

lefoon 036 5384528 
lefax 036 5384880 
^o<$bureaudetroye nl 
■uw bureaudetroye nl 

lonnementen en bezorgklachten 
»onnementenland 
stbus 20 1910 AA Uitgeest 
lefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
efax 0251 310405 
itaties www abotand nl/blad/filatelie 

Ireswijzigingen 
reswijzigmgen geeft u op aan de 
retans van de vereniging waarvan u 
bent Individuele abonnees zenden 
n adreswijzig ng aan de administratie 

Abonnementen) 

se word ik abonnee?' 
i)n twee abonnementsmethoden 

'en collectief abonnement 
,unt l id worden van een vereniging 
bi) Filatelie s aangesloten het 

onnementsgeld maakt dan deel uit van 
verenigmgscontnbutie 
:en individueel abonnement 
'rvoor kunt u zich m u v België 
nmelden bij Abonnementenland in 
geest (zie Abonnementen) voor 
2 75 (Nederland) € 51 80 (buitenland 
ndaard) of € 77 (buitenland priority) 

nd vidueel abonnement gaat per 
eerste van een willekeurige maand 
het loopt minimaal een )aar (11 
mmers) Abonnementsbeemdiging zie 
)zegging abonnement 

Igische abonnees 
lont u m België'^ Dan kost een 
Dnnement€33 85 Stort dit bedrag 
rekening 0 0 0 0350882 331 n v 
n ngmeester F latelie Brussel 

meld duidelijk het adres waarnaar 
b ad moet worden verzonden' 

zegging abonnement 
zeggen kan via uw vereniging 

md vidueel abonnement 
aan het eind van de lopende 

innementsper ode worden beëindigd 
oet dit door uiterlijk vier weken voor 
aflopen van uw abonnement een 
ƒ te schrijven aan Abonnementenland 

Jitgeest(adres zie Abonnementen) 

;se nummers 
nmers van de lopende jaargang 
men (mits voorradig) voor € 2 50 
nummer (inclusief porto) worden 
teld via postgiro 8591403 van 
■nnementenland in Uitgeest vermeld 
gewenste editienummers en uw 
edige adres 

tuur 
rziUer 
van Balen Blanken AI)P 

retans 
SWD Veenstra Roelofsstraat31 

6 VK s Gravenhage 
n/ngmeester 
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postzegelhandel 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen 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 februari 2012 
in de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons sciiema: 
1-2 februari Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
3-4 februari Zeeland, Noord-Brabanten Limburg 
6-7 februari Utrecht, Flevoland en Gelderland 
8-9 februari 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@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl


lostzegelverzameling in goede handen! 

AANKOOP CHINA 
Momenteel zoeken wi] tegen absolute topprijzen 
voor onze Investeerders: 
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De aankooplijst is slechts een kleine selectie van de 
series die wij zoeken. Voor een totale aankooplijst post

frisse, plakker en gebruikte series China kunt u con

tact opnemen met ons kantoor. Tevens zijn wij geïnteres

seerd 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. 
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c 
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O 
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Q. 

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) 

i 3601 AJ Maarssen i email: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
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^Sftiite Ptiilat<^ly 
Grote Wade 23 A/% 343® NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
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info@fiiatelie.net - Bank: 38k-|^31'.378 / Giro: 7227081 

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

Of kijk op: www.fllatelle.net 
16275 Aland 2000-2009!!. Prijs: € 100,00 
Doosje met 8 jaarmappen van Aland Bevat 2000 en 2003 t/m 2009 
16178 Aruba 1986-2001. Prijs: € 175,00 
Postfnsse, geheel complete collectie Aruba 1986-2001 in Davo luxe album Collectie is compleet inclu
sief blokken Compleet gefotografeerd op mm.filatelie net 
16111 Austraiië 1860-2003. Prijs: € 950,00 
Zeer uitgebreide, gebruikte collectie Australië 1860-2003 in 7 albums in doos Bevat alle nieuwe uitgif
ten, boekjes, velletjes etc uit abonnement Ook wat Australische Staten, Antarctica, wat bneven etc 
16217 Australië/USA jaarsets/speciaie sets. Prijs: € 200,00 
USA 18 jaarsets penode 1972-1989 + 2 andere speciale sets en 11 speciale presentatie boeken 
Australië met zegels, in doosje Zeer hoge aanschafprijs en nominale waarde 
16247 Bayern 1849-1876. Prijs: € 100,00 
Gebruikte collectie Beieren 1849-1876 op albumbladen in map Bevat o a mooie stempels 

Compleet gefotografeerd op wvm.filatelie.net 
16174 België 1849-1951. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1951 op blanco bladen in klemband Leuk 
gevulde collectie met ook wat beter matenaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16262 België 1849-1970. Prijs: € 3.000,00 
Prachtige gebruikte collectie in meest mooie kwaliteit, in de hoofdnummers geheel compleet incl 
goedgerande nr 1 en 2, 5 franc met rondstempel (dure kleur), 1911 opdrukken, 1918 rode kruis serie, 
1919/20 staalhelm sene, 1932 IVIercier 1933 grote Orval etc Ook de blokken vanaf nr 1 compleet ge
bruikt + de zegels uit de blokken, in 2 dure Davo Lx albums (enkele senes ongebruikt aanwezig) 
Prachtige collectie met enorme cat w ' " Compleet gefotografeerd op www.filatetie.net 
16175 België 1849-1975. Prijs: € 850,00 
Goed gevulde, postfrisse en ongebruikte (alleen paar klassieke zegels gebruikt) collectie België 1849-
1975 in 2 Leuchtturm albums De collectie bevat ook beter materiaal zoals (Yvert no s) 308-314*, 326-
332*, 351-352*, 377-383*, 394-400*, 860-862*, 868-875*, 876-878*, 880-891*, 898-899* 900-907**, 
912-917**, 918-923*, 946-951** blok3* 29**,etc Compleet gefotografeerd op www.filatehe net 
16256 België 1943-1945. Prijs: € 400,00 
Leopold III type open kraag postfns in complete vellen en veldelen, interessant studie materiaal 
150x641/646 (excl 643), lOOx 690/696 en compleet vel van 100 van de -10% opdruk (OBP724R), 
spectaculair vel wo dubbele opdruk, verschoven opdrukken en zelfs 2 zegels zonder opdruk, (enkele 
zegeltjes roestplekjes, doch meest zeer mooi) OBP 3200+++ EURO 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16189 België 1970-2008. Prijs: € 1.250,00 
Postfrisse, zo goed als complete collectie België 1970-2008 in 6 luxe Lindneralbums 
16146 Benelux. Prijs: € 425,00 
Doosje met een album, 3 insteekboekjes en diverse kaartjes met postfns, ongebruikt en gebruikt ma
tenaal van Nederland, België en Luxemburg, waaronder ook wat betere senes 
16257 Bund 1949-1971. Prijs: € 850,00 
Postfnsse complete collectie incl alle toppers Posthoorn sene (30pf, 60pf 90pf keur Schlegel), diver
se andere zegels keur Schlegel, Heuss sene prachtig alle met velrand, ook de beide fluor senes aan
wezig in duur Lindner album (ook af en toe wat nagegomd, doch meest zeer mooi) Cat w ruim 5000 
euro Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16207 Denemarken 1851-1990. Prijs: € 1.225,00 
Goedgevulde gebruikte collectie Denemarken 1851-1990 op albumbladen in map Collectie bevat be
ter matenaal zoals (Yvert no s) 2,5,6,8-10,11-15,16-20,62-64,68 luchtpost 1-5, 6-10 Verder ook 
Groenland 10-18**, pakketpost (ijsberen) 1-6, Faeroer etc 

Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
16260 Documents Officielles 1998-2002. Prijs: € 120,00 
Collectie Documents Officielles 1998-2002 van Frankrijk in 3 speciale albums Cat waarde ca 1200 
euro Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
16132 Duitse bezetting België I e wereldoorlog. Prijs: € 8.500,00 
Schitterende speciaalverzameling opgezet met beschrijvingen wc goede frankenngen, stempels, bij-
frankermgen, prive-postwaardestukken, firma-perforaties, alle op bnef verzameld, opgezet met uitge
breide omschrijvingen, ruim 1250 brieven wo vele unieke stukken"! m albums en op bladen, in 2 do
zen Prachtverzameling voor specialist (ex collectie d'Hondt") 
16167 Duitse Rijk combinaties. Prijs: € 235,00 
Insteekboek met een gebruikte collectie combinaties van het Duitse Rijk Bevat veel matenaal van 
Hindenburg Compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
16196 Duitse Staten en Duitse Rijk. Prijs; € 1.250,00 
Dik insteekboek vol met divers ongebruikt en gebruikt matenaal van oud Duitse Staten en Duitse Rijk 
Bevat enorm veel zegels, waaronder doubletten en betere zegels, zoals de 2 mark zeppelin Chicago 
Fahrt, diverse Hitler blokken, wat kolomen etc Volgens verzamelaar ca 50 000 euro cat waarde 

Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
16243 Duitsland 1933. Prijs: € 500,00 
Stockblad met blok 2 Duitsland 1933 postfns Zeer mooie kwaliteit, maar helaas nagegomd 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16122 Duitsland 1933-1972. Prijs: € 850,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Duitsland 1933-1972 in 3 Lindneralbums Collectie be
vat veel beter materiaal zoals (Michel no's) Bundespost 111-112', 113-115*, 116**, 117-120*, 121-122*, 
138*, 139-140*, 141-142*, 143-146*, Berlijn 1-20* 21-34,35-41,61-63*, 68-70*, 71*, 72-73*, 75-79*, 82-
86* etc Mooie collectie, hoge cat waarde Koopjei Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16139 Duitsland 1945-1950. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige zeer gespecialiseerde collectie van deze roerige penode o a Sovjet Zone met typen , tan
dingen, en veel variëteiten, ook vele dure uitgaven en blokken, uitgebreid Bezirk opdrukken t/m 5 
Mark, DDR beginjaren incl beter, Saar en Franse zones met veel vaneteiten zeer indrukwekkend deel 
Lokalausgaben, in 2 albums Prachtige collectie"! Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16131 Duitsland diversen lot beter materiaal. Prijs: € 2.500,00 
Omvangrijk meest postfns lot met o a grote hoeveelheden rolzegels, honderden einden van rollen, 
postzegelboekjes in enorme aantallen, DDR dienst en einschreibmarken etc etc Veelal intelligent 
materiaal doos vol met enorme cat w en wederverkoop waarde" 
16133 Duitsland telefoonkaarten. Prijs: € 300,00 
Verzamelaar nalatenschap telefoonkaarten wo veel schaars materiaal, betere motieven, ook voor cir
ca 1500 Dm belfns (circa 750 euro), in albums en los, in doos 

16187 Duitsland. Prijs: € 550,( 
Doos met 7 goedgevulde insteekboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock v 
Bundespost en Berlijn Bevat veel beter (gebruikt) matenaal van de eerste jaren Ideaal kavel voor v 
derverkoper' 
16218 Engeland topzegels 1840-1891. Prijs: € 5.500,< 
Prachtlot uitsluitend dure uitgaven met 1840 Mulready reclame lettersheet met stempel '2' in Malte; 
kruis (eert Brandon, echt doch gebrekjes), lOsh grijs watermerk anker en 1 pond bruinlila wn 
Malteser kruis, 5 pond oranje op blauw papier, zeer zeldzaam zegel (eert Brandon gereparee 
catw 13000 pond"!) 1883 2/6 t/m lOsh en 5 groene pondjes Victoria, op insteekblad Zeerwaarc 
vol en waardevast lot" Compleet gefotografeerd op www.filatelie i 
16172 Finland 1856-1990. Prijs: € 385 
Gebruikte collectie Finland 1856-1990 in Davo album Goed gevulde collectie zonder de topnumme 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie i 
16171 Frankrijk 1849-1959. Prijs: € 900 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1959 in 2 luxe Lindner albums Goed ( 
vulde collectie met ook wat beter matenaal zoals (Yvert no's) 156* 162-169*, 216*, 256*, 321, 3̂  
351**/* (samenhangend), 354-355*, 580A**, 841**, 867-872*. 891-896** 930-935", 945-950**, 9f 
994*, 1027-1032*, luchtpost 1-2* 29**, pakketpost 174-176*', 191-199**/*, 216-220** 221-22^ 
226-229**, etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16141 Frankrijk 1849-1995. Prijs: € 1.700 
Uitgebreide en deels iets gespecialiseerde verzameling wo indrukwekkend klassiek incl Ifr 1849 
briefi", klassiek met kleurnuances, veelal m mooie kwaliteit, later met de betere uitgaven, luchtpos 
incl 50fr, blokken etc in 2 goedgevulde Yvert albums Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16168 Frankrijk brieven 1849-1885. Prijs: € 1.800 
Album met ca 290 klassieke brieven en kaarten van Frankrijk 1849-1885 Leuke samenstelling i 
veel verschillende bestemmingen en frankeringen Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16269 Frankrijk gravures. Prijs: € 200 
Zes speciale kleine albums met ruim 250 officiële gravures van Frankrijk 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16195 Franse koloniën. Prijs: € 1 5 0 
Dik insteekboek met zeer veel postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse (voormali 
Franse kolomen Ook wat zegels van andere landen aanwezig Leuk snuffelavontuur' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16113 Griekenland en gebieden. Prijs: € 950 
Interessante collectie/doublettencollectie met alleen al circa 180 hermeskoppen van de diverse dr 
ken mcl de betere uitgaven en ongebruikte zegels, interessante stempels 1886/8 getand en on 
tand 1896 Olympiade t/m 2dr ongebruikt en lOdr gebruikt, 1900 uitgaven etc etc Ook uitgebreid 
bieden, in 2 kleine zelfgemaakte albums Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16185 Griekenland. Prijs: € 350 
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte stock Gnekenland in 7 insteekboeken in doos Bevat leuk mal 
aal, waaronder ook Hermeskoppen 
16266 Indonesië 1948-2005. Prijs: € 75G 
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Indonesië 1948-2005 in 3 insteekalbums Bevat veel 
de blokken (apen voetbal, tennis etc) Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.fliatelii 
16264 Indonesië 1949-1989. Prijs: € 82; 
In de hoofdnummers ogenschijnlijk complete, meest ongebruikte/postfnsse collectie (paar kleine 
geitjes missen), met alle toppers wo 1949 Indonesia opdruksene t/m 25 gulden, 1950 RIS opdruk^ 
verder alle goede series en de dure tennis- voetbal- en apenblokken, verder port compleet, Riau c 
pleet incl de dure sene (gekeurdi), in 2 Davo luxe albums Zeer hoge cat w 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16138 Indonesië postwaardestukken. Prijs: € 2.50r 
Niet te geloven stock/accumulatie van de postwaardestukken van Indonesië, circa 65 000 stuks 
bruikt/ongebruikt wo bijfrankeringen, afstempelingen, vaneteiten (missende kleuren/foutdrukk 
zeer kleurrijk, ook bergen met gebruikte poststukken Hele leuke uitzoekpartij voor een paar cent 
stuk" Compleet gefotografeerd op wwwfilatelit 
16124 Irak 1918-1989. Prijs: € 35( 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Irak 1918-1989 in 3 stockboeken Goed gevulde stock 
ook beter materiaal zoals (Michel) blok I A " , 18**, 2A**, 2B*', 3**, goed dienst etc Hoge cat waa 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie 
16205 Italië 1852-1944. Prijs: € 2.65C 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië en gebieden 1852-1944 in Borek album Collectie bevat, 
veel beter materiaal zoals (Yvert nos) 63 83-86, 117-120*, 146-151 (Manzoni), 156-162, 209 
213-222, 263-271,339-343, 368-373, 386-395, luchtpost 1, 2, 3-9, 21-24, 25* (>), 26-31A, 32-38 
47, 64-67, 78-83*, 84* (I), port 20-21, 25-26, pakketzegels 1-6 (no 1*), etc Tevens leuk Italiaanse 
bieden aanwezig, zoals Fiume 57-68*, 96-109*, espress 1-2*, etc Collectie in zeer mooie kwa 
zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filateln. 
16163 Italië 1863-1978. Prijs: € 52f 
Gebruikte collectie Italië 1863-1978 in Davo album Zeer goed gevulde collectie in mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelit 
16148 Italië 1925-1992. Prijs: € 1.57 
Vrijwel complete postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1925-1992 m 4 Kabe albi 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 209-212,213-222", 244-250*, 270-271**,. 
343*/o, 346-356*/o 378-385*/o, 386-395*/o 396-405*/o, luchtpost 3-9**, 10-11", 21-24', 25' 
3 1 " 32-38" 42-47**, 48-49**, 64-67** 69-75**, 78-83**, 91-95*', 96-101", etc 

Compleet gefotografeerd op www.flIatelK 
16225 Italië ca. 1863-1982. Prijs: € 12; 
Voornamelijk gebruikte collectie Italië 1863-1982 in insteekboek Bevat veel materiaal, waaronder 
beter Compleet gefotografeerd op www.filatelit 
16272 Japanse bezetting Filippijnen. Prijs: € 10( 
Ongebruikte en gebruikte collectie Japanse bezetting Filippijnen op albumbladen in map Zelden 
geboden Compleet gefotografeerd op www filatein 
16121 Nederland 1852-1977. Prijs: € 1.70C 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1977, WO (cat NVPHjno 1,2 4 , ; 
len gebr, 212-219, 229-231, 244-247, 356-373, 356a-d, 402B-403B, 536-537", LP 12-13** en 
Davo album Compleet gefotografeerd op www.filatelii 
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6263 Neder land 1852-1979. Pr i js : € 4.250,00 
ieheel gebruikte, in de hoofdnummers complete collectie in nogal diverse kwaliteit, met alle topnum-
lers als de goede 10 gulden zegels, jubileum 1923, ook 61 b/c gebruikt, verder roltanding compleet 
i-gaats ongebruikt, getint), port incl 67a/68b, dienst incl armenvïet, brandkast sene (ongebruikt), 
lokken incl Legioenblokken (blokken lopen t/m 1969), luchtpost incl 12/13, postbewijs, internenng 
/2(nr 2 ongebruikt) en de telegramserie (incl de schaarse 25ct, deze ongebruikt, dun plekje), in Dave 
e luxe album Cat w circa 22 500 euro'" Compleet gefotografeerd op vmw.filatelie.net 
6213 Neder land 1852-1992. Pr i js : € 500,00 
ingebruikte en (voornamelijk) gebruikte collectie Nederland 1852-1992 in 4 Lindner albums met bla-
en t/m 1999 Aardig gevulde collectie met leuk jaren 30, 50, afgestempelde Amphilex velletjes, aardig 
)ltanding port etc Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
6149 Neder land 1929. Pr i js : € 275,00 
ostfrisse veldelen van 10 van de Mercunus luchtpost zegels Nederland 1929 op stockblad Cat 
aarde 800 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
6128 Neder land 1939-2010. Pr i js : € 900,00 
oornamelijk postfrisse collectie Nederland 1939-2010 in 2 Importa albums Vanaf 1959 is de collec-
3 vrijvïel compleet en bevat zeer veel nominaal Compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
6202 Neder land 1945-2003. Pr i js : € 750,00 
ostfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1945-2003 in 4 Davo luxe albums Collectie is vanaf 
959 zo goed als compleet en bevat veel extra materiaal (zoals losse zegels uit velletjes, Amphilex vel-
n extra combinaties etc) Zeer veel nominaal matenaal' 
6265 Neder land 1961-2009. Pr i js : € 950,00 
genschijnlijk complete, postfnsse collectie Nederland 1961-2009 in 2 insteekboeken Nominaal ca 
150 euro, dus ver beneden de postkantoorprijs' Compleet gefotografeerd op www.filateile.net 
6197 Neder land 2000-2007 FDC's . Pr i js : € 175,00 
omplete, onbeschreven collectie FDC s Nederland 2000-2007 in Importa FDC album Collectie loopt 
an E422 t/m E548 Cat waarde ruim 850 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
6210 Neder land en geb ieden 1852-1960. Pr i js : € 200,00 
ngebruikte en gebruikte collectie Nederland en gebieden 1852-1960 in Holland album Collectie be
at aardige bnefkaarten en ook wat aardig klassiek materiaal maar in gemengde kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
6127 Neder land en ko lon iën. Pr i j s : € 1.200,00 
srzamelaarsnalatenschap Nederland en kolomen in 12 banden en los in doos Bevat o a nominaal in 
anfallen, betere oudere senes, luchtpost, port kindblokken engros etc Ook wat buitenland aanwezig 
6223 Neder land FDC's 1950-1980. Pr i js : € 200,00 
ollectie FDCs van Nederland 1950-1980 in Davo FDC album Bevatoa 4 17,18,26,28,29,144a, 
j3a etc Tot nummer 80 voornamelijk beschreven, daarna voornamelijk zonder adres Cat waarde 
i 1700 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
S198 Neder land FDC's 1953-2006. Pr i js : € 550,00 
itgebreide collectie FDC's van Nederland 1953-2006 in 4 Importa FDC albums Collectie loopt van 
14 tot E542 en is tussen no 90 en 542 op 1 envelop (129a) na compleet en onbeschreven Cat 
aarde ca 3000 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
BI 26 Neder land g roo t ronds tempe l s . Pr i js : € 1.500,00 
oos met 6 insteekboeken met een collectie grootrondstempels van Nederland, op datum verzameld 
et veel mooie afdrukken en dure stempels Collectie bevat ca 7000 zegels 
5169 Neder iand perf ins. Pr i js : € 150,00 
ap met klem stockboekje met 158 roltandingzegels van Nederland met perfins 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
5155 Neder iand pos tzege lboek jes 1964-1977. Pr i j s : € 525,00 
)stfrisse, complete collectie postzegelboekjes van Nederland 1964-1977 Collectie bevat dus ook al-
dure boekjes van no 6 en 9 Cat waarde ruim 1780 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
3160 Neder land pos tzege lboek jes 1964-1984. Pr i js : € 600,00 
]llectie postzegelboekjes van Nederland 1964-1984 in insteekboek Collectie bevat ook betere boek-
5 en veel boekjes met telblok Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
3206 Neder land ro l tand ing 32. Pr i js : € 3.700,00 
jn van de zeldzaamste zegels van Nederland, de no 32 dnegaats roltanding in mooie ongebruikte 
/aliteit met certificaat Nederlandsche Keunngsdienst 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
>276 Neder iands Indië 1864-1948. Pr i js : € 1.150,00 
lornamelijk ongebruikte, goed gevulde collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Kabe album 
jllectie bevat veel goed matenaal zoals 1 ' , 2*, 5*, 37*, 61*, 97', 98*, 149-159* (Bandoeng), 34', 
6*, port 1* 2*, 3*, 9*, dienst 7', brandkast 1-7* etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea aanwezig 
it waarde ruim 6300 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
>114 Neder iands Indië 1870-1937. Pr i js : € 850,00 
igebruikte collectie Nederlands Indie 1870-1937 op blanco bladen in map Collectie bevat veel beter 
iteriaal zoals 3-16 (zonder 15), 17-22, 23-30, 31-37, 40-47, 48-57, 58-61, 79, 77a, 129-134, 160-
6, 205-210, dienst 1 -7, 8-27, brandkast 1 -7 etc Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
>280 Neder landse Ant i l len 1949-2006. Pr i js : € 750,00 
istfrisse, ogenschijnlijk complete collectie Nederlandse Antillen 1949-2006 in dik Schaubek album 
)llectie bevat ook blokken en boekjes Cat waarde ruim 3600 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
i125 N ieuw Zeeland 1977-1997. Pr i js : € 400,00 
stfrisse en gebruikte stock Nieuw Zeeland 1977-1997 in 3 dikke insteekboeken Veel matenaal, 
laronder reeds NZ $ 800 (ca 450 euro) nominaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
1212 Noo rd en Zu id Amer ika . Pr i js : € 250,00 
igebruikte en gebruikte collectie Noord en Zuid Amenka in oud album Collectie loopt tot ca 1960 en 
vat leuk klassiek matenaal Leuke snuffelpartij Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

16188 Noorwegen 1960-2006(1) Pr i js : € 1.000,00 
Postfrisse collectie in 2 albums + extra's, deels dubbel wo gebruikt, verder (oudere) uitgaven op stock-
kaartjes jaarsets t/m 2006 (in totaal 32 jaarsets), enorme berg postzegelboekjes (circa 175 stuks) + 
diversen, in grote doos Enorme cat w en nominale waarde" 
16219 Polen p o r t o p d r u k k e n . Pr i js : € 100,00 
Stockblad met 27 zegels van Polen met diverse porto opdrukken 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16176 Por tuga l 1862-1997. Pr i js : € 1.900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1862-1997 in 2 blanco albums en 3 insteekboe
ken Collectie bevat beter klassiek matenaal en goede senes met ook doubletten Enkele voorbeelden 
(Yvert no's) 20, 22, 23, 25, 334-64*, 383-403*, 547-552*, 612-625*, 663-670*, 688-695*, 770-773**, 
774-788*', 831-834", 837-840" etc Hoge cat waarde' 
16116 Roemenië 1865-1969. Pr i js : € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1865-1969 op albumbladen in map Rommelige collectie 
met stiekem beter matenaal Compleet gefotografeerd op www fiiatelie.net 
16240 Rus land 1979-1993. Pr i js : € 150,00 
Voornamelijk postfnsse stock Rusland 1979-1993 in insteekboek Ook wat gebruikt matenaal aanwe
zig Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16115 Russ isc t ie geb ieden . Pr i j s : € 350,00 
Ongebruikte collectie Russische gebieden op blanco albumbladen in map Bevat o a Batum, 
Azerbeidjan, Armenië, Levant Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
16123 S ingapore 1948-1992. Pr i j s : € 700,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Singapore 1948-1992 in 2 insteekboeken Goed gevulde 
stock met ook veel beter materiaal Hoge cat waarde, ideaal kavel voor wederverkoop' 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16233 Sur iname 1938-1988. Pr i j s : € 200,00 
Voornamelijk postfnsse (iets ongebruikte) collectie Sunname 1938-1988 m Davo album Goed gevul
de collectie met veel materiaal Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16130 Tsjecho-Slowakije port vooriopers tentoonstel l ingscol lect ie. Pri js: e 7.000,00 
Waanzinnige gespecialiseerde collectie van de voorlopers van de portzegels, deels Oostenrijkse port-
zegels met opdrukken of gewone Tsjechische zegels met opdrukken, zeer uitgebreid met HONDER
DEN bneven en DUIZENDEN zegels wo veldeeltjes, opdruk-fouten, verschillende types, halvenngen 
WO op bnef, uitgebreid beschreven in 7 zelfgemaakte albums Unieke collectie van dit zeer schaarse 
materiaal'" Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
16192 Turki je 1863-1994. Pr i js : € 750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1994 in 4 zelfgemaakte albums Leuke col
lectie met o a (Yvert no's) 695-708*, 884-893*', 973-992**, 1060-1074*, dienst, port etc 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16144 Turki je 1865-1990. Pr i js : € 650,00 
Ongebruikte en gebruikte, zeer uitgebreide collectie Turkije 1865-1990 in insteekboek Collectie is o a 
op tanding gespecialiseerd en bevat veel leuk matenaal waaronder veel klassiek Vondsten zeker mo
gelijk Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16140 Turki je 1940-1971. Pr i js : € 500,00 
Bijna complete meest postfnsse collectie (begin iets ongebruikt) incl betere uitgaven, in Schaubek al
bum Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16209 Turki je ca. 1865-1988. Pr i j s : € 1.250,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Turkije ca 1865-1988 in dik insteekboek Collectie is vanaf 1936 zo 
goed als compleet inclusief blokken en bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 779-786' 787-
792* (inclusief 792x), 843-856', 857-867*, 891-912*, 1317A-1332A", 1317B-1332B" (in paren), port 
47-51**, toeslag 61-66", blok 1 ' (2x), 2 " , 3 " (2x), 4"5** etc Cat waarde ca 7000 euro 

Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
16137 Turki je s tempe lve rzame l ing . Pr i js : € 8.250,00 
Schitterende zeer uitgebreide collectie van zegels, bnefdelen, kaarten en bneven, met omschrijvingen, zeer 
grote hoeveelheid en zeer veel schaars materiaal aanwezig zeer veel van gebieden van het voormalige 
Ottomaanse rijk, die later zelfstandig werden als Libie, Salonici, Saoedi Arabie, Smirna, Syrie Jencho, Libanon 
etc etc opgezet in 27 banden + veel literatuur, m 3 grote verhuisdozen Voor de (toekomstige) specialist" 
16239 Turki je. Pr i j s : € 225,00 
Twee insteekboeken met divers gebruikt matenaal van Turkije, waaronder leuk stempelmateriaal en 
fiscaalzegels Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16228 Were ldco l lec t ie . Pr i js : € 2.250,00 
Oude wereldcollectie in oud Schaubekalbum Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no s) Zuid Afnka 
(Bntse compagnie) 4,5,6,7 9,16-22,41,56,67,68 70,71,81, Brunei 1,4,6,9 10,20,21 22,23,36', 37' 
FIJI 9, Hong Kong 57, Negn Sembilan 6', 11,12,13 Perak 26*, Rhodesie 9,10,11,12,13,14, Sarawak 18', 
19* 20' 21',Selangor17*,26,Soedan6,7 Straits Settlements 105 106,109,110, 111, 119, etc 
16147 West Europa 1850-1940. Pr i j s : € 900,00 
Insteekboekje en bnevenboekje met beter matenaal van diverse West Europese landen Bevat o a 
(Yvert no's) Italië 537 (2x), Sardinië 24, Griekenland 143, 145, Turkije 686, België 326-332, 351-352, 
394-400, Frankrijk 151, 152 (2x), 153 (2x), 231, 232, Oostenrijk 117, etc Spannend uitzoekkavel, ho
ge cat waarde Compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
16277 West Europa . Pr i j s : € 150,00 
Doos vol met zakjes met voornamelijk gebruikte nieuwtjes van West Europa Bevat o a België, 
Zwitserland, Luxemburg, Zweden etc 
16180 Zw i t se r l and b lokken . Pr i j s : € 375,00 
Stockboek met betere blokken van Zwitserland, zowel ongebruikt met plakker als gebruikt Bevat ook 
luchtpost 1-2 met keur Cat waarde ruim 2600 euro Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
16181 Zw i tse r land Pro Juventu te en Pro Patr ia. Pr i js : € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Pro Juventute en Pro Patna zegels van Zwitserland in 
2 insteekboeken Compleet gefotografeerd op www.fliatelie.net 

O n z e o p e n i n g s t i j d e n : d i n s d a g t o t e n m e t z a t e r d a g v a n 1 0 . 0 0 t o t 1 8 . 0 0 u u r 

SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 
Vul nu d e bon in e n o n t v a n g e e n j aa r lang k o s t e l o o s o n z e prijslijst 

NFORMATIEBON ^ i iM .s i ^ . . . . j L . ^^ . ^ 

l̂aam 
'^dres 
ostcode 
laats 
ieboortedatum 

Telefoon 
E-mail 
nteressegebieden 

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN: "AL RUIM 45 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND 1 e dag env )E62/E330 incl de schaarse El 29a {<) onbeschreven, 
cat w '06 ruim € 1 150,- plus vele, vele niet getelde extra's zoals 
meelopers € 150 -

2) NEDERLAND ca 1872/ca 2002 fantastische partij RIJP en GROEN om uit te zoe
ken, vol avontuur, incl klassiek, hoge en hogere waarden complete postfr senes, 
onuitgezocht op stempels, plaatfouten etc , etc Veel matenaal, prachtkoop 
voor'n vnendenprijsje' € 195,-

3) NEDERLAND 1864/ca 2000 wat een heerlijke partij/coll om uit te zoeken' Incl 
vele complete postfr senes 50er jaren 573/577, 602/606, 641/645, 671/675 enz 
ook klassiek "rijp en groen" Overzee, buitenland (cat w ruim € 6 000,-) 
Spotkoopjei Nu € 200,-

4) NEDERLAND aantekenstrookjes, zéér gevaneerd, ook oudere op brieven enz , 
enz (ruim 30 000 stuks, rijp en groen en extra "10 rollen è 1000 stuks 
massagoed" Interessante prachtkoop' € 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 postwaardestukken etc penodevanaf ca 1890 grote, veelzijdige 

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

10) NEDERLAND 1852/ca 2008 uitzoekplezier in de overtreffende trapi Coli /partij 
afkomstig van bevlogen filatelist, die met hart en ziel en zaligheid graag ' collec
ties, nalatenschappen om uit te zoeken kocht" Supergezellige ramsch-partij incl 
Overzee en buitenland, veel postfnsse complete series, hoge waarden enz, enz 
"rijp en groen" incl o a ongestempeld nrs 346/349, port, automaatboekjes (goede 
teksten uit de 6 en 9 serie enz , enz) Cat w ruim € 20 000,- Nu € 750,-

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

12) NEDERLAND firmaperforaties, ook buitenland € 1000,-
13) NEDERLAND 1852/ca 2008 dit is HEEL ZEKER de mooiste partij die momenteel 

aan de markt is uitzoekplezier in de overtreffende trap collecties, albums, in
steekboeken, verz restanten incl vele vele complete postfrisse/ongest senes, 
roltanding, hoge waarden, super gezellige ramsch-partij rijp en groen, ook Overzee 
en buitenl, ook vele, vele complete vooroorlogse romantische zegels en senes, 
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,-

14) NEDERLAND penode 1953 - 2005 partij-voorraad-handelarenstock 1 e dag-en-
veloppen, 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,-

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

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

17) NEDERLAND koffer vol met prachtig matenaal zowel postfns als gestempeld incl 
topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete senes en mooi klassiek 
om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessanti 
Cat w ruim € 50 000,- € 2 550,-

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

19) NEDERLAND penode 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,-

20) NEDERLAND automaatboekjes 1964/2003 (xx) enorme studie-verzameling, zeer 
uitgebreid vele vananten, rariteiten, telblokjes, bijzonderheden, ook topboekjes, 
vaak in aantallen ALLE hoofdnummers & ALLE teksten, vanzelfsprekend ook de 
schaarse teksten uit de 6 en 9 series Door de verz destijds ruim € 20 000,- be
taald, nu in het geheel in de voordeelaanbieding € 3 500,-

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

22) NEDERLAND 1976/2007 grote handelaren-voorraad jaarsets, PTT-mapjes enz 
in grote aantallen waarvan de aanschafwaarde ruim € 18 000,- bedroeg, zeer ge
schikt voor handel of om goedkoop te frankeren 
Niet te geloven, nu in de voordeelaanbieding € 4 800,-

23) NEDERLAND 1864/1944 (XX) verregaand compl verz in luxe DAVO-CHRISTAL 
album postfns zonder plakker veel topstukken met foto-cert 
(cat w ruim € 50 000,-) Nu € 23 000,-

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

25) NED.NIEUW GUINEA uitzoekpartij incl zeldzame prentbnefkaarten, stempels, 
poststukken cunosa enz enz veelzijdige, belangrijke prachtkoop' € 850,-

26) AUSTRALIË (incl Staten, gebieden etc ) ook Nw Zeeland, gebieden etc) een 
fantastische coli /partij' Uitzoekplezier in de overtreffende trap' 'n Droom van een 
partij die heel zorgvuldig uitgezocht dient te worden, naast prachtig klassiek ook 
talloze compl postfnsse senes € 3 500,-

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

28) BELGIË Spoora/egzegels, postpakketzegels, telegr etc 1879/ca 2000 
belangrijke verz /partij incl vele complete postfr senes, ook opwindend stempel-
matenaal (verz , restanten, dozen, zakjes, abonnementen etc , etc 
incl topstukken) € 1 250,-

29) BELGIË 1849/ca 2000 belangrijke coli /partij € 2 500,-
30) BELGIË 1849/ca 2005 belangrijke verz /partij om uit te zoeken incl mooi klassiek 

en vele, vele postfnsse senes, blokken enz , enz Koffer vol dozen, collecties, zak
jes waarin veel opwindend filatelistisch matenaal vele topstukken Nu het geheel in 
de voordeelaanbieding, met te geloven, zoveel moois' € 5 000,-

31) DENEMARKEN 1854/2000 bijna compl verz overw O incl 
vele topstukken € 500,-

32) DUITSLAND ca 1850/2005 'n droom van een partij/verz , koffer vol matenaal, 
ook veel klassiek, vol avontuur, veelzijdig, geschikt voor vele doeleinden, ook tal
loze complete postfnsse senes en topstukken Fundgrube! 
Cat w ruim € 6 000,- Nu € 200,-

33) DUITSLAND postwaardestukken grote verz € 250,-
34) D.D.R. ca 1948-1990 koffer vol met collecties, bneven, kaarten, curiositeiten etc , 

belangrijke prachtkoop' Nu € 350,-
35) DUITSLAND (inde ruimste zin des woords) 1872/2004 onvoorstelbaar grote, veel

zijdige 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,-

36) DUITSLAND-in-de-ruimste-zin-des-woords grote coli /partij waarin veel zeldzaam 
en ongebruikelijk matenaal, ook klassiek € 8 000,-

37) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) verzameling in ruim 50 albums incl tal
loze topstukken Catw HEEL ZEKER ruim €250 000,-
Topobject' "Once in a lifetime" € 18 000,-

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

39) ENGELAND partij om uit te zoeken, incl mooi klassiek € 320,-
40) ENGELAND O enorme partij/verz om uit te zoeken, ook klassiek, maar daarvan 

geen 'topstukken" € 350,-
41) ENGELAND 1840/ca 1950 gigantische partij om uit te zoeken incl 

veel topmatenaal' Koopje' € 3 500,-
42) ENGELAND 1840/ca 2000 partij/coll groot uitgebreid belangrijk, incl zéér veel 

topmatenaal en, natuurlijk, zoals pnncipieel al onze aanbiedingen, altijd zeer gul, 
royaal "value tor money" € 1 5 000,-

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

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

45) GEHELE WERELD ca 1850 - 2005 collectie, incl mooi klassiek, talloze complete 
postfnsse senes, exotische ongebruikelijke gebieden Fr, Eng , I t , Sp kol in Afrika, 
Zd Amenka, Azie enz , veel los dat nog moet worden uitgezocht, opgezet, incl 
topmatenaal (ruim 200 albums, dozen, insteekboeken, vol, halfvol, leeg incl luxe, 
goed gevulde DavoChnstal albums, totaal ruim 300 000 postzegels, enorme cat 
waarde') Per onderdeel uitgeprijsd oorspronkelijk € 35 000 -, 
cat w hier natuurlijk een veelvoud van € 4 500,-

46) GEHELE WERELD grote voorraad collecties incl 
vele postfns-landen-verzamelingen € 6 000,-

47) GEHELE WERELD immense coli /partij ('n auto vol) in albums 
vol-halfvol-leeg-dozen, zakjes, honderdduizenden postzegels, incl vele exotische 
landen, belangrijk klassiek (ruim 400 albums, insteekb enz) € 1 0 000,-

48) 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 € 75 000,-

49) IERLAND 1922/ca 2000 partij/coll, smikkelen en smullen voor specialist, qua 
franje en sjeuigheid veel interessants boekjes, bneven, bijzonderheden, stempels 
etc , etc Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop' € 720,-

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

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

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

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

54) ITALIË 1860/2000 grote, veelzijdige coli /partij incl eenmaal een 
verregaand complete verzameling Koopje' € 975,-

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

56) LUXEMBURG 1852/2000 grote koffer vol collecties, klassiek "rijp en groen", par
tijen, restanten enz , enz waaruit zéker éénmaal een bijna complete verzameling 
te halen is Hoogst interessante veelzijdige prachtkoop, 
ENORM hoge cat waarde' € 3 000,-

56a) POLEN grote partij/coll € 175,-
56b) PORTUGAL (O/xx/x) gigantische grote, veelzijdige partij/collectie om uit te zoe

ken incl klassiek, postgeschiedenis, ranteiten en talloze complete 
postfnsse senes Belangrijke prachtkoop' € 2 300,-

56c) PORTKOL.&GEB , overw klassiek Mooie coli € 285,-
57) SPANJE twee koffers vol collecties, partijen enz enz incl mooi, 

veelzijdig klassiek, blokken, talloze complete series 
Belangrijke prachtkoop spotkoopje Nu € 1 500,-

58) TSJECHOSLOWAKIJE, incl Slowakije, Tsjechië nieuw & oud 1918 - 2005 partij/ 
coli in 4 uitpuilende koffers, incl veel "creme de la creme" zoals velletjes, zwart-
drukken proeven, varianten, afwijkingen HEEL ZEKER de mooiste collectie die er 
van dit fascinerende verzamelgebied ooit aan de markt was (ook ter ondersteuning 
wat speciaal-catalogi, handboeken) Ten dele is deze uitzonderlijk mooie verzame
ling tentoonstellingsmatig opgezet "once in a lifetime' Oorspronkelijke in delen 
uitgeprijsd € 50 000,- Nu in de voordeelaanbieding € 15 000,-

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

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



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

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

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

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

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

66) ZUID EN MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 koffer vol fantastisch filatelis

tisch materiaal, een ware hoorn des overvloeds van fantastisch mooi klassiek 
Belangrijke prachtkoop' € 5 500,

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

68) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen" waann veel 
prima matenaal "Fundgrube"' (oorspronkelijk al REDELIJK geprijsd voor 
ca € 6 500,, spotkoopje) € 1 000,

69) ZWITSERLAND ca 1860/2005 belangrijke collectie/partij in 2 uitpuilende koffers, 
een ware hoorn des overvloeds" Normale verk w in delen per onderdeel 
ruim € 20 000, Nu het geheel voor een klem prijsje "in de voordeelaanbieding" al 
blijft het natuurlijk wel een belangrijk bedrag € 2 500,

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

71) ZWITSERLAND grote voorraad collecties € 15 500,

72) thema: CHURCHILL, Kennedy etc gigantische verzameling zeer veelzijdig waarin 
ook vele cunositeiten en zeldzaamheden Belangrijke prachtkoop' € 210,

73) thema: MOTIEVEN opruimingspartij zeer grote en kleinere samenstellingen 
pakketten zoals 1000 versch Ruimtevaart, 1000 Dieren enz enz ook vlaggen, 
schaken schilderijen, sport, militair, vogels Ook veel complete series, blokken 
Verkoopwaarde per pakket los in alle redelijkheid € 3 500,

(tienduizenden en tienduizenden zegels) Spotkoopje' Nu € 350,

74) thema: PADVINDERIJ verz om uit te zoeken incl poststukken, pr bnefkaarten 
incl zeer oud matenaal, ook div exclusief resp zeldzaam, zeer 
mooie veelzijdige prachtkoop' € 257,50 

75) thema: PADVINDERIJ (scouting) bijzondere, belangrijke collectie, veelzijdige, 
incl bijzonder klassiek, bneven, kaarten, proeven enz , ook wat mogelijk 
vals/dubieus matenaal € 1 800,

76) thema: RUIMTEVAART ruim 5000 postzegels, ook curiosa Nu € 155,

77) thema: VLIEGTUIGEN ballonvaart. Zeppelin gigantische, veelzijdige partij

collectie oude ansichtkaarten, postzegels Fokker, KLM Schiphol bneven, 
Cinderella's enz , enz ook fantasie, getekend, met handtekening, histonsch maten

aal (totaal ruim 8000 stuks") Hoogst interessante prachtkoop' € 1 500,

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTiSCH 
78) AANDELEN (oude) en obligaties vanaf ca 1850 wat een leuke collectie' Vele lan

den, gevarieerd, incl decoratieve zeldzaamheden (ruim 300 stuks) € 175,

79) AANDELEN (oude) verzameling/partij incl doubletten waarin vele mooie decora

tieve stukken zeer gevarieerd en hoogst interessant' Ruim 250 stuks, 
prachtcollectie' € 295,

80) AANDELEN (oude) vanaf ca 1850 verz mcl doubletten incl talloze decoratieve 
en spectaculaire schoonheden, ook USA Conf States enz , enz (4570 stuks) 
Spotkoopje' € 3 500,

81) AANDELEN (oude) partij/coll gehele wereld incl doubletten incl talloze zeldzame 
topstukken, decoratieve exemplaren zoals Conf States Ver Staten enz , 
enz 15000 stuks Nu € 1 0 000,

82) BANKBILJETTEN Gehele Wereld penode ca 1900/1990 verzameling incl schaar

se en betere biljetten van vele landen incl ook doubletten € 200,

83) BANKBILJETTEN Gehele Wereld periode ca 1910/2000 mooie verzameling 
meest zeldzamere & betere biljetten, ook geschikt voor de meer gevorderde 
verzamelaar prachtkoop' € 250,

84) BANKBILJETTEN Hele Wereld vanaf ca 1938 partij/coll rijp en groen, om uit te 
zoeken, veelal unc en incl betere biljetten, ook Nederland, Overzee (ruim 2000 
stuks) € 375,

85) BANKBILJETTEN partij om uit te zoeken, vele landen, incl doubletten en 
eenzijdig massagoed maar ook oude zeldzaam en ongebruikelijk matenaal 
(ca 1800 stuks) € 450,

86) BANKBILJETTEN Hele Wereld penode ca 1910/2000 collectie/partij om uit te 
zoeken, diverse kwaliteiten, veel zeldz bilj toppertjes enz , enz geschikt voor vele 
doeleinden zoals handel, wederverkoop, prima winstmogelijkheden 
(ruim4000biljetten, ten dele opgezet in speciale albums) Nu € 950,

87) BANKBILJETTEN Duitsland Noodgeld enz incl ook wat Oostenrijk collectie incl 
rariteiten, vele ongebruikelijke en zeldz heden enz (ruim 3000 stuks) € 2 150,

88) BANKBILJETTEN Nederland mooie verzameling incl doubletten € 5 000,

89)BANKBILJETTEN Nederland ca 1914/1990 belangrijke, verregaand complete ver

zameling incl veel topmatenaal, ook doubletten, gemengde kwaliteiten veel goede 
biljetten UNO, P en Zf Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop, 
beleggingsobject van de 1 e orde' € 12 500,

90) ESPERANTO bijzondere verz ansichtkrtn , etiketten, stempels, curiosa 
enz € 200,

91) GAS EN ELECTRAPENNINGEN (oude) mooie collectie van dit geweldig interes

sante verzamelgebied incl oude prentbriefkaarten van gasfabrieken (ruim 500 pen

ningen incl ook veel massagoed  dat thans ook heel schaars aan het 
worden is  hoge cat waarde' Koopje' € 250,

92) JUDAICA vanaf ca 1900 veelzijdige, uitgebr coli prentbriefkaarten enz , enz incl 
klassiek postz synagogen enz enz (ruim 1500 postz en honderden honderden 
(oude) ansichtkaarten incl vele topstukken) € 600,

93) KON.HUIS NEDERLAND en buitenland (prentbnefkrtn etc) prachtige verzameling 
waarin veel prachtig klassiek materiaal, zeer veelzijdig en ongebruikelijk geheel, 
fantastisch om uit te zoeken' Topobject waarin veel klassiek materiaal van grote 
schoonheid' € 200,

94) LUCIFERSMERKEN lucifersdoosjeetiketten coli € 150,

95) LUCIFERSMERKEN enz mooie, veelzijdige verzameling incl klassiek € 225,

96) LUCIFERSMERKEN lucifersdoosjeetiketten grote, belangrijke 
coli /partij mol klassiek € 250,

97) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc twee enorm grote dozen met 
onuitgezocht matenaal, zeer interessant en veelzijdig incl prachtig en spectaculair 
klassiek Vele duizenden en duizenden stuks, vele, vele avonden uitzoeken, avon

turen en genieten' € 400,

98) LUCIFERSETIKETTEN en merken etc grote coli incl klassiek 
topmatenaal € 2 500,

99) MILITARIA collectie waann o a Ie en 2e wereldoorlog, censuur, fotomateriaal, 
prentbnefkaarten, curiositeiten, postgeschiedenis, propagandamatenaal etc , etc 
zeer veelzijdig en interessant' € 315,

100) MOLENS Nederland grote belangnjke verzameling zeer gevaneerd overwegend 
op oude en zeer oude ansichtkaarten mol vele klassieke zeldzaamheden 
o a ook watermolenverzameling (belangrijke prachtkoop') € 850,

101) MUNTEN Nederland proofsets in blauwe en bordeauxrode verpakking 1982/2001 
(verk w ca €500, 20 jaarsets 100% compleet) € 295,

102) MUNTEN etc betaalen reclamepenningen etc (overw Nederland) gezellige, 
grote onuitgezochte verz /partij van dit fascinerende verzamelgebied 
Gaspenningen, boordgeld, automatiek en telefoonpenningen etc , etc (zeer geva

neerd ruim 2000 penningen w i talloze hoog genoteerde topstukken, incl zilver, 
cat w resp aanschafw ruim € 6 000,) Nu € 400,

103) MUNTEN/penningen/postzegels etc Gehele Wereld en z g "numismatische 1 e 
dagomslagen" enorm grote coli /partij merendeels in de sfeer van z g Franklin

Mint uitgaven, penningen veelal massief zilver van een hoog gehalte. Wereld 
Natuur Fonds, Jaar van het Kind etc , etc (oorspronkelijke uitgifte/abonnements

waarde HEEL ZEKER ruim € 10 000,, nu gaat alles voor een kleinigheidje 
de deur uit) € 700,

104) MUNTEN  BANKBILJETTEN Nederland coli /partij incl UNO, vele schaarse 
gezochte biljetten (cat w ca € 5 000, plusplus) Nu € 1 400,

105) MUNTEN Nederland periode ca 1850/2000 waarin vele mooie oude zeldzame 
stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer 
geschikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie, veilinghouder etc 
Spotkoopje' Belangrijke prachtkoop' € 3 000,

106) MUNTEN (euro) gigantische, belangnjke, stockvoorraad, incl zilver en vele goede 
en zeldzame sets zoals Vaticaan, San Marino, Monaco enz , enz 
Interessant voor beurshandelaar, prima winstmogelijkheden € 5 000,

107) MUNTEN Nederland 1800/ca 1980 grote, belangrijke 
verzameling/handelarenvoorraad incl talloze zeldzaamheden € 10 000,

108) MUNTEN en penningen, overw Europese landen uitsluitend ZILVER (veelal 
925/1000 maar ook 800/1000 en 720/1000) het betreft een 
"eigen verzameling" incl mooi belangrijk klassiek, talloze zeldzame topstukken 
(ruim 15 kg) € 11 000,

109) MUNTEN penode 1750/2005 belangrijke verz Nederland en buitenland 
incl veel zilver in ruim 40 draagtassen, ook doubletten, talloze topstukken, 
ook goud € 1 5 750,

110) NAPOLEON (thema) veelzijdige verz prentbriefkaarten, postzegels enz , 
enz € 185,

111) PRENTBRIEFKAARTEN enz partij om uit te zoeken "rijp en groen", zowel 
modern als oud incl topografie (prov Zeeland'), fantasie, vele aantrekkelijke 
thema's (ruim 8500 stuks) Interessante prachtkoop' € 395,

112) PRENTBRIEFKAARTEN ca 1900/2000 partij/coll 'rijp en groen" veel uitzoek

plezier, oud  nieuw  topografie  motieven  kleur  zwart/wit incl veel z g 
"massagoed" maar door de hele collectie ook vele betere kaarten zoals oude 
stations, molens, dorpsgezichten (ruim 10 000 stuks) Nu € 500

113) PRENTBRIEFKAARTEN enz thema filmsterren, artiesten, toneel, popgroepen 
enz , alles ongineel uit de tijd Greta Garbo, Marlene Dietrich, Zarah Leander, 
Beatles, alle tijden, alle landen, veel zw/w, ook kleur (ruim 5 000 stuks, 
incl doubletten) Nu € 550,

114) PRENTBRIEFKAARTEN (oude en oudere) collectie/partij om uit te zoeken overw 
Nederland topografie incl vele stads en dorpsgezichten incl interessant stem

pelmatenaal en vele topstukken (ruim 8000 kaarten waarvan minstens 3000 stuks 
oudere zwart/wit, zeergeschikt voor handel wederverkoop veilinghouder etc , 
etc Prachtkoop' € 1 000,

115) PRENTBRIEFKAARTEN vanaf ca 1899 grote, seneuze topcollectie kerken, ge

meentehuizen, dorpsgezichten van Nederland inclusief talloze kleine en kleinere 
dorpen, zowel zw/w als kleur, ten dele alfabetisch in albums opgezet, inclusief 
zeldzaamheden, ook van "over de grenzen" (ruim 10 000 kaarten, incl litho en 
fotokaarten) € 1 550,

116) PRENTBRIEFKAARTEN Nederland penode ca 18991925 partij/verz van dorpen, 
steden, maar dan vrijwel uitsluitend TOPKAARTEN en zeldzaamheden, fotokaar

ten, levendige bijzondere exemplaren stoomtrams, kermiskaarten, dus "creme de 
la creme" (het neusje van de zalm) Ruim 1500 stuks € 4 000,

117) Rl JWIELBELASTINGPLAATJES 20er en 30er jaren fantastische coli 
mol doubletten vananten, met en zonder ponsgat (= voor werkelozen) etc , zeer 
gevaneerd, schitterende artdeco ontwerpen geslagen bij Rijksmunt, ENORM hoge 
cat waarde'(130 stuks) € 250,

118) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% compleet plus vele extra's 
zoals met ponsgat (= voor werkelozen) € 850,

119) SPELDJES grote verzameling, incl talloze zeldzaam en ongebruikelijk, 
50er en 60er jaren € 255,

120) STADSPOSTEN Nederland grote verzameling merendeels complete postfrisse 
senes prachtkoop, ENORM hoge cat waarde' € 225,

121) STADSPOSTEN, fiscaalzegels, sluitzegels, Cinderella's perifere filatelie, pnve post, 
hennnenngs zegels, spoor en treinzegels m a w ALLES dat met in een standaard 
catalogus staat in de ruimste zin des woords (ruim 8000 zegels vele motieven pe

riode 1880 1970) Fundgrube' Belangrijke, veelzijdige, hoogst interessante koop, 
véél ongebruikelijk en zeldzaam materiaal) Koopje' € 850,

122) WIJN verz incl etiketten enz , enz klassiek € 200,

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. Pieman Amsterdam ABNAMRO Bankrek.nr: 54.01.81.307 

Telefoon 
0 2 0  626 32 4 3 

Fax 
0 2 0  627 3 8 01 

Email ■ NZ Voorburgwal 3 0 0 
willemtieman@yahoo.com B 1 0 1 2 RT Amsterdam 

mailto:willemtieman@yahoo.com
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ZATERDAG 18 FEBRUARI in RODEN (Dr.) 

SPORTCENTRUM DE HULLEN, CEINTUURBAAN ZUID 6, 9301 HX 
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""Bi^^'^^> t: it«- a«!^ 
Grootste eendaagse filateliebeurs van Nederland ! 
► 1500 m2 zaal gevuld met filatelie ► meer dan 50 (inter) nationale standhouders 
► promotiestands (thematische) verenigingen ► taxatiestand (beëdigd taxateur) 

► filatelistische toebehoren ► koopjeshoek ► grote postzegelberg 
► uitgebreid jeugdprogramma ► voldoende gratis parkeergelegenheid 

► G/?/!l 775 PENDELDIENST VAN & NAAR BUSSTA TION RODEN !! 
ZAAL OPEN 10.00 16.00, Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 

Voor alle aanvullende info zie WWW.WBEVENEMENTEN.EU I 
Organisatie: WB Evenementen in nauwe samenwerl<ing met de Filatelistenvereniging RodenLeek e.ö. 

01. 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

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

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@pzhzeist.nl


our partner jor 
PHILATELY &NUIVIISIVIATICS 

CONSIGN TO US! 

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

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

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

For exotic or unusual stamps, covers 

and collections I am your passionate 

reliable partner to contact. 

i^Ly 

UPCOMING AUCTION REVIEW 

21" AUCTION// e'" -10* of February 2012 

For more information visit us on www.auktlonen-gaertner.de 
and www.stamp-auctlons.de (here you can download the 
catalogues and selected collections as pdf) 

.^^—..^ ff£y/l£W 20'" Auction 
(all figures without tax) 

facts and figures you can rely on 

total sale (net before tax) 

start 20 000 € 
Zuschlag 49.000 C 

start 150 000 € hammer 200 000 C start 5 500 € hammer 6.800 € 

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

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


UIT DE WEREL •IVAN DE FILATELIE 
STEVE JOBS TOEPASSELIIK HERDACHT 
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ZEGELS TEGEN 
HET VLOEKEN 

De Bond tegen het vloeken 
verkoopt postzegels! Een 
postzegel Is een geschikt 
middel om meer mensen 
met onze boodschap te 
bereiken. De zelfklevende 
postzegels zijn te gebrui
ken voor post via Post 
NL. Eén velletje bevat 10 
postzegels. 

Een velletje postzegels van 
de Bond tegen het vloeken 
kost € 7 per stuk (inclusief 
verzendkosten). Meer info: 
www.bondteqenvloeken.nl 

In memoriam 

(1955-2011) 

M^^ 
IEDEIÏI.AMO jyPPKISI.ftWB 

iJiäi 
Postzegelvelletje 1 

(pen) 
Postzegelvelletje 2 

(papegaai) 

POSTBODE WAS BRIL KWIJT 

Dat zou je haast denken, 
als je deze kleine briefom
slag goed bekijkt. Mogelijk 
was de man de kluts kwijt. 
Immers, een briefje van 
Shanghai naar een dorp 
in het Groothertogdom 
Luxemburg kwam hij zeker 
met dagelijks tegen. Met 
een inwonertal van heden 
nog geen 2500 zal Wormel
dange http.V/de.wikipedia. 
org/wiki/Wormeldange ze-
ker in 1916 geen "booming 
town" geweest zijn! 
De briefschrijver deed zijn 
best. In duidelijk geschre
ven Frans (de posttaal) 
staat duidelijk Grand 
Duché de Luxembourg. Dat 
kan dus met misgaan zou 
je denken. Toch wel. Het 
envelopje kwam in We-
meldinge bij Goes http:// 
nl.wikipedia.org/wiki/We-
meldinge terecht, zo'n 345 
km van Wormeldange. 
Waar het misgegaan is, is 
moeilijk te achterhalen. 
Evenzo of het poststuk 
uiteindelijk in Wormel
dange werd afgeleverd. 
Geen Luxemburgs stempel 
te bekennen, en ook geen 

Duitse censuur. Dat zou in 
1916 toch moeten! 
Ook retour afzender is 
nergens te vinden. Iemand 
een idee wat er met de 
brief gebeurd kan zijn, nu 
hij toch opduikt? 
Debrief heeft natuurlijk 
een hele reis gemaakt van 
China naar Europa. Van 
Shanghai naar Peking, dan 
met de trein (tremstempel 
Peking-Moukden No.l) 
-huidige naam voor Mouk-
den IS Shenyang, Noord
oost China) en verder via 
de Trans Siberische spoor
lijn naar Petrograd (het 
huidige Sint Petersburg). 

Aldaar gestempeld en ge
censureerd. Waarschijnlijk 
is het daar mis gegaan, en 
IS het stuk naar Nederland 
verzonden in plaats van 
naar Luxemburg. Maar 
toen: in Petrograd stond 
natuurlijk geen postzak 
klaar voor Wemeldinge! 
Dit dorp is nu ongeveer net 
zo groot als Wormeldange: 
ca. 3100 inwoners. 
Dus ook in Nederland moet 
iemand z'n bril niet op zijn 
neus gehad hebben! Be
halve het poststempel We
meldinge, staat nergens 
op de omslag Wemeldinge 
geschreven! 

Men wist bij de censuur 
geen raad met het en
velopje, en zo reisde het 
stuk diverse kantoren af. 
Hierdoor is een combi
natie van Nederlandse 
censuurstempels ontstaan 
die men niet snel weer op 
één envelop tegenkomt! 
Een eenregelig stempel 
Censuur Gepasseerd en 
m violet in cirkel C.Z. en 
m kastje een grote Z. Stuk 
voor stuk geen zeldzame 
stempels. Maar samen op 
één briefomslag 

René Hillesum 

Magyar Posta heeft met 
de uitgifte van het Steve 
Jobs postzegelvelletje een 
filatelistisch nieuwtje in 
het leven geroepen. Het 
genummerde herden
kingsvelletje IS voorzien 
van een geperforeerde 
foto en is uitgegeven in 
een beperkte oplage. Het 
zal beschikbaar zijn in 
een speciale houder voor 
verzamelaars van filatelis-
tische rariteiten. 
Het geperforeerde ontwerp 
van het velletje is voorzien 
van een portret van Steve 
)obs. Aan de rechterkant 
van het ontwerp is de 
inscriptie "In memoriam 
Steve Jobs 1955-2011" en 
links onderaan de inscrip
ties "EMLÉKfv" en "Com
memorative Sheet". De 
nummering is verticaal af

gedrukt aan de bovenkant 
rechts en Magyar Posta he1 
logo rechts onderaan. Dit 
velletje kan alleen worden 
aangeschaft als onderdeel 
van de herdenkmgskaart. 
Er worden 5.000 exempla
ren gedrukt, ontworpen 
door Barnabas Baticz, in 
de Staatsprinters Ällami 
Nyomda en de drukkerij 
Con-X. De geperforeerde 
grootte van het portret in 
de herdenkingsplaat is 40 
x 31,5 mm en de externe 
ongetand formaat is 90 x 
70 mm. Het souvenirvel
letje kan niet gebruikt 
worden als postzegel. 
De uitgiftedatum was 28 
november 2011 en kost HUF 
1.000, ofwel €3,33 
Email: philately(5)posta.hu 
Meer info: 
www.posta.hu/enqlish 

fmf^r^'''-^Wm' " ^ 

HALVE EEUW WNF 

Afgelopen jaar bestond 
het Wereld Natuur Fonds 
vijftig jaar. De wereld
wijd onder de afkorting 
WWF (World Wild Fund 
for Nature) werkzame 
organisatie heeft in de 
afgelopen halve eeuw, 
met medewerking van 
vele postadministraties, 
meer dan 2.000 postze
gels laten verschijnen. In 
het j ubi leumjaar werken 
meer dan dertig landen 
mee aan een speciale 
WWF-uitgave. 
De zegels hebben van
zelfsprekend altijd een 
onderwerp dat betrekking 

heeft op de flora of fauna 
van het land, dat de zege 
uitgeeft. 
Uitgiften waarop uiter
aard WWF's bekende 
pandabeeldmerk niet 
ontbreekt. 
Zo kwam bijvoorbeeld 
eind oktober St. Helena 
met een serie WWF-zegel; 
(35.40,50 p.) en een blo!' 
je (t 1.50). Hierop staan 
verschillende afbeeldin 
gen van de lipvissoort 
Bodianus insularis. 
Informatie over de zegels 
van het WWF vindt u op 
www.wwfstamp.com 

i 
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lURYLID: LEGENDARISCHE MEERKAMPER 

'Heer, Gij knutselt toch 
angerdangewoonlijkaan 
leze figuur", zei de engel 
Is dienstdoende referent 

ïan de goede God, die al 
inds zes scheppingsdagen 
jveruren deed. 
)aarop antwoordde de 
joedeGod: "Heb jij het 
Destelformulier gezien en 
jelezen, wat daar allemaal 
ïan speciale wensen wordt 
mmeld ? De gestalte moet 
lientallen bewegende on
ierdelen hebben, waarop 
nen meer kan laden dan 
)p elke andere rug. Hij 
noet in staat zijn om zich 
urenlang te bewegen in 
en gebukte houding en 

iat zowel in een verstik
cende als in een toch
ge lucht. Zijn zenuwen 

noeten zo sterk zijn als 
cabels. Daarnaast heeft 
ij de kwaliteiten van een 

jerfecte psychotherapeut 
)m de bombarie van een 
eestelijk banket met even
veel bravoure te doorstaan 
Is de bittere kritiek, die 

lem ter plaatse zou willen 
vernietigen. De figuur moet 
chter vooral twee paar 
igen hebben." 
Behoort dat dan tot het 
tandaardmodel?", vroeg 
Ie engel. 
)e goede God wilde zich 
net zijn antwoord niet 
inden, maar gaf toch de 

'olgende bedenkingen 
nee: "Aan dit uitzonderlij

AATSTE ZEGELS VAN 
AAYOTTE 

ifgelopen 
lecember 
ersehenen 
Ie laatste ze
(els van Mayotte die door 
Ie posterijen op het eiland 
/erden uitgegeven. Hier
nee kwam een einde aan 
en periode van ongeveer 
eertien jaar, waarin het 
ranse overzeese depar
ment enkele honderden 

egels met een eigen 
mdsnaam heeft laten ver
hijnen. Veelal waren het 

egels met een thematisch 
ntje. Sinds 1 januari 2012 
laakt de eilandengroep 
1 de Indische Oceaan, 
Is vijfde overzees Frans 
epartement, gebruik van 
e Franse zegels. Dit is ook 
et geval met de depar
ïmenten FransGuyana, 
lartinique, Guadeloupe 
n Reunion. 
p de laatste 'zelfstan
ige' zegels van Mayotte 
;aat een visverkoper met 
jn klanten en een zegel 
iet erop de eilandjes Les 
ots de Nord. 

ke model moet men wel een 
speciale uitrusting toeken
nen. Hij moet immers als 
filatelistisch meerkamper 
ingezet worden en een echt 
manusjevanalles zijn. Eén 
paar ogen dient voor het 
normale kijken; het schep
sel heeft een bijkomend 
paar nodig om in de kortste 
tijd honderden kleine 
prentjes, zogenaamde 
postzegels, te registreren 
en direct de kleinste ver
schillen te herkennen. Wie 
weet of twee paar ogen wel 
voldoende zijn, als men be
denkt dat het een voordeel 
zou zijn als deze superman
nen van de filatelie ook de 
keerzijde van de prentjes 
zouden kunnen bekijken en 
beoordelen." 
Voor de zoveelste keer 
begreep de dienstdoende 
engel wat voor moeilijke 
opgave God zich weer op 
de hals gehaald had. 
Daarom trok hij hem zacht
jes aan de mouw en zei: 
" O Heer, ga slapen en ga 
morgen verder." 
"Ik kan niet stoppen, nu 
ik bijna mijn doel bereikt 
heb. Ik stel meer en meer 
vast dat ik bijna zover ben 
om een schepsel te creëren 
dat op mij zal gelijken, 
tenminste wat een aantal 
belangrijke gaven betreft. 

zoals de alwetendheid, al is 
het dan ook alleen maar in 
het bereik van de filatelie. 
Ik heb wel nog moeilijk
heden met de almacht: hij 
moet toch almachtig zijn, 
als hij elke tentoonsteller 
de beoordeling wil geven 
die elkeen zich wenst." 
Tijdens al deze gesprekken 
had de goede God aan zijn 
schepsel gewerkt. 
En zo scheen de engel 
gepast rond het ontstane 
jurylid te lopen en hem van 
alle kanten te bekijken. 
"Zal hij dat dan allemaal 
kunnen presteren, wat 
men van hem verwacht?", 
vroeg de engel. Als hij met 
dit bezwaar gerekend, 
antwoordde de Heer: "Ik 
ben juist bezig om hem de 
nodige taaiheid te geven. 
En ik weet ook al, hoe ik 
het moet doen. Ik zal hem 
voorzien van een dik vel en 
zo dat zijn medemensen het 
helemaal niet kunnen zien." 
Zo gezegd, zo gedaan. De 
lieve God scheen met zijn 
schepsel tevreden te zijn en 
hij leunde behaaglijk in zijn 
beklede zetel achterover, 
om zich klaar te maken 
voor de komende zondags
rust. Want zodra er genoeg 
bestellingen binnenkomen, 
kan de massaproductie 
beginnen. 

Albert Haan 

GESLAAGDE MONACOPHIL 2011 

Monaco, de mondaine 
badplaats in het zuiden van 
Frankrijk was traditioneel 
het eerste weekeinde van 
december gaststad voor 
een nieuwe editie van 
MonacoPhil. Ditfilatelis
tisch evenement, alge
meen beschouwd als de 
tweejaarlijkse hoogmis van 
de filatelie, was ook nu weer 
om duimen en vingers bij af 
te likken. Onder voorzitter
schap van de Belg Patrick 
Maselis die met de editie 
2009 als kersverse voorzit
ter zijn visitekaartje afle
verde, heeft deze elitaire 
club een ware transformatie 
ondergaan. Toen sloeg hij 
de filatelistische wereld 
met verstomming met niet 
alleen de wondermooie ere
salon "België en kolonies", 
maar ook met de uitgave 
van prachtige naslagwer
ken die meermaals  terecht 
 bekroond werden. Ook de 
editie 2011, met als eregast 
de Royal Philatelie Society 
of London, was een streling 
voor het oog. De eresalon, 
gevuld met uittreksels 
uit verzamel ing van de 
leden van "de Royals" en 
voorafgegaan door een 

selectie uit de verzameling 
van Queen Elisabeth II, vak
kundig samengesteld door 
Mr. Michael Seffi, toonde 
nog maar eens aan hoe 
verscheiden onze hobby 
kan zijn en hoe grenzeloos 
de mogelijkheden om 
aan filatelie te doen deze 
vrijetijdsbesteding wel te 
bieden heeft. Enkel de cre
ativiteit van de mens (en de 
financiële mogelijkheden) 
blijkt deze grens te bepalen 
en niet zozeer het gebrek 
aan beschikbaar materiaal. 
Monacophil20ii is echter 
meer geworden dan de 
eresalon en de zogenaamde 
"100 gems" of filatelistische 

OUDE AMBACHTEN OP ZEGELS 

Tradities zijn de levendige 
erfenissen uit het verleden 
invloed die altijd hebben 
op het heden. Romfilatelia 
heeft door middel van 
de gezamenlijke uitgifte 
postzegels tussen Roe
menië  Hong Kong twee 
traditionele ambachten uit 
de twee landen belicht. 
Bewaard uit de oudheid is 
de Roemeense traditie van 
het eieren schilderen met 
Pasen. 

De rijstbeeldjes dateren uit 
de periode van de Tang
dynastie (6ioe eeuw voor 
Christus). 

De postzegels van de 
uitgifte illustreren, een
voudig en suggestief, deze 
twee ambachten. 

Vanwege het in omloop 
brengen van de postze
gels biedt Romfilatelia 
verzamelaars filatelistische 
albums in een beperkte 
oplage van 800 stuks, 
inclusief het blok van twee 
speciale postzegels van 
deze uitgifte. 

Uitgiftedatum was 24 
november 2011. Meer info: 
www.romfilatelia.ro 

VHMR«« VOLVO POSTZEGELS 

Het leuke 
JJL"«»'!' IXH'" van de Ne

■ZWmw////A derlandse 
post is dat je je eigen post
zegels kunt ontwerpen. Na 
eerder al het Volvoforum. 
nl logo en de steigerende 
eland op een postzegel 
te hebben gezet is nu de 

eerste uit een serie Volvo's 
verschenen. De Volvo 
PV445/P210 Duett heeft 
de eer. Postzegels zullen 
gebruikt worden voor het 
frankeren van bestellingen 
in de VolvoPlaza webshop 
en velletjes van tien zegels 
zijn daar ook te bestellen. 

wereldzeldzaamheden. 
Traditioneel stelde het vei
linghuis Köhler/Corinphila 
er zijn nieuwe edities van de 
uitgave 'Editions d'Or" voor 
(w.o. "Nederland 1852: de 
Bouwe Brandsma verza
meling"). Stuk voor stuk 
parels van naslagwerken 
die een plaats verdienen 
in de bibliotheek van elke 
filatelist. Een boeiende uit
eenzetting over Philapedia 
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(www.philapedia.com), 
een gegevensbank die een 
zeer nuttig werkinstrument 
blijkt voor elke posthisto
ricus, toonde aan dat het 
internet wel degelijk een 
dankbare hulp kan zijn voor 
onderzoek binnen de filate
lie. Tenslotte werd de ASCAT 
Grand Prix toegekend aan 
zijn Prinselijke Hoogheid 
Albert II van Monaco voor 
zijn jarenlange steun aan 
de promotie van de filatelie. 
In zijn toespraak bena
drukte de Prins dat filatelie, 
ondanks de wijziging in 
het gebruik van commu
nicatiemiddelen, symbool 
staat voor cultuur, erfgoed, 
traditie en kennis. Mona
cophil 2011 heeft zijn deuren 
gesloten en de editie 2013 
zal in het teken staan van 
"Zweden" met als mogelijk 
gast de New York Col lectors 
Club. 

Pol Wijnants 

o>. 
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VERZAMELCEBIED EDERLAND 
Samenstelling' Rem Bakhuizen Van Den Brmk 
E-TTiail: dz1ewon@xs4all.nl 
Website'www.galeoptix,nl/|ila/druktech.htm 

DECEMBERZEGELS 

Net als elk jaar verschenen 
de Decemberzegels eind 
november, de 22ste vorig 
jaar, m hangblokken van 
20 zegels. Eveneens als 
vorig jaar in drie versies 
met verschillende logo's! 
De PostNL versie, de Albert 
Heijn versie en de Kruid
vat/Trekpleister versie. 
Opvallend is thans echter 
het formaat van de zegels: 
25,3 X 20,8 mm! Ofwel het 
formaat van de langlopen
de Kon. Beatrixzegels en 

de Nikkels-bijplakzegels. 
De zegels zijn gedrukt in 
zeskleuren offset op de 
Müller-Martmidruk-
aan-de-rol pers van )oh. 
Enschedé Security Print 
te Haarlem. De vierkleu
ren CMYK, ofwel cyaan, 
magenta, geel en zwart, 
daarbij een goudkleur en 
daarbovenop de fosfor 
L-vormige balk. 
Op de achterzijde is met 
zeefdruk een zilverkleurige 
balk aangebracht over 

een krascode. Kras en Win! 
De zegels zijn zelfklevend 
en met behulp van een 
slit-plaat voorzien van een 
'tanding'. De oplage is zo
als gebruikelijk behoorlijk 
hoog: 10.678.000 blokken 
- ofwel berekend op zo'n 
200 miljoen poststukken! 
De artikelnummers en 
productbarcodes zijn per 
versie verschillend: 
PostNL3ir66i en+72139; 
PostNL 311662 en +72153 
voor de driestuks-verpak-
king; Albert Heijn 311663 en 
+72191; Kruidvat/Trekpleis-

1 ter 311664 en+72214. 
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DE IOC NIKKEL 

In deze tijd van veran
derende posttarieven 
kunnen bijplakzegels nog 
steeds nuttig zijn! Ook al 
zijn de meeste zegels thans 
van een cijferaanduiding 
of een bestemmingsaan
duiding voorzien! 
Niet helder is nog steeds 
- en daar blijft PostNL ken
nelijk bewust onduidelijk 
over - of het bij een aan
duiding behorende aan
koopbedrag ook verder 
mag worden meegeteld! 
Bijvoorbeeld 46c voor '1 

Nederland' telt wel of niet 
mee als 46c voor '1 Europa' 

i d.m.v. bijplakken 33c of 
van 49c voor 'Wereld'? 
Moet bij de Decemberzegel 

I [nu 36c waard] 14c bijge-
' plakt worden na 6 januari 

2012? 
Op de website www.postni. 
nl/voorthuis/klanten-
service/postbezorging-

i feestdagen/vraag-en-ant-
^ woord/ staat ondermeer te 

lezen "Tot wanneer mag ik 
mijn kerst- en nieuwjaars
kaarten versturen met de 

Decemberzegel erop? 
Dit mag tot en met 6 
januari 2012. Daarna moet 
u bijfrankeren tot het stan
daard tarief van Nederland 
1. Dittarief is pen januari 
2012 €0,50." 
Kan ik de Decemberzegels 
ook gebruiken voor kerst
kaarten te verzenden naar 
het buitenland? 
Nee, voor kerstkaarten 
naar het buitenland dient 
u gebruik te maken van de 
postzegels met Europa of 
Wereld tarief. 
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Voor de decemberzegels 
geldt kennelijk wel, dat 
ze 36c f ran keerwaarde 
vertegenwoordigen! Maar 
voor dezelfde zegels naar 
hetbuitenlandnietüü 
We zijn daarmee - al weer 
ruim een jaar - in de situ
atie beland, dat er geen 
ECHTE postzegels meer be
staan! Postzegels in de zin 
van niet alleen bruikbaar 
qua plaats en tijd maar 
ook qua combineerbaar
heid! Vóór juli 2010 was 
een f ran keerbedrag samen 
te stellen 29C+10C+3C+2X2C 
= 46c. 77c = 44C+3X10C+3C, 
etc. met postzegels waar
op stond 29c, 44c, 2C, 3C, 
5c en IOC. Evenmin kun je 
met een pakketpostzegel 
je aangetekend zending 

frankeren! Bijna alle zegel 
nu zijn te vergelijken met 
deze pakketpost-, aange
tekende- en expressepost 
postzegels die vooralsnog 
buiten elke postzegelcata 
logus worden gehouden. 
Misschien een goed idee 
voor de volgende NVPH-
catalogus! Alles wat na 
juli 2010 is verschenen in 
aparte back-of-the-book 
categorieën. 
Inmiddels zijn de blokken 
van 10 X IOC ontwerp Nik
keis in de versie met het 
PostNL logo al sinds begini 
november aanwezig bij 
sommige verkooppun
ten! Wel moeten de oude 
blokken met het TNT Post 
embleem eerst worden 
opgemaakt! 

PERSOONLIJKE DECEMBERZEGELS 

Via de website kunnen ook 
persoonlijke december-
postzegels gemaakt worden 
in resp. blokken van tien 
gegomde- of rollen van 100 
zelfklevende zegels. 
De vastkader zegels zijn 
gedrukt in offset - net als 
bij de hangblokken op 

de Müller-Martini druk-
aan-de-rol pers van )oh. 
Enschedé Security Print te 
Haarlem. Het zegelformaa' 
is het voor de persoonlijke 
zegels wel gebruikelijke 
40x30mm. 
Kosten €7.95 per blok of 
€45 per rol van 100! 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.galeoptix,nl/%7cila/druktech.htm
http://www.postni


VERZAMELCEBIED BELGIË 
Samenstelling

Jan Borluut 

BhLGIÉ BELGIQUE 

Art 

BELGIQUE B E U T I Ê 

Olim, 
"J 

BELGIËBELGIQUE BELGIQUE BELGIË 
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iELGISCHE TRAPPISTEN 

)p 16 januari 2012 ver
chijnt een blokje met 6 
egels (1 Europa) (=990) 
net afbeeldingen van 
Il verse trappistenbieren, 
'an links naar rechts de 
rappisten soorten Achel, 
hlmay, Orval, Rochefort, 
Vestmalle en Westvlete
en. 

r zijn nog maar zeven 
liekken in België waar het 
rappistenbier wordt ge
irouwen onder de naam: 
Achel" van de Achelse 
;luis in HamontAchel, 
Chimay" van de Abdij 

OnJ 

NotreDame de Scourmont 
in Chimay, 
„Orval" van de Abdij van 
Orval in Villersdevant
Orval, 
„Rochefort" van de Abdi) 
NotreDame de Saint
Rémy in Rochefort, 
„Westmalle" van de Abdij 
van OnzeLieveVrouw 
van het Heilighart in 
Westmalle, „Westvleteren" 
van de SintSixtusabdij in 
Westvleteren. 

Daarnaast nog in het 
Nederlandse „La Trappe" 
van de Abdij Koningshoe
ven in BerkelEnschot. De 
bierglazen zijn van vernis 

BELGIË BELGIQUE 

iHtMfe % 

BELGIQUEBELGIÊ 

IVtsbüiei 

voorzien. Opmaak van het 
blaadje MVTM (Myriam 
Voz en Thierry Martin). 
De postzegels zijn gedrukt 
op in offset bij de Zegel
werkplaats te Mechelen. 

Het zegelformaat is 
formaat 3  27.66x40.2mm 
 met een perforatiemaat 11 
1/216/23 tanden hor./vert. 
Aan onderzijde doorlo
pend, aan de bovenzijde 
een gat naar de blokrand 
doorlopende perforatie. 
De meest linkse en rechts 
zegel is aan een kant niet 
getand. Productbarcode 
rechts bovenin op het 
blok. 

CALENDRIER 
MAYA 

MAYA 
KALENDER 

MAYA KALENDER 

Op 16 januari 2012 verschijnt een 
blok met 5 dezelfde zegels van (1 
Wereld) (= 1.09) met een fragment 
van een in relief uitgevoerde Maya 
kalender uit de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis m Brus
sel. Opmaak van het blaadje MVTM 
(Myriam Voz en Thierry Martin). 
De postzegels zijn gedrukt op in 
offset bij de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is formaat 
3  40.20x27.66mm  met een 
perforatiemaat 111/2 23/16 tanden 
hor./vert. Aan Imker, boven en 
onderzijde doorlopend, aan de 
rechterzijde een gat naar de blok
rand doorlopende perforatie. 
Productbarcode onderin op het 
blok. 

TARIEFSWIJZIGING ' * * ' ^ 

Niet alleen In Nederland gaan de 
posttarieven omhoog. In België 
gaat het binnenlandse tarief van 
61c naar 65c, Europa van 93c naar 
99c en Wereld van 103 naar 109c. 
Alles bij afname van 5 of meer 
zegels tegelijk. Los 10c extra! | 

FABELWEZEN  JEUGDFILATELIE 

Op 16 januari 2012 ver
schijnt een hangblokje 
met 10 verschillende 
zelfklevende zegels van (1) 
(= 0.65). Ontwerp Marijke 
Meersman 
Afgebeeld zijn een meer
min, weerwolf, eenhoorn, 
draak, amphiptere, pe

gasus, griffioen, centaur, 
sphinx en een harpij. De 
postzegels zijn gedrukt 
op in rasterdiepdruk bij 
de Zegelwerkplaats te 
Mechelen op een Goebel 
drukaanderol pers 
en voorzien van een slit
tanding. 

CREATURES FABULEUSES • FABELWEZENS 
Info Urifs? www.bpost.be/tarifs ■ Info tarieven? www.bpost.be/tarleven 

I I I lllllllilllll llll II 
SPECIMEN 

I I I lllllllilllll llll 
412885ll003734 

genormaliseerde zending OSOgr. lx ( j ) 
■.im.ij.i.ij..tjj.i.ii.i.i.ifi!aM B I (^ 

^J^^i 
BELGIOUE BELGIË \ \ BELGlëptgasus 
DEk^lVLUC DEkUIE IS BELGIQUE p̂ ga.. 

(*\ sphinx 

^ — BELGIQUE 

http://www.bpost.be/tarifs
http://www.bpost.be/tarleven
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EEN ZONNIG MIDDELPUNT 
De Duitse post heeft vorig 
jaar twee mooie zegels 
uitgegeven die als paartje 
een goed overzicht van 
het zonnestelsel geven. 
Johannes Keppler ontdek
te 400 jaar geleden dat 
de planeten volgens met 
een bepaalde regelmaat 
rond de zon draalen. De 
zon is het middelpunt en 
daaromheen draaien de 

verschillende planeten. 
Op de achtergrond zie je 
de Melkweg, het spiraal
vormig sterrenstelsel 
waarin ons zonnenstelsel 
zich bevindt. Nog geen 
honderd jaar geleden ont
dekte Edwin Hubble dat er 
naast deze Melkweg nog 
andere sterrensystemen 
in het universum zijn. 
Dankzij de naar Hubble 

DEENS WINTERVERTIER 
De tekenaar Claus Bigum 
maakte tekeningen over 
het leven van de Denen 
in de winter. Hij deed dat 
met een knipoog. Vier 
van die tekeningen zijn te 

zien op postzegels van de 
Deense post. En wat doet 
men zo al in de winter? 
Naast het voeren van de 
eendjes en lekker inge
pakt een hondje uitlaten, 

houden Denen volgens 
Bigum van ijsvissen en 
badderen In een ijswak. 
Brrr 

genoemde telescoop zijn 
de mooie plaatjes van de 
verschillende planeten 
mogelijk. Herken je ze? 
Linksonder zie je duidelijk 
de aarde en Saturn us 
met de ringen is ook 
niet te missen. Volgens 

de beschrijving van de 
Duitse post zijn verder 
Jupiter, Venus, Mercurius, 
Neptunes, Uranus en de 
maan afgebeeld. We zijn 
benieuwd of er iemand 
is die ze allemaal weet te 
benoemen. 

OEPS, POSTCROSSING FOUTJE 
In het artikel over Postcrossing in De Posthoorn van 
november staat een foutje. Het adres van Toons web
site over Postcrossing is niet www.postcrossing.com 
maar http://postcrossing.jouwweb.nl Ga gauw maar 
eens kijken of dit iets voor jou is. 

VAKANTIE IN PURMEREND 

wijk aan Zee  Badplaats 

Het thema van de 27ste 
Dag van de feugdf ilatelie 
Is Vakantie. Hoe staat het 
met jullie verzameling? 
Het schijnt dat er in het 
hele land hard gewerkt 
wordt om mooie inzen
dingen naar Purmerend te 
sturen. Jullie hebben toch 
ook al dit grote postzegel
feest in je agenda staan? 

ALAND EERT SUCCESVOLLE STRIPTEKENAAR 
De jaren dertig van de 
vorige eeuw worden ook 
wel de gouden jaren van 
de strip genoemd. In de 
Verenigde Staten maak
ten striptekenaars de ene 
na de andere strip met 
helden die beroemd zijn 

M^H^ 

geworden. Stripfiguren 
als Batman en Superman 
komen uit deze periode. 
Een van de succesvolle 
striptekenaars uit die tijd 
was Paul Gustafson. Hij 
was afkomstig van het ei
land Aland, dat bij Finland 

hoort. De postdienst van 
het eiland heeft postze
gels uitgegeven met drie 
van zijn meest bekende 
helden: The Arrow, The 
Phantom of the Fairen 
Alias the Spider. The Ar
row vocht tegen onrecht 

en gebruikte daarbij niet 
alleen zijn belangrijkste 
wapen, een pijl en boog, 
maar ook hypnose. Ook 
The Phantom of the Fair 
probeerde mensen te 
beschermen tegen kwaad. 
Hij had een laboratorium 
onder een kermisterrein 
van waar hij opereerde. 
Alias the Spider was in het 
dagelijks leven iemand 
die behoorlijk van het le
ven genoot, maar het niet 
kon aanzien dat eerlijke 
burgers werden bena
deeld door criminelen. 
Net als The Arrow was zijn 
wapen een pijl en boog. 

Wist je trouwens dat de 
opening wordt verricht 
door de Commissaris van 
de Koningin in Noord
Holland, Johan Remkes? 
DeDagvandeJeugdfi
latelie wordt gehouden 
tijdens FILAMANIFESTATIE 
2012, die op 21 en 22 april 
plaatsvindt in het jan 
van Egmond Lyceum, 
Hoornselaan 10, 1442 AX 
Purmerend. 
KOM ALLEMAAL!!! 

FILAtt/^NIFESTATie 2012 
OAS von de JEUSÖFIUTELie 

in eert 

ilari'i 

Purmerend, 21 en 22 april 

TOESTEMAAING 
Het overnemen van artikelen uit j 
De Posthoorn is toeaestaan. maa 
alleen met bronver.._, 

http://www.postcrossing.com
http://postcrossing.jouwweb.nl


'v/orcit er w>»el eeKS b i j JuLLLe 
xaKgebeLdl? T>o.fc j e dleKkt: "WLe 
<aK dlaar KOU ziJK?" Bij ry»ij 
jebeurcie dat . 
Zv\ LWr voKcA Uet 
ÏLO'K ervarlKg^ 
i a t Ik dlackt: 
Aaar scUrljf i k 
>eK post iegeL

/erUaaL over. 

en bestelauto 
)p een middag stopte 
r bij ons huizenblok 
en auto. Ik zag dat 
oevalllg, omdat ik m de 
euken de katten eten 
an het geven was. Er 
warnen drie mannen 
It. Ze Hepen direct inde 
chting van een zijstraat 
n ik zag ze met meer. 

aar waren ze weer 
c stond weer bij het 
iam.néé, nietopde 
Itkijk, toen ik de man

en weer aan zag komen 
)pen. Wat zouden ze 
Deken, dacht Ik. Mis

:hlenzijnzedeweg 
ivijt of zoeken ze een 

PO LS KA / ,8" 

bepaald huisnummer. 
Voordat Ik het in de ga

ten had, werd er bij mij 
aan gebeld. 

Een aardige man 
Voor mijn neus stond 
een aardige man. Hij 
groette mij vriendelijk 
In het Duits. De twee 
andere mannen zag ik 
niet. Ik keek de man aan 
en wachtte tot hij wat 
zou gaan vragen. In de 
Duitse taal vertelde hij 
het volgende verhaal. 

Een lange reis 
Hij en zijn vrienden 
(die ik niet meer zag) 
waren die dag vanuit 
Polen naar Nederland 
gekomen. Het was een 
lange reis geweest, en ze 
waren moe. Zijn vraag 
was: "Hebt u misschien 
een kamer voor ons om 
te slapen?" Ik vertelde 
hem, dat Ik die niet had. 
Maar je begrijpt wel, 

dat Ik het daar moeilijk 
mee had. Want als Ik 
een hele dag in de auto 
had gezeten, zou Ik óók 
wel verlangen naar een 
warm bad en een gezel

lige kamer om uitte 
rusten. Maar helaas, ons 
huls is geen hotel. 

Waar waren die andere 
twee? 
Nu lees je wel eens In de 
krant van die verhalen 
over inbrekers. Soms 
doen ze het zo: eentje 
belt aan de voordeur 
en de andere boeven 
rennen om het hülsen 
komen door de tuindeur 
binnen! Vreselijk. Nu zag 
ik in deze vriendelijke 
heer absoluut geen boef, 
maar je weet het nooit. 
Dus terwijl Ik gezellig 
Duits babbelde met deze 
Pool, wierp Ik stiekem 
toch een blik de kamer 
in. Daar zaten de poezen 
mij aan te kijken: niks 
aan de hand, zeiden ze. 

Wat kwamen ze doen? 
Waarom rijden drie 
Poolse mannen op een 
doordeweekse dag 
naar Nederland om een 

slaapkamer te vragen? 
Daar wilde ik meer 
van weten, en jij ook, 
natuurlijk. Wij gaan hier 
In de buurt aan het werk, 
vertelde hij. Er werken 
zoveel Poolse mensen in 
Nederland, we kunnen 
hier goed verdienen. Dat 
iszo, dat weet Ik ook. 
Vrienden van mij heb

ben hun huis door Poolse 
arbeiders laten opknap

pen, het Is prachtig 
geworden. En wérken 
dat die Polen doen! Ze 
beginnen 's morgens 
om 7 uur, even lunchen 
om 12 uur en dan weer 
doorwerken tot 's avonds 
7 uur. In zes weken was 
hun huls klaar. 

In de bouw, in de tuin

bouw en waar maar 
mensen nodig zijn 
Bij mij in de buurt staan 
veel kassen. Daar wor

den tomaten, paprika's 
en andere groenten 
geteeld. Ook zijn er 
kassen waar ze bloemen 
kweken. Kortom, bij mij 
indebuurt Is heel veel 
werk. Dus ook voor deze 
mannen, gelijk hebben 

ze dat ze hierheen ko

men. Er is in de buurt een 
hotel voor Polen, ver

telde Ik hem. Hij lachte. 
"Dat Is te duur", zei hij. 
"We proberen gewoon 
of we bij mensen inde 
buurt kunnen logeren. 
Soms lukt dat, dan zijn 
we goedkoop uit." 

1 iivm^.. 
B ^ 
a ■ ' Ä , . . ^ . . ^ m 
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Verder op zoek 
Ik begreep Inmiddels 
dat deze mannen bij alle 
huizen in de buurt aan

belden om te vragen of 
iemand een kamer voor 
ze had. Ik vind het heel 
slim, en ik weet zeker dat 
dat ook wel zou kunnen 
lukken. En nu mijn vraag 
aanjullie: wat hadjij 
gedaan als iemand had 
aangebeld met deze 
vraag? Laat jij ze binnen 
en bied je ze een kamer 
(jouw kamer?) aan? Mijn 
verhaal is een postze

gelverhaal geworden. 
Heb jij ook wel eens iets 
meegemaakt waar je een 
postzegelverhaal van 
kan maken? Doen! 

Succes er mee! 

(yuje*^^ VJ(V>V 
OJfM«. 
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THEMATISCH PANORAMA JUNIOR 
HELIKOPTER, HELIKOPTER, MAG IK i ^T JE MEE OMHOOG? 

^ ^ 

TTie Life and Times of 
HerMajestv Queen Elizabeth The Queen Mother 

Heb je de titel herkend? De tekst komt uit een liedje dat we zorigen 
toen ik klein was. Regelmatig zie of hoor je er wel eentje overvliegen: 

'een helikopter (i). Ze zijn goed te herkennen aan het ratelende geluid 
dat ze maken. De politie maakt vaak gebruik van helikopters bij zoek
acties, traumahelikopters trekken erop uit om zwaar gewonde patiën
ten op te vangen en ook het leger maakt veel gebruik van helikopters. 
Wist je dat een helikopter eigenlijk gewoon onder de vliegtuigen valt? 
Maar dit heel bijzondere vliegtuig kan recht omhoog opstijgen of lan
den en heeft hierdoor geen start- of landingsbaan nodig. Ook kan een 
helikopter midden in de lucht stil blijven hangen en opzij of achteruit 

vliegen. Deze dingen kan een "gewoon" vliegtuig allemaal ook niet. 

Een stukje geschiedenis 
De eerste persoon die een 
helikopter ontwierp en 
bouwde was de beroemde 
kunstenaar en weten
schapper Leonardo Da 
Vmci(2,3) Maar Zijn 
heli kopter was geen suc
ces en kwam met van de 
grond Letterlijk Bijna 400 
jaar later inspireerden zijn 
tekeningen Igor Sikorsky 
In 1909 en 1910 begon de 
Oekraïense luchtvaartpio
nier aan de bouw van twee 
helikopters, maar deze 
twee helikopters waren 
geen succes omdat er in 
die tijd nog geen motoren 
waren die licht en sterk 
genoeg waren om een 
helikopter van de grond te 
krijgen De toekomst voor 
zijn helikopters zag er met 
zonnig Uit Hij besloot zich 
te richten op de bouw van 
vliegtuigen Zijn meest 
succesvolle bouwsels 
waren twee zware bom
menwerpers die volop 
werden ingezet tijdens de 
Eerste Wereldoorlog Na 
de oorlog vluchtte hij naar 
New York. Daar bouwde hij 
verschillende vliegtn»€n 
Pasindej^ren'3oj&^on 

weer j|4f! zijn droom, 
iet bouwen van een 

helikopter, te werken Op 
14 september 1939 maakte 
hij zijn eerste testvlucht 
met de eerste helikopter 
ooit (4,5) 

Alle soorten en maten 
Helikopters zijn er, net 
als gewone vliegtuigen, 
m heel veel verschillende 
soorten en maten Zo 
heb je onder de militaire 
helikopters de Apache (6), 
een echte gevechtsheli
kopter die gemaakt is om 
grondtroepen luchtsteun 
te geven en verkennings
vluchten uitte voeren, 
en de Chinook, een grote 
helikopter met twee roto-
ren bovenop, die speciaal 
ontworpen is om troepen 
en materieel te vervoeren 
van en naar het slagveld 
De Chinook is met geschikt 
als gevechtshelikopter en 
heeft aan boord dus ook 
maar een beperkt aantal 

zelfverdedigmgswapens 
De Westland Lynx is een 
van de wendbaarste 
helikopters ter wereld en 
kan ook salto's achterover 
Uitvoeren Naast gebruik 
door het leger, de politie 
en als ambulance (7) 
worden helikopters ook 
gebruikt voor perso
nenvervoer Vorstelijke 
personen kunnen zo mak
kelijk en snel van de ene 
naar de andere plek reizer 
(8) Maar ook gewone 
burgers maken gebruik 
van helikopters Boorplat-
formen zijn vaak lastig te 
bereiken, dus de beman
ning wordt bijna altijd me 
een helikopter ingevlogen 
Ook de kustwacht gebruik 
vaak helikopters om langs 
stranden te patrouilleren 

Traumaheli 
In Nederland vliegen 
verschillende traumaheli' 
rond (9) Deze helikopters 
worden bemand door 
een piloot, een arts en 
een verpleegkundige Hei 
grote verschil met een 
ambulance is dat een hel 
kopter vaak veel sneller tt 
plaatse kan zijn dan een 
ambulance Ook beschikt 
een traumaheli over een 
arts, terwijl een ambu
lance alleen een verpleeg 
kundige en een chauffeur 
aajjfcoord heeft Een arts 
kari*ên mag veel meer dai 
een verpleegkundige, en 
zo kan een traumaheli ve« 
meer hulp bieden dan eer 
ambulance In Nederland 
wordt alleen als de patien 
in extreem kritische 
toestand is de patient me 
de traumaheli vervoerd 
Anders wordt de patient 
gewoon met de ambu
lance vervoerd, omdat 
de traumaheli's erg klem 
zijn In andere landen, 
waaronder Engeland is 
vervoer met de traumahe 
wel gebruikelijk omdat 
vervoer via de weg naar 
afgelegen gebieden vaak 
zo veel tijd kost dat het 
veiliger is de patient via c 
lucht te vervoeren 

Amy Groeneveld 
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ANTWOORDEN PUZZEL OKTOBER 20ii 

Dit zijn de antwoorden van 
de puzzel van oktober 2011: 
1. Ongeveer 30 ml; 2. 
Olifant, leeuw, Afrikaanse 
buffel, jachtluipaard, 
neushoorn; 3. Koning Mug-
gestutz; 4. Steven Spiel
berg; 5. Twee hoorns; 6. 
Fictieve eiland Sodor; 7. De 
Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij. 

Na loting heeft Sam Nouv/ens uit Maarssen een 
prijsje gewonnen. 

Gefeliciteerd! 

PUZZEL JANUARI 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
Hoeveel krabben trekken er in het najaar naar de 
noordkust van Kersteiland om te paren en eieren 
te leggen? 
Welke taal spraken de mannen die bij Willeke op 
de stoep stonden? 

3. Wie ontwierp de eerste helicopter? 
4.Wat is een Apache? 
5. Wie opent de Dag van de Jcugdfilatelie 2012? 
6. Wat is de naam van de telescoop die mooie plaat

jes van planeten mogelijk maakt? 

Stuur je antwoorden voor 1 maart 2012 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent t, 1447 PT 
Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL lANUARI te vermelden. 
Graag f ilatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

1 f 11 

V^ïï 

^^^^^mir dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

j i t : ^ De postzegelclub 
l van JFN op internet: 
p de StampKids Club. 
Surf naaf www.stampl<ids.org p^ 

JORIANWINT 
JUNIOR COLLECTOR AWARD 

Een leuk bericht uit 
Boskoop. Jorian Eijkel-
boom heeft de Junior 
Dutch Collector Award 
gewonnen. De prijs werd 
hem m november tijdens 
de Verzamelaarsbeurs 
uitgereikt, jorian (15) heeft 
een mooie verzameling 
over valken en weet er 
veel over te vertellen. Aan 
het Algemeen Dagblad 

vertelde hij: "Ik houd van 
de natuur en van vogels, 
dus dat werd mijn speci
aliteit. En het leuke is dan 
nog verder te specialise
ren. Daarom verzamel ik 
nu alles over valken. Het 
onderwerp roofvogels 
Is heel breed en dus is 
het beter je te beperken 
tot éen onderdeel". Wie 
nieuwsgierig is naar de 

verzameling van Jorian 
moet straks naar Purme
rend komen, want hij doet 
natuurlijk ook mee aan de 
Dag van de Jeugdfilatelie. 
We hopen dat hij daar 
net zo succesvol is als in 
Utrecht. 

WIST JE DAT-
...er ieder jaar in het na
jaar ongeveenoo mil
joen (!) rode krabben 
van de regenwouden 
van Kersteiland (het 
Australische Christmas 
Island in de Indische 
Oceaan) naar de stran
den aan de noordkust 
van het eilandje trekken 
om te paren en eieren te 
leggen? 
Ze kruipen dan over de 
rotsen, de straten, de 
sportvelden en door 
huizen en tuinen om in 5 
dagen een afstand van 
ongeveer 5 kilometer af 
te leggen. 
Het eilandje lijkt in die 
tijd een groot rood 
tapijt. In die tijd mogen 
er ook geen auto's meer 
rijden op sommige 
wegen. Zo gauw als 
de kleine krabbetjes 
kunnen lopen qaan die 

met z'n allen, weer vele 
miljoenen, vanaf het 
strand de omgekeerde 
weg naar de regenwou
den. 
En dan is het eiland 

weer even helemaal 
roodgekleurd. Pasop 
waar je loopt! 

Toon Oomens 

50c 
AUSTRALIA 
CHRISTMAS ISLAND 
1958-2008 

J l ^ 
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125 JAAR VRIJHEIDSBEELD 

Het Vrijheidsbeeld is het 
bekendste niet-religieuze 
beeld, dat vele malen op 
postzegel is verschenen 
Ontwerper is de Franse 
beeldhouwer Bartholdi 
afb 1 hier aan het werk m 
zijn Parijse atelier met links 
het verkleinde Vrijheids
beeld en een groter model 
van de toorts voor zijn 
gelaat Hij had het beeld 
ontworpen voor de ope
ning van het Suezkanaal 
voor het verlichte Egypte 
als de nieuwe fakkeldrager 
van het Midden-Oosten 
maar de Pasha had geen 
geld Bartholdihadalveel 
uitgegeven aan het ont
werp, waardoor hij moest 
uitwijken naar de Nieuwe 
Wereld Als geschenk voor 
het 100-jarige bestaan 
van de VS en de Frans-
Amerikaanse betrekkingen 
werd het Vrijheidsbeeld 
gekozen Het moest bij 
het havenhoofd van New 
York komen en kon zo de 
duizenden immigranten 
uit Europa verwelkomen 
die op zoek waren naar 
vrijheid en een betere 
toekomst 

Afb 2 toont het hoofd 
van Liberty op de Parijse 
wereldtentoonstelling 
van 1878 Door donaties 
van het publiek kon het 
beeld gemaakt worden De 
schenking liep vertraging 
op doordat het Ameri
kaanse Congres geen geld 
beschikbaar stelde voor 
de sokkel Hier greep de 
nieuwe Amerikaan )oseph 
Pulitzer (1847-1911) afb 3 
zijn kans om bekender te 
worden Hij was in 1862 
naar de VS geëmigreerd, 
vocht mee in de Ameri
kaanse Burgeroorlog en 
was inmiddels succesvol 
als krantenuitgever van de 
New York World, dankzij 
zijn geloof m de vrije pers 

^ Nog bekender werd hij 
o later door de door hem m 
^ 1917 ingestelde Pulitzer-
ce prijzen voor journalistiek 
^ en literatuur De postzegel 
a: afb 3 toont Pulitzer rechts 
^ en links Liberty met een 

van zijn stellingen Our 
Republic and lts press will 
nse or fall together 'Met 
een replica van de toorts 
afb 4 op Madison Square 
Garden slaagde zijn fond
senwerving In Parijs kon 

het 46 meter hoge beeld 
in elkaar gezet worden 
met een gietijzeren skelet 
(afb 5), ontworpen door 
s lands beste construc
teur Gustave Eiffel De 
onderdelen werden na 
deze test verscheept en op 
Bedloes Island afb 6in 
elkaar gezet Op afb 7 ziet 
u de plechtige onthul
ling op 28 oktober 1886 
door president Cleve

land, waarbij de marine 
saluutschoten afvuurde en 
de vele stoomboten hun 
stoomfluiten lieten horen, 
waardoor Liberty letterlijk 
inde mist verdween 
Nadat deze opgetrokken 
was zagen de duizenden 
toeschouwers het 93 meter 
hoge beeld van afb 8 
dankzij de 47 meter hoge 
sokkel 

Er zijn veel kopieën van het 
beeld gemaakt Afb 9 laat 

een van de eerste replica's 
zien uit 1925 uit de tuin van 
het Palais de Luxembourg 
m Parijs Die van afb 10 
dateert uit 1927 met Li
berty op een van de Parijse 
bruggen over de Seme 
Beide kaarten stempel 
Parijs 1937 Afb 11 IS naar 
een kopie in Bordeaux uit 
1939 met stempelmg Bor
deaux Deze replica kent 
een ongelukkig bestaan en 
werd m de Tweede Wereld
oorlog door de Duitsers al 

snel omgesmolten voor hel 
koper voor de oorlogsin
dustrie In 1980 werd het 
opnieuw opgericht maar 
met iedereen waardeert 
Liberty Het werd m 1983 
in brand gestoken door 
vandalen of politieke 
tegenstanders en staat er 
nog steeds gehavend bij 
Afb 12 laat Liberty zien 
met een grote lamp m haar 
rechterhand die het stads
plein van Saint Etienne 
verlicht 



NIEUW BIJ POSTNL 

RODE KRUIS 

Hetpostzegelvel Rode 
<ruis 2012, dat op 30 
anuari 2012 verschijnt, 
taat in het teken van 
EHBO: Eerste Hulp Bij 
Dngelukken. Het Neder-
andse Rode Kruis voert 
ampagne onder het 

Tiotto 'eerste hulp dóór 
edereen, vóór iedereen' 
3m de Eerste Hulpkennis 
jnder Nederlanders te 
/ergroten. Eerste Hulp is 
ulp die leken kunnen 

bieden in afwachting 
van professionele Eerste 
Hulpverleners, zoals de 
ambulancezorg. 
Naast het postzegelvel 
met zes verschillende 
postzegels verschijnen er 
ook een postzegelmapje 
en een eerstedagenvelop. 
De eerste postzegel beeldt 
het schuin geplaatste 
logo van het Rode Kruis 
zo groot af, dat drie van 
de vier armen van het 

HET UITCrFTEPROGRAMMA VAN POSTNL 
VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2012: 

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

27 februari 
Mooi Nederland 2012 
Trompenburg* 

• Mooi Nederland 2012 
Vollenhoven* 
125 jaar Albert Heijn 
125 jaar Leger des Heils 

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

23 april 
Het Nederlandse 
Openluchtmuseum 

21 mei 1 
• Jubileumpostzegels 2012 
•Mooi Nederland2012: ? 
Middachten* j 

• MOOI Nederland 2012: 
Verzamelvel** 

18 juni 
• Nederland in de 

Bosatlas 

*) Alleen verkrijgbaar in 1 
genoemde plaatsen 

**) Alleen het verzamelvel 
is opgenomen in 
de laarcollectie 
Nederlandse 
Postzegels 2012. Het 
programma is onder 
voorbehoud van 
wijzigingen. 

kruis onzichtbaar buiten 
de rand van de postzegel 
doorlopen. Aan de boven
zijde van de verticale balk 
is er een kleurverloop van 
rood naar blauw. 

Op alle drie postzegels 
keert het Rode Kruislogo 
ook op klein formaat 
terug, als symbool voor 
de bijslag van € 0,25. Het 
Nederlandse Rode Kruis, 
opgericht in 1867, helpt 
mensen in nood in eigen 
land en wereldwijd. Het 
Nederlandse Rode Kruis, 
waarbij 35.000 vrijwil
ligers zijn aangesloten, is 
onderdeel van het Inter
nationale Rode Kruis. Deze 
internationale organisatie 
werd in 1863 op initia
tief van Henri Dunant 
opgericht. In 1984 werden 
de gemaakte afspraken 
vastgelegd in het eerste 
Verdrag van Geneve, de 
basis voor het humanitair 
oorlogsrecht. Momenteel 

heeft het Rode Kruis 97 
miljoen Rode Kruisleden 
en -vrijwilligers. 186 lan
den hebben een nationale 
Rode Kruis- of Rode Halve 
Maanvereniging. Het 
Rode Kruis is hierdoor de 
grootste hulpverlenende 
organisatie ter wereld. "Ik 
ben blij verrast met het 
resultaat van de postze
gels", aldus Simone van 
Oosten, marketingcom
municatieadviseur bij het 
Rode Kruis. Het Neder
landse Rode Kruis rekent 
het vergroten van Eerste 
Hulpkennis tot de speer
punten van het beleid. 
Dat doen we met onze 
jaarlijkse campagne, door 
het verzorgen van EHBO-
cursussen, maar ook met 
de EHBO-app voor de 
mobiele telefoon." 

"Een mooie opdracht en 
een spannend ont
werpproces", vindt 
Karel Martens, grafisch 

ontwerper en docent uit 
Amsterdam, het ontwerp 
voor het postzegelvel 
Rode Kruis 2012. Tijdens 
het ontwerpproces kwam 
Karel Martens al snel uit 
op het idee om voor de 
drie postzegels mond-
op-mondbeademing als 
onderwerp en als beeld te 
kiezen. 

Het postzegelvel heeft 
een speciale QR-code, 
waarmee het vanaf een 
smartphone mogelijk 
is de EHBO-app van het 
Nederlandse Rode Kruis 
gratis te downloaden. 
De postzegels zijn, zolang 
de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, via de 
Onlinewinkel op 
www.postnl.nl/collect-
club. 
De geldigheidstermijn is 
onbepaald. 

Het Nederlandse Rode Kruis 
Eerste Hulp dóór iedereen, vóór iedereen 

I OC jRodeKruts J t £* rt O ^ J Rode Kruts ^ £^ (\ 0^ l 
' ^ • ^ • Nederland201T ^ ^ ^ i J l ^ J • Nederland20i7 ^ U / ^ J .» 

l Eerste Hulp « Eerste Hulp 
; dóór iBdwpcn - . . -

Download nu J Rode Kruis 
de gratis EHBO-opp' • Nederlond 

t Eerste Hulo 

I posCnl 

€0,25 :SS^o„+€0 ,25 
i 

Weet wot ie moet doen b\\ een ongeval' 
Kijk op www rodekruis nl 

Informatie over Eerste Hulp 8"71434r'073747" 

'OSTHISTORiE: 1948 

f en toe kom je, als verzamelaar 
aarvan, Nederlandse poststukken 
2gen waarvan het stempel, de af-
ender of de geadresseerde je intri-
eren. Ook een combinatie hiervan 
an aanleiding zijn tot een nadere 
eschouwmg. De postzegel, in dit 
eval NVPH 478, is daarbij soms van 
Inder belang. Dit is het geval bij de 

ierbij afgebeelde envelop, die op 
Vil.1948 door ene heer A.W. Visser 
It Leeuwarden werd gezonden aan 
en Bureau Wederopbouw. Zeer toe-
asselijk hierbij is de stempelvlag, 
'aarin een bouwkraan en de tekst 
Mederland werkt" staan afgebeeld, 
orte tijd was het Bureau gevestigd 
1 Utrecht, vanaf najaan940 in 
mersfoort en m 1942 verhuisde het 
aar Zwolle. Wat schuilde er achter 
at "Bureau Wederopbouw" Welnu, 
it Bureau, voluit Bureau Wederop

bouw Boerderijen (BWB) werd in juli 
1940 opgericht door de Nederlandse 
overheid - onder controle uiteraard 
van de Duitse bezetter - en was tot 
in de vijftiger jaren actief met het 
coördineren van de herbouw van in 
Nederland door oorlogshandelingen 
verwoeste boerderijen. Dat waren 
er méér dan achtduizend, vooral 
in Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg door gevechtshandelingen 
en bombardenmenten. En rond drie
honderd ervan tijdens de meidagen 
van 1940 - hoofdzakelijk in de Greb-
belinie- door preventieve verwoes
ting uit strategische overwegingen. 
De aanschafprijs van dit interessante 
stuk? Eén euro en dertig cent, porto 
incluis Filatelie hoeft 
niet duur te zijn ! 

LuudAlbers 

werk! i_"K"'fo J 

Aan Bureau »tderopbouw 

Veeraliae 6 

Z W O L I S . 

A. W. VISSER 
GronlnaerttreatweB 3 rood 

LEEUWARDEN 

"wm mm 

http://www.postnl.nl/collectclub
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelatitlaan 11.3526 AK Utrecht 
Tele|oon 030-2894290 
Faxo30-z8ooi28 
Internet wwwknbfnl 
E-mail knbf@knbfnt 

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

Voorzitter: 
VTI M Coenen 
Teiefoon 0168-472029 
E-mail vcoenen@knbfnl 

Secretaris: 
A G van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4.034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030-6375200 
E-mail fvanc(enbrmk@knbf nl 

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

Verenigingszalten: 
Vicevoonttter B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail bmol@knbf rtl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail pwalraven@bnbf nl 

Algemene Zaken 
j R1 Greitemann 
Telefoon 030-2894290 
E-mail jgreitemannt^knbf nl 

Algemene Zaken en Projecten 
PLM Teurlmgs 
Telefoon 073-6567680 
E-mail pteurlmgs@knbfnl 

Filatelistische Vorming 
en leugdzaken: 
S| Bangma 
Teiefoon 0187-611542 
E-mail sbangmai^knbf nl 

Communicatie: 
) R Luinge 
Telefoon 0162-517101 
E-mail rluinge@knbf n( 

Coördinator luryzaken: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
E-mail albert haant^home nl 

Webmaster KNBF-site 
(www.knbf.nl): 
) Boon 
E-mail webmaster^knbfnl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
I j M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail e kniese@plar>et nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023-5353624 
E-mail ehrt weeuersig-upcmailnl 
De bibliotheek is gevestigd op 
hel volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek^knbfnl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatieburcau 
Mr w P Hecie 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FC W van Beekum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bondskeuringsc/ienst@planet nl 

Verzekeringen 
informatie bij het Bondsbureau 

STICHTING GSE FILATELIE STELT SPONSORFONDS IN 

De Stichting GSE Filatelie 
heeft tot doel het bevor
deren van ftlatelie-evene-
menten, die gericht zijn op 
promotie van de filatelie en 
het verzamelen van post
zegels. De stichting is een 
samenwerkingsverband 
van KNBF, NVPH en PostNL. 

De Stichting GSE Filatelie 
heeft een bescheiden 
Sponsorfonds ingesteld 
voor de financiële onder
steuning van enkele regi
onale filatelistische eve
nementen in 2012 en 2013. 
Het gaat om evenementen 
die georganiseerd worden 
door een non-profitorga-
nisatie, bij voorkeur een 
bij de KNBF aangesloten 
postzegelvereniging. Het 
Is van belang, dat het eve

nement aandacht besteedt 
aan de promotie van de 
filatelie en het verzamelen 
van postzegels. En dat 
erftlatelistisch materiaal 
verkrijgbaar is. Voorts is 
het belangrijk, dat het eve
nement een positieve uit
straling heeft en positieve 
publiciteit verwerft voor de 
filatelie en de sponsor. 
Een voorbeeld is een 
regionaal evenement, dat 
ter gelegenheid van een 
jubileum door een plaat
selijke vereniging wordt 
georganiseerd. 

De sponsoring bestaat uit 
een financiële bijdrage 
ter grootte van enkele 
honderden tot maximaal 
een paar duizend euro. Het 
stichtingsbestuur stelt de 

ASTAPHIL LIMPHILEX, BEEK ( L B ) 

De beide dagen, 29 en 
30 oktober 2011 van de 
postzegeltentoonstelling 
Astaphil werden goed be
zocht. De gratis entree zal 
daar zeker ook een oorzaak 
van zijn geweest, want ook 
het winkelend publiek op 
de markt in Beek liep naar 
binnen. De gezelligheid 
werd vergroot door de 
opening van de tentoon
stelling met de zingende 
nachtwacht van Beek 'de 
Baeker Kleppermen'. 
Jeugdfilatelie was met een 
stand aanwezig, waardoor 
ook de jeugd heerlijk kon 
snuffelen om postzegels 
de vinden voor uitbreiding 
van de verzameling. En 
de aanwezige handelaren 
hebben naar eigen zeggen 
goede zaken ter plekke 

gedaan. De Philatelist 
heeft zelfs enkele nieuwe 
leden na afloop van de 
tentoonstelling mogen 
verwelkomen. 

De categorie 3 tentoonstel
ling liet zien, dat het heel 
goed mogelijk is om met 
een eenkader inzending 
deel te nemen volgens 
het nieuwe reglement. De 
hoogste bekroning viel 
ten deel aan de heer Huber 
van Werkhoven met zijn 
eenkader inzending 'Het 
drukwerkrolstempel van 
's-Hertogenbosch'. Met 85 
punten, goed voor goud, 
werd met deze inzending 
de hoogste bekroning 
behaald. Om dit te vieren 
werd als ereprijs een fles 
Els bijgevoegd. Als tweede 

hoogte van het sponsorbe-
drag vast, mede op basis 
van de informatie die de 
aanvraag vergezelt. 
Onderbouwde aanvragen 
voor sponsoring kunnen 
schriftelijk worden gericht 
aan het bestuur van de 
Stichting GSE Filatelie, p/a 

Bondsbureau, Zeelant-
laan 11,3526 AK Utrecht 
(email: info@knbf.nl). Een 
sponsoraanvraag moet 
voorafgaand aan het eve
nement worden gedaan. 
Aanvragen worden op 
volgorde van binnenkomst 
behandeld. 

PAUL WALRAVEN TWEE KEER VEERTIG JAAR 

Paul Walraven, bestuurs
lid van de KNBF, vierde 
in november 2011 zijn 
tachtigste verjaardag. 
Hij werd in het Bondsbu
reau te Utrecht verrast 
met een taart, waarop 
met chocoladeletters de 

tekst 'Hiep hiep hoera - 2 
keer 40 jaar' was gespo
ten. Daarmee werd dui
delijk gemaakt, dat Paul 
de energie en inzet van 
een veertigjarige heeft, 
zoals iedereen - die Paul 
kent - wel weet. 

werd de thematische 
inzending' In de schaduw 
van de schacht' samenge
steld door de heer Al Brull 
bekroond met 83 punten. 

goud. Als ereprijs werd de 
bronzen medaille van de 
KNBF toegekend. De GOLF 
wisselbeker ging naar de 
heer W.Meens met zijn 
inzending 'USA Booklets 
1977-2010'. Deze inzendinc 
kreeg eveneens 83 punten 
En de tweede fles Els ging 
naar de heer J. Grispen 
voor zijn inzending 'Finse 
post in oorlogstijd 1937-
1944'. Deze inzending 

werd bekroond met 
[180 punten, goud. 

X Verder werden nog 
3 vier inzendingen ge

waardeerd met goud 
waaruit bleek, dat 
het niveau zeer hoog 
lag. Al met al een zee 
geslaagd evenement 
Aldus een tevreden 
lidvandeorganisatii 

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


ADVIES: NEEM PROEVEN OP IN DE VERZAMELING 

In het vorige nummer 
van ons maandblad is 
op de Bondspagina's 
ingegaan op het advies 
om proeven op te nemen 
in de inzendingen voor 
wedstrijdtentoonstellln
gen. Van een lezer kwam 
de vraag of bijvoorbeeld 
de Franse proeven gelijk
gesteld konden worden 
met de proeven die in het 
artikel werden genoemd. 
Hij overlegde een blokje 
met daarop de afdruk
ken van twee verschil
lende postzegels van twee 
verschillende jaren, een 
zogenoemde 'épreuve des 
timbre poste'. 

Het betreffen twee post
zegels gewijd aan de Dag 
van de Postzegel. De ene 
zegel is uitgegeven op 5 
april 1986 met als afbeel
ding een postkoets van het 
type'ßriska' uit omstreeks 

1830. de andere zegel is 
uitgegeven op 14 maart 
1987 met als afbeelding 
een postkoets van het type 
'Berliner' uit ongeveer 
1837. De afdrukken zijn 
aangebracht op een vel
letje kartonachtig papier. 
De drukker van dit blokje 
is een postzegeldrukkerij 
in Frankrijk. Daarnaast 
toonde de lezer twee losse 
postzegels met dezelfde 
afbeeldingen. 
Het is duidelijk dat dit 
blokje géén proef is van de 
twee zegels. Dit blokje is 
vervaardigd en verkrijg
baar gesteld, nadat de 
twee postzegels waren 
verschenen. Dus de tekst 
onder de afdrukken is op 
zijn minst misleidend. Vele 
tientallen van dergelijke 
blokjes bestaan, vooral 
van de Franse (voorma
lige) koloniën en zijn ook 
volop verkrijgbaar. Ze 
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EPREUVES DES TIMBRES JOURNEE DU TIMBRE 
1986 ET 1987 

CRIE dM TIMMCtKCTB.PIWNCC 

worden ook wel 'épreuve 
de luxe' genoemd. 

*=jwnJUWMBWWIfffiliWI 

Wel of niet opnemen in 
een, bijvoorbeeld the
matische inzending over 
postvervoer? Een inzender 
mag zelf bepalen wat hij 
of zij opneemt. Zo bestaan 
ook blokjes die zijn ver
vaardigd voor ontwerpers 
(épreuve d'artiste) en voor 
de opdrachtgevers. Voor 
deze blokjes, voorzien van 
een handtekening van de 
ontwerper, worden soms 

hoge bedragen gevraagd. 
Deze blokjes kunnen wor
den gerangschikt onder 
filatelistisch maakwerk 
en hebben niets te maken 
met de voorbereidingen 
voor het drukken van de 
zegels. Maar, mits goed 
omschreven, kunnen ze 
worden opgenomen, niet 
als proeven, maar als extra 
documentatie. 

UIT DE NIEUWSBRIEF VAN DE KNBF 

Informatie van PostNL: 
de veranderingen in het 
uitgifteprogramma en 
in de staatkundige sa
menstelling van ons land 
roept een aantal vragen 
op waarop niet iedereen 
de antwoorden paraat 
heeft. Op 10 oktober 2010 
is de staatkundige situatie 
op Nederlandse Antillen 
gewijzigd. Het verza
melgebied Nederlandse 
Antillen is vanaf die datum 
afgesloten. Het eiland 
Aruba had en behoudt 
de'status Aparte'en 
blijft filatelistisch gezien 
ongewijzigd. Curafao en 
Sint Maarten krijgen nu 
ook een'Status Aparte' 
en worden daarmee een 
nieuw verzamelgebied 
met een eigen valuta na
melijk de Antilliaanse Gul
den (tot 2010 en daarna 
de US dollar?). Waarom 
deze landen de US dollar 
gaan gebruiken en wat de 
gevolgen daarvan zijn op 
de zegels, is bij PostNL niet 
bekend. 
De eilanden Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius 
ijn staatkundig gezien 

Nederlandse gemeenten 

en worden 'Caribisch Ne
derland' genoemd. PostNL 
is niet de uitgever van 
de zegels van Caribisch 
Nederland. De eilanden 
hebben eigen Postbedrij
ven. PostNL biedt vanaf 
2012 geen buitenlandse 
jaarproducten meer aan. 
De zegels kunnen worden 
besteld via Collect Wereld 
of de nieuwtjesdienst van 
uw vereniging. Voor post 
naar Caribisch Nederland 
moeten zegels volgens 
buitenlandtarief buiten 
Europa worden geplakt. 
Het tarief voor post vanuit 
het Caribisch gebied naar 
Nederland valt onder het 
beleid van de eigen post
bedrijven van de eilanden. 
Of op de zegels de 1 en de 2 
als tarief wordt vermeld of 
een tarief in valuta is ook 
het beleid van die eigen 
postbedrijven. 

Wilt u op de hoogte blijven 
van de nieuwste ontwik
kelingen en de nieuws
brief van de KNBF digitaal 
ontvangen? Neem dan 
een gratis abonnement via 
de website: www.knbf.nl 

HET IS VALS! MAAR WAAROM? 

De leden van de Bonds
keuringsdienst bestuderen 
o.a. vervalsingen en de 
literatuur over dat onder
werp. Maar, waar sommige 
vervalsingen al meer dan 
100 jaar bekend en be
schreven zijn, daar blijven 
andere een raadsel. 
De drie zegels die hier 
zijn afgebeeld behoren 
tot een groep die meteen 
opvalt. Het kan nauwelijks 
de bedoeling zijn geweest 
om serieuze verzamelaars 
hiermee te bedotten. 
De zegelbeelden zijn in 
gerasterde hoogdruk 
afgedrukt op dun karton 
met een zeer witte coa
tinglaag. Met een stans 
zijn de zegels van elkaar 
gescheiden, m.u.v. twee 
bruggen van 1,5 mm breed 

aan elke zijde. De imitaties 
zijn daardoor gemakkelijk 
van elkaar los te breken uit 
grotere eenheden. Zulke 
grotere eenheden zijn ons 
niet bekend, maar het is 
duidelijk dat deze hebben 
bestaan. Kleine verschui
vingen van de stans t.o.v. 
de zegelbeelden en de 
eveneens meegedrukte 
'afstempelingen' laten zien 
dat elke zegel nietidentie
ke buurzegels heeft gehad. 
Waarschijnlijk zijn deze ze
gels ergens tussen 1890 en 
1920 gemaakt en waren zij 
bedoeld om door kinderen 
gespaard te worden. In die 
periode werden wel vaker 
postzegels afgebeeld 
op verzamelplaatjes en 
prentbriefkaarten. Dat ge
beurde veelal in combina

tie met de afbeelding van 
een wapen, vlag, vorst, 
munten of de postbode 
van een bepaald land. De 
spelling van MEXICO met 
een K doet vermoeden 
dat we de herkomst in een 
Duitstalig land moeten 
zoeken. 
Meer valt er over deze 
zegels op dit moment niet 
te zeggen. Mocht u meer 
over dit type vervalsing 
weten, dan zou de BKD dat 
graag van u horen. 
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Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

Nederland 
Drie prestigeboekjes 
Tot en met juni zullen 
er drie prestigeboekjes 
uitkomen. De prijs ervan 
is onveranderd: € 9.95. De 
exacte inhoud hiervan is 
nog onbekend. 

23 april PR 38 Het Neder
landse Openlucht
museum 

21 mei PR 39 Mooi Neder
land 2012 

18 juni PR 40 Nederland 
in de Bosatlas 

Boekje 23b zonder balkje 
Met boekje 23b, het 
Amphilexboekje, was 
het wel eens helemaal 
mis. Het betrof dan ook 
spectaculaire afwijkingen. 
Zo zijn er boekjes bekend, 
waarbij de vier 5-centze-
gels helemaal ontbreken. 
Boekje ƒ 2.80 noemden 
we dat. Soms waren de 
5-centzegels maar voor 
de helft zichtbaar. Bij an
dere boekjes ontbraken de 
tekst en het andreaskruis. 
Of waren beide maar ge
deeltelijk gedrukt. Kortom, 
mooie misdrukken voor 
de verzamelaar. Ze staan 
ook alle in de afgelopen 
najaar verschenen NVPH-
catalogus. 
Het hieronder afgebeelde 
boekje, waarbij het balkje 
aan de bovenzijde van 
de tekststrook ontbreekt, 
staat er echter niet in! De 
eerste aanvulling voor de 
volgende editie is dus al 
genoteerd. 

¥ 

mooi beschermd onder de 
gom, voort in het album 
van een boekjesverzame
laar. De tekst in het boekje 
'Het recht op hulp en be
scherming' is hier wel erg 
letterlijk van toepassing. 

grens. Zo'n zestien uur 
vaak zigzaggend, over 
viaducten (13) en door tun
nels (21). 
Op 1 oktober gaf Argenti
nië een boekje uit met vier 
postzegels van $ 5 in een Inhoud van het nu pas bekende vuurtorenboekje van Cyprus 

Het Nederlandse Rode Kruis 

Het recht i k 
op hulp en 
bescherming 

pn poet 

Aland 
Architectuur uit vervlo
gen tijden 
'Architectura nostalgia' 
noemt de post van Aland 
het. Het gaat om een 
drietal oude gebouwen 
die intussen hun functie 
verloren hebben: een club
huis, een dansrestaurant 
en een badhotel. Ze waren 
alle drie in Mariehman te 
vinden. Deze gebouwen 
komen opnieuw tot leven 
in een op 23 augustus te 
verschijnen postzegel
boekje met driemaal de 
drie gebouwen. 

Argentinië 
'Tren a las nubes' 
'Trein naar de wolken' 
wordt beschouwd als één 
der mooiste treinreizen 
ter wereld. Het is een 
tocht door de Andes die 
op 4000 meter hoogte 

Geconserveerd 

30 cm lang velletje. Zegels 
en velletje geven veel 
details over deze reis. 

Cyprus 
Vuurtorens 
Pas kortgeleden werd mij 
bekend, dat één van de 
vuurtorenzegels van 4 
mei ook m een boekje ver

van elk €0 .02 . 
Informatie uit Cyprus 
leert me, dat de uitgifte
datum van het boekje 26 
juli was. Omdat het boek
je voor locale verkoop 
bedoeld is, werd er geen 
aandacht aan bes teed in 
de persberichten en op 
de website. 

boekje gewijd aan de in 
1990 overleden schrijver 
RoaldDahl. Gedetail
leerde informatie is op 
dit moment nog niet 
beschikbaar. 

Letland 
Twee tentoonstellings
boekjes 
De post van Letland had 
de aardige gewoonte bij 
belangrijke tentoonstel
lingen met een speciaal 
boekje te komen. Het werd 
de laatste jaren wat min
der: nog maar één in 2009 
(Italia) en 2010 (Sindelflm-
gen). Maar m november 
van het afgelopen jaar 
werden we verblijd met 
twee stuks. 

■ ■•vuapünt «MML«^. y H d | ^ i t e . . ^ J Lfl | l j^^4|^^^ j | M | | g ^ ^ ^ ^ ^ ] 

r de eerste keer op een postzegel: de spotvogel 

schenen is. Het bevat zes 
zelfklevende zegels van 
€ 0.43 met een foto van de 
vuurtoren op Cape Greco, 
in het zuidoosten van het 
eiland. Tot de inhoud van 

Ott iMMMgatbdattIa 
!■ If> (MiilMip gabftciUlHdansd* 

li>l*niMI«i*Bla p«sBaf«(lMita«nat*INn« 
AMPMtLK T7 

van M mal tot «n m«t S lulti 107T 
In Amalnnlain 

Cflft natuurlijk niet erg op: boekje 23b zonder balkje 

Van een mug een olifant 
maken... 
Nou ja, te veel aandacht 
voor een mugje meen 
boekje. Nee, niet zomaar 
daar geland of door een 
belaagde platgeslagen. 
Maar heus één geworden 
met postzegelboekje 
29. Het beestje heeft het 
gebouw van de papier

fabrikant weten binnen 
te dringen en wilde het 
gomproces van te dichtbij 
aanschouwen. Het viel 
daarbij ten prooi aan de 
gommachine en leeft. 

eindigt in San Antonio de 
los Cobres, bij de Chileense 

het boekje behoren ook 
zes vluchtelingenzegels 

Trem naar de wolken 

GrootBrittannië 
Permanente Olympische 
zegels 
De Engelse post gaf op 5 
januari vier zegels uit met 
de logo's van de Olympi

sche en de Paralympische 
Spelen. Ze noemen het 
permanente zegels die dit 
jaar vaker  vooral in boek

jes  zullen voorkomen. 
Het embleem van de 
Olympiërs bevat o.a. de 
bekende vijf ringen en dat 
van de Paraiympiës de agi

tos, drie halve maantjes, 
logo van de wereldbond 
voor sport met een beper

king. 
Er verschenen ook twee 
boekjes met elk zes eer

steklas zegels (ringen en 
agitos in samenhang): het 
eerste bevat een uitspraak 
van de voorzitter van het 
organisatiecomité en het 
tweede een reeks belang

rijke data. 

Roald Dahl 
Op to januari verschijnt 
een serie postzegels, een 
velletje en een prestige

Allereerst ter gelegenheid 
van 'China 2011', gehouder 
in Wuxi (provincie Jiang

shu) van 11 tot 15 november 
WUXI? Voor mij onbekend, 
blijkt toch een stad met 
ruim vier miljoen inwoners 
te zijn. Het boekje bevat 
zes zegels van L 0.35 (tarie 
voor binnenlandse brief) 
met een afbeelding van 
een spotvogel. Het persbe 
richt vertelt met onverho

len trots dat dit de eerste 
keer is, dat deze vogel 
(zondagse naam 'Icterine 
Warbler') op een postzege 
verschijnt. De zegel kwam 
overigens al eerder uit op 
23 september. 
Het tweede exemplaar 
verscheen enkele dagen 
later. In Hannover werd 
van 18 tot en met 20 no

vember de 'Habria 11' beui 
gehouden. Dit boekje 
heeft vier zegels van L 0.9 
(tarief voor binnenlandse 
aangetekende brief) met 
de slangenarend. Ook 
deze zegel was al op 23 
september uitgekomen. 



Latvijas putnl -
Cöskerglis 

PHüCinaricii dnilcBtfl finiiS 
SIA "Qalujas DaakiKHe". Latvija 

Pasunaiias uomuiilb - L3 O 9K 
Pastmaikiis nrSiB - 320 000 cks 

M^UIimcks - Qats Orïv« 

BlrdiofUtvl«-
Short-toed eagle 

Postage t̂amp pnnted hy 
SIA "Baltijas Danknole". Latvia 
Face value-LVL O 9 
Edition - 320 000 copies 
Dwnjncr-OiilsGiïva 

De slangenarend in een postzegelboekje 

Luxemburg 
architectuur 
Het eerder uitgestelde 
uxemburgse boekje 

'architectuur' verscheen 
nmiddels op 6 decem-
oer. De zegels laten vier 
verschillende bouwcon-
tructies zien die verspreid 
3ver het land te vinden 
ijn. De inhoud bestaat uit 

;egels met de A-waarde 
binnenlandse brieven tot 
;o gram, prijs 6oc). Te zien 
ijn een leistenen gebouw 
n Eisleck, een rode boer-
ierij in de Rédange, een 
ijk versierd bouwwerk uit 
ie streek rond Echter-
1 ach en de van mergel 
jebouwde huizen in de 
treek van de rode aarde 
Minette). 

oude en nieuwe brieven
bussen. De zegels kosten 
elk 60 sen en zijn ook ver
krijgbaar in een tien zegels 
tellend postzegelboekje. 

Ook op de kaft staat een koninklijk paleis 

maar liefst) en een steeds 
voor vijf jaar daaruit 
gekozen koning beschikt 
Maleisië over nogal wat 
koninklijke paleizen. Tien 
ervan zijn te zien op de 
postzegels in een op 18 
juli verschenen prestige-
boekje. Het boekje bevat 
twintig zegels van iRM 

LES COULEURS DU LUXEMBOURG 
CARNET DE 8 TIMBRES-POSTE AUTOCOLLANTS "A" 

ARCHITECTURE TRADITIONNELLE 

De kleurige huizen in Luxemburg 

laleisië 
ninklijke paleizen 

et al die sultans (negen 

en kost 25 RM. Het is het 
eerst prestigeboekje van 
dit land. 

Brievenbussen 
Ter gelegenheid van de 
Week van de Postzegel 
bracht de post op 10 okto
ber een vijftal postzegels 
uit met afbeeldingen van 

Noorwegen 
Ryfylke 2011 
Tijdens de tentoonstellin
gen Ryfylke 2011, gehou
den van 30 september tot 
en met 2 oktober in het 
Scheepvaartmuseum van 
Stavanger, waren twee 
locale postzegelboekjes 
verkrijgbaar. Ze bevatten 

persoonlijke postzegels 
met afbeeldingen van 
oude stoomschepen. 

Oude kerstkaarten 
Net te laat voor het decem
bernummer ontving ik de 
informatie over de kerst
zegels van Noorwegen. Ze 
verschenen op 11 novem
ber en zijn verkrijgbaar in 
boekjes van tien stuks. Het 
gaat om twee verschil
lende afbeeldingen: 
jongetje met kerstbrief en 
meisje met kerstcadeau. 
Het zijn beide plaatjes van 
kerstkaarten uit begin 20e 
eeuw. De zegels hebben 
de aanduiding A (= bin
nenlandse brief, 9.00 kr). 

Vaticaan 
Nog een kerstboekje 
Het boekje met vier 
kerstzegels van €0.75 
verscheen op 18 novem
ber. Opmerkelijk is dat 
de inhoud eruit ziet als 
een polyptiek, een paneel 
dat uit meerdere delen 
bestaat. 

Postzegelhandel de Sassenpoort 
IN VOORRAAD 
Nederland / ovenee 
Duitsland/Berlijn 
Kanaaleilanden 
Oostenrijk 
GUS landen 
Franse kolomen 
Spanje 
Austral ie/New Zeeland 
Pacific 
Cambodja 

postfris/gebruikt 
postfns 
postfris 
postfns 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 
postfris 

Rusland 
Luxemburg 
China 
Frankrijk 
Groot-Brittanie 
Oost-Europa 

postfns 
postfns 
postfris 
postfris 
postfris 

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

Kantoor aan huis muS,l''e, 
^Vöo^̂ lf̂ ot̂ ^«'̂  Geopend: ma 13 00 -17 00 uur, di t/m za. 10.00 -17.00 uur ̂ ^%to^^!^^Z, 'V' Schuurmanstraat 47,8011 KD Zwolle Jel 038-4232444 

O/?/; '/}g 

Postzegelhandel de Sassenpoort 
DIVERSE MERKEN ALBUMS / PINCETTEN / CATALOGI / MUNTHOUDERS ENZ, 

+ DIVERSE PARTIJEN. TEVENS PARTIJEN GEZOCHT! 

ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
MUNTEN POSTZEGELS _ , ^ , , ^ ^ „ ^ ^ T . . BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN 

Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden 

TeL 0575 - 54 02 54 
fi»:; 0575-51 40 48 
E-mail: postmaster@dezutphenseposczegelhandel.nl 
W^è«> ;̂ www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: 
woensdag 13.30 u 
donderdag 10.00 u. 
vrr|dag 10.00 u 
zarerc&B 10.00 u. 

17 30u. 
17.30 u. 
21 00 u. 
17.00 u. 
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BOEKEI PLANK 

POSTKRIEG, ZEVENDE POSTOORLOG 
CATALOGUS 18702008 

De zesde editie van de 
catalogus gewijd aan 
postoorlogen werd in 1996 
uitgegeven en was dus 
nodig aan vervanging toe. 
Samensteller en uitgever 
jan Heijs heeft onlangs 
de zevende editie het 
licht doen zien en heeft 
daarmee de verzamelaar 
niet teleurgesteld (1). Voor 
degenen die met bekend 
zijn met de term 'postoor
log" nog even de definitie: 
een postoorlog is het feit 
dat het de post van het 
ene land de (vermeende) 
politieke propaganda op 
een zegel of stempel van 
een ander land niet ac
cepteert. Gevolg is dat een 
correct gefrankeerde en 
geadresseerde brief toch 
retour komt, met Strafport 
belast wordt of dat de 
betreffende afbeelding 
zwart gemaakt wordt. In 
de catalogus wordt een en 
ander nader uitgewerkt. 

Gevoeligheden 
De catalogus is chronolo
gisch opgezet en begint 
bij de FransDuitse oorlog 
van 18701871. Post uit de 
door Duitsland bezette 
gebieden met Duitse 
zegels werden door de 
Fransen niet geaccepteerd 

M ■^ 

en vervolgens met port 
belast. Dit eerste voor
beeld van een postoorlog 
is een van de vernieu
wingen van de zevende 
editie van de catalogus. 
De vorige begonnen al
lemaal pas met stukken uit 
1948, maar uit onderzoek 
van Heijs is gebleken dat 
er ook voor de Tweede 
Wereldoorlog al geschillen 
en gevoeligheden waren 
tussen verschillende 
staten die op postniveau 
werden uitgevochten. 
Andere verbeteringen aan 
de catalogus betreffen 
onder andere de numme
ring, die vereenvoudigd 
is, uitbreiding van het 
aantal hoofdstukken, 
prijzen in euro's en een 
nieuw overzicht van Duitse 
retour stempels. 

Schat aan informatie 
De catalogus is, alleen 
al vanwege de 1.100 il
lustraties (2), een bron 
aan informatie voor menig 
verzamelaar, waaronder 
de thematische. Zo werden 
bijvoorbeeld verschillende 
afbeeldingen van West
Duitse frankeermachine
stempels in de jaren vijftig 
niet geaccepteerd door 
OostDuitsland. Verder 

Z u r ü c k  R e t o u r 

Die BestunmungsPostverwaltung weigert sich, 
die von Ihnen aufgegebene Postbendxmg des 
internationalen Postverkehrs zu befördern und 
an den Ej]j)fän£er auszuhandigen. _ 

MM 
25Johre 

antrfaschistscher 
Schutzwail 

yy^aitkiietf« 
POSTKRIEGSPEZIALKATALOG 18702008 
CATALOGUE OF POSTAL WAR 1870 2008 

MfT NETTOPREISEN IN € 
WITH NET PRICES IN « 
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blijken in de loop der jaren 
heel wat ogenschijnlijk 
onschuldige zegels aanlei
ding tot een postoorlog te 
zijn geweest. In totaal zijn 
zeventig landen betrokken 
geweest bij dit fenomeen 
(3). 

Opheldering 
Het boek eindigt met een 
aantal voorbeelden van 
postoorlogen, waarvan 
beweerd wordt dat er 
sprake is van postale oor
logsvoering, maar waar
van de bewijsstukken in de 
vorm van poststukken nog 
ontbreken. Het is te hopen 

dat de lezers van de cata
logus daarover ophelde
ring kunnen verschaffen. 
Bi) aanschaf van het boek 
bestaat de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de 
gratis emailservice, die 
informatie verschaft over 
nieuwe vondsten. 

Aanrader 
Al met al is de catalogus 
een aanrader voor ieder
een, dus niet alleen filate
listen, die in geschiedenis 
IS geïnteresseerd. Het 
boek is in kleur en volledig 
tweetalig DuitsEngels met 
het oog op de internatio

nale markt. 
POSTKRIEG, Postkrieg
Spezialkatalog 18702008. 
Samensteller Jan Heijs, L. 
Nekstraat 64,1092 GZ Am
sterdam, heijsmo@xs4all. 
nl. 232 biz. in kleur, DIN A5 
formaat, gebrocheerd. 
Prijs: €34, plus €2,30 
verzendkosten. 

Jeffrey Croeneveld 

25Jahre 
antifaschistischer 

Schutzwall 

Herrn 
Hans-Jürgen Huth 
Worther Straße 1 
Berlin (West) 20 

[1I1986 FDC DDR met de tekst 2} jaar anti faschistische beschermingsmuur (bedoeld wordt 
de Berlijnse muur) retour gestuurd door de BRD 

[3] 199S Brief van de Palestijnse Autoriteit via Israel naar de USA De zegels van de Pales
tijnse Autoriteit waren in Israel en internationaal geldig vanaf 8 november 1995, Stickers 

over de voor Israel illegale zegels 

30 voor postzegelcatalogi naar www.collectura.com 
GolleGfiura.GQm4^ 

I By P.W. Meinhardt In ternat ional Booksellei» 

http://www.collectura.com


Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 0555217988 

Breda 
Sophiastraat 11 

^ T 0765139001 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 0703615384 

Eindhoven 
Leenderweg150 
T 0402122297 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 0505255441 

Haarlem 
Schoterweg 82 

T 0235266096 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 0243239128 

Rotterdam 
: Dorpsweg 74a 

MO4803001 

ï 
trecht 
"eyerkade32 
)2731740 

dkantoor: 
•swaal 

trieweq 13 
16571366 

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: 
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. 
Wij verkopen geen sieraden, maar kopen goud, zilver, verzameling munten, postzegels en 
bankbiljetten 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. 

Goudwisselkantoor 
. 2 5 jaar ervaring in goud, zilver en munten 

• een deskundige en vri jbl i jvende taxat ie 

• contante oeidiiny u. ... ■=

. discrete ruimte voor de taxat ie 

. inmidde ls t ien vest igingen in heel Nederland 

goudwisselkantoor 
www.goudwlsselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t /m zaterdag 
van 9.30 17.00 uur 

http://www.goudwlsselkantoor.nl


VEILING NIEUWS 
John Dehé 

VEILEN Bil DE BUURMAN 

Een paar keer per jaar 
krijgt het bestuur van onze 
vereniging, de Purmeren
der Postzegel Ruilclub, 
verzamelingen aangebo
den ter taxatie, veiling of 
verkoop. We organiseren 
één keer per jaar een 
'grote veihng'en daar 
komt veel en mooi materi
aal onder de hamer, maar 
soms moeten we besluiten 
het 'hogerop' te zoeken en 
brengen we de collectie 
naar een groot veilinghuis 
in de buurt. 
Daar zitten voor de aan
bieder voor en nadelen 
aan. Een nadeel is natuur
lijk de hoge commissie, 
maar de voordelen wegen 
zwaarder dan dat nadeel. 
Grote veilinghuizen als De 
Nederlandsche Postze
gelveiling en Corinphila 
komen met prachtige 
catalogi, krijgen veel meer 
kapitaalkrachtige kopers 
in de zaal, die hiervoor 
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soms uit verre buitenlan
den naar NoordHolland 
reizen. 
Laten we eerlijk zijn, op 
een clubveiling is € 200 
een flink bedrag. Bij de 
grote jongens zijn 
bedragen van meer dan 
€ 10.000 niet ongewoon. 

Maar naar wie gaat die 
collectie dan? Is er in 
Nederland een veilinghuis, 
dat absoluut nummer 1 is? 
Daar zijn we in Purmerend 
nog niet helemaal uit. 
Daarom verdelen we de 
aangebrachte collecties 
gewoon zo eeri ij k moge
lijk. 
De novemberveiling van 
De Nederlandsche nam 
drie dagen in beslag, telde 
ruim 3.500 kavels en hoe
wel het kantoor bijna 200 
m2 groter is geworden, 
stond alles afgeladen vol. 
René Dresken (de buur
man): 'Het was qua volu

me en waarde een van de 
grootste veilingen uit onze 
historie. We ontvingen 
meer dan soo bezoekers 
uit binnen en buitenland 
en hadden elke zitting een 
overvolle veilingzaal. De 
kopers kwamen o.a. uit 
China, Engeland, Amerika, 
Rusland en Frankrijk. We 
zijn actieve bezoekers en 
standhouders in binnen
en buitenland en daar 
plukken we natuurlijk 
de vruchten van. Zo 
bracht het eerste kavel, 
een wereldcollectie met 
vooral klassiek materiaal, 
€ 25.000 op. Dat contact 
hadden we dit jaar In 
Parijs gelegd.' 

Tijdens de veiling bleek, 
dat Nederlandse zegels uit 
de jaren na de oorlog op 
dit moment steeds lastiger 
voor een goede prijs te 
verkopen zijn, maar dat 
klassiek Nederland weer 
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enigszins in de lift zit. 
Vooral postfris voor 1900 
deed het goed, waarbij 
opbrengsten genoteerd 
werden die ver boven de 
catalogusprijs uitgingen. 
Zo bracht de NVPH nr.10 
postfris € 10.000 op (kavel 
2565) terwijl de catalogus
waarde slechts € 7.000 
bedraagt, de gouden 
NVPH 12 postfris bracht ook 
€ 10.000 op (kavel 2568). 
Kavel 2865 was een perfect 
blok van de driegaats 
roltanding en vond voor 
€ 26.000 een nieuwe 
eigenaar. 
Op de eerste veilingdag 
werden collecties en han
delsvoorraden geveild. De 
belangstelling was groot 
en de prijzen waren hoog. 
Kavel 360, een wereldcol
lectie van meer dan 400 
stockboeken en albums, in
gezet voor € 4.000, bracht 
€ 12.500 op. En daar komt 
dan nog 22 procent com
missie bij. Een 'dealerstock' 
met heel veel dure zegels 
en series van verschillende 
landen (kavel 402) werd 
ingezet op € 10.000 en 
bracht € 27.000 op. 
Absolute topprijzen 
konden genoteerd worden 
voor o.a. China (kavel 1203: 
€ 52.000), Engeland en 
Koloniën, Frankrijk en Kolo
nien, maar ook landen als 
Oostenrijk en Zwitserland 
deden het erg goed. Een 
van de toppers van de vei

ihAAÉki 

DIT IS ZI|N LAATSTE 
VEILINGNIEUWS 

Onze redacteur John 
Dehé gaf enige tijd 
geleden te kennen 
helaas geen tijd meer 
te hebben voor deze 
onder filatelisten in korte 
tijd populair geworden 
rubriek. We hebben 
Edwin Voerman bereid 
gevonden het stokje van 
hem over te nemen. We 
bedanken John hartelijk 
voor zijn inzet om deze 
veilingrubriek in het za
del te helpen. Overigens 
blijftjohn welzijn vaste 
rubriek Wij lazen voor u 
samenstellen en hopelijk 
nog vele lezenswaardige 
artikelen schrijven. 

ling was een blok van vier 
van nr.1 van Groot Brittan
nië (kavel 1061), ingezet op 
€ 25.000, afgeslagen op 
€ 33.000. Op de NPVstand 
op de Postex was onder 
meer een plaatreconstruc 
tie Queen Victoria te zien, 
in twee kingsize albums. 
Opbrengst: € 12.000 (kavel 
1371). Hét hoogtepunt van 
de veiling was een gigan
tische collectie USA (kavels 
1817 t/m 1823). Die werd 
eerst in delen geveild, 
daarna werd gekeken of er 
een koper was voor de to 
tale collectie. Die was er; h 
betaalde € 84.000, excl. 
opgeld en veilingkosten. 
De totale opbrengst van 
deNPVoktoberveiling 
bedroeg ruim 2.8 miljoen. 
René Dresken: 'Ik weet 
niet of dat een record Is, 
maar het is waarschijn
lijk een van de hoogste 
opbrengsten die ooit in 
Nederland gehaald zijn'. 
De hele opbrengstenlijst is 
te zien op 
www.npv.nl. Ook op de sit' 
van het Maandblad staat 
een link naar deze lijst 
(www.defilatelie.nl). 

http://www.npv.nl
http://www.defilatelie.nl


catawiki Dagaanbieding 
iedere dag om 10 uur een nieuwe aanbieding 

ledere dag een unieke kans 
om uw verzameling uit te breiden 

Catawiki biedt u de mogelijkheid om iedere dag te profiteren van een 
unieke postzegelaanbieding met zeer aantrekkelijke kortingen! 

Hoe werkt het? 

Ga naar www.catawiki.nl/dagaanbieding en kies 
de Postzegel-/Munten dagaanbieding 

De aanbieding die wordt getoond, is alleen op 
die dag geldig en wordt door een professionele 
verkoper aan u aangeboden, met minimaal 50% 
korting en zo lang de voorraad strekt, ledere dag 
om 10.00 uur wordt de aanbieding ververst 

Vindt u de aanbieding interessant en wilt u het 
aansclnaffen? Dan kunt u gemakkelijk, veilig én 
snel afrekenen via onze website 

De aanbieder stuurt het pakketje binnen de afge
sproken termijn naar u op, óf u kunt het afhalen in 
de winkel van de verkoper of op een beurs waar 
deze aanwezig is met een stand 

O o 

CONsfrUMins iCW»! 

Wat is Catawiki? 
Gratis catalogus met al meer dan 250.000 
postzegels beschreven 

Gratis verzameling en mancolijst bijhouden 

Kopen & verkopen via de Catawiki marktplaats waar 
al 1,5 miljoen postzegels te koop staan 

Uitgebreide themacatalogus met duizenden thema's 

Ontmoet 40.000 andere verzamelaars en kijk op: 
www.catawiki.nl 

01. 

's Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars xatawiki.nl 

http://www.catawiki.nl/dagaanbieding
http://www.catawiki.nl
http://xatawiki.nl


24^ FILATEUEBEURS 2012 
LOOSDRECHT 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

27 januari 2012: 
28 januari 2012: 
39 januari 2012: 

13:00-
10:00-
10:00-

-18:00 uur 
-17.00 uur 
-16:30 uur 

Meer dan 100 stands van handelaren en gespecialiseerde verenigingen, 
kleine tentoonstelling in ca. 35 kaders, 

stands van PostNL, Deutsche Post en het maandblad Filatelie. 

** Gratis toegang ** 
** Gratis parkeren * * 

* * Gratis pendelbus elk half uur vanaf station Hilversum *' 

Achmea Health Center (v/h Panda Hallen) 
Industrieweg 10 

Nieuw Loosdrecht 

EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR! 

www.filateliebeurs.nl 

http://www.filateliebeurs.nl
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www.postzegelpartijencentrale.nl 

^ ' , Piet Heinstraat l i : 
^ 2518 CM, Den Haai 

Tel: 070 362526 
Fax: 070 362541 

Email: admin(a)postzegelpartijencentrale.r 
Openingstijden: ma t / m zat 9 to t 17uu 

Serieuze, orofessionele kooers van postzegels voor meer dan 30 laai 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


DE ARMEENSE MINDERHEID 
IN NEDERUNDS-INDIË 

Hun correspondentie met Perzië 0897'i9i7) 
HAN T SIEM, CLEARWATER, USA 

Armenië ligt in de Kaukasus, de 
landengte die zuidoost Europa 
met Azië verbindt. Het behoort 
geografisch tot Azië, maar van 
oudsher hebben de Armeniërs 
zich beschouwd als Europeanen. 
De geschiedenis van Armenië' 
gaat terug tot 1500 voor Christus. 
Daarmee behoort Armen ië tot één 
van de oudste naties ter wereld. 
De grootste bloeitijd maakte 
het koninkrijk Armenië door In 
de eerste eeuw voor Christus, 
toen het zich uitstrekte van de 
Kaspische Zee tot aan de Middel
landse Zee. Met een oorlog tegen 
het Romeinse Rijk kwam een 
eind aan deze periode en werd 
Armenië een Romeinse vazalstaat. 
De ligging aan de Oostgrens van 
het Romeinse Rijk maakte dat Ar
menië de volgende eeuwen heftig 
werd betwist door de Romeinen 
en de Perzen. 

Omgeven door Perzen en Ro
meinen die elkaar het bezit van 
Armenië betwistten, gevoed 
door een streven naar nationale 
eenheid, werd Armenië in 301 
de eerste natie ter wereld die 
het christendom als staatsreligie 
aannam. Daarmee werd de kerk 
een belangrijke steunpilaar in de 
ontwikkeling van de Armeense 
identiteit. Een andere belangrijke 
bijdrage werd geleverd door de 
monnik Mesrop Mashtots die in 
405-406 een Armeens alfabet 
ontwikkelde, bestaande uit 36 
letters (later aangevuld tot 38). 
Het besluit te kiezen voor het 
christendom zou voor Armenië 
en de Armeniërs in latere eeuwen 
belangrijke gevolgen hebben. 

De Armeniërs van Nieuw 
Djouifa 
Laten we de geschiedenis van 
Armenië snel doorspoelen naar 
ca 1600. Het land werd in die tijd 

De Armeniërs vormden in Nederlands-Indië een 

nauwelijl<s beleende minderheid. Han Siem gaat in op hun 

achtergrond: hoe Perzië hun land van herkomst werd en 

op hun commerciële netwerk. De correspondentie van de 

Indische Armeniërs met hun verwanten in Perzië geeft een 

inzicht in de diverse routes tussen Perzië en Nederlands-

Indië in de periode rond 1900, Tevens wordt een indruk 

gekregen van enkele aspecten van de Armeense identiteit, 

met name hun unieke alfabet en hun religie. 

door de geografische ligging (afb 
1) nog steeds betwist, nu door het 
Turkse Rijk van de Ottomanen en 
het Perzische Rijk van de Safawi-
den. In 1604 besloot Sjah Abbas I 
eindelijk eens met de Turken af te 
rekenen. Hij viel Armenië binnen 
en veroverde al snel Tabriz en 
de oude Armeense handelsstad 
Djoulfa (ook wel julfa, Dzhulfa, 
Culfa). Bij het naderen van een 
groot Turks leger, besloot de Sjah 
zich terug te trekken, waarbij hij 
de tactiek van de verschroeide 
aarde toepaste. Armeense 
steden en boerderijen werden 
met de grond gelijk gemaakt. 
De bevolking van Djoulfa werd 
gesommeerd met het terugtrek
kende leger van de Sjah de lange 
tocht terug naar Perzië te maken. 
Van de stad bleven slechts enkele 
ruines over (afb 2). 

Zoals zo vaak, bestaat van dit 
gebeuren een alternatieve versie. 
Volgens Perzische kronieken 
werden Armeniërs opgenomen, 
op vlucht voor Turkse vervol
gingen. In elk geval werden zijn 
nieuwe onderdanen door Sjah 
Abbas zeer gewaardeerd van-

Afb I Situering 
van Armenië in de 
Kaukasus: toen 
en nu ingeklemd 
tussen Turkije en 
Perzië (Iran). Bron: 

f Wikipedia. 

wege hun vakmanschap en hun 
handelsgeest. Hij wees hun een 
wijk aan in zijn nieuwe hoofdstad 
Isfahan, die Nieuw Djoulfa werd 
genoemd (in Perzisch letterlijk: 
het Djoulfa kwartier van Isfahan)'. 
Het oorspronkelijke Djoulfa was 
een centrum van zijdehandel. 
Toen de Sjah besloot de Perzische 
zijdehandel in Armeense handen 
te geven, begon dit voortreffelijk 
te lopen. De Armeense handelaren 
van Nieuw Djoulfa bleken bijzon
der ondernemend. Zij breidden 
de bestaande zijde routes voort
varend uit, uiteindelijk resulte
rend in een commercieel netwerk 
dat zich tot ver buiten Perzië 
uitstrekte. Het netwerk in Europa 
omvatte Venetië, Livorno, Mar
seille, Amsterdam en Londen. In 
Azië waren er talrijke vestigingen 

in India, van waaruit het netwerk 
zich uitbreidde tot uithoeken als 
Canton en Manilla. Archieven in 
Venetië, Londen en het Vaticaan 
geven een fascinerend beeld hoe 
de communicatie werd onder
houden door koeriers en de wijze 
waarop de Armeense agenten 
elkaar op de hoogte hielden van 
markten en verschepingen'. 

De Armeniërs In Batavia 
De verspreiding van de Armeniërs 
over zuidoost Azië vond vrijwel 
gelijktijdig plaats met de expan
sie van de East India Company 
en de VOC in deze gebieden. In 
alle plaatsen waar deze handels
ondernemingen zich vestigden, 
waren Armeniërs vertegenwoor
digd. In de loop van de iS"*' eeuw 
vestigden Djoulfa Armeniërs zich 
in Batavia. Velen kwamen niet di
rect over uit Isfahan, maar vanuit 
Armeense vestigingen in India 
of via het bloeiende handelscen
trum Penang. Omdat Armeniërs 
Christenen waren, werden zij door 
de Nederlanders in 1747 met de 
Europeanen in rechten gelijkge
steld. 

In het vroegchristelijke tijdperk, 
in 451, waren de Armeniërs niet 
vertegenwoordigd op het concilie 
van Chalcedon omdat zij op dat 
moment druk bezig waren de 
Perzen van zich af te houden. Na 
afloop wezen de Armeniërs de 
besluiten van het concilie af, mis
schien ook omdat ze nijdig waren 

Route Ojoulfa-lauris 
Carvnnsarni en ruiaes des ti.m 

de Schah-ftbbas Ie giand 

%^ %-ïi5 i 11 ti 
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Afb 2 In 1604 viel Sjah Abbas I van Perzie Armenië binnen en veroverde Djoulfa, een centrum 
van de zijdehandel Bij de terugtocht paste de Sjah de tactiek van de verschroeide aarde toe 

Djoulfa werd totaal verwoest. Van de stad bleven slechts enkele ruines over. 
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Aß 3 Vouwhrief(i84i), verstuurd van Manilla naar Jakob Arathoon, de meest prominente 
Armeense koopman in Batavia in die tijd. In de loop van de i8de eeuw vestigden D/oulfa

Armeniers vanuit Penang en India zich in Batavia. Zij maakten deel uit van een wijdverspreid 
handelsnetwerk. 

dat ze in hun strijd tegen de Per
zen geen steun hadden gekregen 
van Byzantijns Rome. Zo ontstond 
de Armeensapostolische kerk, 
die zich los van de hoofdstromen 
van het christendom ontwikkelde. 
Armeniërs waren zeer religi
eus. Zodra een vestiging in den 
vreemde enige omvang kreeg, 
werd een kerk gebouwd. )acob 
Arathoon (Hakob Haroutyounian) 
was een prominente Armeense 
koopman in Batavia (afb 3). In 
841 bouwde hi) daar op eigen 
kosten een houten kapel, gewijd 
aan St. Hripsimé. In 1854 nam 
de Armeense gemeenschap het 
initiatief voor de bouw van een 
nieuw kerkgebouw dat in 1857 
werd ingewijd'. De Armeense 
kerk was gelegen aan Gang Scott, 
op de zuidwest hoek van het Ko

ningsplein*. De Armeense kerken 
in zuidoost Azië werden bestuurd 
door de Apostolische Stoel in 
Nieuw Djoulfa van waaruit pries
ters werden uitgezonden. Meestal 
dienden de priesters een parochie 
voor een periode van drie jaar, 
waarna zij werden overgeplaatst 
naar een andere standplaats. 

Natuurlijk hielden priesters, 
die overzee werkzaam waren, 
contact met het moederland. De 
briefkaart (1900), geadresseerd 
aan de eerwaarde Simon Vardon 
in Batavia (afb 4) is afkomstig 
van zijn vader in Nieuw Djoulfa. 
De vertaling van de Armeense 
tekst op de achterzijde (afb 4a) m 
het Engels^ luidt:yw//fl, 1900, Fe
bruary 20. Our dear and deeply 
missed reverend father Vardon 
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waar naar het gebruik van die tijd 
opvang werd verleend door de 
Armeense Kerk. Dan een etappe 
verder naar Calcutta en uiteinde
lijk via Singapore naar Soerabaja. 
Calcutta was in India de stad met 
het grootste aantal Armeniërs en 
vormde een belangrijk centrum 
voor de Djoulfa Armeniërs m zuid
oost Azië. Vele ouders stuurden 
hun zonen naar de Armeense 
Academie Carmen/on College) 
waar vriendschappen werden 
gesloten en de basis werd gelegd 
van talrijke sociale netwerken. De 
Armeense Academie werd in 1821 
opgericht en bestaat tegenwoor
dig nog steeds. 
De briefkaart uit Singaradja op 
Bali (afb 5) werd verzonden naar 
de Armeense kerk in Calcutta 
(waarschijnlijk The Armenian Holy 
Church of Nazareth). De afzender 
schrijft aan zijn vader dat hij ter 
afwisseling die dag met Avetik 
naar Soerabaja vertrekt om daar 
een paar dagen door te brengen. 
De kaart is geschreven in klassiek 
Armeens, in die tijd heel gebrui
kelijk. Op de voorzijde is links 
onder een particulier stempel te 
zien van Zorab, Mesrope & Co. 
Deze vooraanstaande Armeense 
handelsonderneming werd in 
1884 opgericht door Martyrose 
Mackertich Zorab en James Aviet 

Simon Vartanian We trust in 
the good care of the Lord that 
you are alive and well. We are 
all likewise alive and well by 
the Grace of the Lord. The card 
which you sent on December 
29 arrived In good time, but 
last week we received neither a 
card nor a letter. The following 
people send their greetings and 
best wishes (volgt een lijst van 23 
namenl)/May the feast of Saint 
Sarkis be gracefilled. With all of 
the blessings of a parent. Simon 
Vartanian. St. Sarkis was een 
Armeense martelaar die in de 4* 
eeuw door de Perzen werd omge
bracht. Armeniërs vieren het feest 
van hun geliefde heilige jaarlijks 
tussen to januari en 15 februari. 

Naar Soerabaja, Bali en 
Makasser 
In de tweede helft van de 19de 
eeuw verplaatste het centrum van 
de Armeense gemeenschap in 
NederlandsIndië zich geleidelijk 
van Batavia naar Soerabaja. Rond 
1900 was Soerabaja de belang
rijkste 'Armeense stad' in Indië. 
De nieuwe immigranten moes
ten soms een lange reis maken 
om hun nieuwe woonplaats te 
bereiken. Eerst de gevaarlijke reis 
per karavaan van Isfahan naar 
Basra, dan per schip naar Madras, 

i) 4 Briefkaart van Perzie naar NederlandsIndie via Boushir en 
Colombo. De kaart, gericht aan de priester van de Armeense kerk in 
iatavia, is afkomstig van zijn vader in Nieuw D/oulfa. De Armeense 
gemeenschap in Indie behoorde tot de ArmeensApostolische kerk, 

die door de Apostolische Stoel m Nieuw Djoulfa werd bestuurd. 
Afb 4a Achterzijde van 

de briefkaartmet tekst in 
Armeens Het Armeense 

af labet werd ontwikkeld door 
de monnik Mesrop Mashtots 

in 405406 en vormt een 
belangrijk onderdeel van de 

Armeense identiteit 
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Afb 5 Briefkaart van S rgaradja naar Calcutta via Colombo en Tuticorin aan de Coromandel 
kust De afzender was een Armenier werkzaam bij een Armeense handelsonderneming in Boele-
leng, het brandpunt van de clandestiene Opiumhandel Calcutta vormde een belangrijk centrum 

voor de Djoulfa Armeniers m zuidoost Azie 

Mesrope en was m het bezit van 
tapioca- en suikerfabrieken' 

Het hoofdkantoor stond m 
Soerabaja met een vestiging m 
BoelelengopBali In die tijd was 
Boeleleng het brandpunt van de 
opium smokkelhandel naar )ava 
De import van opium was aan
vankelijk een monopolie van de 

Nederlandse Handelsmaatschap
pij totdat het Gouvernement deze 
goudmijn zelf in handen nam Dat 
betekende dat het Gouvernement 
de ruwe opium importeerde De 
verwerking en de distributie werd 
in handen gegeven van pachters, 
vrijwel allen peranakan Chine
zen' Om in deze bevoorrechte 
(en uitermate lucratieve) positie 

te komen werden periodiek vei
lingen gehouden waar natuurlijk 
slechts de meest welgestelden 
mochten hopen op een succesvol 
resultaat Onvermijdelijk leidde 
dit pachtenstelsel tot een leven
dige opiumsmokkel 

De Chinese pachters hadden de 
smokkel import van ruwe opium 
zelf via hun connecties m Singa
pore in handen kunnen nemen 
De meesten maakten echter 
gebruik van mtermediairen Deze 
handel werd gedomineerd door 
Armeense groothandelaren die 
in Soerabaja waren gevestigd De 
opium werd door agenten m Tur
kije, India en Singapore gekocht 
en vervolgens naar Boeleleng 
verscheept' Van daaruit vond 
de opium via talrijke kleinere 
schepen de weg naar havens aan 

denoordkustvanjava 
De briefkaart uit Singaradja 
biedt met alleen een interessante 
achtergrond, de kaart is ook rijk 
voorzien van transitstempels Niet 
allen duidelijk, maar duidelijk 
genoeg om de route te construe
ren die van Singaradja (25/3/98) 
via Soerabaja (27/3/98) naar 
Singapore (1/4/98) leidde Daar 
ging de kaart aan boord van een 
Franse Paquebot (waarschijnlijk 
de Oceanten) op weg naar de 
volgende bestemming, Colombo 
(6/4/98) Opnieuw overstappen 
naar een ander schip om via 
Tuticorin de eindbestemming 
Calcutta (12/4/98) te bereiken 
In totaal was de kaart 18 dagen 
onderweg 

De Armeense correspondentie 
van Perzie naar Indie die bewaard 

/ i w ^ A ^ '^'/V^/^^-», 
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Afb 6a Brief uit (Nieuw) Djoulfa gericht aan de handelsonderneming Michael Stephens C 
Co m Makasser Op de achterzijde transitstempels van Boushir Singapore Weltevreden en 
Soerabaja Totale transportduur van 44 dagen waarvan 17 dagen voor het traject in Perzie 

?>,.... 

Afb 6b De handelsonderneming Michael Stephens S. Co werd in de jaren 1870 opgericht door 
Minas Stephens en John Marcar Michaels Zij hadden hun hoofdkantoor m Macassar, met 

later vestigingen in Singaradja en Ampenan 

a4 BtóEïAASfrfiöit-»^ttdoi 
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# Tuticorin Vi- , 

Afb 7 De havenstad Tuticorin aan de Coromandel kust van India Afb 8 De hoofdroute per schip van de post van Indie naar Perzie leidde via de Indiase havens Tuticorin en Bombay 
(bron Wikipedia) naar de Perzische haven Boushir 



is gebleven, bestaat grotendeels 
uit briefkaarten. Daarom is de 
gefrankeerde brief (1897) naar 
Makasser zo bijzonder. Zoals zo 
vaak in die tijd werd de fran
kering in Perzië op de achter
zijde aangebracht (afb 6a), waar 
tevens de complete route is af te 
ezen van Djoulfa (12/5) naar de 
havenstad Boushir (29/5), over 
zee naar Singapore (14/6) en 
Weltevreden (17/6) om uiteindelijk 
vanuit Soerabaja (19/6) met de 
boot Makasser te bereiken (25/6). 
Totaal 44 dagen onderweg, 
waarvan binnen Perzië 17 dagen, 
Perzië - Weltevreden: 19 dagen. 
Weltevreden - Makasser 8 dagen. 
De transportduur binnen Perzië 
laat nog eens zien hoe traag het 
vervoer per karavaan in die tijd 
verliep. 
De handelsonderneming Michael, 
Stephens & Co (afb 6b) werd in 
de jaren 1870 opgericht door 
Minas Stephens en )ohn Mar-
car Michaels. Zij hadden hun 
hoofdkantoor in Macassar, met 
later vestigingen in Singaradja en 
Ampenan. 

Correspondentie met Perzië 
Verbonden door hun gemeen
schappelijke taal, een uniek alfa
bet en een eigen religie vormden 
de Armeniërs in den vreemde een 
hechte gemeenschap. De Armeni
ers in Indië hielden nauwe contac
ten met hun land van herkomst. 
Voor hen was dat niet Armenië 
maar Perzië. Hun corresponden
tie met de Armeniërs in Nieuw 
Djoelfa (Isfahan) is filatehstisch 
interessant omdat hun uitgaande 
en binnenkomende post een over
zicht bieden van de routes tussen 

Indië en Perzië in de periode van 
1897 tot 1917. 

De routes van Java naar 
Djoulfa 
De zeeroute van Indië'naar 
Perzië verliep via India. Het meest 
gebruikelijke doorgangsstempel 
dat wordt gezien, is afkomstig 
van Tuticorin aan de Coroman-
del kust (afb 7). Tuticurin was in 
de oudheid al een belangrijke 
havenstad en werd bij de komst 
van de Europese mogendheden 
heftig betwist. In 1658 wisten 
de Nederlanders het steunpunt 
op de Portugezen te veroveren, 
maar in 1824 gaven zij het over 
aan de Engelsen. De haven aan de 
zuidoost kust van India was niet 
ver van Ceylon verwijderd en had 
zich aan het eind van de ig"*' eeuw 
tot een belangrijk knooppunt 
ontwikkeld. 

Afb 9 

Een andere belangrijke haven op 
weg naar Perzië was Bombay aan 
de westkust van India. Het Por
tugese 'Bom Bahia' of Bombain' 
(goede baai) werd door de Engel
sen verbasterd tot Bombay. In de 
tweede helft van de 19de eeuw 
was Bombay een van de grootste 
zeehavens aan de Arabische zee 
waar bovendien het hoofdkwar
tier van de East India Company 

flit M^ '̂ ä̂ 4P*Â  ^u^, 

BRIEFKAART-IT-CARTBPOSTALE-KARTOEP 

Afb 10 Als alternatieve route werd na 1900 een deel van de post geleid via de opkomende 
haven Mohammamerah aan de grensrivier met het Ottomaanse rijk. 

was gevestigd. De meeste brief
kaarten die de Armeniërs naar 
Djoulfa stuurden, tonen óf een 
transitstempel Tuticorin, öf een 
transitstempel Bombay, maar een 
heel enkele keer is op een brief
kaart beide doorgangstempels te 
zien, met een stempel Colombo 
op de koop toe! (afb 8). Van de 
kaart is duidelijk de hoofdroute 
van Java naar Perzië af te leiden: 
Singapore - Tuticorin - Bombay 
- Boushir. 

Boushir (Bushir, Bushehr) werd 
m 1736 gesticht hoewel sinds de 
oudheid ter plekke een ha
ven aanwezig was. Rond 1800 
maakten de Nederlanders en de 
Engelsen Boushir het centrum van 
hun regionale commerciële acti
viteiten en groeide de stad uit tot 
een belangrijk handelscentrum. 
Vooral na de Anglo-Perzische 
oorlog (1856-1847) was de Engelse 
invloed in de stad groot. Het is 
daarom niet te verbazen dat 
de route naar Boushir via India 
verliep. Het ronde transitstempel 
van Boushir is wat vaag vandaar 
dat een betere afstempeling op 
een andere kaart wordt getoond 
(afb 9). 

Na 1900 zie we dat briefkaar

ten uit Indië Perzië ook binnen 
kwamen in Mohammerah (afb 
10), tegenwoordig Khorramshar. 
Mohammerah was gelegen aan de 
grensrivier met het Ottomaanse 
rijk (afb 11). Na 1890, als resultaat 
van een betere verbinding met 
het achterland, kreeg Moham
merah geleidelijk betekenis als 
internationale havenstad. 

De routes van Djoulfa 
(Isfahan) naar Java 
Het ligt voor de hand dat de 
hoofdroute van de binnenko
mende post uit Djoulfa (Isfahan) 
naar Indie overeenkomt met die 
van de uitgaande post, maar dan 
in omgekeerde richting: Djoulfa -
Boushir - India - Java (al dan met 
via Singapore). Tot nu toe zijn de 
Perzische afstempelingen uitslui
tend getoond als rondstempels. 
Daarom is dit een goed moment 
om aandacht te schenken aan 
de spectaculaire, spoelvormige 
stempels van latere datum (afb 
12). 
Naast de hoofdroute, ontwikkelde 
zich een alternatieve route. In 
Filatelie is eerder een brief be
schreven die uit Perzië via Rusland 
aansluiting kreeg op het Europese 
spoorwegnet'". Het betrof een 
brief, verzonden uit Meshed in 

Afb II Perzie rond 1910 Afb 12 Aantrekkelijke spoelvormige stempels van D/oulf-lsfahan en Boushir op een briefkaart (1905) van Nieuw 
Djoulfa naar Bah 



het uiterste noordoosten van het 
land. De briefkaart naar Soerabaja 
(afb 13) werd echter verzonden 
uit Isfahan in centraal Perzië. 
Toch gaf de afzender als route
aanduiding 'Via Bacou ♦ Brindisi' 
aan en uit het doorgangsstempel 
Teheran blijkt dat de briefkaart 
inderdaad niet de gebruikelijke 
zuidelijke route naar Boushir heeft 
gevolgd maar de noordelijke 
route werd opgestuurd, richting 
Baku (afb 11). 

Baku behoorde vanaf 1813 tot 
Tsaristisch Rusland. De aanwe
zigheid van olie, sinds de 16''' 
eeuw bekend, werd aanvankelijk 
lokaal geëxploiteerd met beperkt 
succes. Toen het staatsmono
polie in 1872 door de Russische 
regering werd beëindigd en de 
exploitatie werd open gesteld 
voor particuliere ondernemingen, 
leidde dit tot een toestroom van 
vreemd kapitaal en de komst 
van talrijke Europese onder
nemers. De Zweedse broeders 
Nobel zorgden voor technische 
verbeteringen in het raffineerpro
ces en het tot stand brengen van 
effectief olietransport". De Franse 
broeders Rothschild verschaften 
het kapitaal voor de aanleg van 
een oliepijpleiding en de nodige 
spoorlijnen. In navolging van een 
goudkoorts ontstond een ware 
'oliekoorts'. De stormachtige 
groei van Baku geschiedde met 
een voor Europa ongehoorde 
snelheid. Als resultaat kreeg Baku 
de beschikking over uitstekende 
spoor en scheepsverbindingen. 
Helaas werden in 1913 lang niet 
altijd doorgangs en aankomst
stempels aangebracht maar 
gezien de aanwezigheid van de 
kaart in een Armeens Soerabaja
archief mag aangenomen worden 
dat de kaart via Italië veilig per 
schip de bestemming in Indië 
bereikte. 

De ansichtkaart die vier jaar later 

uit Isfahan (14/3/17) naar Soeraba
ja werd verstuurd (afb 14), volgde 
aanvankelijk eveneens de route 
via Teheran naar Baku (18/3/17). 
Vergeleken met de vorige kaart 
was er in de verstreken vier jaren 
veel gebeurd. Misschien dacht 
men in Perzië dat alle 'business as 
usual' kon verlopen maar inmid
dels was de Eerste Wereldoorlog 
uitgebroken en er kon moeilijk 
worden verwacht dat de post uit 
Rusland voor het Verre Oosten via 
de nu vijandige mogendheden 
Oostenrijk en Italië zou worden 
vervoerd. 

Rusland had de oorlog met wis
selend succes gevoerd. In de 
zomer van 1916 had het Russische 
leger met het Brusilov offensief 
een goede prestatie geleverd, 
maar daarna werden de Russen 
in een reeks van nederlagen met 
grote verliezen terug geslagen. 
Deze militaire tegenslagen, 
gevoegd met de erbarmelijke 
situatie van de economie, de 
ernstige hongersnood en de ruim 
tien jaar durende ontevredenheid 
onder de bevolking, leidde in 
februari 1917 tot voedselrellen in 
St Petersburg, die snel omsloegen 
in een volksopstand van boeren, 
muitende soldaten en arbeiders. 
Er ontstond een enorme druk op 
tsaar Nicolaas II die op 2 maart 
(Juliaanse jaartelling) aftrad. De 
Februarirevolutie was het begin 
van de Russische Revolutie". 
Het machinestempel Petrograd 
wi)st erop dat onze Perzische 
ansichtkaart op 14 april 1917 in het 
oog van deze opstandige storm 
terecht was gekomen. 

Het is wonderlijk dat onder deze 
chaotische omstandigheden 
nog aandacht aan de kaart werd 
besteed. Na in Baku al voorzien 
te zijn van het kleine violette 
censuurstempel Baku No 45 werd 
de kaart nog eens voorzien van 
een rechthoekig militair censuur

^  ^  ^ ^ . 

m^ 

ils alternatief werd post uit Noord en Centraal Perzie naar Indie geleid via Rusland 
om van daaruit aansluiting te krijgen met het Europese spoorwegnet. Deze briefkaart uit 
Isfahan (1913) werd via Teheran en het Russische Baku per trein naar Brindisi gestuurd om 

daar naar Indie te worden verscheept 

stempel Petrograd. Verrassend 
is het daarop volgende post
stempel; Sjanghai (23 mei 1917)! 
Gezien de omstandigheden moet 
de kaart in St Petersburg met de 
transsiberische spoorlijn naar 
het Verre oosten zijn gestuurd. 
De kaart is van Isfahan via de 
omzwervingen in Rusland naar 
Sjanghai 70 dagen onderweg 
geweest. Rekening houdend met 
de oorlogstijd en de daarmee 
gepaard gaande censuren en de 
politieke situatie in Rusland, is dat 
bepaald niet slecht. Het transport 
van Sjanghai naar Soerabaja zal 
waarschijnlijk 1014 dagen heb
ben geduurd. 

Samenvattend 
De Armeniërs vormden in 
NederlandsIndië een nauwelijks 
bekende minderheid. De hechte 
gemeenschap had een interessan
te historische achtergrond. Voor 
filatelisten verschaft de corres
pondentie van de Indische Arme
niërs met hun land van herkomst 
een beter inzicht in de routes 
tussen Perzië en NederlandsIndië 
in de periode rond 1900. 
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Afb 14 Vier jaren later (1917) werd deze kaart uit Perzie naar Indie eveneens naar Baku gestuurd. Door het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog waren de omstandigheden veranderd, censuurstempel Baku. De kaart kwam m 
St Petersburg terecht (censuurstempel Petrograd) waar inmiddels de Russische revolutie was uitgebroken 

Uiteindelijk werd de kaart via de transsiberische spoorweg naar Sjanghai gestuurd om van daaruit Indie te bereiken. 
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nige tijd geleden liep 
k door de Ebayaanbie
lingen van verschillende 
anden. Bij een van de 
)uitse aanbiedingen vond 
Ie verkoper het niet nodig 
im zijn w/aar direct aan te 
)rijzen door een directe 
fbeelding te plaatsen, 
lechts de beschrijving 
NIEDERLANDE NEDERLAND 
923 2 GSK, BRIEFKAART II 
,nsehe". Niet verwachtend 
at hier sprake van iets 
iteressants zou zijn, heeft 
ndergetekende daar 
och even naar gekeken, 
et beginbedrag was € 1. 
et betrof twee opdruk
aarten, beide gelopen in 
)23. Hiervan bestaan er 
ele en vaak niet zeld
aam. De eerste kaart was 
en gebruikte fh cent 
eropdruk op een i'/2 
ent kaart. Echter viel het 
og op het adres van de 
weede kaart, namelijk 
W.P. Costerus Pzn Edam" 
n vervolgens op dat van 
e afzender").E. Bohl
leijer N.Z. Voorburgwal 
38". De aanbieder van de 
riefkaarten had geluk
ig ook de achterzijde 
escand, waarop was te 
:zen "In antwoord op 
w schrijven van 11 dezer 
ntwoord ik op deze 
zwenschte kaart, dat 
•r couvert het overige 
zal gezonden worden. 

Met beste groeten, hoog
achtend, J.E. Bohimeijer". 
De heer Bohimeijer zond 
Costerus dus een speciaal 
door hem "gewenschte" 
kaart. 
Nu werd de belangstelling 
van ondergetekende groot 
want als het een door 
Costerus gewenste kaart 
betreft, moet het wel een 
bijzondere zijn. Opzoeken 
in de Catalogus Geu
zendam 8e editie leverde 
op dat het inderdaad een 
bijzondere kaart was, ge
zien de prijs van 50 Euro. 
Mogelijk was de kaart het 
zoveelste resultaat van 
maakwerk door het duo 
PullBohimeijer met Coste
rus aan de zijlijn. 
Wat was er aan de hand? 
Door de Eerste Wereldoor
log, die zowel door Duits
land als GrootBrittannië 
op een niet al te juiste wij
ze was gefinancierd (men 
had er in beide landen 
geen rekening mee ge
houden dat de oorlog vier 
jaar zou duren), was er een 
inflatie ontstaan die ook in 
Nederland doordrong en 
die sinds 1795 nooit meer 
was voorgekomen. De prij
zen stegen in de periode 
19151920 met bijna 85% 
(zie Handboek Restwaar
den Nederland biz. A9 afb. 
6). De Posterijen, die een 
dergelijke ontwikkeling 

OVER COSTERUS, 
BOHIMEIJER EN PULL 
ook nog nooit hadden 
meegemaakt, waren te 
traag met het aanpassen 
van de tarieven, waar
door er steeds grotere 
verliezen werden geleden. 
Bovendien moesten 
tariefsverhogingen altijd 
door de Tweede Kamer 
worden goedgekeurd, wat 
extra vertraging ople
verde. Hierdoor werden 
de tarieven in 1916 maar 
zeer gering verhoogd, op 
1 november 1919 wel veel 
meer en op 1 maart 1921 
nog veel meer. Zo ging het 
interlokale briefkaarttarief 
in 1916 van zVi naar 3 cent, 
in 1919 van 3 naar 5 cent en 
in 1921 van 5 naar 7V2 cent, 
een stijging met 200% bin
nen vijf jaar. Zuinig als de 
Posterijen (en de Tweede 
Kamer) waren, werden de 
in het magazijn aanwezige 
niet langer van nut zijnde 
briefkaarten niet vernie
tigd, maar van een opdruk 
voorzien. Zo werden in 1916 
de 2V2 cent briefkaarten 
overdrukt met "3 cent", in 
1919 werden de 3 centkaar
ten overdrukt met "5 cent" 
en in 1921 werden de 5 cent 
kaarten overdrukt met 
772 cent. Voor de laatste 
opdruk werden twee ver
schillende gebruikt, omdat 
de toenmalige Algemeen 
Secretaris van de PTT, 
).F. van Royen, de eerste 
7V2centopdruk, ook wel 
skeletopdruk genoemd, 
esthetisch te 'onrustig' 
vond. 

De tariefsverhogingen 
waren elkaar zo snel op
gevolgd, dat er in 1919 nog 
steeds onoverdrukte 272 
cent kaarten in voorraad 
waren die nog niet met "3 
cent" waren overdrukt en 
dus nu van de opdruk "5 
cent" werden voorzien. 
In 1921 was de voorraad 
onoverdrukte briefkaarten 
van 2V2 cent natuurlijk 
wel opgebruikt en zouden 
deze kaarten met opdruk 
fh cent niet voor kunnen 
komen, zonder eerdere 
opdrukken 3 en/of 5 cent. 
Uit de aangeboden kaart 

op Ebay blijkt echter dat 
dit soort kaarten wel dege
lijk voorkomen, want het 
betreft de tweede fh cent 
opdruk op een onover
drukte 272 cent briefkaart. 
De geadresseerde en de 
afzender verklaren veel. 
J.C. Pull was de Controleur 
Magazijnmeester van de 
Posterijen in Haarlem. Hij 
bewaakte de productie 
van geldswaardig papier, 
voor zover het geen 
bankbiljetten betrof, 
en bewaarde deze in de 
magazijnen van de con
trole. Het betrof niet alleen 
geldswaardige zegels 
van de Posterijen, maar 
ook van het Ministerie 
van financiën die veel 
fiscaalzegels van vaak zeer 
hoge waarden uitgaf. Pull 
was bekend met de ftlate
listische wereld inclusief 
de handelaren. Vooral de 
handelaar J.E. Bohimeijer 
uit Amsterdam kende hij 
goed. De grote aantallen 
verschillende opdruk
ken op de briefkaarten 
wekten bij veel filatelisten 
verzamelwoede op. Zoals 
boven vermeld, kwamen 
opdrukken op zeer oude 
kaarten, die reeds lang 
uit circulatie waren, niet 
voor. Het duo Bohimeijer 
en Pull zorgde echter 
voor de nodige aanvoer. 
Aangezien destijds voor 
zeldzame kaarten hoge 
bedragen van meer 
dan 100 gulden werden 
geboden, gaf Bohimeijer 
series oude kaarten aan 
Pull die deze apart liet 
overdrukken bij drukkerij 
Enschedé. Vervolgens gaf 
Pull deze kaarten weer 
aan Bohimeijer terug, 
waarna ze voor veel geld 
het filatelistische circuit 
ingingen. In een interview 
van ondergetekende eind 
jaren 1970 met ).H. Broek
man, vertelde deze dat zijn 
vader P.W. Broekman nogal 
eens series briefkaarten 
bij Bohimeijer inleverde. 
Die had deze kaarten 
immers nodig voor zijn 
"samenwerking" met 

Pull. Hierdoor ontstonden 
de meest merkwaardige 
kaarten, die normaliter 
nooit geproduceerd 
hadden kunnen worden. 
Costerus speelde daarbij 
de rol van mededeler van 
het bestaan van deze kaar
ten in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 
Dat was natuurlijk van 
groot belang, aangezien 
de hongerige filatelisten 
destijds wel moesten 
weten welke bijzonderhe
den zij moesten najagen. 
Costerus zelf kreeg vele 
van die zeldzame kaarten 
gratis, zoals blijkt uit deze 
op Ebay opgedoken kaart. 
Deze kaart is naar alle 
waarschijnlijkheid ook 
het product van het duo 
PullBohimeijer, producten 
die om die reden "Pul
laria" werden en worden 
genoemd. 
Desalniettemin blijven 
deze opdrukkaarten een 
bijzonder filatelistisch 
verzamelterrein, met de 
meest wonderlijke com
binaties. In het Handboek 
Postwaarden Nederland 
wordt uitgebreid op deze 
gang van zaken ingegaan 
(A8 bIz. 132187) en worden 
ook twee schema's opge
nomen die precies aange
ven welke briefkaarten er 
bestaan en welke daarbij 
tot de Pullaria of "zwarte 
categorie" behoren. De op 
Ebay aangetroffen kaar
ten behoren nog net niet 
tot die categorie, hoewel 
men daarover kan twisten. 
Ze zijn erg zeldzaam, 
maar het blijkt nu dat het 
desalniettemin mogelijk is 
dergelijke kaarten op het 
internet te vinden, zoals 
ondergetekende onlangs 
is gebleken. De prijs viel 
mee, 6,50 Euro voor de 
twee kaarten. 
Voor nadere informatie 
over het Handboek Post
waarden Nederland, zie 
"www, postwaarden .n I". 

Si' 
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RUSSISCHE POSTWAARDE
STUKKEN MET EEN PLUSJE 

RENÉ HILLESUAA, ZWIJNDRECHT 

vi^s* 
^:^-y ^/O^ zJ^^ ^ ^ ^ j ^ .  ^ ^-r^^ 

t) Wrapper2k met bijfrankering2k (2e gewicht) en lok aantekenrecht 
1894 naar Duitsland R in cirkel en aantekenstempel van het 4e bijkan 

toor 17/IV OTM 
2) Wrapper2k (groter formaat) met 6k bifranker ng (legem cht) en ok aantekenrecht 189; 

naar Utrecht R Stempel met gestippeld frame 

frs ! 
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Het verzamelen van postwaardestukken is beslist 

geen saaie hobby, want als we compleet zijn 
met de hoofdnummers, begint natuurlijk het 

verzamelen pas echt. 

© i:i^i ■Ó'C^*^ 

' i i ïWj ■^'■iJ^d. 

/i^ti^ti^^ t:^^7^gi^t^.4^^A£^ ^^a.i^;iiL^ ^ 

3) Envelop 14k hier in 1888 nog voldoende voor een aangetekende zending 
naar Berlijn 

^"^r^ ^«^^/t^^ 
«i

^a.^ )i^cnAfÄ^-f^uf° / 
s) De envelop van 20/̂  voor een buitenlandse aangetekende verzending 

1896 naar Amsterdam 

Wrappers 
Vele landen hebben, speciaal voor 
kranten en tijdschriften, speciale 
postwaardestukken hiervoor 
krantenbandjes of "wrappers' Zo 
ook Rusland 
In het algemeen zal het belang 
van aantekenen bij kranten 
met snel aanwezig zijn, maar m 
Rusland dachten ze daar blijkbaar 
anders over Niet zelden werden 

kranten naar het buitenland aan
getekend verzonden Een kost
bare zaak, als men bedenkt dat 
het verzenden van een krant naar 
het buitenland 2k per 4 lot kostte 
(4 lot IS ca 51 gram) en het aan
tekenrecht lok bedroeg Dat ook 
dit allerminst saai is, tonen afb 
1 en 2 Twee formaten wrappers, 
en beide verschillend gewicht en 
frankermg Ook de aantekenstem 

TCe'T/Z'A 

, _ i ? ~ ^ ^tOf^^'Ci 

8ÄK13H0E ,r ^ '̂  

A ^JC^^^.£^t^ f t fc^ 

4) In 189S IS de 14k envelop uitsluitend voldoende vooreen aangetekende binnei 
landse zending en is hier met 6k bijgefrankeerd voor verzending naar Duitslan 

V 
Ui 

^.i/yHf^ 

'/ I {il ^ ï\ 

A w 
JwWB, 

' ^ 

I 6) Het grotere zusje maa 
I hier gebruikt met bijfrat 
I kering als een zware bin 
I nenlandse aangetekende 

ipi zending naar Riga in i89i 



z) Een vreemde eend m de 
bijt een Sk envelop (binnen
lands tarief) in 187S gebruikt 

en voorzien van een Fins 
treinstempel i..l*it):£tè. 

^/^^yl,.tU.£^i?vt'^/Z' 
/ ^ 

9' /tJa^ 'fi^^^ 

li J 

l 
Den Heeren J , J . J . V I w R g 

v , „ 

Gelderschekade ïfo gW ^'^ '1]^ 

A M S T E R D A M . 

PayBas. Hollande. 

9) Nog een wonderlijke combinatie een jk binnenland envelop met een niet 
alledaagse bijfrankering aangetekend in 1917 van Petrograd naar Amsterdam 

iels zijn totaal verschillend 

nveloppen 
usland had enveloppen met 
ngedrukt zegel bestemd voor 
angetekende stukken Tot 83
389 was het binnenlands en 
et buitenlands tarief gelijk 14k 
fb 3 toont een m die periode 
erzonden envelop naar Berlijn 
iezelfde envelop was in 1898 
ïfb 4) een binnenland envelop, 
mdat de envelop met 20k al m 
389 verscheen De 20k envelop 
'as in 2 maten verkrijgbaar, en 
on dus zonder bijfrankering 
angetekend naar het buitenland 
'orden verzonden (afb 5) Een 
uitenland envelop m het bin
enland gebruikt komt men met 
e dagen tegen Afb 6 toont 

et grote model, verzonden van 
t Petersburg naar Riga Er werd 
jgefrankeerd, maar m eerste 

instantie te veel Voor stempel mg 
werd dat ontdekt, en de zegels er 
afgehaald Bijgefrankeerdwerd 
met 3X 5k Het betreft een zending 
van het vierde gewicht (28k) en yk 
aantekenrecht 

Finland 
Dankzij de Russificering van Fin
land kunnen we aan de Russische 
postwaardestukken verzame
ling een aantal aardige stukken 
toevoegen De spoorweg tussen 
de beide hoofdsteden (Helsinki 
en Sint Petersburg) was een vol
ledig Finse aangelegenheid, en 
het Finse station m St Petersburg 
was Fins grondgebied, met Fins 
personeel 
Russische postwaardestukken 
waren in 1878 nog met geldig in 
Finland, maar de afgebeelde en
velop van 8k (afb 7) werd op het 
Finse station afgegeven en ging 

i ^ ^ ^  v ^ ^ ^  ^ 

') Een dure aangelegenheid sedert s 9 1917 een aangetekende briefkaart 
kostte 2}k 

C7 

8) Een wat curieuze combinatie uit 1909 een envelop van 3/5k met bijfranke 
ring 25k verzonden vanuit St Petersburg met de dagtrein (Rstrook Helsinki

Pietari P waarbij de P de eerste letter va paiva  dag staat) 

direct met de trein naar Helsinki 
Bijgevolg een Fins treinstempel 
Er werd veelvuldig gebruik ge
maakt van het direct aanleveren 
van post op het Finse station De 
overdruk envelop 3/5k (afb 8) 
was in Finland met verkrijgbaar, 
maar wel geldig Vanwege de 
Russificering gold vanaf 15
1891 het binnenlands tarief voor 
zendingen tussen Rusland en 
Finland en vice versa De overdruk 
envelop werd bijgefrankeerd 
met 25k en aangetekend met de 
trein verzonden van St Peters
burg naar Uleaborg in Finland 
Het betreft een zending van de 
derde gewichtsklasse (21k) en 7k 
aantekenrecht 
Soms ziet iets er als maakwerk 
uit, zoals de 7k envelop in afb 9 
Het IS echter geen maakwerk' Het 
betreft een zakelijke brief (inhoud 
nog aanwezig) van het Russische 
filiaal van Vinke m Petrograd (de 
naam van St Petersburg vanaf 
191914) naar de moedervestiging 
m Amsterdam De binnenland 
envelop van 7k werd bijgefran
keerd met opdrukzegel 20/i4k en 
3k ongetand Totaal dus 30k 
Aan het einde van de Russificering 

kregen een aantal steden zelfs Cy
rillische aantekenstrook, zoals in 
Helsinki (afb 10) De tarieven wa
ren net drastisch omhoog gegaan 
een binnenlandse briefkaart van 
3k naar 5k en het aantekenrecht 
verdubbelde tot 20k 
Na de onafhankelijkheid bleven 
postzegels in Russische valuta nog 
even geldig, maar het tarief werd 
op 1491917 wel verdubbeld van 
4k naar 8k (afb 11) 
Nee, saai is het verzamelen van 
Russiche postwaardestukken 
met, en op deze manier hoef je 
ook met bang te zijn kompleet te 
raken 1 

Het maartnummer van Filatelie zal 
dit jaar het themanummer zijn, 
met als thema "Postwaardestuk
ken" Het thema van de negen
tiende editie van "De Brieven
beurs" en de tweede editie van 
postzegelbeurs "Filamania" Beide 
beurzen worden als gebruike
lijk gehouden m Sporthallen "De 
Mammoet" m Gouda, als altijd op 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag 
dit jaar op 6 en 7 april 
Info www brievenbeurs com 

r * ' ^ BCEMIPHblH 
" ' ■ UNION P0S1, 

POG 
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/\ A^ ^Ut^ yiL:JCu, 
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11) Ook zomaar een kaartje zoals hier vanuit de trein in 1918 naar 
Zweden werd ineens van 4k Sk 
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VERVALSINGEN HERKENNEN 
Samenstellmg 
HW vanderVlistfRPSL.AIEP 
Assendelft®20i2 

ARTIKEL 81  VALSE STEMPELS NEDERLAND 

inleiding 
Opvallend is dat er steeds 
weer postzegels met 
vervalste stempels op de 
markt komen, die soms 
al jaren geleden eerder 
gebruikt zijn of zeer recent 
gefabriceerd 
Vooral zegels die met of 
nauwelijks echt gestem
peld voorkomen, worden 
afgestempeld met een 
stempel dat het dan zeer 
zeldzaam zou moeten 
maken 
Voorbeelden zijn de zgn 

Brandkastzegels en Tele
gramzegels 
Van een bevriende verza
melaar kreeg ik weer een 
aantal zegel per email 
gezonden 
Door beeld en kleurma
nipulatie kon ik zowel de 
zegels als de stempels 
beter zichtbaar maken 

Vals Amsterdam 31923 
stempel op Brandkast
zegels 
Een hele serie Brandkast
zegels werd afgestempeld 

met het Typenraderstem
pel met korte balk met 
het oude uuraanduiding 
AMSTERDAM 3 X1923 X 
9 I è** 
Omdat de vervalste 
afstempeling op sommige 
zegels minder duidelijk is, 
door het zwarte stempel 
over de drukkleur voor het 
zegel, worden er slechts 
twee zegel uit de serie 
afgebeeld 
Als eerste de 2^ GLD zegel 
(NVPH nr BK 5  afb 1) 
en als tweede de fh GLD 

(NVPH nr BK 5  afb 2) 
Door kleuren manipulatie 
van de 2^ GLD zegel (NVPH 
nr BK 7afb 3) is het 
stempel beter zichtbaar 
geworden Als u de ge
manipuleerde afbeelding 
goed bekijkt, zult u zien 
dat niet alleen de letters 
slecht gekopieerd zijn, 
maar ook de open sterren 
m de onderrand dichtlo
pen 
Dit stempel komt ook op 
andere Nederlandse post
zegels voor 

Vals puntstempel 139 op 
5 c Prinses Wilhelmina 
zegels 
Puntstempel 139 van Asten 
('Stempelboek 18901910 
 aanvullende stempels' 
 invnr 30146MvC) IS 
opi april 1891 m gebruik 
genomen 
Dit stempel is wemig 
gebruikt, vandaar dat 
de cataloguswaarde zo 
hoog IS 
Vele vervalsers hebben dit 
stempel nagemaakt, soms 
met een ogenschijnlijk 

s 
Afb I  vervalst stempel Amsterdam 3 op 

Brandkastzegel 2" GLD 
Afb 2  vervalst stempel Amsterdam 3 op 

Brandkast 7'/i OLD 
Afb 3 kleurenmanipulatie van afb 1 met 

vervalst stempel Amsterdam 3 

Afb 4a tot en met 4e  vals 
puntstempel 139 afgestem

peld ops czegels Prinses 
Wilhelmina 

1^^ 
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/erbluffend goed resul
taat. U ziet hier afgebeeld 
2en drietal losse zegels 
2n twee paartjes (afb. 4a 
t/m ^e). 

)/alse puntstempels op 
relegramzegels 
)e voor het afstempelen 
/an valse puntstempels 
jebruikte telegramzegels 
;ijn bijna alle kapotte, 
jescheurde zegels. Naast 
iet aangebrachte valse 
itempel heeft de vervalser 
)ok in alle zegels 'ponsga-
en' aangebracht, waarvan 
3ij sommige duidelijk 
;ichtbaar is dat het gat 
liet overeenkomt met het 
jat in het gebruikte karton 
vaar deze is opgeplakt. 
)e valse puntstempel 140 
afb. 5) is van Laren 
'Stempelboek 1890-1910 
- aanvullende stempels' 

- inv.nr 30146 - MvC), in 
gebruik genomen op 1 juli 
1891. 
De valse puntstempel 150 
(afb. 6) is van Valkens
waard ('Stempelboek 
1890-1910 - aanvullende 
stempels' - inv.nr 30146 -
MvC) en in gebruik geno
men op 1 februari 1893. 
De twee valse puntstem
pels 155 (afb. 7 en 8) 
zouden theoretisch bij drie 
Kampen gebruikt geweest 
kunnen zijn, echter bij het 
puntstempel van Kamp Bij 
de Bildt (stempelboek 
'Verzonden stempels en 
cachetten Mei 1865-1890' 
- inv.nr 19767 - MvC) staat 
genoteerd dat dit 
puntstempel op 
26 augustus 1870 in 
gebruik genomen zou zijn, 
terwijl het vermoedelijk tot 
28 september 1870 dienst 

heeft gedaan. (Sommigen 
menen dat dit stempel 
reeds eerder gebruikt zou 
zijn, nl. 15 augustus 1870!!) 
Het tweede kamp. Kamp 
Wiesselsche Veld of ook 
wel Wiesselerveld 
genoemd, zou het 
puntstempel 155 gebruikt 
hebben van 8 juni 1872 tot 
8/9 juli 1872 en eventueel 
laternogvani8junitot 
18 juli 1874. Voor het derde 
kamp. Kamp bij Zeist, staat 
bij het puntstempel 155, 
geregistreerd in het 
'Stempelboek 1890-1910 
- aanvullende stempels' 
- inv.nr 30146 - MvC, als 
datum genoteerd 
18 augustus 1891. (Inge
bruikname vermoedelijk 
24 augustus 1891). 

Als we naar vorenstaande 
gegevens kijken, blijkt 

dat het gebruik bij de 
eerste twee kampen niet 
mogelijk was, omdat de 
beide telegramzegels, 20 
en 30 cent, eerst in 1877 in 
gebruik genomen zijn. 
Bekijken we alle afbeeldin
gen goed, dan zien we dat 
de vervalste puntstempels 
een afdruk geven zoals 
gebruikelijk bij rubber
stempels. De vorm van het 
stempelkussen is duidelijk 
herkenbaar in zowel de 
punten als in de cijfers. 

Met dit artikel, geschreven 
in september 2011, kom ik 
sinds het begin van 2000 
op een aantal van 
95 artikelen onder de 
rubriek 'Vervalsingen Her
kennen'. Op mijn nieuwe 
DVD 2e editie 2011 zijn 
al deze artikelen achter 
elkaar geplaatst, met als 

Aß. 8 - vals puntstempel iss op 30 cent Telegramzegel 

extra aanvulling een i2tal 
extra artikelen die ook 
de loop in de afgelopen 
12 jaar geschreven en 
gepubliceerd zijn. Hebt u 
belangstelling voor deze 
DVD, tegen een vergoe
ding van 30 euro, inclusief 
porto, te verkrijgen 
door betaling op rek.nr 
33.39.06.462 
t.n.v. H.W. vanderVlist, 
met vermelding van uw 
naam en adres. 



FILATELISTISCHE 

Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2012 
(verschijnt 6 maart 2012) 
moeten uiterlijk op 1 febru
ari 2012 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mall 
naar redactle(aidef ilatelle.nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Rulldagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstij
den en telefoonnummer. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen he
laas niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of 
notaris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data 
en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aan
vaardt geen aansprakelijk
heid voor eventuele fouten 
in de evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
Is het mogelijk dat postze
gels een onderdeel vormen 
van het materiaal dat op de 
hieronder vermelde beurzen 
wordt aangeboden. Wij ad
viseren u met klem om - en 
dat geldt dan vooral bij het 
bezoeken van ver van uw 
woonplaats gelegen evene
menten - eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

15 januari: 
Leiden. LVVP Postzegeltotaal-
d a g / 5 0 jaar Philatelica 
Leiden 
Verenigingsgebouw K&G, ).C. 
de Rijpstraat 29 (industriege
bied de Waard) 
10.30-16. Tel:o7i-52i2938. 
http.//lvpv.nl 

27-29 januari: 
Loosdrecht. Filateliebeurs 
2012, Achmea Health Center 
(v/h Pandahallen) 
www.filateliebeurs.nl 

18 februari: 
Roden. NOORD 2012, Inter
nationale Filateliebeurs, De 
Hullen, Centuurbaan Zuid 6, 
10-16. Tel. 050-5033926 
('s avonds) 

25-26 februari: 
Borculo. Filafestival, Mu
ziekvereniging Volharding, 

Haarloseweg 7,930-17. 
Tel. 0545-22725«. 

25-26 februari: 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp, Marsdiep 1,10-17. 
Tel: 010-4508474. 

26 februari: 
Nijmegen. Postzegel - Totaal, 
Wijkcentrum 'De Klokketoren', 
Burg. Slotenmaker de Brume-
weg272.Tel 024-3974654. 

3 maart: 
Drachten. Ruilbeurs, Brede 
School De Drait, 10-17. 
Tel: 0512-382979. 

9-10 maart: 
Arnhem. Filatelie&Stamptales 
aan de Rijn. Rijnhal, Olympus 
1.930-17. Tel 055-3558600. 
www, eindejaarsbeurs.nl 

10-11 maart: 
Utrecht. Grote verzamel- en 
curiosamarkt Veemarkthallen, 
Sartreweg, 930-1630. 
Tel: 0317-614760/06-1291888. 
www.verzamelendnederland.nl 

17 maart: 
Hilversum. Postzegel en 
Poststukken voorjaarsbeurs. 
Wijkcentrum De Koepel, 
Kapittelweg 399a, 10-16. 
Tel 035-5386170. 

6-7 april: 
Gouda, de Brievenbeurs 
en Filamania, 19e inter
nationale beurs voor 
poststukken&postzegels. 
Thema: Postwaardestukken. 
Sportcomplex De Mammoet, 
Calslaan 101 (hoek Burg. van 
Reenensmgel/Groen van 
Prmsterersmgel), 
zaii-i7u/zoio-i7u. 
www brievenbeurs.com 
www.filamania.com 

12-14 april: 
Essen (D). Internationale 
Briefmarkenmesse, Messe 
Essen. 

21-22 april: 
Purmerend. Filamanifestatie 
2012. J. van Egmondlyceum, 
jeffreygroeneveld(a)hetnet.nl 

12 mei: 
Houten. FILANUMIS 2012, 
Internationale Filateliebeurs 
met Numismatiek, Expo 
Houten, Meidoornkade 24, 
930-16. Tel. 050-5033926 
('s avonds) 

12-13 mei: 
Vlissingen. Regionale Post-
zegeeltentoonstelling. Aula 
scholengemeenschap CS W 
Adriaan Coortelaan 5, za 12-18, 
zo 10-16 Tel 0118-464109. 

18-25 juni: 
Jakarta (IND). Indonesia 
2012, FIP- exhibition en FIP-
congres. 

21-26 september: 
Qatar. Qatar 2012, FIP-
exhibitlon 

26-28 oktober: 
Sindelfingen (D). Internatio
nale BriefmarkenbóTse, Messe 
Sindelfingen. 

2-4 november: 
Mainz (D).IPHLA 2012 
Internationale Philatelitische 
Literatur-Ausstellung. Rad
haus der Stadt Mainz 

3-4 november: 
Helmond. Pro-Phil 2012, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 11-17; 
zo 10-16. Tel. 040-2427073 
n.broekqOchello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 januari: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. 
Tel: 0229-582544. 
Hendrik-ldo-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Tel 078-6814441. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel. 035-6216261. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat 1,10-16 
Tel. 06-21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel: 0529-432746 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel 0297-525556. 

8 januari: 
Anna-Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21,930-
1230. Tel. 0223-531518 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. 
Tel 0411-688620. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1030-12 
Tel 077-3517700/3820064. 
WIjchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 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 
Elshout (NB). Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10-13 
Tel. 0416-379919. 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400 . 
Tel 0182-374230/06-11837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 

1230-1530 Tel-035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'Deleugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel. 0227-542286. 
Maassluis, zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel. 010-5916747. 
Zeist. Christelijk College Zuid, 
Graaf Adolflaan 4,10-1530 
Tel: 030-6300776. 
www.primazegel.nl 

15 januari: 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel'. Tel: 077-4743032. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Diemen-
straat ia, 930-1230. 
Tel. 0413-367786. Email: 
verzamelbeursvegheifi) 
home.nl 

17 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.).m.goossens(5)chello.nl 

19 januari: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 

21 januari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15 
Tel 0297-322034/340484. 
Appingedam. ASWA ge
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10-16. Tel 0596-567183. 
Bameveld. De Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10-16. Tel' 
0342-414418. 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. Tel. 0182-615136 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530 Tel 035-6216261. 
Mijdrecht, de Meijert, Dr J. 
vd Haarlaan 6,930-13. Tel 
0297-289322. 
Purmerend. Wijkcentrum 
Delnval,Karekietpadi6, 
10-16. Tel 0299-422136/06-
33650247. www.pprc nl 
Schoonhoven. Stichting 
Verenigmgshuis De Zilverstad, 
Nieuwe Singel 39,13-16. 
Tel: 0172-216239 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 

22 januari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,Wijk De 
Maare, 9-12 Tel 0227-542286. 

23 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten

maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel 024-3974654. 
w.j.m.goossensiachello.nl 

28 januari: 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde 1,930-1630. 
Tel 06-53260579/06-13536015 
Brielle. Zalencentrum, Lange 
straat 76,13-16. 
Tel: 0181-415640. 
halooverbeek(5)planet nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16 Tel. 078-6140706 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel' 035-6216261. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur). 
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. )ubal. Geert Groot
estraat 1,10-15. 
Tel. 038-4216493. 

29 januari: 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,930-12. 
Email, hotterbeekxcahetnet n 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel' 026-3271979 
Wijk bij Duurstede. Vi-
kinghal, Karolingseweg234, 
11-1530 Tel 06-22650760 

4 februari: 
Almere. OSG De Meergron
den, Marktgracht 65,10-15. 
ellenslokker(5)chello.nl 
Alphen a/d Rijn. Maranatha 
kerk. Raadhuisstraat 84,10-if 
Tel. 0182-395103. 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16 
Tel 0229-582544. 
Hendrik-ldo-Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16, 
Tel: 078-6814441. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel 035-6216261 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat 1,10-16 
Tel. 06-21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-14. 
Tel' 0529-432746 
Nijverdal. gebouw 'Het Cen 
trum', Constantijnstraat 7a, 
10-16 Tel: 06-24106133. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkho] 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel. 0297-525556. 

5 februari: 
Obdam. Ver Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-155, 
9-12. Tel: 0226-452047. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk 
Cellostraat 2,9-12 
Tel: 0413-264291. 

11 februari: 
Dronten. Kerkcentrum 'Ope 
Hof', Copernicuslaan, 1330 

http://ilatelle.nl
http://http.//lvpv.nl
http://www.filateliebeurs.nl
http://eindejaarsbeurs.nl
http://www.verzamelendnederland.nl
http://brievenbeurs.com
http://www.filamania.com
http://www.primazegel.nl
http://home.nl
http://www.pprc


630. Tel: 0321314305

ilshout (NB). Gebouw 't Rad, 
Cerkstraat 39,1013. 
el: 0416379919 
iouda. Panoramazaal/Bern

lardflatzaal Zorgcentrum, 
;orte Akkeren 400. 
el 0182374230/0611837028 
lilversum. Wijkcentrum 'De 
toepel', Kapittelweg399a, 
2301530 Tel 0356216261 
loofddorp. ANBOgebouw 
De Jeugd van Gisteren', 
leemsterstraat 4,1016 
el 0235613929 (na 20 uur) 
loogkarspel. Reigersnest, 
Jachtegaal 1,1216. 
el 0227542286. 
Itaassluis, zalencentrum 
koningshof, Uiverlaan 20, 
216. Tel: 0105916747. 
iuidlaren. Centrum de 
udinge, de Ludinge 4. 
el 0504093722 
nlandhohome nl 
•osterwolde (Frl.) Activi

Bitencentrum De Miente, 
nellmgerdijk 39,1016. 
el 0516441646. 

2 februari: 
,nnaPaulowna. Ontm Centr 
'eerbrug, Sportlaan 21,930

>30. Tel: 0223531518. 
leemslcerk. 'de lansheeren', 
\altezerplein 1,1016. 
oxtel. Den Tijberzaal v/h 
aanderherencollege, Baan

erherenweg2,1013. 
el 0411688620 
'enlo. Zalencomplex Limi

nZ, Kaidenkerkerweg 182b, 
33012 
sl 0773517700/3820064. 
rijchen. Brede School 'Noor

erlicht', Roerdompstraat 76, 
313. 
3l 0246413608/6413355. 

> februari: 
erkrade. Café Rolduc, Zon

raat 33, va 19. 

Tel' 0455415088. 

18 februari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. 
Tel' 0297322034/340484. 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel

aan 148,1317. Tel: 0182615136 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Kloetiiige(Zld). Amicitia, 
Schimmelpennmckstraat 14, 
1017. Tel: 0113228562. 
Mijdrecht, de Meijert, Dr. i 
v.d.Haarlaan 6,93013. 
Tel 0297289322. 
PapendrecM. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. 
Tel: 0184415437. 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,1016. 
Tel: 0172216239/0306885264. 
Woudenberg. Cultureel Cen

trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630 Tel. 0332863510. 

19 februari: 
Schagen. De GHroene Scha

kel, Mauvestraat 161,912. 
Tel. 0224298416 

21 februari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten

maker de Bruineweg 272, 
141430. Tel: 0243974654. 
w.j.m.goossensOchello.nl 

25 februari: 
Brielle. Zalencentrum, Lange

straat 76,1316. 
Tel'0181415640 
halooverbeekOpianet nl 
Coevorden. De Schalm, 
Hoofdweg 47,1016. 
Tel 0524516024 
Dordrecht. De graven horst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel 0786140706 
Gouda. Clubhuis ISV Gouda, 
Ridder van Castweg 358,10

13. Tel. 0182528770. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel 0356216261 
Santpoort Noord. NS Station 
'Het Terras', Santpoortsedreef 
2071,1016 Tel 0235382274. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot

estraat 1,1015. 
Tel 0384216493. 

26 februari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,Wijk De 
Maare, 912. Tel: 0227542286. 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,93012. 
Email: hotterbeekxcahetnet.nl 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel'. Tel: 0774743032. 
Wijk bij Duurstede. Vi

kinghal, Karolingseweg234, 
ti1530. Tel: 0622650760. 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor

straat', Voorstraat 23. 
Tel: 0384211045. 
veilmghuisOdevoorstraat nl 
www.devoorstraatwmkel nl 
3 jan. Kijkdag 8302130. 
3 jan. Beursavond 1821.30. 
4 jan. kijkdag 8.3018 50 
4 jan. 19U aanvang veiling 
5 jan. 8.3015 kijkdag 
naveilmg, telefonische 
naveiling tot 9 januari 15U. 

31 jan. Kijkdag 8 3021.30U. 
31 jan. Beursavond van 
1821.30U. 
1 febr. kijkdag 8 30  18.50U. 
1 febr. 19U aanvang veiling 
2 febr. 8.30  15U kijkdag 
naveilmg, telefonische 
naveilmg tot 6 februari 15U. 

14,19 ,20 , 21 januari: 
Amstelveen. 212e veiling 
Nederland en O R., etc. 
www.corinphila.nl 

22 Januari: 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschiedenis en postze

gels, "Sheraton & Peel" 
René Hillesum Filatelie, Post

bus 7,3330 AA Zwijndrecht, 
tel 0786101520. 
hillesum@filatelist.com 
mb(a filatelist.com 
www.filatelist.com 
Skype. rene.hillesum 

22 januari: 
Zwijndrecht. laarlijkse fila

telistische literatuur veiling 
"Boekenland". 
René Hillesum Filatelie, Post

bus 7,3330 AA Zwijndrecht, 
tel: 0786101520. 
hillesumfó) filatelist.com 
mbofilatelist com 
wwwfilatelist.com 
Skype: rene.hillesum 

2931 maart: 
Weesp. 
de Nederlandsche Postzegel

veiling 
De Nederlandsche Postzegel

en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14 
1382 LX Weesp Holland 
TEL +31(0)294433020 
FAX:31(0)294 433055 
www.npvnl 

ecosta internetveilingen: 
Veiling 218 v 2 16 jan. 12U 
Veiling 219 v. 16  30 jan. i2u 
Veiling 220 v 30/1 13/2 i2u 

Veiling 221V. 
Veiling 222 V. 
Veiling 223 V 
Veiling 224 V 
Veiling 225 V. 
Veiling 226 V. 
Veiling 227 V. 
Veiling 228 V 
Veiling 229 V. 
Veiling 230 V. 

i327feb. 12U 
27/212/3 I2U 
1226 mar. 12U 
26/39 /4 12U 
923 apr 12U 
23/47/5 12U 
72 imei i2u 
21/54/612U 
4  i 8 j u n . 12U 
18/6  2/7 12U. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel 0703307500 
Infolijn. 0703307575 
wwwmuscom nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari. Museumkaart 
gratis. Voor kortingen zie 
wwwmuscom 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 Erkelens 
(tel 0703307567), 
email merkelenscamuscom. 
Vanaf 1 januari moet de 
onderzoeker  zoals elke 
museumbezoeker  normaal 
toegang betalen. 

De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak, mevr. Spiekman 
(0703307570, 's morgens). 

NEDERLAND 
Samenstelling' 
Kees Verhulst, Postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email' k verhulstOziggo.nl 

AGEKOMEN STEMPEL 

irige maand heeft u deze 
briek helaas moeten mis

n, maar deze maand kan ik 
weer een tweetal stempels 
nen Het eerste stempel had 
nog van mij tegoed. Dat was 
t stempel, dat vorig jaar 
;tober werd gebruikt ti|dens 
viering van het 80jarig 

istaan van Postzegelver

iiging De Philatelist. Het 
■eede stempel zal worden 
bruikt m Loosdrecht, waar 
ik m 2012 de jaarlijkse 
ntoonstelling zal zijn m de 
ndahallen. 

DE PHILATELIST 

Vereniging De Philatelist 
werd 1931 opgericht en 
begon toen met zes leden De 
eerste vergaderingen vonden 
plaats m een kapperszaak m 
OudGeleen, later was dit m 
hotel Riche bij Geleen. Op het 
hoogtepunt waren er ruim 
350 leden Vandaag de dag 
zijn er nog zo'n 105 leden 

Gemiddeld bezoeken zo'n 40 
leden de zondagse vergade

ringen Ter gelegenheid van 
het 80jarig bestaan werd in 
het weekend 29 en 30 oktober 
2011 een grote tentoonstelling 
georganiseerd in het Asta 
Cultuur Centrum m Beek, waar 
ook het bijzondere poststem

pel in gebruik was. Tijdens 
de zondagse vergaderingen 
streeft het bestuur er naar 
om een bijzondere activi

teit te hebben. Zo worden 
regelmatig lezingen gegeven 
door leden van de vereniging 
of door uitgenodigde gasten 
Ook heeft de Nederlandse 
bond van filatelistenvereni

gingen lezingen over diverse 
filatelistische onderwerpen 
ter beschikking, leder jaar 
worden drie veilingen en 
directe tafelverkopen ge

houden 

LOOSDRECHT 2012 

De Filateliebeurs m Loosdrecht 
wordt deze keer gehouden in 
het weekend van 27  29 januari 
Naast een bijzonder poststem

pel met in de kern de afbeel

ding van het net en de 'sigaren' 
van de Loosdrechtse Plassen, 
zullen er ook weer beurspost

zegels verschijnen die te koop 
zijn in de stand van PostNL. 
Vorig jaar bezochten ruim 3500 
belangstellenden de beurs 

^ W a t e l i ' e é 

^^9jänu^^' 

Op zondag 29 januari 2012 zal 
de 99e Filatelistendag worden 
gehouden. Uitsluitend op 
deze dag is voor € 2 per stuk 
de speciale envelop van de 
99e Filatehstendag met spe

ciaal stempel te koop Op het 
moment dat dit blad ter perse 

gaat, is een afbeelding van 
het stempel bij mij nog met 
beschikbaar. Ook dat stempel 
laat ik u de volgende keer 
zien Van iedere verkochte 
envelop zal € 0,50 worden 
overgemaakt aan Unicef 

15; 

file:///altezerplein
http://www.devoorstraat-wmkel
http://www.corinphila.nl
mailto:hillesum@filatelist.com
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http://filatelist.com
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VERENICINCS 

Overzicht van verenigingen die bij het maandblad Filatelie zijn aangesloten: 

0> 

ld 

so 

landelijke secretariaten: 
NVPV. K. Schokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, telefoon 
0725626095, 
'■■klaaischokker@nvpvalkmaar.nl. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwaard
vegersgaarde 130132.2542 TH Den 
Haag, telefoon 0703663465, secre
taris: I.Th.M. Bongarts, Polhaarweg 
38A, 7721 DX Dalfsen, telefoon 
os29iii22B6,'■'titibon@home.nl. 
De Globe: A. van Reenen, Aagje De
kenweg 57,3906 WK Veenendaal, 
telefoon 0318517757, 
<■■■'secretaris@fvdeglobe.nl. 
jeugdFilatelie Nederland: Kees 
Mulders, Boutcnslaan 185, 5654 AN 
Eindhoven, telefoon 0654918922, 
ijjfn@chello.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische 
Filatelie: ].C. van Duin, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V /)a/smecr; G.H. Hoving, postbus 
249,1430 AE Aalsmeer, 
■.g.hhovmg@tiscali.nl. 
De Achterhoek: 
FV 'De Globe': J.J.M. Spekschoor, De 
Haare 3,7136 MH Ziewent, telefoon 
0544351848, 
■•isecretarisglobeachterhoek@ 
gmait.com. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn: A. Treure, Plan
tagevi'eg 39,2951GN Alblasserdam, 
telefoon 0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV: K. Schokker, Bovenweg 249. 
1834 CN Sint Pancras, telefoon 
0725626095, 
•Jklaasschokker@nvpvalkmaar.nl. 
Almelo: 
NVPV: B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546
861525, '''■b.karsch@hccnet.nl. 
Almere: 
VPVA Almere: mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV: LL Louwerse, Kon. Wilhel
minastraat 51, 2811 TT Reeuwijk, 
telefoon 0182395103. 
Altena: 
NVPV: mw. A. SprangersBakkenes, 
Provmcialeweg N 128, 4286 EE Alm
kerk, telefoon 0183403952. 
Amersfoort: 
AFV: G.A. Montfrooy, Alberikpad 23, 
3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PVAmstelveen: J.M. Korvcr, Satur
nus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV: M.M. Klei], Haya van Some
renlaan 50,1187 RB Amstelveen. 
telefoon 0206405039. 
Hollandla: E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962. 
AV 'De Philatelist': A.H.L van Veen, 
Tussen Meer 34",1068 GB Amster
dam, telefoon 0206198901. 
ASVShell Filatelie: J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 8V, 
Postbus 38000,1030 BN Amster

^ dam, telefoon 0206302006. 
„ PVWAFilatelie: F.R. Brugman, 
o Dissel 39,1141 ZMMonnickendam, 
■^ telefoon 0299654163. 
— FV 'Statuut ao': wnd secr.H.LM. 
"■ van der Palen, Remmerdenplein 
^ 70,1106 AH Amsterdam, telefoon 
^ 0206973310. 
^ ^'hlmvdpalen@hotmail.com. 
> AmsterdamNoord: 

PV AmsterdamNoord:G.Bïik, 
Stoutenburg 6,1121 GG Landsmeer, 
telefoon 0204823148. 
Apeldoorn: 
NVPV: mw G. DrostStok, Schöpen
hauerstraat 113,7323 LV Apeldoorn, 
telefoon 0553667445, 
''■i.drost2B@chello.nl. 
FV 'De Globe': H.P. van Laarhoven, 

Smeltersidonk 121,7326 HW Apel
doorn, telefoon 0555418746, 
Mh.laarhoven2 @kpnplanet.nl. 
Appingedam: 
PVAppingedam: R. Bos, Abel 
Eppensstraat 151,9902 HG Appinge
dam, telefoon 0596627625, 
•reintbos@ziggo.nl. 
Arcen: 
P^'/lrce(^;mw. M. Schuurmans. 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610. 
Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vierstroom': J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41,6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
'•^Jiuiskes @hetnet.nl. 
Assen: 
VVPVAssen: Y. Postuma, Volmach
tenlaan 8, 9331 BL Norg, 
telefoon 0592612413. 

Baam: 
PV Baam: A.c. Engelberts. 
Lepelaarstraat 20, 3742 XP Baam. 
telefoon 0355416496. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. E. Turnhout. 
Goudenstein 149.3772 LC Barneveld, 
telefoon 0342415311, 
'■4eglobesecretariaat@kpnmail.nl. 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland:). Oostveen, 
Luiveland 26,1861 )D Bergen (NH), 
telefoon 0725896190. 
Bergen op Zoom; 
PV 'Onderling Contact': mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 17, 
4611 MD Bergen op Zoom, telefoon 
0651923043, ^c@home.nl. 
FV 'Delta Oost': T. van Esch, Uranu
slaan 57, 4624 VP Bergen op Zoom, 
telefoon 0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De OIobe': mw. H. van Deyzen, 
Koningstraat 14, 6644 KK Ewijk, 
telefoon 0487523088. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk: Peter de Graaff, 
Laan der Mensenrechten 33,1945 ER 
Beverwijk, 
'■'peter_degraaff@hotmail.com. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk':. A.G. van den 
Brink, telefoon 0306375200. 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen: I.H.M. Min. 
Heuvelstraat 14. 5801 CS Venray. 
telefoon 0478515220, 
'■•idem. in@orange.nl. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica: J. Dieben, Jacob 
Marislaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420. 
Bodegraven: 
NVPV: D. Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411 WB Bodegraven, telefoon 06
53260579, 
^verwoerdvanwijk@casema.nl. 
Borne: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 20. 
7609 CB Almelo, telefoon 0546
864988, '•'<or.meijer@hccnet.nl. 
Bosl<oop: 
NVPV: |. de Zwijger. Wilgenhorst 
51, 2742 DD Waddinxveen, telefoon 
0182616946, 
•.jandezwijger@tiscali. nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; H. Bokhorst. 
De Acacia 18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000. 
Boxtel: 

. VVBV: mw. R. Langenhuijsenvan 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 5282 SB 

' Boxtel, telefoon 0411688620, 
■info@vbvboxtel.nl. 

■ Breda: 
! PV Breda: D.G.M. Touw, Somer
' weide 14, 4824 EW Breda, 
! telefoon 0765418419. 

Brielle: 
' NVPV: H.GT.M. Overbeek, Sluys

straat 14, 3237 AT Vierpolders. 
\ telefoon 0181415640. 

Bruinisse: 
, PV Bruinisse: A.B. van der Wekken. 
I Mast 70,8081 NE EIburg. telefoon 

0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe': C.W. Stolk. Ruy
genbosweg 55. 6961 GT Eerbeek, 
telefoon 0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 6. 
Omstreken: 0. Louw, Brinklaan 152. 
1404 GX Bussum, 
telefoon 0356933132. 

Capellea/dllssel: 
FV IJsselUekstreek: |. Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rotterdam, 

I telefoon 0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum:S.C.f. 
Netten,Molenweide 36,1902 CH 
Castricum, telefoon 0251651943. 
Coevorden: 
PV CoevordenHardenberg e.o.: H.J. 
Dorman, Fonteinkruid 37,7772 ML 
Hardenberg, telefoon 0523272182. 

Dalfsen: 
P.V. 't Raedthuys Dalfsen e.o.:\. 
Schoemaker, Magnolialaan 9,7711 
LXNieuwleusen, 
telefoon 0529484061. 
Delden: 
PC Delden: H. Delfos, Hooycrinks
plein 2.7491 DP Delden. 
telefoon 0743763272, 
'^etfosblusse@planet.nl. 
Delft: 
VVP Delft:\.C. van Muiswinkel, A. 
van Schendelplein 71,2624 CR Delft, 
telefoon 0152564838, 
^'hansmuis@telfortnl. 
Delfzijl: 
PV 'De Fivel': R.A.M. Peters, Eems
kanaal ZZ12 A, 9936 AM Farmsum, 
telefoon 0596567183. 
•'rudi. en. corry@kpnptanet. nl. 
Deventer: 
NVPV: mw. T.M.M, van der Heijden
ten Hacken. Michiel de Kicrkstraat 
28.7425 DG Deventer, telefoon 
0570657740. 
'•'heijdend@concepts.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars': P. A. van Diemen. 
Ouddiemerlaan 73.1111 GV Diemen. 
telefoon 0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe': mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27,6951 AB Dieren. 
telefoon 0313421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe': L.A. Hagers. Bos
manslaan 57.7091VX Dinxperio. 
telefoon 0315655010. 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Globe': ).F. van Ushen. 
Acaciastraat 26.6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe': W. Verschoor. Brasem 
168.7008 BN Doetinchem. 
telefoon 0314393676. 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postjager': R.C. Vos. 
Van Slingelandtlaan 20.3311 DS 
Dordrecht, telefoon 0786146165, 
••'uos.luyten@12move.nl. 
Drachten: 
PV Drachten: |.F. Oom, De Warren 
19,8561 EC Balk, 
'■•>f oomi@kpnplanet.nl. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkwartier': A.). Kop
mels. Julianaweg 15.3941 DK Doorn, 
telefoon 0343415098. 
'•'(idenada@het.nl. 
Drenten: 
PV Dronten e.o.; mw. A.P. Schip
persHooglugt, De Fazant 19.8251 
MP Dronten. telefoon 0321313329. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; I. Slikkerveer. Bel
linipark 39.5151 LL Druncn. telefoon 
0416383799, 
'^i.slikkerveer@kpnmail.nl 
Druten: 
FV 'De Globe': B.K.E. van der Zande, 
Burg. Bruinemanstraat 27 B, 6651 

WV Druten. telefoon 0487514956. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe': B.W. van Vliet. dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DMWes
tervoort, telefoon 0263118740. 

Echt: 
PhllatellstenVerentglng Fcht: 
W. Utens. Molenweg 19.6049 GA 
Herten, telefoon 0475330788. 
PhV GelreGulick/Echt; Vic Bours. 
Irenelaan 6.6114 BS Susteren. 
telefoon 0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.V 'fTOpost'; L.P.C. Smits.).M. 
Osterlinghstr. 34.1135 ED Edam. 
telefoon 0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe': G. Radstaat, Wilter
dinkstraat 22.6712 EC Ede, 
telefoon 0318638634. 
'<g.radstaat@hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV: H.|. Hofstede, Van Galenstraat 
17,5694 CD Son en Breugel, 
telefoon 0499 ^jSti^i. 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom': ).E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41,6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
■^jJiuiskes@hetnet.nl. 
Emmeloord: 
IV Philatelica: J. Gerbens, 
Noordzoon 48,8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
^fgerbens@planet.nt. 
Emmen: 
P.V. Emmen: A.K. Bos, Achterkamp 
10.7761 DR Schoonebeek, 
telefoon 0524531750. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica: R.W. Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen. 
telefoon 0228314038. 
Enschede: 
EPV: W.F.H. Bijl. Doolhof 12, 7548 BZ 
Enschede, telefoon 0534281221. 
Epe: 
NVPV: wnd. W.C. Lokker, Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, 
telefoon 0578614570. 

Geleen: 
VVPV 'De Philatelist': |.|. Bcrezinski, 
Wijngaardstraat 16, 6181 GE Elsloo, 
telefoon 0464375490, 
'^.jean.berezinski@hotmail.com. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee: drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5,3243 
AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden': P.|. van Eijke
ren, Middelmeet 43, 4464 AX Goes, 
telefoon 0113228562, 
^cm@zeelandnetnt. 
Goor: 
NVPV: H.G. Lammersen, van Eeden
straat 42,7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J. Hoegee. 
Brunellaan 42. 4143 EG Leerdam, 
telefoon 0345612644, 
'^pugorinchem @hetnet.nl. 
Gouda: 
VVPV Gouda: mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327. 
'sGravenhage: 
Verenigde Haagse Filatelisten: 
H.L.A Prins, Danckertsstraat 3, 
2517 TE Den Haag, telefoon 070
3450664, '• sbcprlns@casema.nl. 
PC 'De Kring': W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541 VM Den 
Haag, telefoon 0703297787. 
PV 'Vredestein': P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965. 
ZuidHollandse Postzegel Vereni
ging "ZHPV". M.|. Vogel, Abeel
zoom 52,2719 GT Zoetermecr. 
Groningen: 
IV Philatelica: D. Roosjen. 

Mezenlaan 13.9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum. Emmastraat 5.9722 EW 
Groningen, telefoon 0505018234. 

H 

Haarlem: 
IV Philatelica: mw I. Warmerdam, 
Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haarlem, 
telefoon 0235364285. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer: mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsersstraat 
79,2151 CG NieuwVennep, 
telefoon 0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZKi.fl/).; I.e. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken: drs 
P.I.TH. Helderman, Oranjelaan 45, 
3843 AB Harderwijk. 
•'heldwess@caiway. nl. 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist': A.C.I, van 
Baaren. De Buurt 45.3372 DB Bover 
Hardinxveld, telefoon 0620111834 
'■<irjanvanbaaren@planet.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk: H. Winterberg. Mo
zartstraat 84 A. 1962 AD Heemsker 
telefoon 0251234256. 
'■'herman.wlnterberg@ziggo.nl. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen: D.S. Salts, Toellan 1 
8447 DZ Heerenveen, 
telefoon 0513626073, 
^salls@planet.nl. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.). 
Folkers, Bloemaertlaan 11.1701 VH 
Heerhugowaard. 
telefoon 0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wolsing
Grens. Promenade 267.64111| 
Heerlen, telefoon 0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze: I. van der Linden. 
Atlas 42. 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder: L\. Hordijk, 
Rozenstraat 11.1782 MS Den Helder 
telefoon 0223693101. 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis:).). Koppenol, 
Handlog 6.3224 PG Hellevoetsluis, 
telefoon 0181322699. 
Helmond: 
FV 'De Helmveste', Helmond en 
Omstreken: T.A.J. Leijten, Eikenwa 
15, 5706 Lj Helmond. 
telefoon 0492534793. 
^ t . Ieijten2@chell0.nl. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV: J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
'sHertogcnbosch: 
'sHertogenbossche FV. W. Bresse 
p/a Molenstraat 15, 4o64EEVarik, 
telefoon 0620727006, 
'^secretarlshfv @kpnmail.nl. 
Neusden: 
PV 'Black Penny': M.L.H. Vcrharer 
Hcrptscweg 27.5256 NN Heusden. 
telefoon 0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; M. Versteeg, 
Staringlaan 38.1215 BS Hilversum. 
telefoon 0356216749. 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica: Postbus 115,3150 A 
Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard: M. van Aalst, 
Roerdompweg 53.3263 A| Oud
Beijerland, telefoon 0186619590 
Holten: 
NVPV:l.C. Bogaard. Churchillstra. 
141.7451 ZE Holten. 
telefoon 0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen: H.|. Ruiter, Satel
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etenlaan i8, 7904 LP Hoogeveen, 
lefoon 0528263259 

oogezandSappemeer: 
HV HoogezandSappemeer, T H 
enhuis. Van Limburg Stirumlaan 
9602 GN Hoogezand, 

lefoon 0598321282 
oom: 
VPV afd WestFriesland. H | van 
er Meulen, 't Roems 9,1616 PN 
oogkarspel, telefoon 0228561828 

latei ica Hoorn e o , W E Bok. Tin

egieter 93,1625 AV Hoorn, 
lefoon 0229230322 
uizen: 
^stzegetverenigmg Huizen en 
mstreken.Q}] Visscher, Co Bre

anlaan 26,1251 HV Laren, 
lefoon 0355387550, 
gjV(si23@xsitaH nl 

impen: 
Philatelica, | G Fidder, Gal

straat 43,8266 CV Kampen, 
lefoon 0383315968 
itwijk; 
' Katwi/k/Hijnsburg, M te 
jenhuis. Oranjelaan 17, 2231 DE 
insburg, telefoon 0714027446 
ïrkrade: 
:PV, B I W Berends, Pastoor 
leelenstraat 26, 6466 JH Kerkrade, 
lefoon 0455415088 
immen: 
V "t Fakteurke', H ) Raes, Scha

nboschweg 37.6343 ED Klimmen, 
lefoon 0434592797, 
harryraes@planet nl 

ngedljk: 
Philatelica, S Ligthart, Anna van 
.ksenstr 19,1723 KR NoordSchar

)ude, telefoon 0226313764 
crdam: 
'PV,Ê^ Versluis, De Waterloop 27, 
41JV Leerdam, 
lefoon 0345616960, 
jersluis a@worldonime nl 
euwarden: 
^ V Friesland', mw H van de 
itteBosch, BQterhoeke 17, 904t AA 
rlikum, telefoon 0518461632, 
tl vdwitte@upcmait nl 
iden: 
Philatelica, H W van den Blink, 
Dhons Diepenbrocklaan 8,2343 
\ Oegstgeest, 
efoon 0715176533, 
ivandenblink @planet nl 
VPV, P J van de Kasteelc, Oude 
st 109 B, 2312 XV Leiden, 
efoon 0718889405, 
'Msteeledrost@casema nl 
iderdorp: 
Postaumaat, H A Wolf, Anna 

n Burenstraat 25, 2351 RM Leider

rp, telefoon 0715893209, 
ecretarisi^postaumaat nl 
<kerkerk: 
IPV, CM Boogerd, Bilder

kstraat 94,2941 GH Lekkerkerk. 
efoon 0180662818 
lystad: 
'De Philatelist', W L Wolschrijn, 

rvcel 5680,8242 CR Lelystad, 
efoon 0320221803 
isden: 

KV 'De Loupe', Dick Klaassen, 
efijzer 31,3833 XA Leusden, 
efoon 0334946125, 
eloupe@hccnet nl 
hem/Borculo: 

PV GO Wissenburg, Deugen

erd 18,7271 XT Borculo, 
efoon 0545272543, 
'issenburg g@hetnet nl 
ser: 
Losser,m^ WE Fiselier, 
mausestraat 335,7585 PB Glane, 

oon 0535382938 

assluis: 
<V Maassluis (VPM). P M | A van 
Aa, Cornells van der Kolffstraat 
,3144 RB Maassluis 
astricht: 
ZuidLimburg, C L M Janssen, 
stinastraat25. 6267 AS 

lier en Keer 
ppel: 
' Regio Meppel, T A F Kuiper, jan 
Scorelstraat 7,7944 CZ Meppel, 
foon 0522256001, 
(f kuiper@hetnet.nl 
nnlckendam: 

PV 'Waterland', \ B van Duist, 
Hcrmanus Reijntjeslaan 134,1141 HB 
Monnickendam, 
^lbdutst@gmail com 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121,2681 
XE Monster telefoon 0174280134, 
^w storm@hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57,4642 DA Mijdrecht, 
telefoon 0297241242 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvel laan 9, B162 CT Epe, 
telefoon 0578613396 
Noordwijk: 
VPN,RG Steenbergen, Bloe

menschans 20,2215 DE Voorhout, 
telefoon 0252216525 
PV 'Onder de loupe', I M M Ooms, 
'sGravendamseweg 20a, 2211 WK 
Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica, | M G van Mullekom, 
Maandagsewetering 183,2211WT 
Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, CA de Bil, Kuntzestraat 150, 
8071 KP Nunspeet. 
telefoon 0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, Sophia

weg 125, 6564 AB Heilig Landstich

ting, telefoon 0243233454, 
^info@nupunijmegen nl 
FV 'Noviopost'.VJ) M Goos

sens, Vendelierstraat 15, 6562 NA 
Groesbeek. telefoon 0243974654, 
^wjm goossens@chello nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H I Teunis, Dr De Bruy

nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsver Ommen en 
Omstre/ten, vacant 
Oostburg: 
PV Land van Cadzand,\ W Lanse, 
Van Ostadestraat 58,4501 KV Oost

burg, telefoon 0117454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe', tiiQ Minnen, 
Nieuwe Kcijcnbergseweg 49,6871 
VN Renkum, telefoon 0317313495 
Oosterhout: 
OVVP, I H P van der Laken, Jeroen 
Boschstraat 72, 4907 MS Ooster

hout, telefoon 0162428777, 
!• na vanderlakeniscasema nl 
Oosterwolde (Frl): 
Stellingwerver Fil Ver , P Rau

werda. Brink 3,8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o ,1 Post, 
Beatrixstr 26,7591 GD Denekamp, 
telefoon 0541351936 

Papendrecht: 
Postzegelver 'Iris', L A Koster, Cort 
v d Lindenstraat 8,3354 AD Papen

drecht, telefoon 0786155037, 
''•V.akoster@wanadoo nl 
Purmerend: 
Purmerender Postzegel Ruilclub, 
PPRC,) Groeneveld. De Goe

demeent 1.1447 PT Purmerend. 
telefoon 0299463850, 
'jeffreygroeneveld@hetnet nl 
Putten: 
PV 'Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163,3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484 

Raalte: 
IV Philatelica Raalte, f. Bakker, 
Melisse 21,8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', W J G Minnen, Nwc 
Keijenbergseweg 49,6871 VN 
Renkum 
Reuver: 
FV 'Filvero, L A F Piek, Vincent 
van Goghstraat 28,5953 JE Reuver, 
telefoon 0774743032, 
•filvero reuvertghetnet nl. 
Rhenen: 

FV 'De Globe', H Wcssel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 
telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica,'^ v d Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, 
•'Sec($filatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond, m'H I Maessen

Hens, Karthuizerlaan 17.6042 NB 
Roermond, telefoon 0475321179 
Roosendaal: 
Pv Philatelica WestBrabant, 
A K H M Coppens, Doelen 8, 
4875AD EttenLeur, telefoon 076

5035524 of 0623928445, 
• secretaris@filawb nl 

PV Roosendaal, H Jongeneelen, 
Landjuweel 4,4707 HX Roosendaal, 
telefoon 0165543759 
Rotterdam: 
PV Philatelica, \Z Salemink, 
Zestien hovensekade 101B, 3043 KK 
Rotterdam 
RPhV,f\ vanRicl,Capellapadii, 
3204 AH Spijkenisse, 
telefoon 0181615986, 
•fj vanrieloi@hetnet nl 

PC Rotterdam, mw MC Erkelens, 
Siergaarde 105,2285 JE Rijswijk, 
telefoon 0703961702. 
•^secretaris kleineclub@planet nl 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, l Tabak. Juliana van 
Stolberglaan 26.3181 HH Rozenburg 
ZH, telefoon 0181212967 
Rijssen: 
PV Ri/ssen ,i H Veurink, Ter Weel

straat 18,7462 RT Rijssen, 
telefoon 0548515970, 
'• henveu@hotmail com 
Rijswijk: 
VVPV Rijswijk, D van der Winden, 
Sir Winston Churchillln 370, F 438, 
2285 SJ Rijswijk, 
telefoon 0703931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,» van der 
Schuit. Eendrachtstraat 14. 2013 RH 
Haarlem, telefoon 0235316573. 
^^ hvanderschuit@chello nl 
Sassenheim 
VVPV Sassenheim, RG Doorne

kamp, Wcsterstraat 41, 2171 CG Sas

senheim, telefoon 0252216740 
Schagen 
FV 'Westfriesland', UM QN\ Boer

senBergen, Seringenhof 40,1741 
WE Schagen, telefoon 0224290243. 
•^nelboersen^planet nl 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van Post

zegelverzamelaars, Mw 1 H 
Wensveen. Koestraat 36.2871 DR 
Schoonhoven 
Schijndel 
SVVP, K van de Greef. Putsteeg 4a. 
5481 XT Schijndel. 
•^kvdgreef@gmail com 
Sittard 
FV Sittard e o . H M) Scheepers. 
Raadhuisstraat 4.6438 GZ Oirsbeek, 
telefoon 0464422264 
Sliedrecht 
PV 'Philetica', J van Schalk. Adama 
van Schcltemastraat 28.3362 TB 
Sliedrecht. telefoon 0184412338 
Soest 
PV Eemland,i leFebre.Mon

nickskamp 338.1273 KB Huizen. 
telefoon 0355263255. 
* secretariaat@pzveemland nl 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica,ntvi MH deKort

Lievaart. Mercuriusstraat 6,3204 
BM Spijkenisse, 
telefoon 0181616995, 
•maliev@planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, m■^^ P van der Le

den, Purmerlaan 20, 9501 AX Stads

kanaal, telefoon 0599618208, 
^^ pzvkanaalstreek@zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV Ijsselham,] Huising, Heeren

veenseweg 156, 8471 ZC Wolvega, 
•/ w huising@ziggo nl 

Temeuzen 
PV ZeeuwschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelmckhof 54, 4536 HC 
Temeuzen, telefoon 0115648618 
Tiel 
Philatelistenclub Tiel.t EW de 
Leeuw, Handelstraat 53, 4003 LA 

Tiel, telefoon 0344623545, 
•secretarisi$postzegelclubtiel.n\. 

Tilburg: 
VPT Tilburg. Vi f M Tukker, postbus 
10418, 5000 JK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 
■Vpttilburg^planet nl 

u 

uithoorn: 
FilVer Uithoorn,] SP Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
telefoon 0297563646 
Utrecht: 
UPhV,\ van der Meulen, EIbedreef 
125,3562 BN Utrecht, 
telefoon 0302613733 
PV Utrecht, J C Siebrasse, Heem

campi6,3992SJ Houten, 
telefoon 0306373634 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt', H J Brouns, 
Karolmgenstraat 9.6369 BV 
Simpelveld 
Veendam: 
FV Veendam eo ,D\ Dijkstra, Ds 
Van Pctegcmstraati6,9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'. H C Jansen, Spaarne 
3,3904 NE Veenendaal, 
telefoon 0318518505, 
•kteglobevndaaliglive nl 

PV 'Frimarket'. N G Bender, 
Bachlaan 29,3906 ZH Veenendaal, 
telefoon 0652373273. 
e^Frimarketi^xmsnet nl 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven, mv Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS Veld

hoven, telefoon 0402536511, 
'• jcmlschalksisonsbrahantnet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe"De Vierstroom',] E 
Huiskes, Winschotenstraat 41.6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678. 
^/_huiskes(l>hetnet nl 
Venio: 
P V 'Phila VenIo'. M | M Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
telefoon 0773820064, 
•infoigphilavenio nl 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn', H G Veldman, 
Biezenweg 16, 4124 AB Hagestein 
Viaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Colignyin 
96,3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 0104746725 
Vleuten: 
PV" Postfris 68", P Brunt, Iepen

laan 9,3481 XA Harmeien, 
telefoon 0348443237, 
•^secretariaat postfris68@hetnet nl 
Vlissingen: 
Vlissingse FV, W F Broeke, K van 
de Coppellostraat 15, 4384 BT Vlis

singen, telefoon 0118464109 
VolkelUden: 
P V VolkelUden e o , mw SB 
Christiaans, Jonkcrveld 148, 5403 CB 
Uden. telefoon 0413264291. 
•^siegi christiaans@planet nl 

Voorschoten: 
NVPV,N\ van Rijn. Leidseweg 125. 
2253 AB Voorschoten, 
telefoon 0715614612 

w 

Waalwijk: 
VVPV 'De Langstraat', W Laarak

ker. Gerard de Nijshof 121.5171XS 
Kaatsheuvel 
Wageningen: 
FV 'De Globe', H H Edelenbosch, 
Asterstraat 387,6708 DW Wagenin

gen, telefoon 0317424711 
Wassenaar 
PC Wassenaar, A P C Kortekaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Wassenaar, 
•^wassenaer@aadcortecaes nl 

Weert: 
Filatelica Weert e o , Mr E WTh 
Goosscns, Onder de Wieken 9, 6093 
HD Heythuysen, 
telefoon 0475494086, 
^^wtgoossensoi@hetnet nl 
Weesp: 
PV Weesp e o .11 van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 IC 
Weesp. telefoon 0294416740 
Wieringen; 
PV 'De Snuffelaar'. I Kort. Plane

tenlaan 8.1771 BZ Wieringerwerf, 
telefoon 0227603166 
Winschoten: 

IVPhilatelica. mvi G R Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD Scheemda, 
telefoon 0597592676 
Winterswijk: 
FV 'De Klomp'. P H A M F Brouwer, 
Leliestraat 222, 7101 CJ Winterswijk 
^'PHAMFBrouwerigkpnmail nl 
Woerden: 
FV Woerden.Gl van der Waal, 
Skutsje 47.3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
• jilatelie woerden@wanadoo nl 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep', W Tel, Pran

gclaar 68.3931 RD Woudenberg, 
telefoon 0332863389 
Wijchen: 
FV 'De Globe', J H G Gosselmk. Mar

grietstraat 11.6602 CN Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, H Onessen. 
Toon Beijnenstraat 15,4412 JZ Beusi

chcm. telefoon 0645111554, 
•> harriedriessenpvwbd@gmail nl 

II 

llmuiden: 
PV IJmuiden,G Swets, Kon Em

mastraat 1,1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255516574, incl rond

zendverkeer, 
^g swets@cjuicknet nl 

Zaanstad: 
VVZPV 'De Posthoorn'. T Jansonius, 
Botenmakerstraat 137,1506 TD 
Zaandam, telefoon 0756169518. 
0622410102. 
'^t jansonius@versatel nl 
Zeewolde: 
PV Zeewolde,i. Brugman. 
Muzenlaan 59.2352 KB Leiderdorp. 
telefoon 0715149310 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, ■^•nd P. 
Muller, Wethouder Hollaan 5,3984 
KAOdijk 
Zetten: 
FV 'De Globe', J Niggebrugge, 
Hoge Riem 3,6666 |A Heteren, 
telefoon 0264722637 
Zevenaar: 
FV 'De Globe', J J Kuipers, Vuur

doornstraat 23,6903 Cl Zevenaar, 
telefoon 0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, A A van 
Goethem, Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, 
telefoon 0111412460, 
^•'^vangoethem@hetnet nl 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , F A 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 2718 
JA Zoetermeer, 
telefoon 0793613253. 
Zuidlaren: 
IV Philatelica,» Nijland, De Hilde 
36, 9476WBZuidlarcn, 
telefoon 0504093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe', A H Woolthuis, 
Polsbroek 244.7201 BZ Zutphen, 
telefoon 0575575317 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o , M 
Schulte. Van der Meulenstraat 9, 
8064 BV Zwartsluis. 
telefoon 0383866228. 
^margejishome nl 
Zwijndrecht: 
VVPVZwijndrecht eo ,G Ottenhe

ijm, Campanulastraat 38,3333 EB 
Zwijndrecht, 
telefoon 0786120086. 
^^g ottenheijm@orange nl 
Zwolle: 
PV Zwolle, J W Havers. Den Uyl

straat 14.8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan Mevr E 
Braakcnsiek, Prins Willem Alexan

derlaan 41,3273 AS Westmaas, 
^e braakensiekistelei nl 

ir 

mailto:kuiper@hetnet.nl


t 
VOORU 

samenstelling: 
Nederlandstalige tijdschriften: )ohn Dehé 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller 

52 

NEDERUNDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Meer dan plantjes en 
beestjes 
Als er één tak van filatelie 
is die zich mag verheugen 
in een nog steeds groei
ende belangstelling, dan 
is het wel de thematische 
filatelie. 
Als er bij veilinghuizen mo
tiefverzamelingen geveild 
worden, gaat het bijna 
altijd om thema's als flora, 
fauna, sport of ruimte
vaart. Thema, tijdschrift 
voor thematische filatelie, 
laat steeds weer zien, dat 
er meer onderwerpen zijn 
die uitgediept kunnen 
worden, maar ook wat 
de mogelijkheden zijn bij 
'standaard' onderwerpen 
als windmolens en Olym
pische Spelen. Zo wordt 
in het novembernummer 
uitgebreid aandacht ge
schonken aan )an Botman, 
die al jarenlang wande
lingen door de literatuur 
maakt. 
Een van de meest gelezen 
auteurs in Thema is onge
twijfeld jan Cees van Duin. 
Hij is met twee rubrie
ken vertegenwoordigd: 
'Filatelistische elementen' 
(afl. 10 vellen, velranden 
en tabs, afl. 11 postzegels 
in boekjes) en 'Mag ik dit 
stukwelof niet opne
men?'. Je hoeft het niet 
altijd eens te zijn met zijn 
standpunten, inspirerend 
zijn de stukken zeker. 
Verder bevat het septem
bernummer onder meer 
een mooi verhaal van Theo 
Koning over de 'Arctische' 
Vikingen als ontdekkers 
van Amerika. Joop Boots 
schreef over het Slavische 
schrift met prachtige 
kleurenafbeeldingen, 
Henk Suiveer over een reis 
door Ecuador. Deel 2 staat 
in het novembernummer. 
WobbeVegter belicht 
Camillo Olivetti, compu

^ terheld uit het verleden 
o en Jacques van de Winkel 
2 schreef een prachtig en 
ac rijk geïllustreerd Stuk over 
5 de windkoTenmolen(aar): 
X 'Hooggeboren, laagge
* schoren'. Vogelspecialist 

Peter van Nies verdiepte 
zich in de gierzwaluw. 
Hoewel de vogeldeskun
digen een nogal ruwe 
schatting doen over de 
in Nederland broedende 
paren (tussen de 30.000 

en 60.000) staat één ding 
vast: deze razendsnelle 
vlieger is een uitmuntende 
insectenverdelger. In het 
novembernummer staat 
de putter centraal. Thema: 
mooi en leerzaam. 

Frauduleuze 
fraudebestrijding 
Omdat postzegels in de 
tweede helft van de 19e 
eeuw relatief duur waren, 
probeerden ondernemin
gen hun postzegelvoor
raad te beschermen tegen 
misbruik en diefstal door 
hun personeel. De meest 
bekende manier om dat te 
doen was het perforeren 
van de zegels. Nog steeds 
zijn er mensen die postze
gels met firmaperforaties 
(perfins) beschouwen als 
beschadigde zegels en 
daarom niet verzamel
waardig. Onzin natuurlijk, 
al loop ik ook niet warm 
voor iedere zegel met 
gaatjes die samen de K van 
Kiosk vormen. 
De 99e aflevering van 
Perfinpost, officieel 
orgaan van de Perfin Club 
Nederland, laat zien dat 
het verzamelen van perfins 
nog steeds een spannend 
avontuur is, waar dagelijks 
nieuwe ontdekkingen 
mogelijk zijn. Wim Jacobi 
ontdekte onlangs zo'n on
bekende (Zwitserse) per
foratie (F.Z.), maar zijn on
derzoek naar herkomst en 
verklaringen bracht meer 
vragen dan antwoorden. 
'Maar ik heb de ervaring 
opgedaan dat als je denkt 
iets nieuws te ontdek
ken en je publiceert dat, 
er dan snel een ander 

opstaat die roept "die 
heb ik ook" en eventueel 
.... maar dan van een an
der land.'Dat is het mooie 
van een gespecialiseerde 
vereniging. 
Erik Pollet schrijft over 
alternatieve manieren 
om postwaarden tegen 

diefstal te beveiligen. Zo 
experimenteerde een Bel
gische bank tussen 1863 en 
1865 met een opdruk op de 
zegels. De Belgische post
administratie verbood dat, 
omdat in de postwet stond 
dat niets veranderd mocht 
worden aan de zegels, 
omdat ze anders hun gel
digheid zouden verliezen. 
Toch zijn er ook daarna 
bedrijven geweest die 
door het plaatsen van een 
opdruk op de zegels hun 
bezittingen veilig stelden. 
Ook werden briefkaarten 
van een droogstempel 
voorzien. Het is de vraag of 
dat ook illegaal was, om
dat meestal het zegelbeeld 
niet werd geraakt. Pollet: 
'Na lange tijd intensief 
speurwerk vonden we 
geen enkel (officieel) 
document of tekst die 
deze praktijk beschrijft, 
verbiedt of toelaat. Het 
blijft een mysterie....' De 
volgende aflevering van 
Perfinpost is nummer 100. 
Een feestnummer? 
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Luchtpost in veel 
varianten 
Als je een feestje viert, 
moet je dat goed doen. 
De Nederlandse Vereni
ging van Aerofilatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
bestaat 75 jaar en pakt 
flink uit met een dik (95 
pagina's!) jubileumnum
mer van De Aerophila
tclist. Het is een prachtig 
cadeau aan de leden ge
worden, waarin 22 auteurs 
een mooi beeld schetsen 

van de vele aspecten van 
aerofilatelie. Veel bekende 
onderwerpen komen langs 
en daarmee is dit blad ook 
heel geschikt om buiten
staanders enthousiast te 
maken voor het verzame
len van luchtpost. Zo lezen 
we over katapultpost, de 
eerste vluchten naar de 
West, de levensloop van 
Charles Lindbergh, de 
vluchten van de Postduif 
endeUiver('Hijvloog 
zo mooi  Hij vloog zo 
zuiver  Onze wonder
schone Uiver'). Een van de 
aardigste lezingen bij onze 
clubavonden de afgelopen 
jaren was die van Uiver
specialist Nicolaas Bakker. 
Hij is ook de auteur van het 
stuk over deze ramp in het 
Jubileumnummer. 
Vliegtuigen hebben de 
nare gewoonte dat ze wel 
eens naar beneden vallen, 
maar dat levert wel vaak 
een 'mooi' poststuk op. 
'Crashpost' is een van de 
boeiende facetten van 
luchtpost en krijgt in het 
jubileumnummer de no
dige aandacht. Niet alleen 
de Uiver komt naar bene
den, maar ook een brief 
die aan boord was van de 
verongelukte Maraboe 
(1935). Hij was bestemd 
voor Dirk Coster, redacteur 
van het literaire tijdschrift 
De Stem. In een stuk van 
Rob van Grunningen staat 

niet de ramp centraal, 
maar een speurtocht naar 
de afzender en naar het 
belang van de inhoud var 
de brief, die deels bewaar 
is gebleven. Dat belang 
was waarschijnlijk niet zo 
groot, 'Maar hoe dan ook: 
het is met recht dat ge
steld kan worden dat onz« 
hobby, namelijk de aerofi 
latelie, onverwachte doch 
fascinerende raakvlakken 
kan hebben met allerlei 
andere aspecten van het 
leven.' Voor wie meer wil 
weten over crashpost 
maakte Johan van Tuyl 
een aardig overzicht van 
enkele 'bekende rampen 
met KLMmachines. 
Het Jubileumnummer van 
De Vliegende Hollander 
biedt veel meer dan 
hierboven kort is aangegi 
ven. Wie iets wil proeven 
van de charme van het 
verzamelen van luchtpos 
heeft met dit nummer eer 
prachtig stukje literatuur 
in huis. 

Meer dan engelen 
De wereld van bijbel en 
christendom staat centra 
bij de vereniging Gabriel 
Het is een dankbaar 
thema, want die wereld 
krijgt met talloze zegels, 
stempels, postwaarde
stukken en verhalen vorrr 
De vereniging houdt in h' 
gelijknamige blad de 
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lieuwe uitgiften bij en 
/ijst ook op tentoonstel
ngen en andere 
venementen die voor de 
jden mogelijk interessant 
ijn. Ook is er een 
lancodienst opgezet. 
)ke van Strien schrijft in 
abriël een reeks artikelen 
ver koningen en konin
innen m Groot Brittannië, 
iteraard met een oog 
ericht op de godsdienst
westies. De godsdienst
trijd tussen protestanten 
n katholieken loopt als 
en rode draad door de 
eschiedenis van het huis 
idor. In de oktoberaf
ivering staan de jaren 
1371588 centraal. Daarbij 
Dmen dus ook de Spaanse 
rmada, Sir Francis Drake 
1 Shakespeare nog even 
ings. 
e posterijen van Honga
je brengen al jaren met 
inke regelmaat schilderij
ipostzegels uit  meestal 
I een kloek formaat. Mart 
snique belicht er een 
mtal van, afkomstig uit 
2t Keresteny museum in 
ztergom. Het stuk is een 
rvolg op een verhaal dat 
een jaar eerder schreef, 

srder in het oktobernum
er het vervolg van de 
lektocht van Joop Kuijer 
iar de fresco's in de 
ariènkirche in Hanzestad 
ibeck. Piet Blok komt 
et een mooi uitgewerkt 
rhaal over de wereld
roemde astronomische 

ok aan de stadhuistoren 
Praag. En de getoonde 
gels zijn bijna net zo 
ooi als de klok. 

iber was boos 
anmoedig en bijna 
jen beter weten in 
obeer ik mij vast te 
jven klampen aan het 
'e dat de posterijen 
n beschaafde westerse 
iden postzegels op de 
'ste plaats uitgeven, 
dat hun klanten daar
'e post kunnen fran
■en. De trouwe lezer 
n dit blad voelt echter 
aankomen, dat mijn 
timistische vertrouwen 
de zoveelste opvolger 
rechte van de PTT weer 
)5 IS beschaamd. Lees, 

Voor en na de aangetekende verzending 
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kijk en huiver....'lobe
gint Huber van Werkhoven 
in Hertogpost zijn verhaal 
over een bijna wanhopige 
poging om zichzelf een 
aangetekende brief te stu
ren met de 'eerste Zilveren 
Persoonlijke Postzegel' 
met de afbeelding van Piet 
Hem. Het is een mooi ge
schreven verhaal, waarin 
we zijn boosheid voelen 
groeien bij de opeen
stapeling van ambtelijk 
onbegrip en postaal ge
blunder. Uiteindelijk vindt 
hij zijn Piet Heinbrief 
verminkt op de deurmat, 
daar gedeponeerd door 
een besteller die hem 
persoonlijk had moeten 
overhandigen en die er 
ook niet voor terugdeinsde 
een handtekening 'voor 
ontvangst' te vervalsen. 
We gaan even afwachten 
welke staarten dit verhaal 
nog gaat krijgen. 
Ook boos was colum
nist A. van der Vliet, die 
flinke twijfels heeft over 
de 'onafhankelijkheid' van 
het Maandblad Filatelie. 
Verder een terugblik in het 
jaarboekje over 1961 van 
de vereniging, een stuk 
van Huber van Werkho
ven over postzegels die 
tijdens het vervoer van 
de brief zijn geraakt en 
de verschillende reac
ties van de posterijen 
op zo'n'kleine leegte'. 
Frans Hermse schreef in 
het novembernummer de 
vierde aflevering van zijn 
serie over de geschiedenis 
van de posterijen in Vught. 
Ook het beruchte kamp 

Vught komt daarbij aan 
de orde. Hertogpost: een 
mooi blad met informatie 
en boosheid op niveau. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Een fraai cadeau 
Ik schreef al eerder over de 
Belgische Studlelcring 
Wereldoorlog 1 en 2 en 
hun boeiende tijdschrift. 
Afgelopen oktober lag er 
een dikke enveloppe op 
de mat met daarin een 
heel bijzonder 4e nummer 
van 2on. Zeg maar gerust 
een boek. Aan de hand 
van vele fraaie poststuk
ken beschrijft Jan van 
Gansberghe het postver
keer tussen België en een 
aantal buitenlanden rond 
de tweede wereldoorlog. 
Er is gekozen voor een 
zevental landen welke een 
representatief beeld geven 
van het postverkeer met 
het buitenland: Duits
land, Frankrijk, Engeland, 
Nederland, Luxemburg, 
Belgisch Congo en de VS. 
Het boek beschrijft het 
postverkeer gedurende 
de bezetting en na de 
bevrijding. Het boek is een 
absolute aanrader voor 
elke liefhebber van post
geschiedenis. Heel handig 
zijn de tabellen achterin 
die een chronologie geven 
van het wegvallen en weer 
herstellen van de betref
fende postverbindingen. 
Twee kleine minpuntjes 
(maar dan ben ik een 
zeurpiet): de afbeeldingen 
zijn soms wat 'blokkerig' 
gescand en het zou heel 

DF INVLOED VAN PK TWEEDE WERELD
OORLOG OP HFT POSTVERKEER VAN 
RFTGTft MFT 7T.TN BTIIIRLANDEN. 7XTN 

leuk zijn geweest als het 
neutrale Zwitserland was 
meegenomen (NB neutraal 
Ierland wordt wel mee
genomen als extraatje). 
Overigens is dit vierde 
nummer nog te bestellen 
bij de vereniging zo lang 
de voorraad strekt. 

Groeten uit Pakistan 
Een van de redenen dat 
mensen beginnen met 
postzegels verzamelen is 
de romantiek van verre 
oorden. Echt leuk wordt 
het als je op een gegeven 
moment in contact komt 
met verzamelaars in zo'n 
ver land. En vooreen 
recensent van buiten

landse bladen is er daarom 
niks leukers dan een fraai 
gefrankeerde enveloppe 
uit Pakistan op de mat 
te vinden met daarin de 
Monthly Universal Post 
uit Karachi. Het leuke van 
zo'n blad is dat er zaken 
worden behandeld die je 
in Europa niet snel tegen 
komt. Het voorpagina 
artikel is de gezamenlijke 
uitgifte van Pakistan en 
Iran. Verderop in het blad 
wordt duidelijk dat filatelie 
booming is in deze regio. 
Er wordt een foto getoond 
van een enorme rij man
nen (geen vrouwen te zien 
I) die achter dranghekken 
staan te wachten bij de 
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verkoop van de nieuwste 
FDC's. Verder behandelt 
het blad alle nieuwe 
uitgiften van Pakistan, is 
er een veiling met zegels 
en poststukken en is er 
een advertentierubriek 
voorruilcontacten. Kortom 
een leuk blad voor weinig 
geld. Een jaarabonnement 
inclusief verzendkosten 
naar Europa bedraagt 
overigens ongeveer € 6. 

Soekarno en Suharto 
jaren lang was Indonesië 
een verzamelgebied, dat 
in Nederland erg geliefd 
was bij verzamelaars. Door 
een stortvloed aan plaatjes 
werd die populariteit 
echter snel minder. De 
American Philatelist 
van november 2011 bevat 
een artikel over Indonesië 
tijdens het regime van 
Soekarno en Suharto. Voor 
mij als nietkenner was 
het echt een eyeopener. 
In plaats van het bekende 
thematische werk wordt 
hier een schat aan mfor
matie gepresenteerd door 
een schrijver die een en 
ander ter plaatse als filate
list heeft meegemaakt. Er 
wordt uitleg gegeven over 
de achtergrond van onder 
meer de RIAU uitgifte, 
de veldpost, de effecten 
van de inflatie en tussen 
de bedrijven door leren 
we ook een en ander over 
de politiek van de beide 
heren. Voor de liefheb

Pa 111,1 ■ 
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Selling of Stamps, FDCs and Leaflets at lahiri Masjid Complex Karachi 
on First Day of Issue Event 17102011 

bers van poststukken 
wordt veel fraais getoond, 
en dan niet alleen uit de 
beginjaren maar ook later. 
Verder in hetzelfde num
mer een artikel over het 
eiland Antigua. Deze Britse 
kolonie kreeg m 1862 zijn 
eerste zegels. Toen in 1890 
de eerste gezamenlijke 
uitgifte van de Leeward 
Islands verscheen, leek dit 
het einde van de emis
sies van dit eiland en een 
aantal andere eilanden. 
Vanwege de gemiste 
inkomsten werd in 1903 
besloten om wederom 
eigen zegels uit te geven 
ondanks dat hier eigenlijk 
geen noodzaak voor was. 
Het is hun vergeven, want 
het levert de filatelie een 
aantal fraaie gegraveerde 
typisch Engelskoloniale 
uitgiften op. In 1967 echter 
wordt het uitgeven van 

zegels uitbesteed aan 
de New Yorkse Inter
Governemental Philatelic 
Cooperation en dan is 
het hek van de dam. Niet 
alleen voor Antigua, 
maar ook voor het erbij 
behorende Barbuda en het 
onbewoonde Redonda. De 
schrijver van het artikel m 
het Amerikaanse tijdschrift 
geeft dan ook ruiterlijk 
toe dat zijn verzameling 
daar ophoudt (hoewel hij 
een zwak houdt voor de 
definitives. 

Eigen postzegels 
In 1845 werd in de 
Verenigde Staten een 
standaardtarief ingevoerd 
voor brieven. Dit werd niet 
gelijk gevolgd door de 
uitgifte van postzegels, 
daarmee werd nog 2 jaar 
gewacht. Sommige post
meesters konden hier niet 

op wachten en besloten 
eigen zegels uit te geven. 
Reden hiervoor was sim
pel: de postmeester kreeg 
een percentage van de 
omzet van het district. Het 
invoeren van postzegels 
maakt het verzenden 
van brieven eenvoudi
ger en laagdrempeliger, 
waardoor de omzet 
toeneemt. Daarnaast wilde 
men indruk maken op de 
superieuren. De Stanley 
Gibbons Monthly van 
november 2011 gaat nader 
in op deze uitgiften. De 
zegels zijn stuk voor stuk 
schaars (soms zelfs uniek) 
en waardevol. De meeste 
zijn overigens met bepaald 
mooi, alleen New York 
en Sint Louis namen de 
moeite om enigszins fraaie 
zegels uit te geven. Even 
onooglijk en even schaars 
zijn de eerste zegels van 
Bermuda. Ook hier was 
omzet het argument. De 
postmeester woonde in 
een huis met een grote 
tuin. Omdat hij liever m 
de tuin zat dan dat hij het 
postkantoor bemande, 
was het postkantoor vaak 
dicht. Mensen konden hun 
post dan in de bus gooien 
met het geld voor verzen

ding erbij. Uiteraard zat 
er altijd te weinig geld in 
de brievenbus. De drogist 
die m het pand naast het 
postkantoor zat bood 
uitkomst. Hij verbouwde 
een poststempel en pro
duceerde hiermee eigen 
zegels. Er is niet duidelijk 
of deze gegomd waren 
of met en hoe veel er zijn 
uitgegeven. Van elk type 
bestaan 1 tot 3 exempla
ren. De zegels werden pa; 
jaren later ontdekt. 
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JUBILEUMVELLETJE FILATELIE 

6 0 6 9 0 5 0 

Ter gelegenheid van het uitbrengen van de 
duizendste editie van uw maandblad Filatelie 

heeft de stichting een eigen postzegelvelletje 
k. met tien dezelfde zegels in frankeerwaarde '1 

uitgebracht. Daarop staat de voorpagina 
van het afgelopen februarinummer 

k afgebeeld met daarop het voormalig 
logo van de Stichting Nederlandse 

Maandblad voor Philatelie naar 
^ een idee van Paul Walraven er 

samensteller Frits Njio. I 
Het velletje in beperkte ï 
oplage is te koop voor I 

€ 7,50, inclusief verzendkoste 
en zolang de voorraad strekt. Dit bedrac 

kan worden overgemaakt op ING rekening 7069681 
ten name van de penningmeester van bovengenoemde stichting 1 
in Leiden onder vermelding van 'Postzegelvelletje 1000e editie'. Le 
op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres het velletje moe 
worden opgestuurd. De toezending kan enige tijd in beslag nemer 



BOEKEN PLANK 'ärt 1948 de eerste DC6 op Schiphol 

;N AANWINST! 

ie een eenvoudig 
an uitgroeide tot een 
achthoek. Het eerste 
eevanHansE. Aitink 
5 het schrijven van een 
ntal artikelen over de 
oblemen van de KLM ten 
volge van de Neder
dse politionele acties 

de jaren 19471949 in 
derlandsIndië. Maar 
zijn onderzoek stuitte 
op zoveel interessant 

iteriaal, dat hij besloot 
teen boek over de Indië
I van de KLM van 1945 tot 
,0. En toen hij daarmee 
nmaal bezig was, plakte 
er de jaren 19391945 
k nog aan vast. 
de periode na de Tweede 
;reldoorlog moest de 
\A haar luchtvloot weer 
bouwen in het kader van 
nieuwe ontwikkelingen 
de luchtvaart. Hierin 
agde de maatschappij, 
;de dankzij het bezoek 
uni 1945, dat directeur 
sman aan de Ameri

kaanse president Truman 
bracht. Verder was Schip
hol, de thuisbasis van de 
KLM, door de Duitsers to
taal vermeld en moest deze 
luchthaven vanaf de grond 
worden opgebouwd. 
Enkele maanden na het 
beëindigen van de oorlog 
was men weer m staat om 
Dakota's en Skymasters van 
en naar Schiphol te laten 
vliegen. 

Verhalen en Informatie 
Aitink heeft er een boeiend 
verhaal van gemaakt, 
prachtig geïllustreerd. 
De KLM en Schiphol 
staan centraal, weder
opbouw en uitbreiding 
zijn sleutelwoorden, mét 
natuurlijk het verzenden 
van luchtpost naar Indië. 
Behalve mooie verhalen, 
bevat het boek ook heel 
veel gegevens, wat het tot 
een belangrijk naslag
werk maakt. Tarieven en 
vluchtgegevens worden in 
de tekst én in talrijke over
zichten gepresenteerd. 

Het warenpolitiek 
gezien  roerige jaren die 
centraal staan m het boek. 
Zo zorgden de politio
nele acties (vanaf 1947) 
voor een stortvloed aan 
militaire correspondentie 
die overgevlogen moest 
worden. De luchtpost
bladen die als antwoord 
op deze brievenstroom 
geïntroduceerd werden, 
passeren uitgebreid de re
vue. Maar de ongeregeld
heden zorgden ook meer 
dan eens voor verstoring 
van het luchtverkeer met 
Indië. Zo werd m december 
1948 door verschillende 
landen op de Indiëlijn een 
boycot afgekondigd voor 
de KLM voor het gebruik 
van hun vliegvelden. Ook 
het overvliegen van deze 
landen werd verboden. 
In het boek worden ver
schillende (deel) onder
werpen behandeld die ook 
filatelisten zullen aanspre
ken die niet direct in lucht
post geïnteresseerd zijn. 
Zo staat Aitink uitgebreid 
stil bij de deviezencontrole 
op brieven in Nederland 
(19451954) en Ned. Indié 

(19471949)
Gekozen is voor een 
hoofdstukopzet per jaar, 
waardoor de informatie 
over (bijvoorbeeld) de 
politionele acties over 
meerdere hoofdstukken 
verspreid is. Tussendoor 
zitten ook kleine stukjes 
die op meerdere jaren 
van toepassing kunnen 
zijn ('Wat gebeurt er met 
uw luchtpostbrief naar 
Indië?', 'Nuttige wenken 
voor Indiëvaarders'). 
Tussen alle min of meer 
zakelijke en cijfermatige 
informatie is volop plaats 
voor verhalen die duidelijk 
maken dat de naoorlogse 
luchtvaart op Nederlands 
Indië nog steeds een span
nend avontuur was. Zo is er 

de moeizame verkennings
vlucht van de Lockheed 
Constellation Franeker, die 
in januari 1949 bij de over
steek van 5.500 kilometer 
over de Indische Oceaan 
moest navigeren met een 
kompas, een sextant en 
een set kaarten met daar
op de banen, die cyclonen 
zouden volgen. De wind 
was gunstig, maar er viel 
veel regen boven de oce
aan. Pas zes uur na vertrek 
kon de eerste ster worden 
geschoten met de sextant. 
Op de Indische Oceaan 
was een torpedobootja
ger gestationeerd om als 
radio en aanvliegbaken 
te dienen. Na een vlucht 
van bijna 16 uur landde 
het vliegtuig bij Batavia, 
met nog net voldoende 
benzine aan boord. 
De jaarsgewijze opzet van 

het boek heeft voor en na
delen. Een nadeel is dat de 
informatie soms wat frag
mentarisch is, een collage 
van kleine berichten en 
voorvallen, zonder duide
lijke verhaallijn. Zo eindigt 
het boek vrij abrupt met 
het verongelukken van de 
Constellations Roermond 
en Franeker, waarna nog 
meer dan dertig pagina's 
met aanvullende gegevens 
en overzichten volgen. 
Dat neemt niet weg, dat 
Aitink een prachtig boek 
heeft gemaakt, waarin veel 
filatelisten uren kunnen 
bladeren en lezen. Een 
onmisbaar naslagwerk en 
een aanwinst voor iedere 
boekenkast! 
Meer info: www.devlie
gendehollander.com 

]ohn Dehé 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Samenstelling: 
ArieNoorlandAIIP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

a<rm'mri'iwmmmmiirmma'fftmrm 

ffalfef ubrick worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan  zi|n aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (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 met door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
i4 i i  ' i i . Kerst. 
€ 0.60. Engel, deel van 
altaarstuk uit kerk van Santa 
Eulaliad'Encamp. 

js 
: m \M 
lil*" 

ÊM 
m 

| v i 
m m ^ ^ j ^ j 

^BTi 
ATHOS (Heilige berg) 
2010. Flora en fauna, IV. 
€ 0.50,0.58,0.72,2. , 3.50. 
Resp. kastanje, dennen
boom en biddende man, 
medicinale planten met man 
en gebouw, wilde beer en 
gebouwen, stuifzwam en 
Kloosters. 
i83'ii . Boekdrukkunst, ge
ïllustreerde hoofdletters, I. 
€ 0.50,0 .60,0 .75,1 .  , 1.50, 
1.75. Verschillende letters uit 
misboeken (van kloosters) 
resp. Alpha (Agiou Diony
siou), Beta(Panteleimon), 
Gamma (Vatopedi), Delta 
(Dochiariou), Epsilon (Filo
theou), Zeta (Vatopedi). 

ANDORRA SPAANS 
3ii ' i i . Kerst. 
€ 0.35 (keerdruk samenhan
gend). Kerstballen. 

ARMENIË 
9ii'ii . 150e geboor tedag 
Fridtjof Nansen (18611930). 
350 d. Noorse ontdekkings
reiziger en Nobelprijs voor de 
Vrede met vluchtelingen en 
identiteitskaart. 

i75'ii. Boekdrukkunst, geïl
lustreerde hoofdletters, II. 
€ 0.50, 0.60,0.75,1. , 1.47, 
2.. Verschillende letters uit 
misboeken (van kloosters) 
resp. Eta (Xeropotamou), 
Theta (Petras), Iota (Koutlou
mousiou). Kappa (Pantokra
tor), Lambda (Iveron), My 
(Zografou). 
i87'ii . Boekdrukkunst, ge
illustreerde hoofdletters. III. 
€ 0.50, 0.60, 0.75,0.85,1.47, 
2.. Verschillende letters uit 
misboeken (van kloosters) 
resp. Ny (Gregoriou), Xi 
(Konstamonitou), Omikron 
(Xenophonthos), Pi (Stavro
niketa), Rho (Iveron), Sigma 
(Megiste Lavra). 

AZERBEIDZJAN 
2iio' i i . Azerbeidzjan 
kandidaatlid Veiligheids
raad Verenigde Naties. 
0.60 m. VNgebouw en 
beeldmerk. 
28io'i i . WWF*, slangena
rend. 
Velletje met viermaal 0.20, 
0.30 ,0 .50 , 0.60 m. Verschil
lende afbeeldingen van 
Circaetus gallicus. Alle zegels 
met pandabeeldmerk WWF. 

ï AZ3MAYCAN ^i : * i \ ^ l AZÖRIWVCAN 1 

Ij i sir 

9ii'ii . Dag van de Natio
nale Vlag. 
0.30 m. Vlaggenmast en 
vuurwerk. 
i6ti'ii . Paarden. 
0.10,0.20, 0.30, 0.50 m. 
(ook ongetand) . Verschil
lende afbeeldingen van 
Karabachpaard. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
25io'ii . 150e geboor tedag 
Fridtjof Nansen (18611930). 
1.50 KM. Noorse ontdekkings
reiziger en landkaart. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
iii'i i . Fauna. 
Viermaal 3. KM. Verschil
lende afbeeldingen van Lynx 
lynx. 

BULGARIJE 
27io'ii . Spoorwegen 145 
jaar. 
Velletje met 0.65,1., 1.50 L. 
(met sierveld). Resp. portret 
William Gladstone (1809
1898), wagon, stoomlocomo
tief. Op sierveld kaart traject 
VarnaRuse. 

28io' i i . Honden in de 
ruimte. 
Velletie met 0.65,0.65,1., 
1. L.; blok 0.65 L. (onge
tand zegel). Verschillende 
honden. 
29io' i i . Eerste Bulgaren in 
Dakar Rally. 
1.50 L. (met aanhangsel). 
Deelnemer. Landkaart op 
aanhangsel. 
3iio' i i . Internationale Dag 
van de Zwarte Zee. 
Velletje met tweemaal 1. L. 
Vissen, mosselen. Landkaart 
en kompas op rand. 

jillH|Mfc|8HCTjSi 

7ii'ii. looe geboortedag 
YosifTsankov (19111971) 
0.65 L. (met aanhangsel). 
Portret componist. Dirigeren
de handen op aanhangsel. 
i7ii'i i . Kerst. 
0.65 L. Hoofd van sneeuw
pop . 

ESTLAND 
iii'ii . Frankeerzegel, 
€ 0.10,0.45. Posthoorn in 
resp. donkergroen, rozerood. 
iii'i i . Euromunten. 

€ 2.to. Munten van € 0.10 
en 2.. 

iii'ii . Flora. 
Tweemaal 2. KM. Granaatap

pel (Punica granatum), vijg 
(Ficus carica). 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
22io'ii . 200e geboortedag 
Franz Liszt (18111886). 
1.50 KM. Hongaarse compo
nist met partituur. 
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i7ii'ii. Kunst in Estland, II. 
€ 1.. Schilderij van Henn
Olavi Roode (19241974) met 
mensen op markt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . r  . 
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1.00 € 

24ii'i i . Kerst. 
€ 0.45,1.. Resp. Kerstengel, 
kerstbal. 

FRANKRIJK 
25ti'ii. Overzeese gebieds
delen. 
Twaalfmaal Lettere prioritai
re 2og. (in postzegelboekje). 
Guadeloupe: gedecoreerde 
stenen; Guyana: haven met 
bootjes, Martinique: huis 
en zeilboten; La Reunion: 
wandelaar in landschap met 
bananenbomen, NieuwCa
ledonië: zeeslang op strand 
met visser en schildpad en 
vis; Polynesië: walvissen 
en dolfijnen met beelden 
en palmbomen, Mayotte: 
kano en baobabboom; St. 
Barthlemy: huis; St. Maarten: 
bloeiende bomen; St. Pierre 
et Miquelon: huizen; Wallis 
en Futuna: strandpaviljoen; 
Zuidpoolgebied: pinguïns. 

GIBRALTAR 
7ii'ii. Tariq Ibn Ziyad trok 
1.300 jaar geleden via Gibral
tar naar Spanje. 
42, 44,66 p., £2.. Resp. 
mannen in roeiboot, boten 
op kust van Gibraltar, 
strijders te paard, zwaardge
vecht op paarden. 

7ii'ii. Kerst. 
10,42, 44, 5ip . , f 2.. Ver
schillende geboortescènes 
op schilderijen van resp. van 
Cnarles Le Brun (16191690), 

Lorenzo Lotto (14801556), 
Agnolo di Cosimo (15031572 
Gerard van Honthorst (1592
1656), Giorgione (14771510). 

GRIEKENLAND 
iio'ii . Griekse postzegels 
150 jaar. 
€ 0.15, 0.50 ,0 .60 , 0.75,1.' 
2.; blok € 5.. Zegelop
zegel Hermeszegels uit 1861 
resp. Yvert 1,2,3,7, 4, 5; 
Yvert 6. 

HONGARIJE 
27io'io. Kerst. 
90,115 Ft. Geboortescènes 
met kerken in resp. Nagy
kaacsony. Vors. 

' 9i[ 
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27io'io. Kerst, persoonlijl' 
zegels. 
Tweemaal Belföld (met labe 
voor persoonlijke invulling) 
Kerstbal met klok, kerstbal 
met pakje. 
3ii'ii. Wereldwetenschap 
forum in Boedapest. 
270 FT. Embleem met brug 
en gebouw van Hongaarse 
Academie voor Wetenschap 
1111'«. Religieuze historie. 
160 Ft. St. Martinus van Toui 
(316397) als bisschop. 

IERLAND 
ioi i ' i i . Kerst. 
€0.55,0 .55,0 .82. Resp. 
Maria en jozef met ezel, 
kerstballen, kerststerren. 

24ii'ii. Eerste tvuitzen
d ing50 jaar geleden. 
Driemaal € 0.55. The Late 
Show met Gay Byrne, prese 
tatrice Emma 0'Driscoll me 



onijn Ogle uit kinderserie 
ubble, nieuwslezeres Anne 
oyle. 

'ALIË 
i i  ' i i . Orde van het Heilige 
raf van Jeruzalem. 
0.60. Schilderij van Mario 
Ibertelli met paus Pius X en 
dders. 
i i  ' i i . Veldslagen, 

elletje met driemaal 
0.60; velletje met driemaal 
0.60. Veldslagen bij resp. 
istrengo 0848); vecntende 
ilitairen, Solferino (1859): 
ilitairen en paarden, 
Diturno (i860): militairen 
T geschut; Bezzecca (1866): 
avechtsscène. Breccia dl 
jrta Pia (1870): gevechts
ène, dell' Isonzo (19151917): 
litairen met geschut. 
•ii ' i i . Buitenlandsemili

.ire missies. 
0.75. Militair met deel 
ereldbol en zicht door 
lescoopvizier. 

i i  ' i i . Dag van de Filatelie, 
inte Alighieri (12651321). 
0.60. Zegelopzegel Yvert 
13 (1965) met borstbeeld 
chter en schrijver, bijzon
re Dantestempeis uit 
)07 en 2009 en brief met 
gels Yvert 421 (1938). 
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i i  ' i i . Palazzo della Zecca, 
leis van de Munt. 
3.60. Gebouw in Venetië 
't deel van herdenkings
jnt uit 1927. 
■ii'ii. Serie 'Gemaakt in 
lië'. 
3.60. Olijfolie van Fratelli 
rli met vrachtwagen, olie
ik en bomen. 

ISEY 
i'ii. Kerst. 
42,49,50,79.86 p. 
stboomversieringen resp. 
stman met ballen, ballen 
t slingers en klokjes, bal
met slinger, ballen met 
ipjes, ballen met slinger 
engeltje, ballen en slinger. 

i5ii ' i i . Jersey Symphony 
Orchestra 25 jaar. 
37. 50, 59, 64,79,86 p. Mu
ziekinstrumenten met parti
tuur resp. viool met 'Hark!, 
The Herald Angels Sing' van 
Mendelssohn (18091847), 
trompetten met 'Pomp 
and Circumstance' van 
Eigar (18571934), harp met 
'Pini di Roma' van Ottorino 
Respighi (18791936), pauk 
met 'La Gazza Ladra' van 
Rossini (17921868), fagot met 
'Slavische dansen  opus 46 
no. 1' van Dvorak (18411904), 
hoorn met 'Slavische dansen 
 opus 46 no.3' van Dvorak. 

KROATIË 
3ii'ii. Kerst. 
3.10 kn. Detail van fresco 'De 
Geboorte van Jezus' in kerk 
van Marija Bistrica. 
i8 i i  ' i i . Vernietiging van 
Vukovar 20 jaar geleden. 
3.10 kn. Verwoeste gebouwen 
in Nikola Teslastraat. 
23ii'ii. Winnares World 
Cup Alpine ski 20io/ ' i i . 
7.10 kn. Ivica Kostelic (1979) 
kust trofee. 

REPUBLIKAHEVATSKA 
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LETLAND 
i i  i i  ' i i . Zeevaartgeschlede
nis. 
0.35,0.60,1. Lvl. Resp. op
richters van Letse nationale 
rederij, professor en cadet
ten van eerste Letse zee
vaartschool, commandant 
zeestrijdkrachten Teodor 
Spade (18911970). 

LITOUWEN 
5ir'ii. Kerst. 
1.35, 2.45 Lt. Resp. sneeuw
pop, ijskristal. 

L I E T U V A 

26ii ' i i . Staatsonderschei
ding. 
7. Lt. Grootkruis van de Orde 
van Verdiensten. 

LUXEMBURG 
6i2'ii. Beroepen van 
vroeger, 11. 
€ 0.60*0.05, 0.85*0.10, 
1.10*0.10,1.20*0.25, Resp. 
drukker met drukpers en 
boek, steenhouwer met 
gereedschap en beeld 
met leeuw, pottenbakker 
met draaitafel en potten, 
schrijnwerker met hout en 
gereedschap. 

f I LUXEMBOURG 

6i2'ii. 'Springprocessie' in 
Echternach. 
Velletje met € 0.60, 0.85 
(doorlopend beeld). Proces
siegangers met sjaal en 
handen. 
6i2'ii. Postcheque 100 jaar. 
€ 0.60. Wereldkaart en kaart 
Luxemburg. 

<FMB0UR6 

6i2'ii. Architectuur. 
Viermaal A. Huizen en 
gebouwen in Éistek, Gutland, 
Geigend, Minett. 
6i2'ii. Kerst. 
€ 0.60. Gezin met kat en 
versierde kerstboom met 
kerststal. 

MACEDONIË 
26io'ii. 100e geboortedag 
aartsbisschop Angelarios. 
40 den. Portret aartsbis
schop van Ohrid en Mace
donië. 

;.:a:::::>.j(Ä. 

MONACO 
2i2'ti. Liefdadigheidsactie 
Telethon 25 jaar. 
€ 0.60. Embleem en vlinder. 
2i2'rr. Filatelie, Grote Pnjs 
Ascat*20ii. 
€ 0.78. Trofee. 
2i2 ' i i . Internationale 
postzegeltentoonstelling 
MonacoPhil 2011. 
Blok €5.. Prins Albert II 
(1958) en prinses Chariène 
(1978) van Monaco. 
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1912'«. 36e Internationale 
Circusfestival. 
€ 0.77. Affiche met leeuw en 
clown met trompet. 

MONTENEGRO 
2iio'(r. 'Vreugde van 
Europa'. 
€ 0.90. Kindertekening met 
vrouw, kinden huis. 

i i  i i  ' i i . Historisch erfgoed. 
€ 0.30, 0.40, 0.50, 0.90. 
Resp. fresco met portret 
Servische koning Michael 
I, krant Crnogorac uit 1871, 
middeleeuws fort Zabijak, ar
chitect Josip slade (18281911). 

NOORWEGEN 
i i  i i  ' i i . Frankeerzegel. 
50. kr. Posthoorn. 

i i  i i  ' i i . Kerst. 
Tweemaal Innland A (9. kr.). 
Jongen met kerstkaart, 
meisje met kerstpakjes. 

Zfi jLl 

OEKRAÏNE 
i i  io ' i i . Nationale Univer
siteit Ivan Franko in Lviv 350 
jaar. 
1.50 Hr. Monument en wa
penschild. 

i4 io ' i i . Regionale com
municatieorganisatie RCC 
20 jaar. 
1.90 Hr. (driehoek). Ge
kleurde vlakken. 
i8 i i  ' i i . St. Sofiakathedraal 
in Kiev 1.000 jaar. 
1.90,6. Hr. (samenhangen 
met tussenveld). Resp. mo
zaïek van eucharistieviering, 
plafondmozaïek van Christus 
Pantocrator met aartsengel 
Gabriel. 
22ii'ii. Kikkers. 
Velletje met 1.80,1.80, 2.20, 
2.20,4.30 Hr. Resp. Pelophy
lax kl. esculentus, Hyla ar
bores, Pelophylax lessonae, 
Rana dalmatica, Pelophylax 
ridibundus. 

POLEN 
4ii ' i i . Eerst Poolse weten
schappelijke satelliet. 
Blok 4.15 Zl. Satelliet'LEM'in 
de ruimte. 

25ii'ii. Kerst. 
1.55,2.40 Zl. Resp. Slee met 
kerstman en rendier, Josef 
met Maria en Jezus en dieren. 
i7i i ' i i . Internationaal Jaar 
van de Chemie. Gezamenlijke 
uitgifte met Zweden. 
Velletje met 3., 7.10 Zl. Resp. 
medaille Nobelprijs, Nobel
prijswinnaar Marie Curie 
(18671934) met retort. 

PORTUGAL 
79'ii. Archeologie in 
Portugal. 
€0.32,0.47,0.68,0.80,1.; 
blok 2.50. Resp. luchtop
name Citania de Briteiros, 
rotstekeningen in Coavallei, 
Romeinse mozaïek in Conim
briga, Romeinse ruïnes in 
Milreu, megalithische monu
menten in Alcalar; oprichter 
Portugees Nationaal Archeo
logisch Museum Jose Leite de 
Vasconcelos (18581941). 

FASOUBOLOOIA 
* PORTUGAL 

i49 ' i i . Theater in Portugal, 
II. 
€0.32, 0.32,0.47,0.68, 
0.80,1.; twee velletjes met 
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elk tweemaal € i.-. Resp. 
actrice Amelia Rey Colafo 
(1898-1990) in 'A Visita da 
Velha Senora', actrice 
Laura Alves (1927-1986) in 'A 
Promessa', acteur en komiek 
Raul Solnado (1929-2009) in 
'As Furias', acteur Armando 
Cortez (1928-2002), ac
trice Eunice Mufioz (1928) 
in 'As Furias', acteur Ruy 
de Carvalho (1927) in 'Real 
Cacada ao Sol'; spelers van 'A 
Promessa', scène uit 'Benilde 
OU a Virgem-Mae'; scène uit 
'Frei Luis de Sousa', scène uit 
'OsVelhos'. 
3-io-'ii. Fado-muziek. 
€0.32,0.47,0.57,0.68, 
0.80,1.-; blok €2.50. 
Zanger(es) met g|itaar. resp. 
Alfredo Marceneiro, Carlos 
Ramos, Herminia Silva, Maria 
Teresa de Noronha, Amalia 
Rodrigues, Carlos do Carmo; 
schilderij van )osé Malhoa. 

ROEMENIË 
i8- i i - ' i i . Kerst. 
1.- L. Icoon met geboorte van 
Christus. 
24-ii-'ii. Traditioneel hand
werk. Gezamenlijke uitgifte 
met Hongkong, 
Velletje met 2.-, 2.- L. Handen 
met geverfde paaseieren 
(Roemenië), rijstmeel figuren 
(Hongkong). 

RUSLAND 
30-9-' i i . Innovatieve bio
technologie. 
9.- r. Korenaren, scheikundi
ge elementen en beeldmerk. 
3-io-'ii. Olympische Winter
spelen 2012 in Sochi. 
Driemaal 25.- r. Ijskristallen 
met schaatsers, schanssprin
ger, skiërs. 
io-io-'ii. Regionale com
municatieorganisatie RCC 
20 jaar. 
12.- r. Beeldmerk met zend
mast en antenne. 
i4-io-'ii. Arsenaal in St. 
Petersburg 300 jaar. 
15.-r. Antiek geschut. 

C^- : 
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22-io-'ii. Congrespaleis 
Kremlin 50 jaar. 
12.- r. Gebouw. 
25-io-'ii. Constitutionele hof 
Russische Federatie 20 jaar. 
12.- r. Gebouw. 
28-io-'ii. 200 jaar gasge-
bruikin Rusland. 
12.- r. Portret Peter G. Sobo-
lewski (1781-1841), uitvinder 
van thermolamp met mensen 
en straatverlichting. 

2 0 0 HET 
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3-ii-'ii. Gemenebest van On
afhankelijke Staten 20 jaar. 
ii.8or. Vlaggen van de 
II aangesloten landen en 
embleem. 

: COßPy)KECTBO HESABMCHMblX < 
: rocvflAPCTB 1 9 9 1 - 2 0 1 1 ; 

2i-ii-'ii. 150e geboortedag 
Konstatin Korovin (1861-1939). 
Blok 45.- r. Schilderij 'Brug 
in Moskvoretsk'. Op rand 
portret schilder. 
25-11-'«. 225 jaar verzekerin
gen in Rusland. 
8.50 r. Keizerin Catharina II, 
oprichtster van brandverze
kering. 
27-ii-'ii. 300e geboortedag 
M. Lomonossov (1711-1765). 
Blok 100.- r. Portret weten
schapper en dichter met 
wereldbol. 

SERVIË 
i4-2-'io. Heropening tv-
toren Avala, 1 jaar geleden. 
44.- Ndin. Toren met toe
gangsweg. 
iS-^-'io. Internationaal Jaar 
van de Biodiversiteit. 
50.- Ndin. Letters lYB opge
vuld met meisje met boom, 
man met hond en vogel, 
duiker in zee. 
13-5-'«. 160e geboortedag 
Laza Lazarevic (1851-1891). 
22.- Ndin. Portret schrijver 
en arts. 
2o-6-'ii. Bruggen. 
22.-, 44.-, 46.- Ndin. Resp. 
brug over Donau bij Beslca, 
spoorwegbrug over Sava bij 
Belgrado, brug over Donau 
bij Novi Sad. 
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26-io-'ii. Literatuur. Geza
menlijke uitgifte met Brazilië. 
22.-, 46.- Ndin. Resp. Bra
ziliaanse schrijfster Rachel 
de Queiroz (1910-2003) 
met boekenkast en boek, 
Servische schrijver Ivo Andric 
(1892-1975) met boekomsla
gen en penning. 

i5-ii-'ii. Kerst. 
22.-, 112.- Ndin. Schilderijen 
met verschillende geboorte
scènes. 

SLOVENIË 
i-ii-'ii. Rode Kruis, verplicht 
toeslagzegel van 1 t/m 7 
november. 
€ 0.25. Gekleurde vlakken 
met embleem Rode Kruis. 

TÏDENSOllDARNOSni. 7 NOVEMBER » 1 1 

25-ii-'ii. Nieuwjaar. 
A, C. Traditioneel kerst- en 
nieuwjaarsbrood. 

A 
BtOli 

;Slovenija i 
SLOWAKIJE 
ii-ii-'ii. Kerst. 
€ 0.40. Volkskunst, gebor
duurde vis. 

25-ii-'ii. Jan Sambucus 
(1531-1584). 
€ 1.20. Portret dichter, histo
ricus en arts. 

2-i2-'ii. Historische brie
venbus. 
€ 0.50 (met aanhangsel). 
Brievenbus uit 1820 en post
bode te paard. Op aanhang
sel brievenbus gebruikt in 
Uhorsku tussen 1895 en 1918. 

SPANJE 
3-ii-'ii. Kerst. 
€ 0.35, 0.65. Maria en Jozef 
met Jezus resp. beeld van 
Luisa Rolden (1654-1704), 
schilderij van J.Carrero 
(1953). 
4-ii-'ii. Nationale Biblio
theek 300 jaar. 
€ 0.80. Deel van voorzijde 
gebouw. 

5-ii-'ii. Watersportbeurs 
Barcelona 50 jaar. 
€ 0.80. Zeilboot. 

ESP^NA 0,80€ 
(ORUEOS 

8-ii-'ii. Kathedraal. 
Blok € 2,85. Kathedraal van 
Tarazona. 

io-ii-'ii. Russisch Jaar in 
Spanje en Spaans Jaar in 
Rusland. 
€ 0.80. Verticale strepen 
in kleuren van vlaggen van 
beide landen. 

TSJECHIË 
9-ii-'ii. Kerst. 
10.- Kc. Maria, Joseph, Jezus 
en dieren. 

; é E S K A REPt 

L̂  
9-ii-'ii. Kunst. 
24.-, 26.-, 30.- Kc. Schilde
rijen Resp. 'Geliefden' van 
laroslav Vozniak (1933-2005), 

'Vrouw in maïsveld) van Jozi 
Uprka (1861-1940), 'Win
terlandschap' van Bedrich 
Piepenhagen (1791-1869). 

I C B S K A REPUBLIKA"^ 

2o-i-'i2. Joseph Liesler (1912 
2005). 
10.- Kc. Portret postzegelon 
werper en schilder met schil 
derij waarop vrouwenhoofd 
duif, harpen viool. 

VATICAAN 
i8-ii-'ii. Componisten: 200 
sterfdag Gustav Mahler 
(1860-1911), 200e geboorte
dag Franz Liszt (1811-1886). 
€ 0.75,1.60. Portretten en 
parturen van resp. Liszt, 
Mahler. 

^umbiCi/iKt { ; a i : 

i8-ii-'ii. Kerst. 
€0.60,0.75. Panelen uit 
drieluik met resp. Maria en 
Jezus, Jezus met os en ezel. 
i8-ii-'ii. Reizen van paus 
Benedictus XVI (1927) in 201 
€ 0.60,0.75,1.40,1.60,2.-
Portretten paus met resp. 
kerk in Valetta (Malta), Ëee 
bij Onze-Lieve-Vrouwvan 
Fatima-kerk (Portugal), ker 
in Paphos (Cyprus), Westmi 
ster Abbey in Londen, La 
Sagrada Familia in Barcelor 

WIT-RUSLAND 
28-ii-'ii. Duiven. 
Driemaal 5.000 r. (ook 
samenhangend). Rassen: 
Strasser, Starominks Staley 
postduif. 

IJSLAND 
3-ii-'ii. Bijzondere IJsland; 
kunst, II. 
50g Innenlands (90.- kr.), 
100g Innenlands (110.- kr.) 
50g Til Evrópu(i65.- kr.), 
50g Utan Evrópu (220.- kr. 
Schilderijen van resp. B. 



oriaksson (1867-1924): 
onsondergang met huizen-
Ihouet, Asgrimur )onsson 
876-1958): berglandschap, 
)n Stefansson (1881-1962): 
roep etende mensen in wei-
md met paard (1881-1962): 
ihannes Kjarval (1885-1972): 
lensen in landschap. 

- t i - ' i i . Kerst. 
menlands 50g, Til Evrópu 
Dg. Borduurwerk van 
loem- en bladmotieven. 

/VEDEN 
-ii-'ii . Kerst. 
ermaal lulpost. Schlumber-
;ra truncata, Euphorbia sp., 
ppeastrum sp., Helleboris sp. 

11-'«. Breipatronen, 
jfmaal 12 kr. (in boekje). 
kken, mutsen, sjaal, trui, 

anten. 

ii-'ii . Internationaal jaar 
,n de Chemie. Gezamenlijke 
tgiftemet Polen. 
Netje met tweemaal 12.- kr. 
)belprijswinnaar Marie 
ine (1867-1934) met retort, 
edaille Nobelprijs. 

JITEN EUROPA 

GERDE 
lo- 'n. Wereldpostdag. 
-,15.- Dh. Postkantoren in 
m, Constantine. 
i' 
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25-io-'ii. Persdienst 50 jaar. 
15.- Dh. Embleem, 
i-ii-'ii. Legermuseum. 
15.- Dh. Gebouw in Algiers. 
i4-ii-' i i . Metro in Algiers. 
Velletje met tweemaal 
15.- Dh. Treinstel met perron, 
treinstel. 

ARGENTINIË 
24-9-'ii . Toerisme, 'Trein 
door de wolken'. 
Velletje met viermaal $ 5.-
(ruitvormig). Tweemaal trein 
met wagons (doorlopend 
beeld), vooraanzicht trein, 
trein op viaduct La Polvorilla. 
22-10-11. Vereniging van 
Kindergeneeskunde 100 jaar. 
$ 2.50. Dokter en hand met 
baby. 

sntiiittsinn 
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29-io-'i i . Kerst. 
$ 2.50. Driekoningen met Ster 
van Bethlehem. 
29-10- '« . Varkens. 
Velletje met zesmaal $ 2.50 
(met twee siervelden). 
Rassen: Landrace, Hamp
shire, Pietrain, Duroc jersey, 
gevlekt Pools landvarken, 
Yorkshire. Op siervelden zeug 
met biggen (doorlopend 
beeld). 

5-ii-'ii. Dr. Nestor Carlos 
Kirchner (1950-2010). 
Blok $ 5.- Portret oud-presi-
dent met werkpaleis 'Casa 
Rosada'. Op rand handteke
ning en manifestatie op Plaza 
de Mayo. 
i2-ii-'ii . Argentijnse Sport
idolen, III. 
Viermaal blok $ 10.-. Schaker 
Miguel Najdorf (1910-1997) 
met deel schaakbord; skates-
ter Nora Vega (1961), surfer 
Carlos Espinola (1971), poloër 
Adolfo Cambasio (1975) op 
paard. 

ARUBA 
25-io- ' i i . 25 jaar Status Apar
te, klassieke zeilschepen. 
200,225,250, 250,275, 
300 c. (samenhangend). 
Verschillende zeilschepen.. 

i-i2-'ii. Vlinders. 
Tienmaal 160 c. Diaethria 
neglecta, Lycaena lapidicola, 
Pyrrhogyra edocia, Anartia 
amarthea amarthea. Anglais 
urticae, Morpho aega, twee
maal junonia coenia coenia, 
Dione juno juno, Lycaena 
heteroneaaust in. 

ASCENSION 
i6-ii-' i i . Kerst, sprookjes. 
15, 40, 50 p., £1.25. Resp. 
'Moeder de Gans' met gans 
en baby in mandje; 'laak en 
de bonenstaak' met harp; 
'Aladdin' met vliegend tapijt, 
kamelen met toverlamp en 
stad; 'Cinderella' met fee en 
paarden voor kar, pompoen
en, kasteel. 

AUSTRALIË 
i i-i i-' i i . Herdenking geval
lenen. 
60 c , $ 1.30. Klaprozen met 
silhouetten van resp. hoorn
blazer, militairen. Op beide 
zegels eerste strofe van ge
dicht 'In Flanders Fields' van 
Canadese militair en dichter 
John McCrae (1872-1918). Ook 
velletje met dezegels . 

i i-i i-' i i . Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Wuxi (China). 
Blok $1.60; blok $1.65. Resp. 
dingo met op rand koala; 
kangoeroe met op rand kan
goeroe en bloemen. Zegels 
reeds uitgegeven op 1 juli jl. 

i8-ii-' i i . Anzus'-verdrag 
60 jaar. 
60 c. Bijeenkomst in 1952 

(Honolulu) van (v.l.n.r.) 
luitenant-generaal Sydney 
Rowell (Australië), admiraal 
Arthur Radford (VS), majoor-
generaal William George 
Gentry (Nieuw-Zeeland). 

; '" ÄNzus 
28-11-'«. Diplomatieke 
betrekkingen met Zuid-Korea 
50 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Zuid-Korea. 
60 c., $1.65. Resp. muzi-
kante met haegum (Koreaans 
snaarinstrument), Aboriginal 
met didgeridoo. 

28-11-'«. Kerst. 
Tweemaal 55 c. (samenhan
gend), 55, 60 c , $ 1.50. Resp. 
versierde kerstboom, pakje, 
Maria en Jezus, kerstversie
ringen, de drie koningen op 
kamelen. 

BOTSWANA 
11-3-'«. Bloemen. 
2.60, 4.10, 5.50, 6.10 P. Resp. 
Ipomoea obscura, Xenos-
tegia tridentata, Ipomoea 
magnusiana, Ipomoea 
bolusiana. 

BRAZILIË. 
21-10-'«. Kerst. 
Velletje met tweemaal 
RS$ 2.70. Tweemaal bijbel. 

26-10- '« . Literatuur. Geza
menlijke uitgifte met Servië. 
Tweemaal RS$ 2.55. Brazi

liaanse schrijfster Rachel 
de Queiroz (1910-2003) 
met boekenkast en boek, 
Servische schrijver Ivo Andric 
(1892-1975) met boekomsla
gen en penning. 
26-11-'«. Mercosur*, 100e 
geboor tedag Mario Lago. 
RS$ 1.85. Portret advocaat, 
dichter en acteur met gitaar, 
tv-toestel, inktpotten met 
schrijfveer, maskers, kroon 
en filmstrip. 
1-12-'«. Nationale anti-aids 
campagne. 
Velletje met achtmaal 1° 
Porte Carta Comercial. Man 
met vrouw en hart en con
doom, condoom, condoom 
met injectienaald, man en 
vrouw, man en vrouw met 
condoom, hart, rode linten 
als anti-aids symbool, con
dooms en harten. 
19-12-'«. Diplomatieke be
trekkingen met Qatar. 
RS$ 2.70. Voetballers met bal. 

BURKINA FASO 
8-11-'«. Strijd tegen aids 
30 jaar, 
2 0 0 , 6 9 0 F. Resp. man met 
vrouw en postbode met af
fiche, mensen met affiche. 

CAMBODJA 
29-6 - ' « . Aidsbestrijding 30 
jaar. 
1.000,1.500, 2.800, 4.000 
R. Resp. condoom, gezin, 
jongelui in restaurant, 
twee duiven (Streptopelia 
chinensis). 
8-8 - ' « . Zoetwatervis. 
500,1.500, 2 .800 ,3 .000 , 
3.500 R.; blok 6 .000 R. Resp. 
Barbonymus schwanenfeldi, 
Hypsibarbus lagleri, Punti-
oplites falcifer, Osteochilus 
melanopleurus, Hampala 
macrolepidota; visser met 
net en vis. 

CARIBISCH NEDERLAND 
11-9-'«. Koraal. 
45,63,159, 226 c. Resp. 
Scolymia wellsi, Diodogorgia 
nodulifera, Eusmilia fastigi-
ata, Acropora palmate. 

4-11-'«. Koninklijk bezoek. 
91,159 c , blok 2.50 c. Konin
gin Beatrix resp. in galakle-
ding, tijdens toespraak, in 
koets en lakei. 
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CAYMANEILANDEN 
8ii'ii. Kerst, 4 0 0 jaar Bijbel 
van Koning lacobusl . 
25,75,80 c , $ 1., 1.60. Resp. 
bijbelomslag, portret koning 
Jacobus (15661625), portret 
vertaler William Tyndale 
(14941536), drukkerij, verta
lers in jeruzalemkamer van 
Westminster Abbey. 

i i i i ' i i . Pioniers. 
20,25,75 c., $1.. Resp. 
vroedvrouw Almeria L. 
McLaughlin Tomlinson (1882
1974) met baby, scheeps
timmerman en bouwer 
kapitein Rayal B. Bodden MBE 
(18861976) met scheepsmo
del, kraamverzorgster Irksie 
Leila Yates (18991996) met 
moeder en baby, politie
inspecteur Joseph R. Watier 
(18901965) met agenten. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i3io' i i . Mooi vaderland. 
Viermaal 1.20 y,; blok 
6. y. Resp., moderne stad 
na aardbeving met klok, 
herbouw van oude stad met 
monument, nieuwbouw met 
monument, nieuwe stad met 
monument; monument. 
2iio' i i . Uitbreiding van 
Tianjin Binhai. 
Driemaal 1.20 y.; blok 6. y. 
Resp. nieuwe stad met oude 
stadspoort, financiële district 
Yujiabao, plattegrond 
reacreatiepark; haven met 
kraan en schip. 

7ii'ii. Nieuwsagentschap 
Xinhua 80 laar. 
Viermaal 1.20 y. Verschil
lende afbeeldingen met 
gebouwen en kranten. 
ioi i  ' i i . Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Wuxi (China). 
1.20,1.20 y.; blok 6. y. Resp. 
platte kruik, A Fukleipopje; 
schilderij 'Zes Heren' met 
bomen van Yu Zhuang Qiu Ji 
(13011374). 

CHRISTMAS ISLAND 
3iio')i . Kerst. 
60 c ; $ 1.50. Kerstman met 
resp. krab (Gecarcoidea 

natalis), orchidee (Brac
hypeza archytas), fregat
vogel (Fregata anarews), 
witstaartkeerkringvogel 
(Phacyon lepturus fulvus), 
gent (Sula Abbotti); reiger 
(Egretta sacra), gent (Sula 
sula rubripes), maskerwim
pelvis (Zanclus cornutus), 
Kabeljauw (Anyperoden 
leucogrammicus). 

COSTA RICA 
28io' i i . Padvinderij 100 
jaar. 
Velletje met tweemaal 
340 Cs. Padvinder met ten
ten, rond kampvuur. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
i5ii'ii. 150e sterfdag 
Frederico del Rosario Sanchez 
(18171861). 
20. P. Schilderij van Ramón 
Sandoval (1968) met Sanchez 
en banier in nationale 
kleuren. 

EGYPTE 
i99 ' io . Asian Pacific Robot
wedstrijd. 
E£ 2.50. Piramides en oude 
Egyptenaar als robot. 
289' io . Furomed Postcon
ferentie. 
Et 2.50. Ruïnes van Romeins 
theater in Alexandrië. 
i7 io ' io . 2e Arabische Uni
versiteits Spelen. 
30 p. Embleem en mascottes. 
2o io ' io . Wereld Statis
tiekdag. 
30 p. Embleem met staafdia
gram en cijfers. 
25io' io. Museum van Isla
mitische Kunst 100 jaar. 
30 p., E£ 2., Et 2.50 (samen
hangend). Verschillende 
objecten uit museum. 

i i  i2' io. Egyptisch Olym
pisch Comité 100 jaar. 
30 p. Embleem, Olympische 
ringen, bronzen sculptuur 
van oude Egyptenaar met 

Olympische vlam. 
30i2 ' io . Stadion in Cairo 
50 jaar. 
Blok Et 2.50. Stadion. 

M * * ' 
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I960 ÏOIO zli 
2i'ii. Dag van de Post. 
Achtmaal 30 p., Et 2., Et 2.50 
(samenhangend). Zegel
opzegel resp. Yvert 3 (1866) 
opdruK 20 para, Yvert 51 
(1914) 50 m. citadel van Cairo, 
Yvert 96 (1925) 15 m. Geogra
fisch Congres, Yvert 161 (1934) 
13 m. portret Khédive Ismaïl 
Pacha, Yvert 262 (1948) 10 m. 
inname Gaza met landkaart, 
Yvert 310 (staatsgreep) 22 m. 
défilé met landkaart, Yvert 
384 (1956) 10 m. nationalise
ring Suezkanaal met schip en 
landkaart, Yvert 387 (1957) 
opdruk op 10 m. evacuatie 
van Port Saïd met soldaten 
en parachutisten, Yvert 
859 (1971) 5 m. ie sterfdag 
president Gamal Abdel 
Nasser (19181970), Yvert LPi 
(1926) 27 m. met vliegtuig De 
Haviland. 

i i 4 ' i i . Televisietoren Cairo 
50 jaar. 
30 p., 12.50. Toren resp. bij 
dag, bij nacht. 
56'ii. Wereldmilieudag. 
t2 .50 . Boom, vlinders, 
gebouwen, tandwiel, 
gebouwen met hergebrui
kembleem. 
207'ii. Militaire Academie 
200 jaar. 
30 p. Cadetten en gebouw. 

FILIPPIJNEN 
25io'ii . Frankeerzegels, 
zeedieren. 
4., 7., 100. P. Resp. 
straalvinvis (Euxiphipops 
xanthometopon), zeeslak 
(Murex sp.), straalvinvis 
(Paracnathurus hepatus). 
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4ii'ii . Frankeerzegels, 
zeedieren. 
9. 25., 35. P. resp. Pseudo
ceros dimidiatus (platworm), 
Plectorhynchus orientalis 
(vis), Chromodoris kuniei 
(zeeslak). 
ioi i  ' i i . Dag van het 
Galjoen. 

Driemaal 7. P. (samenhan
gend). Galjoen met kaart 
van resp. Filippijnen, Mexico, 
Spanje. Ook velletje met de 
zegels. 
1111'«. Frankeerzegels, 
zeedieren. 
13., 17., 40. P. Vissen resp. 
Canthigaster valentine, Cro
mileptus altivelis, Pygoplites 
diacanthus. 
i iii'ii . Nationale Maand 
van het Postzegels verza
melen. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7. P. Schilderijen van H.R. 
Ocampo resp. 'Eerbetoon aan 
José Rizal', 'Aanbreken van 
de Dag', 'Zomer in Sep
tember' , 'Moeder en Kind'; 
'Feest', 'Ontvreemding nr. 
15,17', 'Festival Kasaysayan 
ng Lahi', 'Ontvreemding nr. 
22,26'. 
i4ii' i i . Nationaal Onder
zoek Bureau 75jaar. 
Viermaal 7. P. (samen
hangend). Officieel zegel, 
grondleggers rechter José 
Yulo (18941976) en oud
president Manuel L. Quezon 
(18781944), oudpresident 
Manuel Roxas (18921948) en 
ouddirecteur J. Pardo de Ta
vera, vergrootglas en laptop 
met vingerafdruk. 

iniÏPi'NAS 
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GUINEE 
252'o9. Zoogdieren. 
Zeven velletje met elk 
zesmaal 5.000 F.; zeven blok
ken van elk 25.000 F. Resp. 
hartenbeest (Alcelaphus 
buselaphus), gevlekte hyena 
(Crocuta crocuta), woestijn
knobbelzwiin (Phacochoerus 
aethiopicus), waterbok 
(Kobus ellipsiprymnus de
fassa), nijlpaard (Hippopo
tamus amphibius), rietbok 
(Redunca redunca); viermaal 
vleermuis (Rousettus aegyp
tiacus), vleermuis (Pipistrel
lusnanulus), vleermuis 
(Hypsignatus monstrosus); 
civetkat (Viverra civetta), 
vijfmaal pardelroller (Nan
dinia binotata); tweemaal 
jachtluipaard (Acinonyx 
jubatus), serval (Leptailurus 
serval), leeuw (Panthera leo), 
luipaard (Panthera pardus 
pardus), Afrikaanse goudkat 
(Profelis aurata); zesmaal 
Afrikaanse olifant (Loxodon
ta africana); tweemaal 
dolfijn (Stenella attenuata), 
driemaal tuimelaar (Tursiops 
truncatus), langsnuitdol
fijn (Stenella longirostris); 
roetmangabey (Cercocebus 
atys), tweemaal dianameer
kat (Cercopithecus diana), 
kleine witneusmeerkat 
(Cercopithecus petaurista), 
franjeaap (Colobus vellero
sus). Van Beneden's colobus 
(Colobus verus); Afrikaanse 

wilde hond (Lycaon pictus); 
Angola vleermuis (Mops 
condylurus); pardelroller; 
jachtluipaard; Afrikaanse 
olifant; tuimelaar; roetman
gabey. 
io4'o9.147 jaar Italiaanse 
postzegels. 
Blok 3 0 . 0 0 0 F. (gouddruk). 
Zegelopzegel Yvert 7 
0854). 
io4'o9.149 jaar Poolse 
postzegels. 
Blok 30 .000 F. (gouddruk). 
Zegelopzegel Yvert 1 
(i860). 
i o  4  ' o 9 . Pioenen. 
Blok 1.800 F. Rode pioen. 
i o  4  ' o 9 . 2 0 0 e sterfdag Jea 
Bardin (17321809). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000. Ver
schillende schilderijen van 
Franse schilder. 
i o  4  ' o 9 . Eerst vlucht over 
Kanaal 100 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000 F. Pilo 
Louis Blériot (18721936) met 
resp. viermaal vliegtuig 
Blériot XI Thulin, vliegtuig 
'Spirit of St. Louis, koppelin< 
van ruimtevaartuigen Apoll 
en Sojuz; Blériot XI Thulin. 

i o  4  ' o 9 . Chinees Nieuwjaa 
jaar van de Os. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000 F. 
Chinese vrouwen met resp. 
pagode in Nagking, vierma 
zwarte buffel (Syncerus 
caffer cafjer), waterbuffer 
(Bubalusarnee); kafferbuff 
(Syncerus caffer). 
io 4 'o9 . Internationaal Ja. 
van de Astronomie. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000 F. Res 
onderzoekssatelliet Mars, 
komeet 9P/Tempel 'Deep 
Impact, onderzoekssatel
liet Mercurius, planeet Mar 
met ruimtevaartexperimen 
'Wilkinson Microwave 
Anistropy Probe', maan me 
'Lunar A', maan met 'Smart 
1'; Britse wiskundige en 
astronoom Thomas Harriot 
(15601621) met maankaart 

GUINEEBISSAU 
i27'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (19351977). 
Twee velletje met elk vier
maal 1.250 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse zanger en acteur. 
i27'io. Shaolintempel. 
Blok 1.500 F. Tempel bij Son 
Shanberg (China). 
i27'io. Voetballers. 
Acht velletjes met elk twee 
maal 2.000 F.; blok 3.000 I 
Resp. Miroslav Klose, Thom 
Muller; Arjen Robben, Wesl 
Sneijder; David Villa, Andri 
Iniesta; Landon Donovan, 
Michael Bradley; Christi
ane Ronald, Tiago; Keisuke 
Honda, Yasuhito Endo; Kak 
Luis Fabiano; Carlos Tevez, 
Lionel Messi; team van Inte 
Milan. 



!7 ' io. 400e sterfdag Mat
>o Ricci (16611710). 
elletje met 350,450,550, 
50, 850 F.; blok 2.800 F. 
erschlllende afbeeldingen 
an Italiaanse jezuïeten 
rondlegger van christe
ke missie in China; Chinese 
eleerde en minister Xu 
uangqi (15621633). 
:7' io. Katten, 
elletje met 350,550,600, 
50, 900 F.; blok 3.000 F. 
!sp. Abbessijn, Cornish Rex, 
panse kortstaartkat, Maine 
3on, Oosterse korthaarkat; 
terbald naaktkat. 

8'io. Chinese dierenriem, 
^ee velletjes met elk 400, 
50, 500, 500, 600, 700 F. 
sp.schaap, aap,haan, 
)nd, zwijn; rat, os, tijger, 
mijn, draak, slang. 
8'io. Chinees Nieuwjaar**, 
ar van het Konijn. 
Netje met 400,500,500, 

50,600, 800 F.; blok 3.200 
Chinees letterteken voor 
mijn. 
8'io. Kleine kastkever. 
Iletje met 450,550, 600, 
0,650 F.; blok 2.800 F. 
rschillende afbeeldingen 
n Aethinatumidamet 
mingbijen. 
8 ' io. Dieren. 
Iletjemet 450,550, 600, 
o , 1.000 F.; blok 3.000 
?esp. halfaap rode vari 
arecia rubra), blauwe 
juaan (Cyclura lewisi), 
uzenpanda (Ailuropoda 
ïlanoleuca), Mexicaanse 
If (Cams lupus baileyi), 

epschildpad (Chelonia 
/das); Sumatraanse tijger 
inthera tigris sumatrae). 
B'io. WWF'postzegels, 
;ren. 
Iletjemet 450,550, 600, 
o, 1.000 F.; blok 3.200 F. 
gelopzegel: verschillen
zegels uit resp. Australisch 
tarctica, Tuvalu, Grenada, 
coseilanden; Congo (Kin
isa). 

'10.200e geboortedag 
déric Chopin (18101849). 
letjemet 450,650, 700, 
0,1.000 F.; blok 3.400 F. 
schillende afbeeldingen 
I FransPoolse componist. 
'10. Filantropen, 
letjemet 550, 650, 700, 
o, 1.000 F.; blok 3.500 F. 
■schillende afbeeldin

van Mahatma Gandhi 
S91948) en moeder Teresa 
01997). 

IISCH OCEAANGEBIED 
TS 
i'ii. Royal British Legion 
jaar. 
itmaal 50p.; blokt 1.50. 

Klaprozen met resp. vlieg
tuig, silhouet van militair 
en herdenkingsmonument, 
veld klaprozen, collectebus, 
herdenkingsbijeenkomst 
met militairen, grafzerken, 
oorlogsveteranen met onder
scheidingen, grafzerken; 
militairen tijdens herden
kingsbijeenkomst. 

f lW 
INDONESIË 
2io'ii . Traditioneel textiel, 
III. 
Velletje met achtmaal 
2.500 Rp.; blok 5.000 Rp. 
Patronen uit resp. Riau, 
Bangka Belitung, WestJava, 
WestSulawesi, Zuidoost
Sulawesi, Molukken, Papua, 
WestPapua; jawa Barat met 
danser. 

5io'ii. NieuwGuinea 50 
jaar bij Indonesië. 
Viermaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Landkaart en mo
nument, militairen met tank, 
schip en militairen, militairen 
en vliegtuig. 

IRAN 
410'". Internationale 
postzegeltentoonstelling In 
Japan. 
Blok 5.000 Ris. Fazanten. 

4io' i i . Shamse Tabrizi. 
2.200 Ris. Portret spiritueel 
leider en dichter uit 13e eeuw. 
6io'ii . Nationale Dag van 
Diergeneeskunde. 
2.200 Ris. Archeologisch 
beeld van koe met heden
daagse koe en injectiespuit. 

I^f^i r ' O c t NaUMMl >Me(1nl,y Day 
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25io'ii. Dag van de Statis
tiek, volkstelling. 
2.200 Ris. Grafiek en dak van 
huis. 

ISRAËL 
6i2'ii. Reddingseenheden. 
NIS 3.80. Symbolische weer
gave met boom en hart. 

6i2'ii. Beroemde voetbal
lers. 
Vel met tienmaal NIS 1.70. 
Menachem Ashkenazi, jerry 
Belt Halevi, Shmuel BenDror, 
Ya'akov Grundman, Ya'akov 
Hodorov, Avi Cohen, Nahum 
Stelmach, Eli Fuchs, Natan 
Panz, Avi Ran. 
6i2'ii. Filharmonisch Orkest 
75 jaar. 
NIS 4.. Viool en harpsnaren. 

6i2'ii. 'The Valley Railway'. 
NIS 2.60. Stoomlocomotief 
met wagons. 

JAPAN 
i i  i t  ' i i . Nieuwjaar. 
50, 80 yen. Verschillende 
drakenkoppen. 

i5i i ' i i . Wet lokale autono
mie lwate6o jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Gouden Hal en lotusbloemen, 
kersenbloesem, Kagurafi
guur, Youdogahamastrand, 
bomen. 

2iii ' i i . Dierenriem. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Gekalligrafeerde dierenriem
tekens. 

22 i i  ' i i . 50e Landbouwfes
tival. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Kippen en toma
ten met graan, graan en vis. 

KAZACHSTAN 
20io' i i . 75e geboortedag 
Umirzak Sultangazin (1936
2005). 
321. Portret wetenschapper 
en ruimtevaartspecialist. 
24io'ii. 150e geboortedag 
Dean Nurpeisova (18611955). 
321. Componiste met mu
ziekinstrument. 

toi i ' i i . Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten 20 
jaar. 
150 t. Embleem. 

KOREA ZUID 
3iio'i i . Diplomatieke 
betrekkingen met Australië 
50 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Australië. 
Tweemaal 270 w. (samen
hangend). Muzikante met 
haegum (Koreaans snaarin
strument). Aboriginal met 
didgeridoo. 

LAOS 
i52'io. Dorpsleven. 
1.000, 6.000,12.000 K. Resp. 
huizen in dorp, manden 
vlechten, rijst dorsen. Ook 
velletje met dezegels. 

i53'io. Gebouwen in 
Vientiane. 
50.000,100.000, 
200.000 K. Resp. tempel 
Wat Phra Kaew, regerings
gebouw, ministerie van 
Financiën. 
io4'to. Landschappen. 
1.000, 3.000,4.000,10.000 
K. Resp. grot, meer, Mekong
rivier, kloof. Ook velletje met 
de zegels. 
26710. Rijstoffers. 
4.000, 5.000,11.000 K.; blok 
11.000 K. Resp. in tempel, 
rijstgift aan monniken, 
offerceremonie in tempel; 
ceremonie in tempel. Ook 
velletje met de zegels. 
i9'io. Wilde vruchten. 
500,1.500,8.000,9.000 L. 
Resp. Mak Dua, Mak Fai, Mak 
Chong, Mak Phiphuon. Ook 
velletje met dezegels. 

LIBERIA 
306'i i . WWF', waterdwerg
hert. 
Viermaal $ 50. Verschillende 
afbeeldingen van Hyemo
schus aquaticus. 
2011.75e geboortedag Elvis 
Presley (19351977). Velletje 
met viermaal $ 90. Ameri
kaanse zanger en acteur op 
motor, met gitaar, tweemaal 
portret. 
2011. Chocolade. 
Twee velletje met elk negen
maal $ 30. Chocoladerepen 
met resp. cacaobonen, 
zonsopgang, schip, vuur, 
cacaoberg, melk en boter, 
chocoladereep en snoep, 
kasregister, mond met 
chocoladereep; negenmaal 
verschillend cnococolaatjes 
in doosje. 

i i 9 ' i i . Herdenking aanslag 
WTC New York tien jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 75; 
blok 5 200. Resp. skyline New 
York met WTC, afbeelding 
brandweerlieden op herden
kingsmonument, gebouwen 
in New York, ceremonie bij 
Pentagon; brug met WTC. 

MACAU 
9)o'io. Historische figuren. 
1.50,2.50,3.50, 4.ptcs. 
(ook samenhangend); blok 
10. ptcs. Resp. nationale 
held Lin Zexu (17851850), 
legercommandant Ye Ting 
(18961945), musicus Xian 
Xinghai (19051945), industri
eel en filantroop Ho Yin; vier 
portretten. 
ioio ' i i . Revolutie van 
Xinhai 100 jaar geleden. 
1.50, 2.50,3.50, 4.ptcs. 
(ook samenhangend); blok 
10.00 ptcs. Vooraanstaande 
revolutionairen en gebou
wen met vlaggen resp. Gao 
Jianfu (18791951), Huang 
Xing (18741916), Xiong Bitig
kun (18851969), Sun Yat Sen 
(18661925); zegelopzegel 
Yvert 128 (1912) met portret 
Sun Yat Sen. 

28io'i i . Liefdadigheidsor
ganisatie Kiang Wuzieken
huis 140 jaar. 
1.50,2.50,3.50,4.ptcs. 
(ook samenhangend); blok 
10. ptcs. Gebouwen met 
resp. embleem, standbeeld 
Sun Yat Sen (18661925), 
oprichtingsgedenkteken, 
moderne medische appara
tuur; standbeeld Sun Yat Sen. 

/MALEDIVEN 
226'io. Mohamed Ali 
(1942). 
Viermaal 15. Rf. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse bokser met 
gouden medaille Olympische 

ir 



NIEUWE UITGIFTEN 

Spelen i960. 
22-6-'io. Padvinderij voor 
meisjes 100 jaar. 
Velletje met tweemaal 12.- R|. 
lubileumembleem, embleem 
50-jarig jubileum. 
22-6-'io. Voorkomen kinder
mishandeling. 
Velletje met 0.10, 0.20,0.95, 
5.-Rf.; velletje met 0.25, 
0.50,1.-, 2.-, 3.-, 4.-. 6.-, 
7.- Rf. Verschillende kinderte
keningen. 

MARSHALLEILANDEN 
i i -8- ' i i . Vissen van de Pacific. 
Velletje met twaalfmaal 
$ 0.44. Acanthurus lineatus, 
Acanthurus achilles, Pygop-
lites diacanthus, Cephalop-
holis miniata, Cephalopholis 
argus, Chaetodon bennetti, 
Pomacanthus xanthome-
topon, Naso lituratus, Cen-
tropyge loricula, Paracan-
thurus hepatus Rhinecanthus 
aculeatus, Plectorhinchus 
vittatus. 
2i-8-' i i . Luchtvaarthistorie, 
IV. 
Vijfmaal $ 0.44 (samen
hangend). Eerste vluchten 
straalvliegtuigen resp. 
turbojet, gevechtsvliegtuig, 
passagiersvliegtuig, trans-
Atlantische vlucht passa
giersvliegtuig, supersonisch 
commercieel toestel. 
31-8-'«. Nationale symbolen. 
Viermaal $ 0.64. Gebouw 
volksvertegenwoordiging, 
gebouw wetgevende macht, 
nationaal zegel, vlag. 
i7-9-' i i . Toetreding tot 
Verenigde Naties 20 jaar 
geleden. 
Blok $ 4.95. Zegel-op-zegel 
Yvert 375 (1991) met zeilboot 
en emblemen. 

13; 
62 

i3-)o-'ii. Kerst. 
Vel met $ 0.10,0.20, 0.30, 
0.40, 0.50,0.60,0.70, 0.80, 
0.90,1.-, 1.10,1.20. Resp. 
kinderen bij kerstetalage, 
gezin met kerstboom, ophan
gen kerstkrans, kerstzang 
in kerk, kappen kerstboom, 
arrenslee, slee bij kerk, 
paardenslee met kinderen, 
kerstzang buiten kerk, 
paardenslee en kerstbomen, 
paarden en honden bij huis, 
kerstzangbii huis. 
23-io-'ii. Zelfbestuur en 
associatie met Verenigde 
Staten 25 jaar. 
Velletje met driemaal $ 0.98. 
Staatszegel, traditionele 
zeilboot, vlag. 

ARSHALLÏC 

4 - i ' - ' i i . Luchtvaarthistorie, 
V. 
Vijfmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Ruimtevaart resp. eer
ste vlucht sneller dan geluid, 

eerste mens in ruimte, eerste 
astronaut in ruimte, eerste 
ruimtewandeling, eerste 
mens op de maan. 
2o-ii- ' i i . Chanoeka, joods 
inwijdingsfeest. 
Achtmaal $ 0.44. Verschillen
de lampen, kaarsenhouders 
en kandelaars. 

MAYOTTE 
i4-it- ' i i . Aquacultuur. 
€ 0.60. Man met schepnet 
en vissen. 
i4-ir-'fi. Landschap. 
€ 0.60. Geërodeerd gebied 
bij Dapani. 
5-i2-'ii. Visverkoper. 
€ 0.60. Visverkoper met 
kruiwagen en klanten. 

5-i2-'ii. Noordelijke eiland
jes. 
€ 0.60. Eilandjes en palm
bomen. 

MOZAMBIQUE 
i4-4-'io. Vliegtuigmaat
schappij Lineas Aéreas de 
Mozambique 30 jaar. 
8.-, 20.-, 33.-mt. lubileu
membleem. 
30-6-'io. Prehistorische 
afbeeldingen. 
Velletje met zesmaal 
8.- mt.'blok 175.- mt. Resp. 
Tanum (Zweden), Altamira 
(Spanje), Nasca (Peru), Tadr-
art Acatus (Libië), dal van de 
Vézère (Frankrijk), Nationaal 
park Kakadu (Australië); 
Altamira. 
30-6-'io. Cultuur- en na
tuurerfgoed. 
Vier velletjes met elk zesmaal 
20.- mt.; acht velletje met 
elk 33.- mt.; twaalf blokken 
175.- mt. Resp. Lalibela (Ethi
opië), ruïnes in Zimbabwe, 
Djenné (Mali), steencirkels in 
Senegal en Gambia, Timgad 
(Algerije), Carthago (Tune
sië); Tiahuanaco (Bolivië), 
Sacsayhuaman (Peru), Chan 
Chan (Peru), Paaseiland 
(Chili), Machu Picchu (Peru), 
gebouwencomplex van jezu
ïeten in Córdoba (Argenti
nië); Olympia (Griekenland), 
Bru na Bóinne (Ierland), 
Alberobello (Italië), Delos 
(Griekenland), Santiago de 
Compostela (Spanje), Paphos 
(Cyprus); Kathandu (Nepal), 
Taknt-i-Bahi (Pakistan), 
Höryü-ji ()apan), Nemru Dagi 
(Turkije), Orchol-dal (Mon
golië); Palenwue (Mexiko), 
Uxmal (Mexiko), Mesa Verde 
(USA), Copan (Honduras), Te-
otihuacan (Mexico), Chichén 
Iza (Mexiko); Palmyra (Syrië), 
Persepolis (Iran), Somapura 
Mahavihara (Bangladesh), 
Nemru Dagi (Turkije), Tyros 
(Libanon), Prambanan (In
donesië); 
Cyrenaïca (Libië), Lepris 
Magna (Libië), Aksum (Ethi
opië), Douagga (Tunesië), 
Sabratha (Libië), Thebe 

(Egypte); Santa Ana de los 
Rios de Cuenca (Ecuador), 
Machu Picchu, tweemaal 
Paaseiland, Tiahuanaco, 
Sacsayhuaman; Goguryeo 
(Noord-Korea), Palmyra, 
Polonnaruw (Sri Lanka), 
Ayutthaya (Thailand), Bosra 
(Syrië), Borobudur (Indone
sië); Osun-Osopfbo (Nigeria), 
Carthago, Goree (Senegal), 
El Diem (Tunesië), Dougga, 
Barkal (Sudan); Paphos, 
Ales (Frankrijk), Las Médulas 
(Spanje), megalithische 
tempel (Malta), Punt du Gard 
(Frankrijk), aauaduct bij Se
govia (Spanje); Brussel (Bel
gië), Forum Romanum (Rome, 
Italië), Rila-klooster (Bulga
rije), Kromeriz (Tsjechië), Pisa 
(Italië), Akropolis (Athene-
Griekenland); Sabratha; Chan 
Chan; Olympia; grote Buddha 
van Leshan (China); Monte 
Albän (Mexiko); Khajuraho 
(India); tempel van Aboe 
Simbel (Egypte); Sacsayhua
man; Sanchi (India); Volubilis 
(Marokko); Mérida (Spanje); 
Pompei'(Italië). 

PATftrMÖmO MUNÖIA l 

AFRICA 
Hup*^mtw.ßf.'ä^ffièó'' 

30-6-'io. Kunstwerken in 
musea. 
Velletje met zesmaal 
20.- mt.; twaalf velletjes met 
elk zesmaal 33.- mt.; dertien 
blokken 175.- mt. Resp. Muse
um voor Moderne Kunst (New 
York); Terry Winters, Lisa 
Yaskavage, Ken Price, Philip 
Guston, Vincent van Gogh, 
Robert Colescott; Schilderij
engalerie (Berlijn): Albrecht 
Dürer, Konras Witz, Rogier 
van der Weyden, Raphael 
Colonna, Andrea Mantegna, 
Martin Schongauer; 
Oude Pinotheek (München): 
Frans Hals, Fritz Schilder, 
Hans Wertinger, Juan Pantoja 
de la Cruz, Philips de Ko-
ninck, )ean-Baptiste-Siméon 
Chardin; 
Kunsthistorisch Museum 
(Wenen): Lucas Cranach de 
Oude, )an Steen, Guiseppe 
Arcimboldo, tweemaal Pieter 
Bruegel de Oude, Giorgione; 
Rijksmuseum (Amsterdam): 
Pieter Saenredam, Pieter 
Aertsen, Pieter de Hooch; 
Floris van Dijck, )an van 
Scorel, Frans Hals; Louvre-
museum (Parijs): Caravaggio, 
Hyacinthe Riqaud, Quentm 
Massys, Nicolas Poussin, 
jan Vermeer, Rogier van der 
Weyden; Orsay-museum 
(Parijs): Claude Monet, Paul 
Signac, Edgar Degas, Paul 
Gauguin, Berthe Morisot, 
Vincent van Gogh; Uffizi-
museum (Florence): Filippo 
Lippi, Leonardo da Vinci, 
Andrea del Verrochio, Sandro 
Botticelli, Giovanni Bellini, 
Raphael; Prado-museum 
(Madrid): Diego Velazquez, 
Francisco da Goya, Fra 
Angelico, Hieronymus Bosch, 
Bernaert van Orley, Raphael; 
National Gallery (Londen): 

Antonello da Messina, )an 
van Eyck, Raphael, Thomas 
Gainsborough, Hans Holbein 
de )onge, William Turner; 
Hermitage (St. Petersburg): 
Thomas Gainsborough, Pieter 
de Hooch, Leonardo da Vinci, 
Paul Cezanne, Louis Le Nam, 
oud-Egyptische sculptuur; 
Pushkin-museum (Moskou): 
Maurice de Vlaminck, )an 
Gossaert, Albert Marquet, Ed
gar Degas, Gustave Courbet, 
Andre Derain; Metropolitan 
Museum (New York): Bern-
hard Strigel, )an Vermeer, 
Thomas Couture, lean 
Baptiste Greuze, Giovanni 
Bellini, Adolphe Bougue-
reau; Marlene Dumas; Hans 
Holbein; Gerard ter Borch; Gi
orgione; Rembrandt; Jan van 
Eyck; Maurice Denis; Agnolo 
Bronzino; Bartolomé Esteban 
Murillo; William Hogarth; Vin
cent van Gogh; Paul Cezanne; 
Katsushika Hokusai. 

NIEUW-CALEDONIE 
4-i i- ' i i . Kerst. 
110 F. Jongen en meisje met 
pakje en Kerstballen. 
4-ii- ' i i . Landschappen en 
dieren. 
Viermaal no F. Lindéralique-
kliffen. Hot Canard, zeeslang 
(Laticauda colubrina), hert 
(Cervustimorensis). 

« - i i - ' i i . Suikerfabriek. 
450 F. Ruïnes en schoorsteen 
van Nimba-suikerfabriek. 
i5-ii- ' i i . Jacques Lafleur 
(1932-2010). 
1.000 F. Portret politicus. 

NIEUW-ZEELAND 
n-n-' i i . Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Wuxi (China). 
Velletje met $1.20,1.90, 
2.40 (rond). Kiwivogel 
(Apteryx australis). Op rand 
reuzenpanda (Ailuropoda 
melanoleuca). Zegels zijn als 
losse zegels uitgegeven op 
6 juli j l . 

NIUE 
i6-i i - ' i i . Kerst. 
40, 45 c, S 1.40, 2.-. Kerstver-
sienngen resp. kerstboom en 
ster, kerstbal, sok, kersten
gel. 

NORFOLKEILAND 
^t^-lO-'\^. Politiekorps 80 
jaar. 
60 c., $1.55, 2.25. Resp. His
torisch beeld met politie te 
paard, politieauto, politie o 
strand met schip. 
i4-io-' i i . Kerst. 
15.55. 60 c, $ 1.35. Verschil
lende bloemen. 

OEZBEKISTAN 
29-8-'ii. 20 jaar onafhanke 
liikheid. 
Elfmaal 800,1.200 (S); 
tienmaal 900,1.200 (S); 
vijfmaal i.ooo, 1.200 (S). 
Alle paren met tussenveld 
waarop vlag, duiven en 
wereldbol. Resp. tienmaal 
gebouw, hoogspringer, 
judoërs, verpleegsters met 
baby's, verpleegsters m 
kraamkliniek, stadion, bal 
let, autofabricage, auto's, 
tweemaal verkeersknoop
punt, tweemaal olieraf
finaderij; zesmaal gebouw, 
telefooncentrale, man met 
computers, ooievaars, aren 
besneeuwd berglandschap 
berglandschap, tweemaal 
fabriekshal, olieraffmaderi 
oliepomp, tweemaal raffi
naderij, tweemaal staalpro 
ductie; viermaal gebouw, 
dansers, muzikanten, auto 
busfabricage, vrachtwage: 
metro, trein op brug. 

i-ii- ' i i. Regionale commur 
catieorganisatie RCC 20 jac 
Blok 2.000 (S). Tv-toren in 
Tashkent. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i6-i i- ' i i . Oorlogsherinne
ringen. 
1.05,1.05, 5.-, 7.- K.; velletj 
met 1.05,1.05, 5.-, 7.- K.; 
blok 10.- K. Vliegtuigwrak
ken resp. Amerikaanse B-
41-2446, Japanse Ki-Sally, 
Amerikaanse P-38F-42-126 
5-LO, Amerikaanse B-17E 
41-9234; Japanse tank 95 H 
Go, Australisch vliegtuig 
Hudson At6-9i, Nieuw-Zee 
lands vliegtuig PV-i Ventu 
NZ4613 Tail 13, Japans kanc 
Amerikaans vliegtuig B-17 
'Blackjack'. 



i2-'ii. Traditionele dansen 
05,1.05, 5.-, 7.-K.; velletje 
et 1.05,1.05,5.-, 7.-K.; blok 

K. Resp. 
asi (Morobe), Kandep 
nga), Kiriwina (Milne Bay), 
ro (Northern); Kerowagi 
imbu). Tolai (East New 
itain), RIgo (Central), 
ili (Southern Highlands); 
lining-vuurdanser (East 
BW Britain). 

[o TOMÉ ET PRINCIPE 
3-'o9.200e geboortedag 

Draham Lincoln (1809-1885). 
Iletje met viermaal 
.000 Db. Verschillende af-
eldingen van Amerikaanse 

id-president. 
3- 09. Internationaal laar 

in Verzoening. 
HIetje met viermaal 25.000 
). Moeder Teresa (1910-
97), paus Johannes Paulus II 
)20-2005), dalai lama Ten-
1 Gvatso (1935), Mahatma 
mahl (1869-1948). 
-3-'o9. Nieuw-Zeelandse 
igels. 
/ee velletjes met elk vier-
aal 25.000 Db. Resp. vier-
aal Strigops habroptilus; 
>stor notaoilis, Heteralocha 
utirostris, Philesturnus 
runculatus, Strigops 
ibroptilus. 

3-'o9. Aziatische kunst, 
ee velletjes met elk 
rmaal 25.000 Db. Resp. 
rmaal werken van Chinese 
ilder Shi Tao (1641-1707); 
rmaal werken van Japan-
Toshusai Sharaku. 

3-'o9. Traditionele maal
den. 
000,30.000 Db. Resp. 
Iho no Fogo (visgerecht), 
ülü( vleesgerecht). 
3-'o9. Apen en vruchten. 
Iletje met viermaal 25.000 

blok 100.000 Db. 
p. Saimiri Sciureusmet 
hewnoot (Anacardium oc-

lentale), Saguinus oedipus 
tpassiefruit (Passiflora 
ulis), Callithrix jacchus met 
ngo (Mangifera indica), 
ntopithecus chrysomelas 
t feijoa (Acca sellowiana); 
odicticus potto met en 
sius spectrum. 
3-'o9. Indische ruimte-
Tt. 
letje met viermaal 25.000 
; blok 100.000 Db. Resp. 
dul Kalam en Endusat, 
ram Sarabhai en Arya-
ïta-1, Mahatma Gandhi 
Chandrayaan-1, Rakesh 
rma en Chandrayaan-i; 
hna-swamy Kasturir-
gan en lnsat-3C. 
3-'o9. Bijen, 
k 100.000 Db. Apis mei-
ra. 

3i-3-'o9. Afrikaanse katach-
tigen. 
Drie blokken van 100.000 
Db. Felis chaus; Acinonyx 
jubatus; Pantheraleo. 
3i-3-'o9. lackie Chan (1954). 
Blok 100.000 Db. Filmacteur 
uit Hongkong. 

SEYCHELLEN 
ii-ii-'ii. Ambtswoning presi
dent 100 jaar. 
3.50 R. Gebouw in Victoria 
met staatswapen. 

SIERRA LEONE 
2011. Barack Obama (1961) 
Twee velletje met elk 
viermaal 4.000 Le. Resp. 
Amerikaanse president met 
congresleiders in Witte Huis: 
tweemaal president met 
vlag, met voorzitter Huis van 
Afgevaardigden Nancy Pelosi 
(1940), met senator Harry 
Reid 1939; ontmoeting met 
Afghaanse president Hamid 
Karzai (1957): tweemaal 
Obama met Karzai, Obama, 
vlag. 

BARACK OBAMA 
. _ ^ ... 

ST. HELENA 
3i-io-'ii. WWF*, vis. 
35, 40, 50p., tl.20. (sa
menhangend); blok 11.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van Bodianus insularis. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF. 

i4-ii-'ii. Kerst, ondersteu-
ningsvloot. 
35,50, 60 p.; tl.20. Resp. 
'Gold Rover', 'Black Rover', 
'Lyme Bay', 'Darkdale'. Op 
alle zegels Zuiderster. 

ST. PIERRE ET AI\IQUELON 
i9 - io - ' i i . Kunst. 
Velletje met vijfmaal € 0.60. 
Panoramische afbeelding 
van fresco 'Sous le vol du 
Goéland' met religieuze 
processie. 
5-ii-'ii. Schip. Gezamenlijke 
uitgifte met Franse Zuidpool-
gebied. 

Blok € 1.10. Marineschip 
'Forbin' met Cap Percé (St. 
Pierre et Miquelon) en de 
Boog van de Kerguelen (Frans 
ZuicTpoolgebied). 
2-i2- ' i i . Kerst. 
€ 0.60 Glas-in-loodraam. 

j 

TADZJIKISTAN 
8-9-'ii. Regionale communi
catieorganisatie RCC 20 jaar 
Blok 2.50 S. (ook ongetand). 
Telescoop, wereldbol en 
embleem. 

TAIWAN 
i2-ii-'ii. Lokale spoorlijnen. 
NT5 5.-, 5.-, 12.-, 12.-, 15.-. 
(samenhangend). Treinen op 
trajecten van resp. Shalun 
(Zhongzhou-Shalun), Jiji 
(changhua Ershui-Nantou 
Checheng), Neiwan (Hsinchu-
Neiwan), Liujia (Hsinchu-
Liujia), Pingxi (Sandiaoling-
Jingtong). 

THAILAND 
2i-io-'ii. me geboortedag 
prinses Sn Nagarinda. 
3.- B. Portret koningin
moeder. 
io-ii-'ii. Traditionele 
festivals. 
Viermaal 3.- B. Loy Kra-
thong (Sukhothai), verlichte 
schepen (Nakhon Phanom), 
Yl-Peng (Chiang Mai), Lol 
Krathonq Sai (Tak). Ook velle
tje met de zegels. Bovendien 
velletje met embleem Inter
nationale postzegeltentoon
stelling in Wuxi (China). 

ii-ii-'ii. Gedenkpenningen 
met beroemde monniken. 
Vijfmaal 9.-B. Po Klan, Pu 
Eiam, Pu Suk, Po Khong, Po 
Chui. Ook velletje met de 
zegels. 
i5-ii-'ii. Nieuwjaar. 
Viermaal 3.- B. Viermaal 
vuurwerk. 

TOKEUU 
i6-ii-'ii. Kerst. 
Velletje met 30 c. $ 1.40, 2.-, 
4.-. resp. zonsondergang bij 
Matavai Resort, rots bij Ma-
tapa Chasm, kokospalmen, 
kerk in hoofdstad Alofi. Alle 
zegels met ster. 

URUGUAY 
i 6 - i i - ' i i . Nationaal Park Isla 
de las Flores. 
$ 12. Vogels (Egretta thula, 
Larus dominicanus, Haema-
topus palliatus), huizen en 
vuurtoren. 

i6-ii-'ii. Toerisme, walvisob
servatie. 
512,12, 37, 37 (samenhan
gend). Walvis en kustlijn, 
walvisstaart en boot met 
toeristen, walvisstaart onder 
water, walviskop onder 
water. 

VIETNAM 
i-io-'ii. Campagne Veilig 
Verkeer 10 jaar. 

2.000,6.500 d. (samen
hangend). Resp. instructie, 
zebrapad met Kinderen en 
motorrijders. 

WALLIS EN FUTUNA 
4-ii-'ii. Wallis en Futuna in 
vroeger tijden. 
Tweemaal 110 F. (samen
hangend met tussenveld). 
Huwelijksceremonie, zusters 
van Maristes bi) Sofala. 

ZUID-AFRIKA 
3-io-'ii. Betrekkingen met 
Indonesië 300 jaar. 
Vijfmaal Standard Postage. 
Izoko Bo Kaap-museum, 
Ghoema drummaker, Toe-
ranghoed en houten schoei
sel kaparangs, muziekgroep, 
portret Indonesische voor
aanstaande moslim Sheikh 
Yusuf (1626-1699) die islam in 
Zuid-Afrika introduceerde. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
3- i i - ' i i . Schip. Gezamen
lijke uitgifte met St. Pierre et 
Miquelon. 
Blok €1.10. Marineschip 
'Forbin' met Cap Percé (St. 
Pierre et Miquelon) en de 
Booq van de Kerguelen (Frans 
ZuicTpoolgebied). 

'Gebruikte afkortingen: 

Anzus Australia, New 
Zealand, United 
States Security 
Treaty 

Ascat Internationale 
organisatie van 
uitgevers van 
postzegelcatalogi 
en tijdschriften 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

WWF World Wildlife Fund 

•'Chinees Nieuwjaar: 
laar van het Konijn 3-2-'ii tot 
enmet22-i-'i2. 
Jaar van de Draak 23-i-'i2 tot 
enmet 9-2-'i3. 

VOOR EEN 

POSTZEGELNIEUWTJEl 
kijkt u natuurlijk op 

www.defilatelie.nl/nieuws.php 
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^ ^ ^ i ^ i: 1 :ƒ JJ-V i kf K : i PANORAMA 
Samenstelling' 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

EUROPAZEGELS 2011 GEWIJD AAN JAAR VAN HET BOS 

De Europazegels van 2011 
stonden allemaal in het te
ken van het Internationale 
Jaar van het Bos. Daarmee 
sloten de landen van de 
postorganlsatle PostEurop 
zich aan bij de oproep 
van de Verenigde Naties 
om aandacht te besteden 
aan het bos. Van de 48 bij 
PostEurop aangesloten 
landen gaf een groot deel 
een of meerdere Europa
zegels uit. Nederland was 
daar niet bij. Misschien 
was de emissie uit 2010 
die werd uitgegeven 
ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de 
Koninklijke Nederlandse 
Bosbouw Vereniging, de 
reden dat er dit jaar geen 
Europazegel verscheen. Bij 
dat jubileum werd immers 
al uitgebreid stilgestaan 
bij het bos door middel 
van een velletje postzegels 
dat onder het motto "Leve 
het bos!" aandacht vroeg 
voor alles wat groeit en 

bloeit in het bos. Op tien 
zegels zijn verschillende 
aspecten van het bos te 
zien, maar ook details van 
bomen, zoals wortels en 
bladeren (1). 

Oerbos 
In Nederland werd het 
laatste oerbos in 1871 
ontgonnen. Het Beekber
gerwoud was gelegen 
tussen Apeldoorn en het 
dorpje Klarenbeek. Aan 
het eind van de twintig
ste eeuw kwam men in 
Nederland tot het Inzicht, 
dat de productiebossen 
een natuurlijker karakter 
moesten krijgen. Tot dan 
had men bossen aange
plant voor de productie 
van hout en het vastleggen 
van zandverstuivingen. Als 
gevolg daarvan waren er 
in Nederlandse bossen veel 
naaldbomen te vinden. 
De laatste jaren proberen 
natuurorganisaties in de 
bossen de natuur 'haar 

Lang leve het bos! 

gang te laten gaan' om 
zo het saaie karakter van 
de Nederlandse bossen te 
doorbreken en iets van het 
oerbos terug te krijgen. 
Voor echte Europese oer-
bossen moeten we op de 
Balkan zijn. Daar vinden we 
in Kroatië en Bosnië-Herze-
govina nog overblijfselen 
van de oorspronkelijke 
bossen die eens grote de
len van Europa begroeiden. 
Ook Griekenland, Roemenië 
en Bulgarije hebben nog 
natuurlijke bossen. In de 
Oeral is zelfs een door 
Unesco op de lijst van 
Werelderjfgoed geplaatst 
oerbos, de Maagdelijke 
Komiwouden. 

Overleven 
De Verenigde Naties 
wilden met het uitroepen 
van het Internationale Jaar 
van het Bos bereiken, dat 
iedereen stilstaat bij het 
belang van het bos. Dat 
belang is groot. Niet alleen 

voor de vele mensen - zo'n 
300 miljoen - die overal ter 
wereld in bossen wonen, 
maar ook voor het dage
lijkse leven van hen die er 
niet in wonen. Bossen hel
pen de mens te overleven. 
Ze zuiveren de lucht die we 
inademen en het water dat 
we drinken. Meer dan 40 
procent van de zuurstof 
wereldwijd wordt gepro
duceerd in de tropische 
regenwouden. Daarnaast 
levert het bos voedsel 
en grondstoffen voor 
medicijnen. Bossen regelen 
het klimaat, slaan koolstof 
op, zodat er zich minder 
van m de atmosfeer be
vindt, en verminderen de 
opwarming van de aarde. 
Bossen zijn ook belangrijke 
waterbronnen. Zij zorgen 
mede voor het water in 
rivieren, die op hun beurt 
belangrijke bronnen zijn 
voor drinkwater. 

Dilemma 
Meer dan 30 procent van 
het aardoppervlak wordt 

bedekt door bossen. In di 
bossen is de biodiversitei 
enorm. Maar liefst twee
derde van de bekende 
landgebonden diersoorte 
leven er, waarvan een 
groot deel van de bedreic 
de diersoorten. Daarnaas 
zijn allerlei waardevolle 
grondstoffen in bossen te 
vinden. Wat meteen een 
enorm dilemma oplevert: 
hoe kan er een evenwicht 
gevonden worden tussen 
de exploitatie van bos
grond en bosmaterialen 
en het in standhouden va 
belangrijke ecosystemen 
die cruciaal zijn voor het 
behoud van de aarde? 
Jaarlijks verdwijnen er 
miljoenen hectaren bos 
door ontbossing, waarmt 
het broeikaseffect, dat to 
opwarming van de aarde 
leidt, versterkt wordt. 

Soorten bossen 
Bossen kunnen verdeeld 
worden in drie typen: 
naaldbossen, loofbossen, 
mediterrane bossen en tr 

fWw 
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sehe bossen. Daarnaast 
jn er ook gemengde bos-
m die bestaan uit zowel 
aald- als loofbomen. In 
e gematigde gebieden 
iet koude winters en bo-
ems die niet zo voedzaam 
jn vinden we de naald
ossen. Zij zijn gelegen op 
)edselarme zandgronden 
1 hogere berghellingen, 
lofbossen zijn ook te 
nden in de gematigde 
'bieden, maar niet op 
3 hogere berghellingen. 
»mediterrane bossen 
)men in subtropische 
ïbieden voor met bomen 
e tegen extreme droogte 
innen, maar ook bestand 
in tegen gematigde 
mperaturen en grote 
)eveelheden neerslag op 
ntijd. De tropische bos-
n, de naam zegt het al, 
n te vinden in tropische 
ibieden. Er groeien daar 
)men die hun bladeren 
et verliezen. Meestal zijn 
t dikke en giftige blade-
n die de boom bescher
en tegen insecten. Er zijn 
tropische bossen echter 
ik exemplaren die hun 
aderen juist kwijtraken 
j aanvang van periodes 
n droogte. 

iriatie 
drie postadministraties 

van de Verenigde Naties 
gaven zelf ook postzegels 
uit om aandacht te beste
den aan het Internationale 
Jaar van het Bos (2,3,4). 
Daarop is op symbolische 
wijze te zien hoe belangrijk 
het bos voor de mens is 
en hoe nauw verbonden 
de mens met het leven in 
de bossen is. De ont
werper heeft eveneens 
geprobeerd om de grote 
biodiversiteit in de bossen 
weer te geven. Biodiver
siteit is een gegeven dat 
verschillende Europese 
postadministraties hebben 
geprobeerd uit te beelden. 
De zegels van Italië (5), 
Spanje (6) en Frankrijk (7) 
zijn daar voorbeelden van. 
De relatie tussen bos en 
mens komt tot uiting op 
emissies van Ierland (8,9) 
en Portugal (10). Dat laat
ste land laat op een post-
waardestuk zien waarom 
het bos belangrijk is voor 
de mens (11). Postdiensten 
van het Verenigd Konink
rijk, Bosnië (12), Polen (13), 
Bulgarije (14), Estland, 
Wit-Rusland (15) en Man 
leggen meer de nadruk op 
het dierenleven in het bos, 
terwijl de schoonheid en 
de rust van het bos mooi 
tot uitdrukking wordt 
gebracht op zegels van 

Macedonië, Rusland (16), 
Zwitserland en Luxemburg 
(17). Oog voor details 
vinden we op de uitgiften 
van Jersey (18), Guernsey 
en IJsland. San Marino laat 
door middel van een aan
tal boomstammen zien dat 
het bos belangrijk is voor 
de houtproductie (19). Ar
tistieke invullingen van het 
thema komen we tegen op 
de postzegels van Duits
land en Liechtenstein (20). 
Politiek getinte interpreta
ties staan op de postzegels 
van Montenegro dat zich 
graag zou aansluiten bij de 
Europese Unie. Op de ene 
zegel staat de kaart van 
Europa gevormd uit een 
boomblad, op de andere 
zegel heeft de ontwerper 
de letters EU gemaakt van 
bladeren (21). De kaart van 
Europa keert ook terug op 
een blokje van Albanië, dat 
daarmee lijkt te benadruk
ken dat het ondanks wat 
men in West-Europa wel 
eens denkt wel degelijk 
een Europees land is (22). 
En zo kan een eenvoudig 
thema als het bos op vele 
verschillende manieren 
worden vormgegeven, 
waarmee de Europazegels 
bewijzen dat ze na al die 
jaren ons nog steeds weten 
te boeien. 

Grillig oeleid Nederlandse Europazegels 

De eerste Europazegels 
verschenen in 1956. Ze 
werden uitgegeven door 
de zes landen van de 
Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal. 
Nederland behoorde tot 
deze kleine groep van 
landen die een lange tra
ditie van gemeenschap
pelijk uitgiften zouden 
starten. Sinds i960 neemt 
de Europese postorgani-
satie CEPT (later PostEu-
rop) het initiatief voor de 
Europazegels en bepaalt 
zij ook het ontwerp op 
de zegels. Aanvankelijk 
hadden de Europazegels 
in alle landen dezelfde 
afbeelding, maar in de 
jaren zeventig ziet men 
daarvan af. Vanaf 1974 is 
er een gemeenschappe
lijk thema dat de landen 
zelf mogen vormgeven. 
Nederland doet dan voor 
het eerst niet mee. In 1978 
verschijnt er weer een 

Nederlandse Europapost
zegel en daarmee lijkt de 
draad weer te zijn opge
pakt, maar na 1993 komt 
de klad erin. Jarenlang 
verschijnen er geen Euro
pazegels in Nederland tot 
in 2002 er opeens weer 
twee worden uitgegeven. 
Dat blijkt echter een in
cident, want we moeten 
tot 2007 wachten op een 
volgende Europa emissie, 
gevolgd door een tweetal 
zegels in 2008, die 
voorlopig de laatste zijn. 
Het grillige uitgiftebeleld 
van de Nederlandse PTT 
en haar opvolgers staat 
m schril contrast met 
dat van de overige vijf 
landen (België, Luxem
burg, Frankrijk, (West-) 
Duitsland en Italië) die in 
1956 de traditie begon
nen. Voor zover ik weet 
zijn in elk van die landen 
jaarlijks Europazegels 
verschenen. 

I 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl 
Motiefpostzegels met afbeelding. 
Pzh. lansen. 
Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. 
E-mall robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
wv^fw.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veilmg.nl 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 NL Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

www.philatelie-amsterdam.nl 
Ruim aanbod motief, met foto. 
Nu ook voor mancolijsten! 
K.A. Erkelens. 
Telefoon 020-6838643. 

Kilowaar, 60% herdenkings
zegels, 150 grams Finland of 
Denemarken 20 euro, 150 grams 
Noorwegen of Zweden 15 euro in 
een brief of op Postbank gironum
mer 1624853. Franco thuis. Want-
list service. Correspond in English. 
Lennart von Wowern, Tulegatan 
23, SE-60217 Norrköping, Zweden. 
E-mail 
lennart.runfors(5)swipnet.se. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief 
www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail info(5)tenkate-philatelie.nl 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

SISTEC kluis HxBxDx 200-100-50 
van 1750,- euro voor 500,- euro. 
e.G. van Bemmel, Mauvelaan 11, 
2264 A) Leidschendam. 
Telefoon 070-3176451. 

Ned. Kindbedankkrt., handboek, 
frankeergeldig (ook gevr.), pf., 
gest., pb. fdc E1-30.). Laman Trip. 
Telefoon 0499-474163. 

Unieke verzameling WK. En 
Europese kampioenschappen 
(2 stuks) voetbal op postzegels. 
Prijs n.o.t.k. H. Neuteboom. 
Telefoon 070-3695603. 

Postzegels van land of motief u 
vindt ze op 
www.stores.nl/stampmart met 
afbeeldingen. M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Collectcard nr. 6 en 19 (2x). H. 
van der Wal,De Twee Morgen 1, 
4196)8 Tricht. 
Telefoon 06-13533297. 

Poststukken met stadspoststem
pels. D. Witteveen. 
Telefoon: 055-3552042. 
E-mail: d.witteveen40(5)chello.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. join the 
club, see you! 

Filitaiia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 

SPELREGELS; ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDIN 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICF 

RULES; SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAA 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSOf 

SPIELREGEL; NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTE 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHT 

veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P.Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulderjsplanet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(5)hccnet.nl 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. Tege
moetkoming in portokosten. Ook 
inzenders van kwalitatief goed 
materiaal van harte welkom. Pro
visie 6% en voorschotten beschik
baar. Inzenden in CsK-boekjes; 
aankoopkosten boekjes worden 
bij afrekening vergoed. 
Zie www.sck.nu B.K. Okma. 
Telefoon 0527-615129. 

Postzegel-Ansichtkaarten-Mun 
tenbeurs zaterdag 28 janu
ari 2012 van 9.30 -16.00 uur in 
Rijngaarde, Dronensingel 1,2411E 
Bodegraven, semihandelaren aar 
wezig en ruiltafels. Inlichtingen D 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579 
Tevens materiaal inleveren voor 
stichting De Postzegelvriend. 

"DIENST" gezocht voor samen
stelling catalogus foto's van 
DIENSTenveloppen. Rob Blote, 
Ammonslaantje 36,2241 BR 
Wassenaar. Telefoon 070-511418C 

Ver. van Postz. Verz. Gouda heeft 
dringend behoefte aan kwali
tatief goede boekjes t.b.v. het 
rondzendverkeer Inl.: j.v.d.Hoogl 
Telefoon 0182-538349 of 
koosvanderhoogtOkpnmail.nl 

NUNSPEET zaterdag 5 mei 2012 
Grote Verzamelaarsbeurs van 
10.00 -16.00 uur in Sporthal de 
Brake, Oostereinderweg 19. 
j . den Besten. 
Telefoon 0341-256163. 

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIl 

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

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 

VAN DER BIJL 

/—M 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelie Association 

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veilmg.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.stores.nl/stampmart
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.sck.nu
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
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UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES, LOSSE NUMMERS EN SERIES JANUARI 2012 

9933 
D REICH automaatboekje postfris z pi Nr 49 3{Hitler zegels nrs 
781/785,ZELDZAAM") nu 245,00 
9965 
NEDERLAND DAVO luxe VORSTINNEN album nw staat, nw prijs 80,00, op slechts 
8 na ( nrs 48,80,101,130/1,136/8) geheel compleet gebruikt, nu 275,00, FOTO'S 
10041 
ITALY stockboek 20 bIz met collectie/voorraad begin tot ca 1980 V* en later veel 
** o a Yvert nrs 177b'>,212*,216<',423/7*, 635<',LP21* tevens nog wat It Staten oa 
Sicilie 20 ", Lomb Venetië no 9° etc etc fikse catw" Nu 90,00 
10160 
BELGIE,DENEMARKEN, DUITSLAND AUTOMAATBOEKJES luxe Lindner 
insteekringband met ca 100 stuks, nu 145,00 
10285 
NEDERLAND doos met ca 500 stuks onbeschreven FDC's tussen de nrs 179 en 
225( alles ca 10 x vrijwel complete jaargangen) Cataloguswaarde ca 650 tot 750 
euro de fdc s zijn ooit nieuw gekocht door een lokale winkelier en nadien nooit 
meer aangeboden, de kans dat er dus PLAATFOUTEN bijzitten is groot" Superdeal 
slechts 55,00 incl porto 
10289 
NEDERLAND stockboek 32 bIz BOMVOL met postfrisse voorraad 1960 1976, 
waarbij veel veldelen,blokjes van 4 en ook nog een flink aantal kindvellen{Dit 
boek komt uit het buitenland en is NIET uitgezocht op plaatfouten) 
cataloguswaarde 4400 euro" Nu superdeal slechts 495,00 
10292 
DDR 4 DAVO luxe voordrukalbums, met cass, blanco klemstroken , pnma staat, 
nw prijs 425,00 met daarin een o/*/** collectie op een paar zegels en 5 blokken na 
geheel complete collectie 19491990, tevens iets SBZ zeer hoge catw" Nu 460,00 
10296 
NEDERLAND 8 DAVO albums { nw prijs ca 240,00) met geheel complete collectie 
EDB's (eerste dag bladen) vanaf n r l (1981) to ten met nr 411 (Maart 2007) 
aanschafprijs ca 1000 euro " bij DNS slechts 295,00 

10325 
BELGIË Luxe Leuchtturm voordrukalbum, blanco klemstroken, in nw staat, nw 
prijs 260,00 met daarin een geheel complete ECHT gebruikte/gestempelde 
collectie 1973 1995, wordt met vaak aangeboden, bij ons te koop voor slechts 
245,00 
10334 
ROEMENIE Schaubek standaard klemband voordrukalbum, penode 18541970, 
in prima/nw staat, nw prijs € 355,00 met een gebruikte start collectie, prima om 
verder te completeren, nu 145,00 
10335 
HONGARIJE Schaubek standaard klemband voordrukalbum, periode 1871 1970, 
in prima/nw staat, nw prijs € 325,00 met een hele aardige gebruikte start collectie, 
pnma om verder te completeren, nu 155,00 
10336 
RUSLAND/SOV UNIE Schaubek standaard klemband voordrukalbum, periode 
18571970, in prima/nw staat, nw prijs € 435,00 met een gebruikte start 
collectie(nauwelijks gevuld), nu 125,00 
10337 
NEDERLAND Nr47 ( 2,5 gulden Wilhelmina Hangend Haar) ongebruikt in blok 
van 4" ZEER SCHAARS/ZELDZAAM, cataloguswaarde ii2 600,00 nu 1 600,00 
(Foto website) 
10339 
NEDERLAND Roltandmg nrs 1 70 ongebruikt( alle Wilhelmma type Veth series) 
catw 1 185,00 nu 550,00 (FOTO) 
10346 
MOTIEF KLEDERDRACHTEN 45 schaubek blanco bladen met leuke vnl gebruikte 
collectie, nu 62,50 
10349 
OUD SURINAME Luchtpost nrs 8/14 ( DO X) postfris zonder plakker, 
cataloguswaarde 1 000,00 nu 550,00 (FOTO) 
10350 
NEDERLAND Nr 466( 6 cent grijs) m compleet vel van 200 stuks, SCHAARS^ Catw 
1180,00 nu 19,95 

Zaterdag 14 januari 2012 open dag van 10.00 16.00 uur 
10300 
LUXEMBURG blok nr 3( 1939 reg jubileum Charlotte) postfns z plakker LUXE 
KWALITEIT catw 130,00 nu 39,00 (FOTO) 
10301 
BERLIJN DAVO luxe voordrukalbum( 19491990), blanco klemstroken F cass, m 
perfecte nw staat, nw prijs 107,00 met een POSTFRISSE collectie 19531990)op 
enkele na compleet) catw 1 675,00 nu 355,00 
10305 
USA 2 KABE luxe voordrukalbums, blanco klemstroken, prima staat, nw staat 
290,00 met een vnl ° collectie 18791979, flink veel zegels met hoge catw 
Nu 195,00 
10306 
ISRAEL SAFE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken ,nw staat, nw prijs 145,00 
met een *♦ collectie 19791989 alles full tab Catw ca 900,00 nu 155,00 
10309 
LUXEMBURG DAVO luxe voordrukalbum( 19691999), blanco klemstroken i

cass, in perfecte nw staat, nw prijs 107,00 met een geheel complete POSTFRISSE 
collectie 1969 1999 catw 1 250 00 nu 295,00 
10310 
BUNDESPOST DUITSLAND DAVO luxe voordrukalbum( 19701990), blanco 
klemstroken i cass, in perfecte nw staat, nw prijs 107,00 met een geheel complete 
POSTFRISSE collectie 19701990 catw 1 350 00 nu 275,00 
10314 
BUNDESPOST DUITSLAND Michel nrs 123/138 (Posthoorn) postfris zonder plakker, 
luxe kwaliteit", dubbel gekeurd zowel Grabowski alsmede Schlegel catw 2 200,00 
nu 895,00 (FOTO) 
10317 
NEDERLAND complete set FDC s vanaf nr 2 tot en met nr 46 (jaren 1950 1960) 
incl ITEP op 1 e dag envelop, alle netjes beschreven of getypt Cataloguswaarde ca 
4 400,00 nu 995,00 ( DIVERSE FOTO'S) 
10318 
USA oud AASA voordrukalbum met een gebruikte restant collectie 18751970 
waarbij aardig wat zegels van catwaarde van 10 euro meer, mooie geheel met 
fikse catw nu 95,00 
10321 
FRANKRIJK 3 DAVO standaard voordrukalbums, m prima staat( periode 1849

2002), nw prijs 120,00 met een vnl gebruikte start Collectie o a aanwezig 
12,207,256/62,294,396,41/22 ** hierna redelijk gevuld, een pnma investering voor 
slechts 145,00 

10353 
INDONESIE/RIAU Zonnebloem nrs 3341 postfris 5 senes = 50,00,10 series = 
85,00, 25 series = 190,00 en 50 series = 350,00 
10354 
WERELD we hebben weer een geheel nieuwe voorraad afgeweekt, 250 gram 
= 22,50, 500 gram = 37,50 en 1000 gram = 70,00 Vele 10OOen zegels, en voor 
Nederland prijzen inclusief porto " 
10356 
SOV UNIE/RUSLAND stockboek 32 bIz goed gevuld met postfrisse collectie( geen 
dubbelen) periode 1965 1992, alleen complete series",blokken en vellen, waarbij 
nrs 5615/19, hoge cataloguswaarde en dat voor slechts 57,50" (2 sets = 99,50,5 
sets = 225,00 en 10 sets = 400,00"i) 
10360 
WERELD SUPER SNUFFELBOXEN* ( 2 VERHUISDOZEN CA 35 TOT 40 KILO") nokvol 
met diverse collecties, waarbij postfris", voordukalbums, stockboeken, doosjes, 
zakjes, trommels, dagen/avonden/nachten lang uitzoekplezier"i Nu 950 00 
10361 
NEDERLAND Nrs61 ben c (tête beches van de Wilhelmina bontkraag) postfns 

zonder plaker m luxe top kwaliteit. Met certificaat Vleeming Oktober 2011" Nu 
695,00 (FOTO'S) 
10363 
ARUBA 2 albums met op enkele na geheel complete onbeschreven collectie 
FDC s vanaf Nr 1 (1986) tot en met nr 164b (februari 2011) zeer hoge 
cataloguswaarde en lastig te vinden 
Nu 295,00 
10371 
LIECHTENSTEIN DAVO standaard voordrukalbum periode 1912 1998, nw staat, 
nwprijsca 50,00 meet een vnl gebruikte( in begin af en toe*) collectie 1912 1998 
aanwezigoa 1 *, 14/6* 25/39°/*, 40/2*,46A,51B*,53/6058, 63/71,123,135, 
hierna tot 1962 nauwelijks gevuld en vanaf 1963 1992 ogennschijnlijk compleet, 
daarna mondjesmaat, fikse catw nu 145,00 (FOTO S) 
10372 
OUD SURINAME nrs 104/110 postfris zonder plakker. Imker 
onderhoekrandstukken catw F(^675,00 nu 470,00(FOTO'S) 
10373 
CURACAO Luchtpost nrs 18/25in blok van 4( 2 senes ** en 2 series * ) , catw 
1 280,00 nu 595,00(FOTO'S) 

STAMPS 

DNS 
HOORN ■ HOtLAHQ 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie DirkN Sluis 

B de Vriesstraat 10,1622 AC HOORN(bezoek na afspraak) 
3 minuten lopen vanaf station Hoornc 

Postadres Postbus 169,1620 AD HOORN 
Tel 0229 261611 bgg 0655 88 43 87 

Fax dag en nacht 0229264013  Email salesOstampsdns com ING rek nr 528501 

Wij staan op de Filatelie beurs in Loosdrecht 

Directie en medewerl^ers wensen U een voorspoedig 
2012 

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

http://www.stamps-dns.com


«nietdiik Meer dan 90 
in dienst van 

Filatelie. 
1919-2012 

Veiling 398 voorjaar 2012 
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 bij ons op l<antoor zijn vrijblijvend, 
(van maandag t /m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak). K>? ! ! ^Ä ! ) 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 

Voor de resultaten van onze najaarsveiling kunt u een kijkje nemen 
op onze vernieuwde website: 

v3 r-f, 

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

^ 
^ 

^^opuwvejw E i '̂  
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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.com 
www.rietdijk-veiiingen.com 

mailto:info@rietdijk-veilingen.com
http://www.rietdijk-veiiingen.com

