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DUTCH S T A M P 2 0 0 0 

Voor betere zegels 
uit 1840-1955 

Postfris, ongebruikt en gebruikt 
van de hele wereld. 

Kijk voor ons wekelijks groeiend 
aanbod in de online shop op 

WWW. 
dutchstamp. nl 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede. 
Tel. 0318 -610334 
Email postzegels@dutchstamp.nl 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
CH/INA/ WÊÊÊÊÊÊÊÊ < 

TT 
Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


FILAFAIR... 2012 'sHERTOG EN BOSCH 

www.filafair.nl 
Nationale POSTZEGELBEURS 23 & 24 maart 2012 

Maaspoort Sports & Events^ Marathonloop 1 te 'sHertogenbosch 
(speciale persoonlijke postzegels, vrij entree en vrij parkeren!) 

MUNTEN & POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 23, 24 & 25 februari 2012 
 Postzegels, Ansichtkaarten & Varia 

■ ■■ '" I voor postzegels, 
I. Tijdens deze 3daagse verkoop kunt u ook vanuit uv\ luie stoel thuis 
e losse nummers Nederland en buitenland, ansichtkaarten en \aria. 
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! > . # 

Rotterdam 
Haarlem 
I.isselstein 

19 februari 

25 maart 
I april 

Wilt u ook (een deel van) uw collectie inzen

den en meeprofiteren van onze topopbreng

sten? Voor de volgende veiling kan dat t/m 
• 13 juli 2012. Bel ons gerust voor een gratis 

taxatie! 
1 . 

Kijk voor meer informatie op 

www.mpo.nl 
Eerstvolgende MP()beuizeii: 

Regardz Airport Hotel, Vliegveldvveg 5961 
Van der Valk HaarlemZuid, Toekanwesz 2 

Van der Valk Den HaagWassenaar, Zijdeweg 54 

KANIOORAHRfS: 
T: 030 (,063^)44 i:030bOi')<s'),s VVVVVVMPO.NL 

http://www.filafair.nl
file:///aria
http://www.mpo.nl
http://vvvvvvmpo.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 

D L U D H J E Ï S T ! 

lUBDEfiLfflDSCi: , o e i i t o e n t c e n t 

P.15-11 l-l 1-1-15fd 

ADMINISTRATION DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

inil!lil.S-i>OSII, Dl L\ (l lOIVItOli. l . l l t V U \ l M : 

\dlal)lei> seuleinent dans les relations niterieuies et a\ec 
1'Algéiie, la Tunisie et les Colonies 

Valeur d'affranchlssement postal du Timbre: O, IO 
Lc Carnpt de 20 Timbresj 3 francs 

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 

ifeda. O Van Dieten Postzegelveilingen BV "ÏÏTÏÏ 
- 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 

K Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV 

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


Bekijk ons groeiend aanbod op 
www.tenkatephilatelie.nl of bezoek onze stand 
tijdens een van de grote postzegelbeurzen 
Meer weten over ons groeiend aanbod Nederland, Europa, Overzee 
of ruim 200motieven?Bel: 06-466 44808 of 026-4722 176 

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

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

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

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 HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ h 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel: 0313-419041 ^ " ^ 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@barf.nl 

74 

80e Capelse postzegel beurs 
Zaterdag 25 en zondag 26 februari 2012 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

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

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

IJ (FILATELISTENVERENIGING)' 
SSEL- & LEKSTREEK 

Volgende beurzen 2012 zijn op: 
29/30 september en 24/25 november 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMEL- EN CURIOSAMARKT 
10-11 maart 2012 
j^Meet"' ,ar*̂ * 

l o c h ' Bc,»» 

van 09.30 - 16.30 uur 
GROTE VEEMARKTHAL 

-5 . ; - -oeKers U T R E C H T 
legen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

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

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

FILAMANIFESTATIE 2012 
Dag van de Jeugdfilatelie 
Zaterdag 21 april 10.00-18.00 
Zondag 22 april 10.00 -16.00 
Meer dan 200 kaders 
cat. 3 en propaganda 
Handelaren, stuiverboeken 
Entree € 2, catalogus en 
parkeren gratis J 
Jan van Egmond Lyceum 
Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend 
www.pprc.nl 

Noord-holland 
in een Kader 

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

f'ÏSA^ 
{ÉfSsfé 
^^^^f 
>Ä^ 

i^üÜ 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel. 0346-550618 

b.g.g. 06-51360197 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

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

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

http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.booklets.nl
mailto:lnfo@booklets.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@barf.nl
http://www.verzamelendnederland.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
http://www.pprc.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
FritsNjioAIIP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 5153 68 72 

036 52 50 490 
Email reclactie@defilatelie nl 
Website www defdatelie nl 

Advertentteverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs i349CGAlmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 538452B 
Telefax 036 53 84 880 
mfo(S>bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 3 0405 
Mutaties www aboland nl/blad/filatelie 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de verenig ng waarvan u 
ltd bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administratie 
(zie Abonnementen) 

'Hoe word ik abonnee'* 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verentgingscontributie 
2 een md vidueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland m 
Uitgeest (zie Abonnementen) voor 
€ 32 75 (Nederland) € 51 80 (buitenland 
standaard) of € 77 (buitenland pr ority) 
Een individueel abonnement gaat per 
de eerste van een willekeurige maand 
in het loopt minimaal een jaar (11 
nummers) Abonnementsbeeindig ng zie 
Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België'? Dan kost een 
abonnement €33 85 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 331 n v 
Penningmeester F latelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden 1 

Opzegging abonnement 
Opzeggen kan via uw vereniging 
Een individueel abonnement 
kan aan het eind van de lopende 
abonnementsperiode worden beëindigd 
U doet dit door u terlijk vier weken voor 
het aflopen van uw abonnement een 
brief te schrijven aan Abonnementenland 
m Uitgeest (adres zie Abonnementen) 

Losse nummers 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 2 50 
per nummer (inclus ef porto) worden 
besteld via postg ro 8591403 van 
Abonnementenland m Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK sGravenhage 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright 
© 2012 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
28 500 exemplaren 
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Bii de voorpaama 
Met diverse gebeurtenissen en 
evenementen achter ons en in het 
vooruitzicht komt dit jaar alweer aardig 
op stoom Als u deze editie openslaat 
hebben we de altijd gezellige Filateliebeurs 
in Loosdrecht weer achter de rug In 
dit nummer is het hoofdartikel gewijd 
aan Apple-oprichter Steve Jobs die " 
afgelopen najaar overleed Onder zijn regie ontwikkelde 
computer- en mobiele appara tuur als iPod iPhone en iPad 
hebben ons leven voorgoed veranderd Verder bes teden 
we aandach t aan diverse vormen van doorzendpost in 
Frankrijk De grootste eendaagse postzegelmanifestat ie 
in ons land Noord 2012 belooft een gezellige drukte te 
worden We wensen u wederom veel leesplezier toe 

Computerheld 
Steve Jobs 
104 

De medeoprichter 
van Apple 

Computers 
legde een lange 
weg af naar zijn 

successen 

Franse 
doorzendpost 
110 

Het doorzenden van post kan diverse 
oorzaken hebben Edwin Voerman 

legt de diverse vormen uit j 

Noord 2012 
118 

t 
Op 18 februari vindt m het Drentse ' 

Roden de vierde editie van de | 
postzegelmanifestat ie Noord plaats 1 
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postzegelhandel 

Postzegelhandel CRIMPEN ^ v. 
is geïnteresseerd in: 

complete verzamelingen van elk willekeurig land, postfris, plakker en gebruikt 

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. Aziatische landen:, China, Taiwan, India, Singapore, Hong Kong 
3. Engeland en Britse Koloniën 
4. Scandinavië 
5. Franse Koloniën 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Reisschema maart 2012 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
1-2 maart Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
5- 6 maart Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
7-8 maart Utrecht, Flevoland en Gelderland 
9-10 maart Noord- en Zuid-Holland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

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

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:lnfo@Dzhcrimpen.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

AANKOOP CHINA 
Momenteel zoeken wij tegen absolute topprljzen 
voor onze investeerders: 

€ 4.850 
flipiPiP 

■*.»' i » < fc3 f i » l ' i k ^ ^ - ƒ * ' » ► < ■f i*J / « » /; B f ld /.» » rf B 

€ 1.050 

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. Tei/ens zï\n 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. 

U • SU»!«» 

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

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

mailto:info@pzhcrimpen.nl


Grote Wade 23 /̂ IQ« 3439 NX Nieuwegein 
Tel.: 0302443't70 (24 uurs bestellijn) 

info@filatelie.net  Banlk: 38.fib.81i.378 / Giro: 7227081 
WWWiFILAIELIENir I WMm.STAMPS0NTHEWEB.COM .M 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 1100 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: www.filatelie.net 
16410 Aruba 19862004. Prijs: € 180,00 
Postfrisse collectie Aruba 19862004 in Lindner album Collectie is van 1986 t/m 2000 compleet, daar
na missen enkele senes De jaren 20022004 zitten op Davo bladen 

Comp/ee( gefotografeerd op: vmv/filatelie.net 
16414 Baden 18511864. Prijs: € 400,00 
Kleine gebruikte en ongebruikte collectie Baden 18511864, WO (cat Mictiel)no 14,67,912,1415, 
1718, 21, 2325 (allen gebruikt) no 19, 20, 22 en port 13 ongebruikt Op albumblad in map 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16420 Baltische Staten 19181940. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Baltische Staten 19181940 in oud Kabe album Collectie bevat be
ter materiaal zoals (Yvert no's) Estland 110112, luchtpost 2', 2, 3*, 4*, 5, Letland 113117M 54159*, 
207210 238245*, Litouwen 6777* 188200*/o, 362365*, luchtpost 17*, 6067* etc 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16423 Beigié 18491966. Prijs: € 800,00 
**/*/0 doublettenpartij met heel veel klassiek met typen en stempels gebruikt, 5fr gebruikt, betere zegels 
en series jaren 20/30 wc doubletten, beter back of the book, halvenngen op bnefstukjes etc etc in 
stockboek Leuk lot met verrassingen Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16312 Beriijn 19481990. Prijs: € 1.350,00 
cGebruikte collectie Berlijn 19481990 in 2 luxe Lindner albums Collectie bevat veel beter matenaal 
zoals (Michel no's) 3334 (keur Schlegel), 3541, 6163, 6870 (keur Schlegel), blok 1, etc Mooie col
lectie hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16298 Bosnië 19001918. Pnjs: € 125,00 
Ongebruikte/gebruikte stockvoorraad met betere waarden t/m 5kr, in diverse aantallen, in dik insteek
boek Hoge cat w Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16336 Britse koloniën 18601960. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Bntse kolomen 18601960 in blanco album m iets gemengde kwaliteit 
Bevat o a Hong Kong, Australië en Staten, Maleisië, Malta, Mauntius etc Bevat ook hogere waarden, 
wat brieven etc Compleet gefotografeerd op. www.filatelie net 
16429 DDR 19491990. Prijs: € 750,00 
Prachtige postfrisse m de hoofdnummers overcomplete collectie incl de dure beginjaren en blokken in 
mooie kwaliteit, extra s als dienst en postzegelboekjes, in 6 dure Lindner albums Cat w ruim 5500 eu
ro" 
16343 Denemarl^en 18511940. Prijs: € 1.450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 18511940 op albumbladen in map Collectie is beetje 
slordig verzameld, maar bevat veel beter matenaal zoals (Yvert nos) 12, 37, 810,1115,1621, 22
29 6264, 68, 86,130131*, 153164* in blokken, 174180*, dienst 13, etc 

Compleet gefotografeerd op' wv/w.filatelie.net 
16329 Diverse Europa. Prijs: € 100,00 
Doosje met pergamijnzakjes met divers matenaal van voornamelijk Europese landen Bevat veel 
Zwitserland, België Hongarije etc Leuk avontuur' 
16409 Duitse Staten 18491920. Prijs: € 1.500,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met o a Bayern nr 1 gebruikt (gaatje, later t/m 18kr, deels dubbel ver
zameld (ongebruikt en gebruikt), veel Württemberg wo beter, Thurn & Taxis, Baden, Norddeutscher 
Postbezirk etc in 2 Lindner albums + insteekboek doubletten Gemengde kwaliteit met enorme cat w 

Compleet gefotografeerd op ■ www filatelie net 
16432 Duitse Zones/Bund/Beriijn vanaf beginjaren. Prijs: € 6.000,00 
Prachtige postfnsse/gebruikte verzamelaar accumulatie met de dure uitgaven beginjaren postfns en ge
bruikt in hele mooie kwaliteit in aantallen Manenkirche meervoudig. Posthoorn sene luxe postfns, 
Berlijn met alle toppers meervoudig. Zone met toppers meervoudig, in groot aantal kleine insteekboek
jes + veel fdc's wo veel betere uitgaven beginjaren, in 2 dozen Prachtkoop met enorme cat w en ver
koopwaarde' 
16373 Duitsland combinaties collectie 19191974. Prijs: € 1.625,00 
Zeer mooie meest ongebruikt/posttnsse collectie, zeer uitgebreid met heftchenblatler', horizontaal en 
verticaal samenhangend, veel betere combinaties aanwezig, ook veldeeltjes, ook Bund met de dure 
Posthorn combinaties en zeer uitgebreid Heuss, in zelfgemaakt album Prachtige collectie met enorme 
cat w 11 Compleet gefotografeerd op ■ www fllatelie.net 
16395 Duitsland en gebieden 18511961. Prijs: € 4.750,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie, beginnend met de diverse Duitse Staten, Reich zeer uitgebreid, 
deels dubbel, met betere zegels en senes ook veel leuke brieven aanwezig Verder Saar, Bezetting 
WO II, Fr Zone met blokken, Berlijn met zwart opdruk en UPU sene, Bund met Posthoorn serie onge
bruikt etc etc Ook iets buitenland, opgezet in 7 zelfgemaakte albums Mooie, frisse collectie' 
16388 Engeland topverzameling 18402006. Prijs: € 14.500,00 
Schitterende bijna complete verzameling in meest zeer mooie kwaliteit begin gebruikt en vanaf 1960 
postfns met vele dure uitgaven wo 1840 penny black en 2d blauw, 1847 6d en Ish, surface pnnted met 
waarden l/m 2sh incl de schaarse 8d, 9d en lOd zegels, 1867/83 hoge waarden watermerk Malteser 
kruis met 5sh plaat 2,10sh, 1 pond, watermerk anker 5sh plaat 4,10sh(") en de zeer zeldzame 5 pond 
oranje'" 1887 pond paars wmk orbs, pond groen, Edward VII incl 5sh t/m 1 pond, George V incl 
Seahorses gespecialiseerd t/m de pond, PUC pond (luxe ongebruikt) etc etc opgezet in 5 dure Lindner 
albums Schitterende en waardevolle collectie" Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16380 Europa AD ca. 18491945. Prijs: € 3.000,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen AD van ca 1849 tot 1945 in oud album Collectie be
vat beter matenaal zoals (Yvert no's) Albanië 177187', 190197*, 198206*. 207217* 221231*, 231A
231L* 232240*, 241248*, 249256*, 256A256M*, België 12,7480*, 8491* 122*, 258266*, 289292*, 
308314*, 326332*, 356362*, 363374 (blauwe Orval), 377383*, 394400*, dagbladzegels 118*, 19
36*, Bulgarije 1 2,3,611,27 7990*, 205214*, 224230*, 231237*, 238243*, 244249*, 252257* 258
263*, 273277*, Denemarken 2 3, 4, 5 1115 1621 61*, 6264*, 8083*, 8586*, 153164* in blokken 
174180*, 197206*, Danzig 200A200M* etc Compleet gefotografeerd op: www.rilatelie.net 
16318 Europa CEPT 19491989. Prijs: € 1.550,00 
Postfnsse collectie Europa CEPT 19491989 in 6 luxe Lindner albums Collectie bevat alle dure uitga
ven zoals Luxemburg 1956 en 1957, Liechtenstein 1960, Spaans Andorra 1972, voorlopers postfns zo
als Italië (2x), Saar (2x), Turkije, Gnekenland (2x), Luxemburg (2x), Portugal (NATO, 2x') etc Ook wat 
gebruikte doubletten aanwezig Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat waarde' 
16287 Faeröer 1919(l)1985. Prijs: € 425,00 
Ongebruikte/gebruikte complete collectie incl de hele zeldzame 2 ore opdruk uit 1919 gebruikt en de 
schaarse opdrukset uit 1941 op albumbladen in map Compleet gefotografeerd op'www.filatelie.net 
16345 Fiume 19181920. Prijs: € 145,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte partij Fiume 19181920 op insteekbladen in map Leuke partij met ook 
wat beter matenaal Compleet gefotografeerd op: wwwfilatelie.net 
16404 Groot Brittannië 19462003. Prijs: € 870,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Groot Brittannie 19462003, vrijwel compleet en vanaf 1975 postfns 
Incl blokken en miniatuurvelletjes In 2 klembanden Compleet gefotografeerd op'www.filatelie.net 

16315 Groot Brittannië 19701999. Prijs: € 1.050,00 
Postfrisse collectie/accumulatie van Groot Bnttannie 19701999 in 3 luxe Lindner albums Bevat veel 
blokken van 4, gutterpairs (ook de hoge waarden van de kastelen) etc Nominaal 908 pond 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16438 ieriand ca. 19201960. Prijs: € 200,00 
Kleine collectie bneven, kaarten en FDC's ( + 70 stuks) Ierland ca 19201960 In klem album 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16325 Indonesië 19491987. Prijs: € 325,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 19491987 in 2 albums Collectie bevat o a opdruk
serie 1949 ongebruikt met plakker, tempelsene 1949 ongebruikt met plakker, tennisblokken en voetbalblok
ken 1982 postfns etc Hoge cat waarde aanrader' Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16435 Indonesië 19511989. Prijs: € 600,00 
In de hoofdnummers complete postfnsse collectie incl blokken wo de betere, in 2 zelfgemaakte al
bums Cat w 4500 euro Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16413 Italiaans Eritrea 1937. Prijs: € 200,00 
Kleine collectie frankeringen op bnefstukjes van Italiaans Entrea 1937, ± 65 zegels Op bladen in map 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16370 Italië 18611933. Prijs: € 1.750,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Italië 18611933 in oud album Collectie bevat veel beter matenaal 
zoals (Yvert no's) 37*, 63,87*, 117120*, 140142*, 152155*, 177B*, luchtpost 1*, 2*, 39*, 4247*, 48
49', dienst 8*, port 1*, etc Tevens aardig Italiaanse gebieden aanwezig Mooie collectie, hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op. www filatelie.net 
16367 Italië 18611980. Prijs: € 4 200,00 
Schitterende dubbele collectie zowel ongebruikt/postfns als ook gebruikt verzameld in nette fnsse kwali
teit, met veel topnummers incl 1863 lOcongebruikt, 2 lire gebruikt (4), 1877 20c oranje ongebruikt (cat 
5000 euro), 1878 2c op 0 20 en 2c op 2,00 ongebruikt, 1879 10c, 20c(2), 30c, 1882 2 lire gebruikt, 
1889 45c ongebruikt, 1890 20c op 30c*, 1890 opdruk serie * en 0,1891 5c groen*, 1910 Ganbaldi set 
gebruikt, 1922 Congresso serie gebruikt, Manzoni sene gebruikt, de goede senes jaren 20/30 en 50 
vaak dubbel aanwezig, zeer goed luchtposten met toppers en back of the book, in 2 zelfgemaakte al
bums Prachtkoop met onvoorstelbare cat waarde" Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16317 itaiie 18621990. Prijs: € 1.350,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18621990 in 4 Lindner albums Collectie is goed ge
vuld en bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 21,2532,4651 63,83,85,87,8891 9394,98
101 244250, 279, 295304, 305320, 346356, 539541, 549550*, 567569, 595596, 602603, 605
606, luchtpost 1, 2*, 2, 3238,6467, 6977,102106,129130, port 2, 2021, 2224, etc 

Compleet gefotografeerd op ■ www filatelie net 
16425 Italië en Staten 18491935. Prijs: € 1.300,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met 1862/3 sene, 1863/77 t/m 2 lire, 1879/88 sene t/m 2 lire incl 30c 
ongebruikt, 1922 Congresso opdrukken gebruikt, 1924 opdrukken ongebruikt, Manzoni t/m 5 lire ge
bruikt, betere senes jaren '30, luchtposten, back of the book en iets gebieden, op albumbladen, m map 
Waardevolle collectie Compleet gefotografeerd op; www filatelie net 
16290 Italië en Vaticaan. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met divers, voornamelijk ongebruikt materiaal van Italië en Vaticaan Bevat leuke senes 
zoals (Yvert nos) Italië 273279*, 339343*, 378385', 386395', 406415*, 419428*, etc Ook wat 
Italiaanse gebieden aanwezig Compleet gefotografeerd op' wwwfilatelie net 
16376 ItaiiëKerlienstaat 18521868. Prijs: € 1.050,00 
Meest gebruikte collectie met uitgebreid stempelmateriaal van de eerste sene in diverse aantallen, de 
hoge waarden 50 baj en 1 scudo gebruikt met eert (50baj vrijwel pracht ex), 1867/8 uitgebreid gebruikt 
en ongebruikt wo origineel en herdrukken, op albumbladen Leuke collectie" 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16359 Kerl^enstaat 18521868. Prijs: € 675,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Kerkenstaat 18521868 op oude albumbladen in map Bevat beter 
matenaal zoals (Yvert no s) 10,11 en tevens leuk Rome, waaronder 8* en 9* 

Comp/ee( gefotografeerd op. wwwfilatelie net 
16294 Letland 19251935. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met ruim 100 pakketkaarten van Letland 19251935 Interessant en zelden aangeboden 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16302 Liechtenstein 19121952. Prijs: € 2.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 19121952 in oud album Prachtige collec
tie met zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 3yb', 48A*, 49A* 46B52B*, 5360*, 6571*, 78
81*, 94107*/o (104107*), 108113*, 114115* 116118', 119, 120*, 121, 140, 141*, 142, 149150*, 
197**, 268276** 306308**, 309" (vouw), dienst 18', 1119' blok 1 " (Vaduz blok'), 2*, 3*, etc Zeer 
mooie collectie zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16437 Lübecl< 18591865. Prijs: € 500,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte verzameling Lübeck 18591865, (cat Michel) no 1 5*, 67*, 89,13, incl 
vervalsingen en herdrukken Op albumbladen in map Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16360 Luxemburg 18521912. Prijs: € 775,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 18521912 op oude albumbladen in map Collectie bevat 
beter matenaal zoals (Yvert nos) 12, 9, 10, 11, 22(*), 4758', 5968', 7485', dienst 1', 4A (kop
staand, keur), 5,17*, 22*, 7781*, telegram 3*, 5*, etc Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op' wwwfilatelle.net 
16371 Luxemburg 18521988. Prijs: € 1.750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 18521988 in oud Minkus album Collectie be
vat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 12,311 */o, 7485*, 74* in vel van 10, 234238', 239243', 
244248', 252257', 259273* (Intellectuelen), blok 1(*), 2*, dienst port etc Goed gevulde collectie, ho
ge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16293 Luxemburg 1956. Prijs: € 125,00 
Stockblad met 10 x Luxemburg 1956 Michel 552554 Kolen en Staal sene postfns in luxe kwaliteit Cat 
waarde 700 euro Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16334 Marol<ko 19151960. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Marokko 19151960 in blanco Schaubek album Leuk ge
vulde collectie met ook wat brieven en kaarten Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie net 
16375 Mecklenburg 18561864. Prijs: € 1.350,00 
Prachtige overovercomplete collectie in meest nette kwaliteit met o a nr 1 bik van 4(2x) en blok van 6 
opbnefstuk, 3S(2)en5S, 1864 4/4S gebruikt (2x lx keur Pfenniger, zeldzame zegels"), 1864 2St/m 
5S, MecklenburgStrelitz, uitknipsels uit postwaardestukken en leuk deel vervalsingen, op albumbla
den, prachtige collectie" Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie.net 
16286 Nederland 1945mei 20111! Prijs: € 1.550,00 
In de hoofdnummers complete postfnsse collectie (en Face hoge waarden ') incl blokken, velletjes. Mooi 
Nederland, boekjes etc Zeer uitgebreid verzameld incl extra's opgezet in 8 dure Davo albums + stockboek 
met de nieuvrtjes in doos Ver beneden onginele kostprijs en met zeer hoge nominale waarde en cat w" 
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16282 Nederland 1961-2005. Prijs: € 625,00 
Vrijwel complete, posttrisse collectie Nederland 1961-2005 in 2 Importa albums. Collectie bevat ook de 
Amphilex velletjes, wat postzegelboekjes etc Hoge nominale waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16289 Nederland 1974. Prijs: € 75,00 
lOxEerstedag envelop nr E133meteen paar van de koetjes i pv los zegel, koopje 

Compleet gefotografeerd op: www.Tilatelie.net 
16291 Nederland stempels. Prijs: € 525,00 
Insteekboek met diverse stempels van Nederland Bevat kleinrondstempels (327 stuks), waaronder veel 
bijkantoren en stations en langstempels (90 stuks) Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16411 Nederlandse Antillen 1965-2004. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, voor 99% complete collectie Nederlandse Antillen 1965-2004 in 3 luxe Lindner albums De 
jaren 2002-2004 zitten op Davo bladen Cat waarde ca 2300 euro 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16427 Noorwegen 1855-1934. Prijs: € 350,00 
Gebruikte klassieke collectie wo beter als 1856/7 sene, 1867/8 serie 1sk t/m 8sk, 1872 Isk t/m 7sk, 
posthoorns, 1909 2kr ongebruikt, 1905 opdrukken, 1927 ijsberen etc op albumbladen, in map 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16342 Noorwegen 1855-1975. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1855-1975 op albumbladen in map Bevat beter maten-
aal zoals (Yvert no's) 1,6,10,11-15,40,60-62,101-107*, 151-153*, etc Leuke collectie met hoge cat 
waardel Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16331 Oceanië 1865-1970. Prijs: € 475,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oceania 1865-1970 in blanco albums Bevat o a Cook Islands, Aitutaki, 
Penrhyn, Rarotonga etc Ook wat FDC's aanwezig Compleet gefotografeerd op; www.filatelie net 
16340 Oostenrijl^se post in de Levant 1867-1908. Prijs: € 220,00 
Aardige, voornamelijk ongebruikte collectie Oostenrijkse post in de Levant 1867-1908 op oude albumb
laden in map Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
16295 Overzee 1870-1966. Prijs: € 150,00 
Album met ongebruikte en gebruikte plaatfouten van Overzee 1870-1966 Cat waarde ruim 600 euro 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16393 Roemenië 1862-1947. Prijs: € 1.150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1947 in oud Schaubek album Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Yvert no's) 151*, 156-171' (156-159 gebruikt), 192-202, 406-410*, 411-417*, 
418-421*, 422-426*, 427', 438,440-445*, 446-448*, 449-451*, 476A-476F*, 481-485*, blok 1*, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
16402 Saar 1920-1959. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Saar 1920-1959, o a (cat Michel) no 2-3, 5-15, 17, 32-
43,44-49,50-52,69,83A, 103,104-105,122-125,128-134,141,151,153-157,179-194, luchtpost enz 
In Behrens album Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16350 Samoa 1877-1914. Prijs: € 250,00 
Kleine ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie Samoa 1877-1914 op stockblad Bevat Agar-pnvat-
post, Davis-pnvatpost, Nieuw-Zeeland bezetting etc 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 
16284 Sardinië 1853-1861. Prijs: € 750,00 
Zeer interessante kleine speciaalverzameling, meest gebruikt, op kleur en stempel verzameld, in diverse 
kwaliteit met veel betere uitgaven WO 1853 20c blauw ongebruikt (met keur) en 2x gebruikt, 1854 5c(2x), 
20c(3x), 1855/63 veelvoudig met kleuren en stempels t/m 3 lire en 1861 incl 5x de 2c, op albumbladen 
Enorme cat w en leuk lot voor de specialist" Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16406 Scandinavië 1851-1953. Prijs: € 1.250,00 
Gebruikte collectie Scandinavië 1851-1953 in Kabe album Aardig gevulde collectie met leuk klassiek 
materiaal van Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en IJsland 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16314 SovjetZone, Bezirl( opdrukken. Prijs: € 850,00 
Postfnsse collectie Bezirk opdrukken van de SovjetZone op Kabe albumbladen in map Collectie bevat 
veel matenaal, waaronder ook veel gekeurde zegels Hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: www.filateile.net 
16351 St. Lucia 1863-1916. Prijs: € 425,00 
Voornamelijk ongebruikte, kleine collectie St Lucia 1863-1916 op stockblad Bevat o a Michel 4-6 
Leuke collectie, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16412 Suriname 1966-2004. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, voor 99% complete collectie Suriname 1966-2004 in 3 luxe Lindner albums De jaren 2002-
2004 zitten op Davo bladen Cat waarde 3750 euro Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
16292 Transvaal 1923. Prijs: € 100,00 
Oud boekje (1923) met herdrukken van Transvaal Bevat herdrukken van de zegels van 1885, 1896, 
1900 en 1901 Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16358 Tsjeclio-Siowakije 1918-1975. Prijs: € 1.050,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1975 op albumbladen in map Collectie be
vat beter matenaal, waaronder veel opdruk materiaal van 1918-1920 en oa (Yvert no's) 188-191', 
270-273*, luchtpost 7-9,10-17*, blok 1* en 2* (!, plakkers in velrand) 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16349 Tunesië 1888-1940. Prijs: € 375,00 
Prachtlot klassiek met uitgebreid Ie emissies met waarden t/m 2fr, porten t/m 5fr, 1901 port sene in on
gebruikte paren t/m 5fr, verder brugparen met cijfers (milesimes), 1938 opdrukken t/m lOfr op 20fr on
gebruikte etc in stockboek Gat w vis verzamelaar 3400 euro 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16401 Turkije 1863-1968. Prijs: € 1.100,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Turkije 1863-1968 in blanco album Collectie bevat aardig klassiek ma
tenaal waaronder leuk eerste emissie, halveringen, Sehir opdrukken, en betere zegels zoals (Michel 
no's) 54*, 58*, 99, 107,143,167, 174, 245 (met knip), 252-258, 259-260, 291', 383-387*, 407', 408*, 
440', 441*, 444*, 448', 455, 472-475*, 618-621, 777, 778, 1019-1028', 1248', blok 1**, Rode halve 
maan 120-127, aardig dienst, port, wat fiscaal etc Leuke collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 

16335 USA 1851-1972. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie USA 1851-1972 in Schaubek album Collectie is goed gevuld, zonder 
de echt dure zegels Bevat ook wat pakketzegels, portzegels etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16386 USA 1851-1980. Prijs: € 525,00 
Vnl gebruikte collectie USA 1851-1980 waaronder leuk klassiek, oa special delivery, luchtpost, blok
ken enz In Schaubek album Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16408 USA 1860-1950. Prijs: € 625,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie USA 1860-1950, o a (cat Yvert) no 3,4, 22,25, 28, 30, 31, 34,40, 
42,44,45, waarbij veel doubletten Hoge cat waarde In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16392 USA 1970-2001. Prijs: € 320,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie USA 1970-2001, veel doubletten, waarvan sommige in aantallen 
o a blokken, ongetand, vellen enz Op insteekbladen in nngband 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16308 USA ca. 1861-1950. Prijs: € 200,00 
Gebruikte collectie USA ca 1861-1950 in oud Scott album Leuke collectie met o a aardig klassiek ma
teriaal Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16384 USA. Prijs: € 220,00 
Grote doubletten partij USA, o a wat klassiek, port, dienst, luchtpost enz In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16378 Venezuela 1859-1962. Prijs: € 875,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie, zeer sterk gespecialiseerd klassiek deel incl stempels, paren 
en stnppen, wo 1859 1/2r(8), 1r(6), 2r(5), 1861 1/4c(2), 1/2c(2), 1c(2), 1863 1/2c, 1c(3) etc etc Ook 
goed luchtpost en dienst op insteekbladen, in map Zelden aangebodeni" 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16417 Wereld collectie. Prijs: € 425,00 
Ongebruikte en gebruikte wereldcollectie in blanco album Collectie bevat o a wat leuk China, Nepal, Franse 
en Engelse kolomen etc Geen materiaal van Europa Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16430 Wereld leuk lot diversen. Prijs: € 2.800,00 
Leuke partij diversen met o a Europese landen blokken incl beter, Oost- en West Europa postfns, 
Duitse Rijk dure combinaties gebruikt, Franse zone brugparen incl 10pf in gutterblok van 12(ii), 
Italiaanse Staten in aantallen, oude Wereldverzameling met beter etc etc in albums en enveloppen, in 
doos Goed loti 
16288 Wereld ongebruikt 1927-1956. Prijs: € 550,00 
Klem blanco album met ongebruikte series van de hele wereld ca 1927-1956 Bevat beter matenaal zo
als (Yvert no's) Oostenrijk 738A-754A*, 845-849*, België 938-940*, Brazilië 177*, 180*, 206*, 209', 
210*, luchtpost 17-24', 25', Gnekenland 578', 579', 591*, 675-684*, Italië 589*, 590*, Japan 139', 
140', 141*, 142*, Rhodos 15-23*, 23G*, USA 243', 244', 245', 246' etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16422 West Europa diverse landen. Prijs: € 1.300,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met o a Spanje vanaf klassiek met betere zegels en burgeroorlog, 
Portugal vanaf het begin met goed klassiek, Joegoslavië vanaf 1918 opdrukken, Monaco met 1891 t/m 
5fr, 1933 hoge waarden ongebruikt. Malta, Turkije met beter en 1910/16 weldadigheidszegels etc in 
zelfgemaakt album Comp/ee( gefotografeerd op: www.filatelie net 
16418 West Europa G-M. Prijs: € 1.600,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie West Europa in oud Kabe album tot ca 1950 Het betreft hier de lan
den beginnend met de letters G-M Bevat goed Gnekenland met leuk deel Hermeskoppen en o a (Yvert 
no's) 142,177,178,250', 251,375-392*, 402, Gnekse gebieden. Oud Italiaanse Staten, Italië, o a 21, 
25-32, 39,45,63 (perfin), 150', 343*, 386-395*, luchtpost 96-101*, port 1*, 2,20-21,22-24,25-26, pak
ketzegels 1-6, goed Italiaanse gebieden, Fiume, Malta 10*, Montenegro etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16377 Württemberg 1851-1920. Prijs: € 1.400,00 
Mooie meest gebruikte collectie wo 1851, 57, 59 en 59/62 t/m 18 kreuzer, 1863/4,1866/7 t/m 18 kreu-
zer 1875 incl 2 Mark (beiden) etc op albumbladen, in map Enorme cat w 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16339 Zweden 1855-1976. Prijs: € 865,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1976 op albumbladen in map Bevat aardig klassiek 
materiaal, beide UPU senes compleet ongebruikt met plakker etc Aardige collectie, hoge cat waarde 
klik hier voor alle foto's (opent in apart scherm) 
16365 Zweden 1858-1977. Prijs: € 1.700,00 
Ongebruikte/gebruikte vrijwel complete collectie in hele mooie kwaliteit met o a 1855 sene, 1862 incl 
17 ore grijs, 1872 t/m 1 nksdaler, 1916 Landstormen lOkr gebruikt en ongebruikt, 10 ore op Ikr gebruikt 
en ongebruikt, langlopende senes uitgebreid met tandingen en typen, 1924 beide UPU senes onge
bruikt, verder ogenschijnlijk compleet, in Schaubek album Kwalitatief mooie collectie met zeer hoge 
cat w br Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16323 Zwitserland 1849-1989. Prijs: € 2.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1849-1989 in 4 luxe Lindner albums Collectie 
IS zeer goed gevuld en gedeeltelijk dubbel verzameld met ook beter matenaal zoals Naba blok 1934 (af
gestempeld). Fax sene 1945 gebruikt, goed luchtpost, dienst, blokken etc Hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16379 Zwitserland 1852-1989. Prijs: € 2.300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1852-1989 in 3 luxe Lindner albums Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 128-129, 130-132, 447-459 (Pax), blok 1 (Naba 1934), 
2**, 4**, 5*', 6 " , 7 " (2x), 8**, 9**, 10*, 11 *, 12**, 13**, etc Verder goed luchtpost, dienst etc aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16338 Zwitserland port 1911-1913. Prijs: € 165,00 
Kleine, gebruikte speciaalverzameling van de 100 cent rood en groen van de portzegels 1911-1913 van 
Zwitserland Bevat paren, strippen, blokken met normale en kopstaande rand samenhangend etc 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16391 Zwitserland. Prijs: € 260,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland portzegels in aantallen, ook wat dienst aan
wezig In insteekboek Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.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 uur 
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 jaa r lang kos te loos o n z e prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

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

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

http://www.filatelie.net
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Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
MrPJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel 058 2122096 
fax 058 2129180 
mail pzvfries@xs4all nl 

Onze 128' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 3 maart 2012 
m restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 

Kijkgelegenheid op: 
Vrijdag 2 maart 
Zaterdag 3 maart 

van 10 00 18 00 
van 08 00 11 30 

Tevens is er kijkgelegenheid ten kantore na telefonisclie afspraak 

Voor deze veiling hebben wij diverse zeer mooie nalatenschapper 
ontvangen Wij bieden o a aan een vrijwel complete coli België 
en Frankrijk en vele andere Europese landen zoals interessant 
Engeland, uit nalatenschap van ca 250 albums en stockboeken' 

De volgende (129) veiling zal worden gehouden in jum 2012 
Inzendingen dagelijks mogelijk ten kantore 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u langs 
Renteloze voorscl:iotten zijn mogelijk 

Op aanvraag zenden wij u onze catalogus gratis toe 

m 
1 ■ 

1 
ai—1 1 
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Uit grote collectie België Uit grote collectie Frankrijk 

POSTZEG E LVEI LI N G 'r?fJ'^l!Jv\no^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ KANTOORADRES: 

I I ^ " ^ ^ ^ % A ^ ^ ^ ^ I 1 RIJSSENSESTRAAT 203B 
I ^ B I I m^M\ W^ I J l '̂̂ '̂ '< ^^ NIJVERDAL 
^ H l l H V ^ I ^ ^ 1 1 m^ I TELEFOON 0548655855 

FAX nr. 0548655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 178 
zaterdag 10 maart 2012 
In onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 5 maart t/m vrijdag 9 maart 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 10 maart van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 10 maart van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 179 wordt gehouden op 5 mei 2012. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatei istisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:info@leopardi.nl


P.W.Meinhardt 

GBP België & Gebieden 2012 

' roSi '^^S^W 
Fax 
Email 
\nfo(3 

070 36518 85 

cnllpotiira rom 

J 

OUTSTANDING 
NEW YEAR 

SALES 
ACS catalogus NieuwZeeland 2012, in kleur 14,00| 
Yvert catalogus fiscale zegels Frankrijk 2012 in kleur 33,00l 
SACC spec. cat. ZuidAfrika & Gebieden 2012 in kleur 75,Ool 
US Postal Service catalogus USA tot eind 2011, in kleur 24,951 
Scott catalogus USA & Gebieden speciaal 2012, in kleur 89,9o | 

Aanbiedinaen 
"^Philex 2011 Duitsland 2 BRD & Berlijn t 
Philex 2011 Zwitserland & Liechtenstein 'i 
Philex2011 Vaticaan ! 
ACS catalogus NieuwZeeland 2011, in kleur ■) 
Hobby catalogus Thailand 2008, in kleur van 39,90 voor 25,00 1 
Unitrade spec. cat. Canada & Gebieden 2011 van 42,90 voor 29,80 

.Leuchtturm catalogus Euro munten & bankbiljetten 2011 5 00J 

AFA Julmarl<en Scandinavië 2012, kleur 65,00 

www.collectura.com 

ING 125 34 14 VBN Vmro 80.70.90.077 
Orders + fe 3,5Ü verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbetiouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0016.1 

KILOWAAR 
WINTERAANBIEDINGEN 

12 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT 
zeer veel 2011uitgiften 
250 gr JAPAN GROOTFORMAAT 
enorme variatie en veel blokzegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 
(250 gr €31,) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets h.w.'s 
100 gr LUXEMBURG met 
enorme variatie en veel h.w.'s 
100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(2'/2 kg € 39, en 5 kg € 75,) 

€ 34,

€ 34,

29,
10,
13,

€ 32,

€ 36,

9,

15,

€ 12,

€ U 

Door scliaar$te aan goede Idlowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogeli]l< na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93.28.13.720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal 
Portovni vanaf € 75,, daaronder € 3,verzendkosten E i _ a ] 
extra Bi| aankoop van 4 of meer items 5 % korting. Ä " " ~ " 
Bestellingen onder € 35, kunnen wij helaas met uitvoeren ^ 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswiizigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330 , 6 5 0 0 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
Email: j .haarlem@wxs.nl 

THOUSANDS OF LOTS • UNPARALLELED CHOICE 

PENNY BLACKS 
Includes many covers and multiples, all plates to plate 11. 

BRITISH COMMONWEALTH 
Huge offering of very fine quality Commonwealth single stamps, 
sets, collections and all things philatelic from Aden to Zululand. 

EUROPE & WORLDWIDE SFESOITHE'^™«^^;^" ^ 
From pashas to princes, revolutions and wars. A remarkable > 

collection featuring many scarce and rare issues, covers and postal I 
history, including issues from all the main "players" in its history. 

Catalogues 
or Online 
you choose! 

i L from 1 ^ 0 % Satisfaction 
Oto 1 Guaranteed  or 

Sandafavre 
STAMP AUCTIONS* / 

Dor^'t delayrequest your free www.Sandafayre.com 
catalogue or visit our website today! _ _ _ _ _ _ ™ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ 

' Please send me my FREE introductory Sandafayre catalogues 
* Name. 
I 

Address

Postcode. 

I Enter details h»eiow if you would like to be added to the Collectors Register 
^ My collecting interests are: 
I 

I Email: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

(NL) I 

r 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK. 

http://www.collectura.com
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.Sandafayre.com


UIT DE WERELI OVAN DE FILATELIE 

FRAUDE MET VALSE POSTZEGELS, WELKE? 

De onlangs door PostNL 
aan het licht gebrachte 
fraude via diverse websi
tes met valse postzegels 
hjkt zich toe te spitsen op 
twee zaken de verkoop 
van postzegels onder 
nominale waarde en het 
gebruik van stickervel-
len met voorgeplakte 
postzegels Het geplaagde 
postbedrijf zegt miljoenen 
euro te hebben verloren 
en heeft hiervan aangifte 
gedaan Als voorschot 
op een onderzoek naar 
postzegelfraude heeft 
PostNL op 19 december al 
beslag laten leggen op 
het huis van een van de 
mogelijke fraudeurs Een 
van de verdachte websites 
verzendpro nl is inmiddels 
afgesloten Filatelie vol

staat met deze summiere 
melding, zolang een en 
ander onder de rechter is 
Maar om welke postzegels 
gaat het nu eigenlijk ' Als 
gevolg van de fraude met 
postzegels moet PostNL 
verdere maatregelen tref
fen om gebruik van valse 
postzegels te (kunnen) 
voorkomen Hiertoe spit
sen controlemaatregelen 
zich toe op stickervellen 
met postzegels m gulden
en/of eurowaarde op 
pakketten en/of aange
tekende brieven Denkt 
iemand valse postzegels 
te bezitten, dan moet hij 
hiervan zo snel mogelijk 
aangifte doen 
Welke postzegels blijven 
(nog) geldig' Postzegels 
vanaf 1977 in guldens en 

met dubbele waardeaan
duiding (euro en gulden) 
blijven geldig, evenals de 
Juliana Regina-postzegels 
uit 1969 en de cijferzegels 
uit 1976 Ook de pakketze
gel, aangetekend-zegel en 
servicezegels, bijvoor
beeld rembours, blijven 
gewoon geldig Geldig zijn 
de Beatrix-zegels, de Port 
Betaald-aanduiding van 
TNT Post, frankeerzegel 
van de zegelprinter van 
het postkantoor en de 
bijzondere postzegels 
Meer info wwwpostnl nl 

RESTITUTIE DUBBEL BETAALDE ABONNEMENTEN 

Abonnees van Filatelie die 
in het gehele jaar 2011 lid 
waren van twee of meer 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen, kunnen 
restitutie krijgen van 
dubbel betaalde abon
nementen 
Als u vorig jaar restitutie 
over 2010 ontving en u 
voldoet nog steeds aan 
de voorwaarde, dan 

krijgt u het bedrag voor 
2011 automatisch op uw 
rekening gestort U hoeft 
de restitutie dus met apart 
aan te vragen I 
De overschrijvingen 
worden in de loop van 
deze maand bij de bank 
ingeleverd 
Lezers die vorig jaar geen 
restitutie kregen, maar 
denken nu wel m aanmer-

BESTELKANTOREN GESLOTEN 

In het kader van de 
reorganisatie sloot PostNL 
op 16 januari zijn bestel-
kantoren in Ede, Lunteren, 
Oosterbeek, Renkum, 
Houten en Wagenm-
gen Het postbedrijf zal 
alle bestelkantoren tot 
volgend najaar gefaseerd 
sluiten De voorbereidende 
sorteeractiviteiten worden 
overgeheveld naar een 
centrale voorbereidmgslo-

catie (CVL) m Utrecht Hier 
werken parttime sorteer
ders Particulieren zullen 
op verzoek van zakelijke 
verzenders op dinsdag, 
donderdag en zaterdag 
meer poststukken ontvan
gen De dagelijkse post 
in brievenbussen of op 
postkantoren zal gewoon 
de volgende dag worden 
bezorgd 

king te komen, kunnen 
voon april 2012 een 
e-mail sturen aan 
Abonnementenland 
klantenservice(5)aboland nl 
Vermeld m uw e-mail, met 
als onderwerp 'Restitutie 
Filatelie' De namen van 
de verenigingen waarvan 
u het gehele jaar 2011 lid 
bent geweest (let op, al
leen verenigingen die bij 
Filatelie zijn aangesloten 
komen in aanmerking!) 
Het rekeningnummer, 
waarop u het geld wilt 
ontvangen en uw naam 
en adresgegevens Heeft 
u met de beschikking 
over e-mail, stuur dan een 
brief aan 
Abonnementen land, 
t a v administratie 
Filatelie (restitutie). 
Postbus 20,1910 AA 
Uitgeest 

39 JANUARI? 

Op pagina 34 van het 
afgelopen januarinummer 
heeft per ongeluk het 
'zetduiveltje' toegeslagen 
In de advertentie van de 
FilateliebeursinLoos-
drecht staat 39 januari 
vermeld als laatste 
openingsdag Dit moet 
natuurlijk 29 januari zijn, 
waarvoor - mede namens 
de beursorganisatie - onze 
welgemeende excuses' 

KAREL AAARTENS WINT NOORDZIJPRIJS 

Postzegel- en typografisch 
ontwerper Karel Martens 
(72) heeft dit jaar de Gerrit 
Noordzijprijs gewonnen 
Op 9 maart krijgt hij deze 
prestigieuze prijs van de 
Dr PA Tielestichtingm 
de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten 
uit handen van collega-
postzegelontwerper Wim 
Crouwel die deze prijs in 
2009 won Daar zal een 
tentoonstelling worden 
ingericht met het werk van 
Martens 

Meer info 
wwwTiele-Stichtmgnl 
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KLM HUISJES OP EUROPA EN WERELDZEGELS 

Op de eerste persoon
lijke postzegels Europa en 
Wereld staan Delftsblauwe 
KLM-huisjes Commerci
eel directeur PostNL Ger 
Jacobs overhandigde de 
zegels aan directeur KLM 
Nederland Harm Kreulen 
Naast de twee postzegel-
vellen met tien dezelfde 
postzegels verschijnen er 
ook een postzegelmapje 

en een eerstedagenvelop 
Zelf ontwerpen en bestel
len van persoonlijke post
zegels Europa en Wereld 
kan nu vanaf 1 februari via 
www persoonI ijkepostze-
gel nl De velletjes zijn ver
krijgbaar bij Bruna, Collect 
Club Groningen en via 
wwwcollectclub nl 



AFWIIKINGEN POSTZEGEL OVERGANG 

In de Nederlandse post
zegel die na de overgang 
van eurocenten naar de 
1 en 2 waardering is uit
gekomen. Deze postzegel 
met afwijkingen (boven) 
in vergelijking met de 
juiste zegel (onder) is nog 
steeds verkrijgbaar. Welke 
afwijkingen? 
Van de linker-bloem wordt 
een blad gemist; In de 
rechter-bloem is het blad 
verre van compleet, er zit 
onderaan een vreemde 
bladpooten is het blad 
op de steel niet compleet; 
Het rechterdak van de 
auto heeft een deuk; In de 
auto wordt de chauffeur 
gemist; De rechterband 
van de auto is lek; De 
figuur aan de rechterkant 

is ingedeukt, komt denk 
ik door de deukt in het 
dak; De kleur van de zegel 
is niet felrood maar iets 
meer oranjeachtig; Het 
lettertype onder de auto 
is niet juist. Wie ziet nog 
meer afwijkingen? 

DIAAAANTEN JUBILEUM 
BRITSE VORSTIN 

In 2012 is het zestig jaar 
geleden, dat koningin Eli
zabeth II (1926) tot vorstin 
van het Britse Gemenebest 
werd gekroond. Royal Mail 
besteedt hieraan uit
gebreid aandacht. Op 2 
februari verscheen de serie 
'Koningen en Koningin
nen'van het Huis van 
Windsor en de activiteiten 
van de koningin tijdens 
haar ambtsperiode. Enkele 
dagen later verscheen een 
bijzonder velletje met zes 
zegels. Hierop stonden 
portretten van de vorstin 
tijdens haar regeerperiode 
op postzegels, bankbiljet
ten en munten. Allereerst 
was er een 'Wilding-
portret' op de frankeer-

Op basisschool Bösdael, 
vinden wekelijks ont
moetingen plaats tussen 
oud en jong. ledere 
woensdag van 10.45-12.00 
uur zijn er 12 workshops 
die worden geleid door 
oudere 'experts'. Op onze 
basisschool hebben we 
momenteel het aanbod 
voor kinderen: uitleg over 
postzegels. Deze work
shop wordt goed bezocht. 

De heren Geerlings en 
Piek van postzegelver
eniging Filvero verzorgen 
deze workshop. De heer 
Piek is opa van twee 
leerlingen op Bösdael. 
Verzamelen heeft vooral 
te maken met "zelfslim", 
maar ook bijvoorbeeld 
woordslim.rekenslim, 
mensslim worden hierbij 
aangesproken. Rebecca, 
groep 7; 'Als je postzegels 

PIETERSKERK OP EIGEN ZEGEL 

De monumentale Pieters
kerk in Leiden heeft een 
eigen postzegel gekregen 
van de Leidsche Vereeni-
gingvan Postzegelverza
melaars. 
Hierop staat de Pieters
kerk met een toren, ooit 
gebruikt als baken voor 
zeelui. Deze stortte in 
1512 in en is nooit meer 
opgebouwd. Het eerste 
velletje met zegels werd 
door directeur Hurk-
mans van de Pieterskerk 
uitgereikt aan mevrouw 
Langezaal-Timmers (107). 

De postzegels zijn sinds 15 
januari te koop. 
Meer info: www.lvpv.nl 

gaat verzamelen, leer je 
twee vliegen In een klap. je 
krijgt een vragenlijst, die 
je moet beantwoorden. Die 
kun je beantwoorden met 
behulp van de postzegels, 
die voor je op tafel liggen. 
En daarna krijg je postze
gels, afhankelijk van hoe
veel vragen je goed had. Je 
leert van alles bijvoorbeeld 
over de langste boom en 
over de tweede wereldoor
log. Kortom, Ik vind het 
leuk, je leert er veel van 
en krijgt daarbovenop ook 
nog eens postzegels.' 
Rupert, groep 7; "En je 
leert dat postzegels niet 
altijd hetzelfde zijn. Zoals 
de tandjes en er zijn ook 
postzegels van hout, stof 
en rubber. Het gaat over 
landen en beroepen. Zo 
weet je een of meer dingen 
over een bepaald onder
werp. Het blijft gewoon in
teressant en spannend. Als 
Ik dan thuis kom, doe ik de 
postzegels in een boek en 
sorteer ze. ledere postzegel 
is een bezienswaardigheid 
! Bedankt, mhr. Plek en 
mhr.Geerllngs." 
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D I A M O N D J U B I L E E 

zegels van 1953 tot en met 
1967. Hierna volgden twee 
afbeeldingen op bankbil
jetten van {1 en £5. Ook 
twee portretten op munten 
uit 1953 en 1971 staan op 
zegels. De reeks wordt af
gesloten met een 'Machin-
portret' op de Britse fran-

keerzegels vanaf 1968. Deze 
zegel in diamantblauw zal 
in 2012 ook als frankeerze-
gel worden uitgegeven. Op 
de achtergrond is de tekst 
'Diamond Jubilee'opgeno
men. Het zegel komt in 2012 
in de plaats van de gouden 
ist class-zegel. 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
mee te dingen naar de 

L.H. THOLENTROFEE 2011 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek 
of bijdrage in de niet-filatelistische pers komen 
uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal in 

aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 

maken op filatelistische artikelen die In het jaar 2011 
in de niet-filatelistische pers zijn verschenen en die 

naar zij menen voor bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de 
jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 13 maart 
2012 door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 

KUIPERS' PROMISSIE OPGEZEGELD 

Ter gelegenheid van ESA 
astronaut André Kuipers' 
PromISSe missie brengt 
PostNL een speciaal 
postzegelvelletje uit. 
Samen met de Europese 
Ruimtevaartorganisatie 
ESA worden er bovendien 
34 ruimtevaartkaarten en 

een postzegelset uitge
geven. De kaartcollectie 
bestaat uit 34 kaarten met 
beelden vanuit de ruimte. 
Deze zijn uitsluitend online 
verkrijgbaar via 
www.kaartwereld.nl of via 
de KaartWereld app voor 
smartphones en tablets. 

http://www.lvpv.nl
http://www.kaartwereld.nl


VERZAMELCEBIED EDERLAND 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email dziewon@xs4all nl 
Website www galeoptix nl/fila/clrul<tech htm 

VASTKADER ZEGELS EUROPA EN WERELD 

De eerste zegels in het 
nieuwe jaar uitgegeven op 
2 januari zijn de vastkader 
zegels voor Europa en 
Wereld met afbeeldingen 
van KLMhuisjes! Op de 
Europazegels de 'Drie 
Haringen' m Deventer, op 
de Wereldzegels het 'Rem
brandthuis' m Amsterdam. 
Afmetingen zoals bij de 
zwartgrijze vastkader 
voor binnen Nederland 
30x40mm, rasterhoek van 
het zwartgrijs 45 graden. 
De zegels zijn m 5kleuren 

[4CMYK plus fosfor] 
offset gedrukt bijJESSP 
in Haarlem. Productbar
code +73686 en +73709 en 
artikelnummers 320162 en 
320163. 
Vanaf 1 februari is het ook 
voor iedereen mogelijk om 
de zegels via het inter
net met eigen gemaakte 
afbeeldingen te voorzien. 
Op die zelfde dag gaat de 
mogelijkheid om de oranje 
kaders binnenland nog te 
gebruiken verdwijnen. 

KL.M luwwiiiiKdlJNllliyiSJiS 
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PERSOONLIJKE DECEMBERZEGELS 2011  VERVOLG 

Het IS nu pas duidelijk 
geworden dat er eigenlijk 
vier verschillende varianten 
bestaan van de persoonlijke 
decemberzegels! 
De twee mogelijkheden via 
de website m resp. blokken 
van 10 gegomde zegels of 
rollen van 100 zelfklevende. 
Verder de m de presen
tatiemapjes verschenen 
compleet doorgestanste 
zegels en de zegels die op de 
FDC zijn geplakt! 
Drie varianten zijn gedrukt 

m offset op de MüllerMarti
ni drukaanderol pers van 
Joh. Enschedé Security Print, 
te Haarlem (1). De rolzegels 
voor persoonlijk gebruik 
zijn (gedrukt en) geprint 
bij Lijnco m Groningen (2). 
Het verschil is te zien aan 
de rastering van het groen! 
BIJ JESSP IS het gerasterd, bij 
Lijnconiet! 
BIJ de blokken van 10 is een 
perforatie gebruikt, bij de 
mapjes zijn doorgestanste 
zegels gebruikt, bij de FDC's 

geslitte zegels! Zie de detail
opnamen! Op de FDC zijn de 
tanden aan de buitenkant 
recht afgesneden, die van 
de mapjes zijn rommelig en 
neigen toch meer naar rond! 
Qua tekening zijn de zegels 
op rollen dus afwijkend van 
de andere drie varianten. 
De de als voorbeeldzegels 
gekozen zelfklevers uit de 
mapjes bestaan dus als 
persoonlijke zegels geheel 
enalNIETinhetechti Want 
net als die uit de mapjes zijn 
de FDC's natuurlijk ook maar 
filatelistisch producten! 

f llJBiiigBAlaB) I 



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. 

Groningen 

Haarlem 

Den Haag 0 
• Utrecht 

Apeldoorn 

Goudwisselkantoor 
. 2 5 jaar ervaring in goud, zilver en munten 
. een deskundige en vrijblijvende taxatie 
. contante betaling of indien gewenst per bank 
. discrete ruimte voor de taxatie 
• inmiddels tien vestigingen in heel Nederland 

0 Nijmegeh 
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goudwisselkantoor 

www.goudwissefkantoor.nl 

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

http://www.goudwissefkantoor.nl
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Samenstelling. 
Jan Borluut 

EUROPA 2012 - BEZOEK BELGIË 

Op 13 februari verschijnt 
een blokje met 2 zegels 
(3 Europa) (=2.98c) met 
een door Ever Meulen 
gemaakte compilatie van 
Belgische attracties. 

De postzegels zijn gedrukt 
m offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is 
formaat 3 - 40.2x27.66mm 
- met een perforatiemaat 

111/2 23/16 tanden hor./ 
vert. Aan geen enkele 
zijde doorlopend. Geen 
productbarcode. 

Ysn 
BELGIUM 

NIEUWE BASISUITVOERING VOGELS IN OFFSET 

De in september en 
oktober 2009 verschenen 
blokken met 10 zegels van 
€ 0.01 en € 0.10 vogels wa
ren de eerste m offsetdruk 
uitgevoerde vogels en bo
vendien nog voorzien van 
een stochastisch raster! 
Toen nog bij de Postzegel
drukkerij in Brussel. Qua 
tanding e.d. weliswaar 
afgewerkt in de Zegel
werkplaats te Mechelen. 
Inmiddels zijn nog enkele 
zegels uit de vogelserie 
ontworpen door André 
Buzin uitgevoerd in offset 
en gedrukt in Mechelen. 

Al deze zegels waren voor
zien van droge, blauwige 
gom met verticale strepen. 
De inmiddels verschenen 
€ 0.05 heeft stochastisch 
raster en blauwe gom, 
de € 0.08 daarentegen 
heeft nog wel de blauwe 
gom, maar niet meer een 
stochastisch raster! De 
onlangs gekochte € o.io 
heeft noch de blauwe gom 
noch het stochastische 
raster meer! 
Het lijkt er op dat de Zegel
werkplaats flink aan het 
herstructureren is! Zonder 
vooralsnog informatie te 

verschaffen aan de filate-
listische wereld. 
Verzamelaars zullen zelf 
uit moeten zoeken wat er 
al aan combinaties van 
papier, gom en raster is 
uitgebracht! 
Onze concullega van De 
Postzegel had eind 2011 
nog geen informatie ge
kregen ter publicatie van 
deze ontwikkelingen bij de 
Belgische frankeerzegeis 
noch van de vogels noch 
van de persoonlijke zegels! 
Misschien een primeur 
voor Filatelie!? 

Les oiseaiix préférés cl' .^ 4M uu;iQ 

zijn favoriete vogels - his favouriteBirds 
FEEST VAN DE POSTZEGEL 

Op dezelfde datum 
verschijnt een boekje met 
5 verschillende zegels 
van (1 Wereld) (=€1.09) 
met voorbeelden van 
schrijfkunst. Ontwerp 
Brody Neuenschwander. 
Op de linkertab de uitleg 
over de herkomst van deze 
calligrafie. 

De postzegels zijn gedrukt 
in offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is dub
belformaat 1 - 48x27.66mm 
- met een perforatiemaat 11 
1/2 28/16 tanden hor./vert. 
Aan linker- en rechterzijde 
doorlopende perforatie. 
Geen productbarcode. 



NIEUWE BASISZEGELS VOOR PERSOONLIJKE POSTZEGEL 

Eind 2010 verschenen 
nieuwe basisregels voor 
de persoonlijke zegels 
[MijnZegel/MyStamp 
en Duostamp] met het 
embleem van bpost! Deze 
zegels in offset [of digitale 
druk] bij de Zegeldrukkerij 
in Mechelen vervaardigd 
vertoonden een duide
lijke rasterhoek van 45 
graden in de landsnaam 
en het embleem. Sinds 
kort  november 2011?  is 

de drukkerij overgestapt 
zonder daar ruchtbaar
heid aan te geven op een 
nieuwe uitvoeringvan 
deze basiszegel: zowel 
landsnaam als embleem 
zijn nu in méér kleuren 
uitgevoerd en de totaal 
indruk in niet meer zwart 
maar grijs! En dat niet 
alleen voor de traditioneel 
getande versie van de 
persoonlijke zegel, maar 
ook bij de medio 20)1 

ingevoerde zelfklevende 
versie! 
Nog bij de presentatie van 
het Jaarprogramma 202 
beschikbare zelfklevende 
zegel „Ecris moi  Schrijf 
mij" aansluitendbij 
de Cal I igrafie zegels van 
2012!  was de oorspron
kelijke versie in gebruik! 
Weliswaar met dien ver
stande dat voor het eerst 
[?] de'yellow dots'waren 
gebruikt!! Eerdere per

soonlijke zegels met tab 
hadden nooit deze door 
de Amerikaanse regering 
afgedwongen toevoeging 
aan elke kleurenprint of 
kleurenkopie, waarmee de 
herkomst van deze druk te 
herleiden is! 
De nieuwe versies hebben 
allemaal deze gele pun
ten!! Zowel de getande 
MyStamp en Duostamps 
als de zelfklevende Hall
markzegels! 
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DE POSTHOORN 

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

Redactie adres De Goedemeent 1,1447 PT Punmerend, telefoon: 0299 - 46 38 50 
M.m v Willeke ten Noever Bakker, Amy Groeneveld, Marth van Herk, Alex Nuijten, 

Toon Oomens en Patrick Peschke Administratie en adreswijzigingen Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128.4286 EE Almkerk, telefoon 0183 - 40 39 52 

postzegelmagazine \/ar\JEUGDFILATELIE Nederland 
HET JAAR 
VAN GELUK 
BEGONNEN 
We weten niet beter of 
het nieuwe jaar begint 
op 1 januari. Zo gaat het 
al eeuwen en zo zal het 
ook wel blijven. In andere 
culturen is dat niet zo 
vanzelfsprekend. In Iran 
bijvoorbeeld valt het 
nieuwe jaar samen met 
het begin van de lente 
en het Chinese nieuwe 
jaar begon op 23 januari. 
Daar komt nog bij dat 
het volgens de Chinese 
jaartelling helemaal geen 
2012 Is, maar 4709. Dat 
het Chinese Nieuwjaar 
geen vaste datum kent, 
heeft te maken met de 
stand van de maan. De 
start van het Chinese 

\ CHRISTMAS ISLAND L 
S YEAROPTHEDRAGON2012 % Yfearofthe Dragon $ 0 4 0 

Nieuwjaar valt samen met 
de tweede volle maan 
na 21 december en die 
tweede volle maan vindt 
plaats tussen 21 januari en 
20 februari. Het Chinese 
Nieuwjaarsfeest wordt in 
heel Azië gevierd en op de 
vele plaatsen waar veel 
Chinezen wonen. Daarom 
geven verschillende post
bedrijven postzegels uit 
om het Chinese Nieuwjaar 
of op zijn Chinees Xin NIan 
te vieren. Dat is bijvoor

beeld het geval in Au
stralië en Nieuw-Zeeland. 
Bij de festiviteiten horen 
draken- en leeuwen-
dansen en vuurwerk. Elk 
nieuw jaar staat In het 
teken van een dier uit 
de Chinese dierenriem. 
Dat zijn de rat, de tijger, 
de draak, het paard, de 
aap, de hond, de os, het 
konijn, de slang, de geit, 
de haan en het varken. 
4709 is het )aar van de 
Draak. Mensen die in een 

laar van de Draak worden 
geboren bezitten volgens 
de overlevering bepaalde 
karaktereigenschappen. 
Ze zijn trots en levendig, 
enthousiast en onweer
staanbaar, succesvol en 
inspirerend. Bovendien 
zijn ze geboren onder 
het teken van geluk. Mis
schien kwam jij wel in het 
vorige )aar van de Draak 
ter wereld, dat jaar liep 
van 5 februari 2000 tot 23 
januari 2001. 

KLOKHUIS BIJ POSTZEGELDRUKKERIJ 
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In oktober 2011 bestond 
de Nederlandse televisie 
zestig jaar. Dat wil zeg
gen, er werd toen gevierd 
dat op 2 oktober 1951 het 
eerste televisieprogram
ma vanuit Hilversum werd 
uitgezonden. Al eindjaren 
dertig waren er proef-
uitzendlngen geweest 
in Utrecht en eind jaren 
veertig experimenteerde 
Philips In Eindhoven vol
op. In 1951 begonnen de 
regelmatige televisieuit
zendingen. Eerst maar een 
paar uur per week, later 
dagelijks, maar alleen 
maar op een zender. En 
zo groeide de televisie 
tot het medium dat we 
nu kennen: zeven dagen 

^ per week, 24 uur per dag 
^ en met een keuze uit 

tientallen zenders. Post.nl 
gaf een serie velletjes met 

3 persoonlijke postzegels 
^ uit om het jubileum van 
j - detvte vieren. Elk vel-
— letje besteedt aandacht 

aan programma's en 
tv-persoonlijkheden 
uit de geschiedenis van 
de tv. Het Informatieve 
jeugdprogramma Het 
Klokhuis kreeg ook een 

eigen postzegel. Dat was 
voor de redactie van het 
programma een mooie 
aanleiding om te onder
zoeken hoe postzegels 
worden gemaakt. Aan het 
programma werkten het 
Museum voor Communi
catie en onze nationale 
postzegeldrukker mee. 
Het resultaat was op 23 
november te zien. Geluk
kig bestaat er tegenwoor
dig naast televisie ook 
Internet, zodat iedereen 
die de uitzending toen 
gemist heeft, het gewoon 
kan bekijken. Ga daarvoor 

naar de site van Het 
Klokhuis Daar kun je 
onder andere zien hoe de 
Klokhuispostzegels werd 
ontworpen, hoe Lisa een 
kijkje mocht nemen bij 
postzegeldrukkerij )oh. 
Enschedé en Zonen In 
Haarlem en hoe Wieteke 
van Dort als koningin 
Beatrix zich bemoeit met 
de nieuwe postzegel van 
Wlllem-Alexander. Een 
aanrader voor iedereen. 
(.http://beta. uitzending-
gem ist. n l/af lever in -
gen/iii6ia9). 

KOM NAAR DE 27 ' " DAG 
VANDEIEUGDFILATELIE 

PURMEREND IN 
In het weekend van 21 en 
22 april wordt in Purme-
rend de tentoonstelling 
FILAMANIFESTATIE 2012 ge
houden. Op 21 april wordt 
daar de 27"' Dag van de 
Jeugdfilatelie gevierd. Je 
kunt meedoen met leuke 
puzzels, quizzen en spel
len, waarmee je leuke prij
zen kunt winnen. Verder 
is het postzegelhoekje van 
JFN natuurlijk aanwezig 
en laten jonge verzame
laars uit Nederland en 
België In vijftig kaders 
hun verzamelingen zien. 
De tentoonstelling wordt 
geopend door de johan 
Remkes, de commissaris 

van de koningin in Noord-
Holland. FILAMANIFESTATIE 
2012 vindt plaats in het 
jan van Egmond Lyceum, 
Hoornselaan 10,1442 AX 
Purmerend. 
KOMALLEMAALlll 

Purmei-end, 21 en 22 april C 

AMERIKAANSE STUDENT 
BEZOEKT POSTKANTOREN 
DIE SLUITEN 
Het is crisistijd en 
overal moet er bezui
nigd worden. Het zal je 
niet ontgaan zijn. Het 
Amerikaanse postbe
drijf, United States Postal 
Service (USPS) heeft een 
tekort van 10 miljard dol
lar. Om te voorkomen dat 
het helemaal uit de hand 
loopt moeten er 120.000 
banen verdwijnen bij 
USPS. Om dat te bereiken 
wil het postbedrijf meer 
dan 3500 postkantoren 
sluiten. De 23-jarige 
student Evan Kal ish is 
bezig met een missie. 
Hij wil zoveel mogelijk 
postkantoren bezoeken 
voordat ze definitief hun 
deuren sluiten. Bij elk 
bezoek vraagt hij om een 
afdruk van het poststem
pel dat In het kantoor 
gebruikt wordt. Op de 

site van de BBC (/itt;);// 
www.bbc.co.uk/news/ 
magazine-16192806) kun 
je een reportage zien over 
Evan. )e vindt daar ook 
een link naar zijn weblog, 
waar je hij verslag doet 
van zijn missie. Inmiddels 
heeft hij al meer dan 2700 
stempels vergaard. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maar 
alleen met bTonvermeldinq. 

http://Post.nl
http://beta
http://www.bbc.co.uk/news/
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14 F E B R U A R I : VALENTIJNf DACl DOE 
JIJ DAAR AAN MEE! EEN KAART MET 
EEN HARTJE BR OP AAN JE VRIEND 
OF VRIENDIN STUREN EN DAN MAAR 
HOPEN DAT JE 
ER EEN TERUC 
K R I J C T : "VAN 
JE VALENTIJN" 
MOET ER OP 
STAAN* EN WIE 
DAT DAN IS«*« 

Rode rozen 
De rode roos is dè bloem 
voor Valentijnsdag. Het 
iseenliefdesbloem, 
vanwege de geur en 
de warme kleur. Maar 
twintig jaar geleden 
werd Valentijn hier 
helemaal niet gevierd. 
Het is uit Amerika deze 
kant op gekomen en de 
belangstelling groeit 
nog steeds. 

Allemaal rozen voor 
die ene dag 
Ik woon tegenover 
een van de grootste 
bloemenveilingen van 
Nederland. En als Valen
tijnsdag nadert, weet ik 

r " 
SAVAGE GARDEN US7 

het meteen. Want dan 
is het hier enorm druk, 
vrachtwagens rijden af 
en aan. 
Maar ja: er worden dan 
ook 80 miljoen rode 
rozen naar de veiling 
gebracht. 

CUBA CORREOS 
' * * * * * * * . * - ^ . i 

Rozen uit andere 
landen 
Je ziet het heel goed op 
deze postzegel: som
mige rozen worden 
in Cuba gekweekt en 
daarna naar Europa 
gebracht. Hier worden ze 
dan verkocht. Die handel 
loopt geweldig goed. 
De Cubanen kunnen de 
rozen redelijk goedkoop 
kweken, omdat ze geen 
verwarmingskostcn 
hebben: de zon schijnt 
daar gratis! 

De rozenkweker 
Het Is heus niet alleen op 

Valentijnsdag dat er veel 
rozen gekocht worden. 
Om te beginnen heb je 
eind oktober het feest 
van Allerzielen, dan wor
den er rozen uitgedeeld. 
Met kerst verkoopt de 
rozenkweker weer goed, 
dan komt in februari Va
lentijnsdag en na Pasen 
komt Moederdag. Ook 
dan worden er veel ro
zen verkocht, maar niet 
zoveel als in februari. 

Hoe worden rozen 
gekweekt 
In de kassen groeien 
de rozen op tot een be
hoorlijke lengte. De dag 
voor de verkoop, knipt 
de tuinder de rozen af. 
Deze rozen gaan dan 
direct naar een koele 
ruimte om op kleur te 
komen. Vervolgens 
worden ze roos voor roos 
gesorteerd. De stelen 
worden afgeknipt op 80 
centimeter en de bloe
men worden ingepakt in 
bosjes van twintig. 

r 

Rose USA 18c 
^ 

Naar de velling 
Nu wordt het spannend, 
's Morgens vroeg komen 
de vrachtwagens de bos
sen rozen ophalen bij de 

tuinder om ze naar de 
veiling te brengen. De 
veiling is een verkoop-
plek. Het gaat zo: de 
bossen rozen worden 
getoond en dan doet 
een bloemenkoopman 
een bod op de rozen. 
Hij klikt op zijn teller als 
deveilingklokopeen 
bepaalde prijs staat. Als 
hij de eerste is die klikt, 
mag hij de bloemen 
kopen. 
PWPM RVW^FTTI 
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De prijs van de roos 
Als de bloemenkoopman 
de rozen heeft gekocht, 
hoopt hij maar dat hij 
de laagste prijs heeft 
gekozen. Stel je voor dat 
er nè hem weer een bos 
rozen verkocht wordt 
voor een lagere prijs! Dat 
zou zonde zijn. Als het 
geen feestdag is, kost 
een roos ongeveer €0,40 
. Maar op Valentijnsdag 
kost diezelfde roos wel 
€1,25. 

Daar gaat de roos 
De bloemenkoopman 
haalt alle bossen die hij 
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gekocht heeft op en hij 
laadt ze in de vracht
wagen. Waar gaan de 
bloemen naar toe? De 
rozen worden door heel 
Europa vervoerd. De 
vrachtwagens rijden er 
snel naar toe met speci
ale gekoelde wagens. Zo 
blijven de rozen langer 
vers. 

ïï^^vrs 

Rozen uit China 
Al duizenden jaren 
worden in China rozen 
gekweekt. Toen de ont
dekkingsreizigers rozen 
meenamen uit de nieuwe 
gebieden gebruikte men 
de rozen voor rituelen en 
men versierde er tem
pels mee en paleizen. 
Dus niet zomaar een 
bloemetje, vind je niet? 
Misschien een idee om 
er eens wat meer mee te 
doen dan er alleen maar 
van te genieten? je weet 
wat ik bedoel. 

Succes er mee.' 

(^UfiAt/^ VJO^^^ 
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DE POSTHOORN 

POST UIT AVSTRAUË 
Alex Nuijten woont tegenwoordig 'down under'. Maar in het verre 

Australië blijft hij onze Posthoorn trouw. Regelmatig zullen we 
daarom van zijn bijdragen kunnen blijven genieten. Deze maand een 

bijzonder verhaal met een leuke verloting. 

FILATELISTISCH 
EERBETOON 
De Australian Philatelic Federation 
(APF), de Australische tegenhanger 
van de Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen, heefteen 
speciale stichting opgezet. De Adrian 
Brown Family Memorial Trust. Adrian was 
de zoon van de toenmalige voorzitter 
Gary Brown. Deze stichting heeft als doel 
om jonge kinderen op basisscholen van 
Australië via het lezen van een boek de 
geografie en geschiedenis van het land 
te leren aan de hand van uitgegeven 
postzegels. Om dit te bekostigen heeft de 
stichting een vel persoonlijke postze
gels laten maken en twee verschillende 
herdenking enveloppen. Dit vel en de 
twee enveloppen werden op 31 maart 
2011 beschikbaar gesteld aan het publiek. 
Dit was de eerste dag van de Sydney 
Stampshow 2011. De liefhebbers, die het 
goede doel willen steunen en een vel 
voor hun collectie willen hebben, kunnen 
deze bestellen op de website van de APF 
(http://www.apf.org.au/). 

Alex Nuijten 

MotthOT. Bnelk&£:!£ 
the Adrian Brown Family 

Memorial Trust 
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SPECIALE VERLOTING 
De lezers van De Posthoorn kunnen gratis 
in het bezit komen van een compleet 
vel zegels ter ere van Adrian Brown. We 
verloten namelijk vijf exemplaren die 
gestempeld werden tijdens de Sydney 
Stampshow onder onze lezers. Wat moet 
je daarvoor doen? Stuur een kaartje met 
je naam en adres naar de redactie van 
De Posthoorn p/a De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Er is wel een voorwaarde; stop je kaartje 
in een envelop die je frankeert met een 
of meerdere postzegels met een EURO 
waarde. Enveloppen gefrankeerd met 
oude guldenpostzegels doen NIET mee 
aan de verloting. Enveloppen die mooi 
filatelistisch gefrankeerd zijn met EURO 
waarden hebben een grotere kans om 
het velletje te winnen dan enveloppen 
met gewone eurofrankeerzegels. je mag 
zoveel enveloppen met een kaart opstu
ren als )e wil, zolang ze maar binnen zijn 
voor 15 april a.s. 

http://www.apf.org.au/
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ANTWOORDEN PUZZEL NOVEMBER 2011 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van november 
2011:1. Planten die water opslaan in een deel van het 
lichaam, zoals cactussen; 2. Pat en Mat; 3.2003; 4. 
Columbus; 5. Vulkanen; 6. Vijf kaarten. 

Na loting heeft Stefan 
de Lange uit Zwolle een 
prijsje gewonnen. 

Gefeliciteerd! 

PUZZEL FEBRUARI 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe heette de eerste keizerlijke heerser van )apan? 
2. In welk jaar vloog Charles Lindbergh van de VS 

naar Europa? 
3. Welk jaar is het nu volgens de Chinese jaartelling? 
4. Hoe heet het bedrijf dat al in de jaren veertig 

proefuitzendingen van de televisie maakte? 
5. Waarom gaat USPS zoveel postkantoren sluiten? 
6. Waarom kunnen ze op Cuba redelijk goedkoop 

rozen kweken? 
7. Waarvoor gebruikte men rozen toen de ontdek

kingsreizigers deze bloemen meenamen uit het 
verre China? 

8. Wat is het doel van de Adrian Brown Family Memo
rial Trust? 

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

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

Depostzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.staTnpl<ids.org 

Een boek dat leaereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van het 
Postzegels Verzamelen 
deel 3. Het is uitgegeven 
door JFN en geschreven 
door een aantal des
kundige verzamelaars 
die al jaren verzamelen, 
meedoen aan tentoon
stellingen en optreden als 

jurylid, riet gddt over al
lerlei aspecten van de fila
telie Het is een ideeënbus. 
In de Posthoorn geven we 
die ideeën uit het boek 
aan jullie door. 
Hoofdstuk 2 gaat over wat 
er allemaal aan beeld en 
tekst op een postzegel 
kan staan. Een verhaal 
dat postzegels kunnen 
vertellen vinden we op 

pagina 22. In 1940 vierde 
het Japanse keizerrijk zijn 
2600ste verjaardag. Op 
een zegel van 2 sen werd 
een zwevende valk afge
beeld ter herinnering aan 
de oorlogen die de eerste 
heerser jimmuTenno 
voerde tegen bepaalde 
opstandige stammen. De 
sage vertelt dat tijdens 
een van de veldslagen 
de hemel plotseling werd 
verduisterd door een 
prachtige koningsvalk 
die op de boog van de 
keizer ging zitten. De 
vijand werd zo in de war 
gebracht door de mooie 
kleuren van de valk, 
dat zij niet verder kon 
vechten. 

HET EINDE DER TIJDEN... 
Gaan we het eind van 
de wereld meemaken? 
Als je sommige mensen 
moet geloven is dat 
zeker het geval. Zij 
wijzen op de kalender 
van de Maya's. Volgens 
die kalender mogen 
we op 21 december van 
dit jaar het einde der 
tijden verwachten. 
De Belgische De Post 
loopt op die ingrij
pende gebeurtenis 

met een knipoog vooruit. 
Zij geeft een postzegel uit 
met een detail vaneen 
Maya paneel. Het vol
ledige paneel is te zien in 
de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis in 
Brussel. Daar vind je ook 
andere zeldzame topstuk
ken uit andere culturen. 
De postzegel zit m een 
velletje me de tekst Maya 
Kalender 2012. 

WIST]E DAT-
....Amelia Earhart een 
Amerikaanse vliegenier
ster was die als eerste 
vrouw helemaal in haar 
eentje de Atlantische 
Oceaan overvloog van 
Amerika naar Ierland? 
Dat was in 1932, precies 5 
jaar nadat Charles Lind
bergh als eerste piloot de 
oceaan was overgesto
ken van New York naar 
Parijs. Amelia vestigde 

daarna record na record. 
Maar bij een poging in 
1937 om de hele wereld 
rond te vliegen werd 
ze boven de Grote of 
Stille Oceaan vermist. 
Waarschijnlijk had ze te 
weinig vliegtuigbrand
stof. Ze is nooit meer 
gevonden. 

Toon Oomens 

http://www.staTnpl%3cids.org
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Samerstellmg 
Edward Froon 
E mail f2hedwardfroon@hetnet nl 

BARTHOLDI EN ZIJN WERKEN (VERVOLG) 

Door het Vrijheidsbeeld 
was Bartholdi m een klap 
een alom gewaardeerde 
beeldhouwer, die grote 
opdrachten m zijn vader
land kreeg Voorbeeld 
IS het standbeeld van 
Vercmgtorix (de leider 
van de Gallische opstand 
tegen de Romeinen) in 
ClermondFerrand (afb i) 
HIJ 15 heldhaftig afgebeeld 
als een zegevierende ruiter 
met een gedode Romeinse 
soldaat aan zijn voeten 
Deze verzetsleider was 
echter geen onoverwin
nelijke Asterix en moest in 
werkelijkheid het onderspit 
delven tegen )ulius Caesar 
Als Romeins veldheer 
onderwierp hij heel Gallie, 
waarna hij de grote leider 
van het Romeinse rijk werd 
en de naamgever van het 
keizersambt 

Op afb 2 staat het stand

beeld van Bartholdi in zijn 
geboorteplaats Colmar, m 

de Elzas, waar een museum 
gewijd IS aan zijn werken 
Hierin hangt bijv het 
schilderij van Frappe van 
de beeldhouwer (afb 3) 
Zijn tweede belangrijkste 
werk IS de Leeuw van het 
Belfort Dit IS de enige 
plaats m de Elzas die de 
Pruisen niet konden ver
overen in de FransDuitse 
oorlog van 1870/1 Hierna 
ging het Franse Keizerrijk 
van Napoleon III ten onder 
en ontstond het Duitse 
Keizerrijk van Wilhelm I 
Aan de voet van dat fort 
creëerde Bartholdi de grote 
Leeuw Het symboliseert het 
hardnekkige verzet, dat het 
legioen bleef bieden vanuit 
dit strategisch gelegen fort 
(afb 4) De omvang van het 
beeld blijkt uit afb smet 
de kleine mensen op de 
voorgrond Een replica van 
de Leeuw van het Belfort 
staat in Parijs en is te zien 
op de klassieke maximum
kaart(afb 6) uit 1933 

AAAXIMUMKAARTEN VAN DE DUITSE POST 

Genoeg over dit beeld uit 
de nasleep van de Frans 
Duitse oorlog van 140 jaar 
geleden Leuker is de eerst 
verschenen maximum
kaarten van de Duitse Post 
te tonen, waar ik op pag 
342 m de filatelie van mei 
2011 over berichtte Kan nu 
ook de juiste info geven 
over de eerste officiële 
maximum kaart (afb 7) 
van de Duitse Post Deze 
verscheen op 4 februari 
2011 en niet in april zoals 
eerder vermeld De kaar
ten zijn herkenbaar aan 
de nummering (afb 7a) 
Helaas is de eerste kaart bij 
nader inzien met zo goed 
uitgevoerd De postzegel 
van Regensburg is rechts
onder geplakt, waardoor 
het stempel (afb 7b) op 
een donker vlak valt en 
slecht zichtbaar IS Zomoet 
het met Perfect uitge
voerd zijn de nummers 2 
en 3 met de vakwerkhuizen 
van Alsfeld en Hartenstein, 
(afb 8,9) die op 7 april 
2011 zijn verschenen Als
feld was gekozen wegens 
het 500jarige bestaan 
van het afgebeelde stad
huis, dat terugkomt m het 
picturale stempel inclusief 
het stadswapen Speels 

uitgevoerd is maximum
kaart 5 van de Duitse Post 
(afb 10) met Tijl Uilenspie
gel Deze verscheen op 7 
juli 20111 g V de 500ste 
verjaardag van het oudst 
bekende boek Stempel 
Mölln waar het museum 
van Tijl Uilenspiegel staat 
Afb 11 tenslotte met de 
Elbe tunnel is met perfect 
wegens het ontbreken van 
voldoende goede beeld
overeenstemming Niet
temin toch een bemoedi
gende start van de Duitse 
Post, een goed initiatief 
voor de liefhebbers en dat 
voor de prijs van slechts 
€ 2 per kaart 

_ l , /■—StREBENSBURe« s. 



NIEUW BIJ POSTNL De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Collect Club in Groningen, via de 
Onlinewinkel opwww.postnl.nl/collectclub. 
De geldigheidstermijn is onbepaald. 

125 JAAR ALBERT HEIJN 

Onze 'Appie', 's lands 
grootste en bekendste 
kruidenier, werd 125 jaar. 
Op 30 januari verscheen 
het postzegelvelletje Al
bert HeIjn 2012. De Zaanse 
grootgrutter is de oudste 
nog bestaande kruidenier, 
met 125 jaar geschiedenis 
vol vernieuwingen. Alles 
van zelfbediening tot 
spaaracties, van kortings
kaart tot bezorgdienst, 
van huismerken tot een 
eigen tijdschrift met re
cepten en boodschappen-
tips werd ooit door Albert 
Heijn geïntroduceerd. 

Daarom is gekozen voor 
vier postzegels met 
afzonderlijke beelden en 
iconen over de ontwik
keling die Albert Heijn 

sinds de oprichting in 
1887 heeft doorgemaakt. 
Naast het postzegelvel met 
tien postzegels met vier 
verschillende ontwerpen, 
verschijnen er ook een 
postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 

De vier postzegels tonen 
een goudkleurig icoon in 
silhouet tegen een ach
tergrond van een foto in 
zwart, sepia of cyanotype 
(blauwdruk). De foto's 
tonen elk een tijdperk uit 
de geschiedenis van de su
permarktketen. De iconen 
zijn afkomstig uit het jubi
leumlogo van Albert Heijn. 
De foto's komen uit het 
fotoarchief van Stichting 
Albert Heijn Erfgoed. Op de 
jubileumproducten in de 

".'.'»lEwV'i Alben Hel|n 
-Ä ...4A bestaat 125 jaa 

schappen verschijnen nog 
meer historische foto's. 
De postzegels leggen zo 
een directe relatie met de 
jubileumcommunicatie in 
de winkels. 
Het is vrij uniek dat ook 
de achterzijde van het 
postzegelvel is bedrukt. De 
achterzijde toont het oude 

beeldmerk van Albert 
Heijn met de jubileum
jaartallen 1887 en 20t2, 
steeds doorlopend in het 
volgende beeldmerk. Deze 
achterzijde heeft dezelfde 
kleur AH-blauw als de foto 
van de medewerkers op de 
vierde postzegel. 

MOOI NEDERLAND BUITENPUATSEN -
VOLLENHOVEN & TROMPENBURG 

2012 is het Jaar van de 
Historische Buitenplaats, 
waaraan PostNL dit jaar 
zijn Mooi Nederland-serie 
besteedt. Deze maand 
- op 27 februari - zijn de 
historische buitenplaatsen 
Vollenhoven en Trompen
burg aan de beurt. 

Het landgoed Vollenhoven 
m De Bilt IS onderdeel van 
de Stichtse Lustwarande, 
meer dan honderd buiten
plaatsen en landgoederen 
op de Utrechtse Heuvel
rug. Op het velletje staan 
twee kleurenfoto's van het 
hoofdgebouw op Vollen
hoven en van het Engelse 
landschappark. Onder aan 
het vel bevinden zich de 
vijf dezelfde postzegels '1' 
Nederland en 'Vollenho
ven'. Op de velrand staat: 
Historische Buitenplaats 
Vollenhoven, De Bilt. 
Ook het velletje over 
Trompenburg wordt ge
sierd door twee kleuren
foto's met het paviljoen en 
de volledig beschilderde 
koepelzaal. Beide foto's 
zijn doormiddel van 

beeldmanipulatie met el
kaar versmolten door een 
strook met de kleur zee
groen. Door de twee foto's 
heen is met perforaties de 
naam van de serie Mooi 
Nederland aangebracht. 
Op de velrand staat de 
naam van de buitenplaats 
en van de plaats vermeld: 
Historische Buitenplaats 
Trompenburg, 's-Grave-
land. 
De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed stelt zich 

ten doel het beschermen 
en behouden van monu
mentale, archeologische 
of cultuurlandschappelij-
ke waarden van nationaal 
of internationaal belang. 
De Stichting Themajaar 
Historische Buitenplaatsen 
2012 wil meer mensen in 
Nederland bekend maken 
met historische buiten
plaatsen en zo aandacht 
vragen voor het behoud 
van dit belangwekkende 
culturele erfgoed. 

Ontwerper is Joseph 
Plateau, een collectief 
van Eliane Beyer, Wouter 
van Eyck, Peter Kingma 
en Rolf Toxopeus. Eerdere 
postzegels van hen zijn 75 
jaar Nederlandse lucht
vaart (1994), Nederland 

Waterland (1997), 200 jaar 
Rijksmuseum (2000), Port 
Betaaldzegel naamswijzi
ging PTT Post in TPG Post 
(2003), Koninklijke Familie 
I Beatrix (2003), Koninklij
ke Familie II geboortezegel 
Amalia (2003), Koninklijke 
Familie III Willem-Alexan
der en Maxima (2004) en 
de Goededoelenzegels en 
Decemberzegels (2006). 

HET UITGIFTE
PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
EERSTE HALFJAAR 
2012: 

27 februari 
• Mooi Nederland 2012 
Trompenburg* 

• Mooi Nederland 2012 
Vollenhoven* 

•i25jaar Albert Heijn 
• 125 jaar Leger des Heils 

26 maart 
• Europapostzegels Visit 
• Nederlandpostzegels 
Visit 

• Da's toch een kaart 
waard! 

23 april 
• Het Nederlandse Open

luchtmuseum 

21 mei 
• iubileumpostzegels 2012 
• MOOI Nederland 2012: 
Middachten* 

• Mooi Nederland 2012: 
Verzamelvel** 

18 juni 
• Nederland in de Bosatlas 

*) Alleen verkrijgbaar in 
genoemde plaatsen 
**) Alleen het verzamelvel is 
opgenomen m de laarcol-
lectie Nederlandse Postzegels 
2012. Het programma is onder 
voorbehoud van wijzigingen. 

LEGER DES HEILS 

Het velletje over het Leger 
des Heils van 27 februari 
staat in het teken van het 
125-jarig bestaan van de 
Nederlandse tak. Het post
zegelvel Leger des Heils 
2012 bevat tien identieke 
postzegels, met een vel
rand met daarop verschil
lende afbeeldingen van 
het werk van het Leger des 
Heils. Op de postzegel zelf 
zien we een foto van een 
heilsoldaat die een kom 
soep aan een dakloze heeft 

gegeven: een tijdloos en 
direct herkenbaar beeld 
van de hulp die het Leger 
des Heils biedt. Het uit
eindelijke resultaat stemt 
tot tevredenheid, vindt de 
Haagse ontwerper Rudo 
Hartman. Naast het post
zegelvel met 10 dezelfde 
postzegels verschijnen er 
ook een postzegelmapje 
en een eerstedagenvelop. 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau; 
Zeelantlaan n, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 
Fax 0302800128 
Internet wujw knbfnl 
Email knbf(S>knbf nl 

Schrifteli|ke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter; 
VT|M Coenen 
Telefoon 0168472029 
Email vcoenen@knbf nl 

Secretaris: 
A G van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 0306375200 
Email fvar)deï)brink@kribf nt 

Penningmeester: 
S Turn 
Telefoon 0598626447 
Email stüm@knbf nt 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzittcr B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email bmo!@knbf nl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email pwalraveniZknbf n! 

Algemene Zaleen 
I RI Greitemann 
Telefoon 0302894290 
Email /greitemann@knbfnl 

Filatelistische Vorming 
en leugdzalcen: 
S) Bangma 
Telefoon 0187611542 
Email sbar)gma@kf)bf nt 

Communicatie: 
I R Luinge 
Telefoon 0162517101 
Email rtuiiyge@knbf nl 

Coördinator luryzalten: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KEBKRADE 
Telefoon 0455416245 
Email aibert haan@home nl 

Webmaster KNBFsite 
(www.knbf.nl): 
I Boon 
Email ivebmaster@knbf nt 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
II M Pictcrs 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Email e knieset^ptanet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 0235353624 
Email ehrt weeijers@upcmail nt 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibliotheetn^knbf nt 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Meere 

g^ Postbus 4034 
_ 3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F C W van Beekum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondstfearmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Email bondslieiAnngS(iienst@ptanet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

Samenstelling 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

"DE BONDSBIBLIOTHEEK" 

BONDSSPELDEN 2011 TOEGEKEND 

De Koninklijke Neder
landse Bond van Filate
listenverenigingen wenst 
door toekenning van de 
Bondsspeld diegenen te 
eren, die zich op bestuur
lijk of organisatorisch 
niveau m de, bij de Bond 
aangesloten, verenigin
gen langdurig bijzonder 
verdienstelijk hebben 
gemaakt. De Bondsspeld 
kan worden toegekend 
in brons,zllver o| in goud. 
Ereteken: Draagspeld in 
de gradatie goud,zilver of 
brons. 
In 2010 ontving de heer 
S.W.D.VeenstrateDen 
Haag de Gouden Bonds
speld en G.J. Keukenkamp 
de Bronzen Bondsspeld. 
In 2011 werd de Gouden 
Bondsspeld toegekend 
aan H.M.J.C. Creemers, 
I.A. Grimminck, G.A.M. 

van Marrewijk en J.M.A. 
Möllmann. De Zilveren 
Bondsspeld aan C.A.J. van 
Beek, C.J. Bovens, A.A.). 
Havermans, F.R. van de 
Hoofdakker, C.N. Oppelaar 
en J. Verleg. De Bronzen 
Bondsspeld aan F. Boeren. 
Wegens haar grote 
verdiensten voor de KNBF 
en voor de filatelie in 
algemene zin is de Zilveren 
Bondsspeld uitgereikt aan 
mevr. K.M. VeenBuchholz, 
Manager Consumenten
markt bij PostNL. 

GOUDEN BONDSSPELD VOOR VAN MARREWIJK 

Volslagen verrast ontving 
Bert van Marrewijk tijdens 
de bijeenkomst van het 
65)arige jubileum van 
Po&Po de gouden bonds
speld uit handen van Paul 
Walraven (KNBF). Zijn 
inzet en niet te stuiten 
stroom van publicaties 

van artikelen van vooral 
de moderne filatelie (met 
name over stempels) en 
dat ondersteund door 
zowel verenigingen Po&Po, 
de Globe en Dal Nippon 
waren voldoende redenen 
om hem deze gouden 
speld toe te kennen. 

SPREKERS GEZOCHT 

De KNBF zoekt mensen die 
het leuk vinden om een 
presentatie of een lezing 
over filatelistische onder
werpen, liefst gelardeerd 
met beelden, te houden bij 
ledenbijeenkomsten van 
verenigingen. Verschillen
de verenigingen hebben 
hiernaar in het regioover
leg gevraagd. Het is een 
dankbare activiteit, omdat 
leden van de verenigingen 
dergelijke presentaties 

altijd hoog waarderen. 
Nadere informatie kunt u 
krijgen bij het bondsbu
reau. Vanzelfsprekend zal 
de bezoekende verenigin
gen een vergoeding voor 
reiskosten aanbieden. Bij 
voldoende belangstel
ling zal de bond een lijst 
aanleggen met beschik
bare sprekers en lezingen 
en die ter kennis van de 
verenigingen brengen en 
op onze website plaatsen. 

De Bondsbibliotheek is een 
belangrijk onderdeel in 
de dienstverlening naar 
de leden. Om ook in de 
toekomst deze service te 
kunnen blijven geven is er 
behoefte aan versterking. 
Het gaat om mensen die 
voor een bepaalde periode 
een bijdrage willen leveren 
aan de werkzaamheden 
van de bibliotheek. Te 
denken valt aan o.a. de 
aanwezigheid van de 
bibliotheek op beurzen 
en tentoonstellingen, 
documentatie werk en 
dit kan ook vanuit huis 
gedaan worden, controle 
en bindwerk verzorgen 
etc. Daarnaast is er ook 
behoefte aan mensen die 
in Baarn willen meedraai

en. Een wat groter aantal 
mensen maakt dat op de 
langere termijn de dienst
verlening gehandhaafd 
kan blijven. 
Voor meer informatie of 
hebt u interesse neem 
contact op met de bibli
othecaris Henk Weevers > 
0235353624 of stuur een 
mailtjenaar 
bibliotheekOknbf.nl 

Ingaande 2012 zal 
de Bondsbibllotheek 
geopend zijn op ELKE 
woensdag van 10.00 

tot 17.00 en op de 
volgende zaterdagen: 

3 AAAART, 5 MEI, 6 
OKTOBER en 1 DECEMBER 

tussen 10.00 12.00 

DE NIEUWE BONDSPAS 

Als extra faciliteit bij de 
nieuwe bondspas kan een 
kosteloos lidmaatschap op 
de voordelengids worden 
verkregen. De reacties 
van verenigingen op deze 
nieuwe faciliteit verschilt 
zeer. Veel positieve reac
ties. Maar ook, waarom 
wel de voordelengids, 
en niet meer voordeliger 
toegang tot Michel online? 
De voordelengids is niet 
filatelistisch. 
Bij de bondspas gaat het 
er om, dat de leden van 
verenigingen met de pas 
een financieel voordeel 
kunnen behalen. Dit ver
groot de aantrekkelijkheid 
van de vereniging en van 
de bond. Het is ons niet 
meegevallen om filate
listische voordelen op de 
pas te verkrijgen. De bond 
heeft zonder succes een 
faciliteit bij de georgani
seerde postzegelhandel 
aangevraagd. Ook heeft 
de bond zonder succes om 
verlenging van de facilitei
ten bij Michel online ge
vraagd. Wel kan er met de 
pas korting op toegang tot 

filatelistische evenemen
ten en het Museum voor 
Communicatie worden 
geboden. En PostNL heeft 
voordelen bij acties in het 
vooruitzicht gesteld. 
Het bondsbestuur heeft 
gezocht naar andere mo
gelijkheden, met als resul
taat de voordelengids. Met 
de voordelenpas kan bij 
een groot aantal bedrijven 
korting worden gekre
gen. Zodra de korting een 
grensbedrag heeft bereikt, 
komt de korting voor de 
deelnemer beschikbaar. 
Een vernomen reactie is, 
dat de kortingsbedragen 
tot het grensbedrag ten 
goede zouden komen aan 
de bond. Dat is een fabel. 
De bond heeft met de pas 
(combinatie van ledenpas 
en pas voor de voordelen
gids) bereikt dat leden van 
verenigingen voordelen 
wordt geboden, waardoor 
het lidmaatschap van een 
vereniging aantrekkelijker 
wordt en waarmee een 
deel van het lidmaat
schapsgeld kan worden 
terugverdiend. 

Fred van den Brink 
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EXPERIMENT: JUREREN VIA INTERNET 

Een van de punten die 
aan de orde l<wam tijdens 
de multilaterale jurybij-
een l<omst in augustus 
2011 was: E-I<aders en het 
jureren daarvan op digi
tale wijze. In FEPA News van 
december 2011 werd ook 
ingegaan op het jureren 
van tentoonstellingen via 
internet. Voorafgaand 
aan een jilatelistische 
tentoonstelling in Tsjechië 
is op deze wijze een 
proefjurering gehouden. 
Daarbij werden ingescan-
de tentoonstellingsbladen 
van verzamelaars bekeken 
via Exponet. Wat houdt 
Exponet in? Exponet is 
een internetmedium dat 
gebruikt kan worden om 
tentoonstellingscollecties 
overpostgeschiedenis 
en andere filatelistische 
collecties te presenteren. 
Het is bedoeld om iedereen 
die over internet beschikt 
de gelegenheid te bieden 
goede, gevarieerde verza
melingen te raadplegen en 
te bestuderen. Collecties 
die vele filatelistische 
gebieden en periodes 

bestrijken in de Engelse, 
Franse, Duitse, Spaanse 
of andere talen. Het doel 
van de organisatoren van 
Exponet is om een per
manente presentatie van 
kwaliteit hoog filatelistisch 
gehalte te tonen om online 
onderzoek te vergemak
kelijken. 

Het idee is eenvoudig, 
maar de uitvoering van dat 
idee kost tijd en moeite. 
Wat moet een organisator 
van een virtuele tentoon
stelling doen? Eerst moet 
de inzender zijn tentoon
stellingsbladen ineen 
goede kwaliteit scannen en 
insturen naar die organisa
tor van de tentoonstelling. 
De organisator zet de inge
komen inzendingen op de 
site. Juryleden moeten de 
mogelijkheid hebben om 
via de eigen computer de 
site te raadplegen. Daarbij 
is het een groot voordeel, 
dat een jurylid zonder 
tijdsdruk de tentoonstel
lingsbladen kan beoorde
len en de teksten daarop 
kan lezen. Hij kan in over
leg gaan met een collega 
jurylid of andere bronnen 
raadplegen om een en an
der te kunnen controleren 
op juistheid. Aan de hand 
van de ervaringen kan 
alvast een voorlopig be
oordelingsrapport worden 

opgemaakt. Hij kan zich 
ook veel beter voorberei
den op de beoordeling 
staande voor de kaders in 
de tentoonstellingszaal. En 
natuurlijk op het gesprek 
met de inzender na afloop 
van de beoordeling. Tot 
zover bijzonder positief. 
Maar zijn er ook negatieve 
kanten? Als een inzender 
niet in de gelegenheid 
is om zijn tentoonstel
lingsbladen te scannen 
of zelfs geen computer 
of toegang tot internet 
heeft? Of niet wil dat 
zijn of haar inzending op 
internet is te zien? Dat 
even terzijde. Inzenders en 

POSTNL HELPT DE BONDSBIBLIOTHEEK 

Voor de Bondsbibliotheek 
heeft de bond aan PostNL 
gevraagd om de teksten 

van de door PostNL uitge
geven boekwerken zoals 
prestigeboekjes, thema-

boeken en jaarboeken, 
beschikbaar te stellen. 
Door bezoekers aan de 
bibliotheek is hierom ge
vraagd, omdat men deze 
teksten goed gebruiken 
kan bij inzendingen van 
tentoonstellingen en bij 
het maken van excerpten. 
PostNL heeft positief gere
ageerd en heeft de biblio
theek teksten in digitale 
vorm en fysieke boekwer
ken met de daarbij beho
rende zegels geschonken. 
De bibliotheek heeft 7 
prestigeboekjes ontvan
gen, de themaboeken 
65 jaar Unicef en 100 
jaar Circus Renz en de 
jaarboeken 2010 en 2011. 
Een aanwinst voor onze 
bibliotheek met dank 
aan PostNL. Het tekent de 
goede band die wij als 
bond met PostNL hebben. 
Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom bij de biblio
theek in Saam. 

juryleden moeten besef
fen, dat de presentatie van 
een albumblad via een 
beeldscherm heel anders 
overkomt dan in een kader 
op een tentoonstelling. En 
de vraag: is dit poststuk 
of dat zegel wel echt of 
is het een vervalsing? 
Via een beeldscherm is 
meestal niet te zien of het 
poststuk of de postzegel 
op een albumblad echt is 
of bijvoorbeeld uitgeknipt 
uit een veilingcatalogus of 
een foto. Dat is alleen maar 
te controleren staande 
voor een kader. Maar als 
de inzender weet, dat de 
inzending pas een eind
beoordeling krijgt nadat 
de inzending in de kaders 
is bekeken, zal hij wel op
passen! 

In elk geval kan het via 
internet kennis nemen 
van inzendingen vooraf, 
zowel voor de bezoeker 
van een tentoonstelling 
als ook de juryleden een 
groot voordeel zijn. Heeft 
u toegang tot internet? 
Ga dan eens naar www. 
exponet.info. Klik op een 
willekeurige vlag en kijk 
eens naar de inzendingen. 
Eerst als kader met 16 
bladen (de internationale 
norm voor tentoonstel
lingsinzendingen) en dan 
per albumblad. Er gaat 
letterlijk een filatelistische 
wereld voor u open. En het 
jureren via internet? Zover 
zijn we in ons land nog 
niet, maar er wordt al wel 
over gesproken. 

NATIONAAL FIUTELISTISCH EVENEMENT IN 2013 

De 's-Hertogenbossche fi-
latelistenvereniging wil het 
voortouw nemen om in het 
voorjaar van 2013 (maart of 
april) een groots nationaal 
postzegelevenement te 
organiseren. Een Nationale 
postzegeltentoonstelling 
in verschillende catego
rieën, een grote postzegel-
beurs met gerenommeerde 
postzegelhandelaren en 
standhouders. Het ge
beuren zou plaats moeten 
vinden in de Brabanthallen 
te 's-Hertogenbosch. Ook 

jeugdige verzamelaars en 
exposanten zijn welkom. 
Het zou een bijzonder eve
nement moeten worden 
waarin de regioverenigin
gen zich kunnen profile
ren. De 's-Hertogenbossche 
filatelistenvereniging is 
nog in gesprek met de 
KNBF en in onderhande
ling met de Brabanthallen. 
Zodra meer informatie be
schikbaar is zal dit worden 
bekend gemaakt. 

Peter Teurlings 



POSTZECEl BOEKJES 
Samenstelling 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Australië 
Jaar van de Draak 
Op 10 januari verscheen in 
Australië een 60-centpost-
zegel ter gelegenheid van 
het Jaar van de Draak, het 
vijfde dier In de 12-jarige 
cyclus van de Chinese 
dierenriem. De zegel is ook 
verkrijgbaar in een $ 12.95 
kostend prestigeboekje. 
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jaar van de Draak 

Wenszegels 
Op 17 januari volgde een 
zestal 60-centpostzegels 
voor 'kostbare momenten': 
verjaardag, geboorte, 
feest, liefdesverklaring 
(twee stuks) en huwelijk. 
Vijf ervan zijn ook in een 
boekje per tien verkrijg
baar. De huwelijkszegel 
krijgt zelfs een prestige
boekje ($ 24.95)! 

Legendarische personen 
Elk jaar in januari geeft de 
Australische Post zegels 
uit, waarmee een aantal 
voor de kunst of cultuur 
van het land belangrijke 
figuren geëerd worden. De 
namen van de betrokke
nen worden altijd geheim 
gehouden tot de dag van 
verschijnen (20 januari), 
zodat ik ze hier nu nog niet 
kan melden. Wel is bekend 
dat ze vergezeld gaan van 
maar liefst acht boekjes 
(steeds tienmaal 60c) en 
één prestigeboekje 
($i9-95)-
Overigens, alle boek
jes met tien postzegels 
worden ook per twintig 
uitgegeven in een zoge
naamd chequeboek. Dus 
voor $ 120.00 per stuk. Ook 
zijn er - tegen een geringe 
meerprijs-sets van bij 
elkaar horende boekjes 
verkrijgbaar. De post wil 
wel! 

Canada 
jaar van de draak 
Canada liet het jaar van 
de Draak niet ongemerkt 
beginnen. Ook hier-op 
10 januari - enkele zegels 
die er de aandacht op ves
tigen. De zegel van $ 1.80 
is ook per zes in een boekje 
verkrijgbaar 

Diamanten Jubileum 
Het was op 6 februari 1952 
dat koning George VI stierf 
en opgevolgd werd door 
zijn dochter Elizabeth. Het 
is ook hier waarschijnlijk 
weinigen ontgaan dat zij 
nu haar diamanten jubi
leum viert. Canada kwam 
en komt met diverse spe
ciale uitgiften. Daarbij ook 
op 16 januari een boekje 
met tien portretzegels met 
de aanduiding P (sinds 16 
januari 61c). 

Elizabeth m vol ornaat met 
koninklijke mantel en tiara 

Permanente zegels 
Ook op 16 januari, vanwe
ge de tariefsverhogingen, 
nieuwe waarden van de 
serie jonge dieren: in vel
letjes, rollen en in boekjes. 
Het gaat daarbij om een 
drietal boekjes: zesmaal 
$ 1.05 met een kariboekalf, 
zesmaal $ 1.29 zeeduiker-
kuiken en zesmaal $ 1.80 
elandkalf. 

Het boek/e met dertig vlagzegels 

Canada's trots 
Het zien van de nationale 

vlag met het rode ahorn
blad als icoon doet bij 
menig Canadees het hart 
sneller kloppen. Op een 
vijftal nieuwe permanente 
zegels prijkt de vlag op 
een schip, rijdt een antieke 
bestelauto ermee rond, 
zwaait een muitjongetje 
ermee, draagt een judoka 
de vlag tijdens de Olympi
sche spelen en is een bob-
slee ermee beschilderd. 
De vijf zegels (alle met de 
P) zijn sinds 16 januari ver
krijgbaar in boekjes van 
tien en dertig stuks. 

Legendarische Afro-
Canadezen 
Op 1 februari versche
nen twee postzegels met 
portretten van zwarte Ca
nadezen die veel betekend 
hebben in de tijd na de 
afschaffing van de slavernij. 
John Ware als behendige 
cowboy en ondernemer en 

Twee van de drie zegels 
zijn in boekjes verkrijg
baar: zesmaal $ 1.05 met 
een zittende Van Gogh 
en zesmaal $1.80 met 
racende paarden. 

Daglelies 
Gele en oranje daglelies 
zijn een bekend ver
schijnsel in tuinen op het 
Canadese platteland. Door 
hybridisatie zijn heel wat 
variëteiten ontwikkeld. En
kele daarvan zijn te vinden 
op postzegels van 1 maart. 
Ze zitten ook allebei in een 
boekje van tien stuks 
($6.10). 

Denemarken 
Nordia 2012 
De postzegeltentoon
stelling Nordia, die 
afwisselend in één van de 
Scandinavische landen 
plaatsvindt, wordt van 2 
tot en met 4 november 

Ecuador 
ysani - ITT 
Op 20 september kwam 
een boekjespaar uit dat 
het project Ysani - ITT 
voor het voetlicht bracht. 
De regering zal olieborin
gen m het Ysani park in 
het Amazonegebied niet 
toestaan wanneer de inter
nationale gemeenschap 
voor financiële compen
satie zorgt. Het zijn fraaie 
boekjes van $ 5.00 met 
acht postzegels: tweemaal 
25,c 50c, 75c en $ 1.00. Een 
lustoord voor motiefverza-
melaars: schildpad, slang, 
hagedis, kikker, krokodil, 
alsmede een aantal exoti
sche vruchten en bloemen. 

Treinen 
Op 6 oktober volgde 
een tweetal boekjes met 
afbeeldingen van loco
motieven en stations. Ook 
weer met acht zegels in 

Viola Desmond als vechtster 
voor gelijke burgerrechten. 
Beide zegels zijn verkrijg
baar in boekjes van tien 
stuks. De zegels hebben de 
aanduiding P, het basis
tarief voor binnenlandse 
brieven (61c). 

Canadese kunst 
Een drietal postzegels 
gewijd aan beeldhouwer 
Joe Fafard verschijnt op 
23 februari. De in 1942 
geboren kunstenaar werkt 
tegenwoordig vooral met 
brons. Grote objecten 
(paarden, koeien) gaat hij 
niet uit de weg. 

De sculptuur 'Dear Vincent'staat 
op de zegel van $ 1 os 

Boek/e met de Far0-brug 

gehouden in het congres
centrum van Roskilde. Het 
thema dit jaar zijn brug
gen die mensen verbinden 
en samenbrengen. 
Op 4 januari verschenen 
twee postzegels met 
afbeeldingen van mar
kante Deense bruggen: 
de koningin Alexandrine-
brug die Kalvehave op 
Seeland met Koster op Mön 
verbindt (6.00 kr), en de 
Far0-brug tussen Seeland 
en Falster (8.00 kr). 
Van beide zegels zijn ook 
boekjes verkrijgbaar. Die 
bevatten elk tien zegels. 

Duitsland 
Robijn 
De weldadigheidszegels 
van dit jaar zijn ook weer 
in een boekje met tienmaal 
55c + 25c verkrijgbaar. Zo
wel de serie met normaal 
gegomde zegels als het 
boekje met de zelfklevers 
verschenen op 2 januari. 
Het thema van de serie 
is edelstenen. Dezegel 
in het boekje bevat een 
afbeelding van een rode 
edelsteen, de robijn. 

dezelfde samenstelling als 
de hierboven beschreven 
exemplaren. De oplage 
bedraagt 3000 paar. 

Tremen van Ecuador 



Faeröer 
Zeeanemonen 
Op 20 februari verschijnen 
op de Faeröer vier postze
gels met afbeeldingen van 
zeeanemonen. Het lijken 
bloemen, maar ze behoren 
tot de zogenaamde holte
dieren met tentakels om 
een prooi te verschalken. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. De inhoud 
ervan bestaat uit vier zelf
klevende zegels van 6.50 
en vier van 10.50 Deense 
kronen. 

Foto van een zeeanemoon 

Frankrijk 
Reliëfs 
Een boekje met zes 
reliëfkunstwerken uit 
verschillende perioden 
verscheen in Frankrijk op 
20 januari. De kunstwer
ken komen twee keer in 
het boekje voor. Het is een 
gemengde druktechniek: 
de ene helft in offset en 
de andere in rasterdiep
druk (gegraveerd in een 
laagje metaal). De laatste 
refereert aan de techniek 
die de ambachtslieden al 
sinds 1430 toepasten. 
De twaalf zegels hebben 
de vermelding'Lettre 
prioritaire 20g'. Het tarief 
hiervoor is nog steeds 
60c, zodat de prijs van het 
boekje op €7.20 komt. 

'De Griezels' en 'De Heksen'. 
De vier overige zegels  in 
een minivelletje  marke
ren de dertigste verjaardag 
vanDahls'DeGVR'(De 
grote vriendelijke reus). 
Al het spul is ook in een 
£11.47 kostend prestige
boekje te vinden. Het 
bevat behalve vier unieke 
zegelvelletjes (nominaal 
bij elkaar 110.52) ook het 
verhaal van zijn leven en 
een overzicht van zijn werk. 
Sinds kort rekent de En
gelse post bij de prestige
boekjes een toeslag boven 
de nominale waarde. 
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Meesterverteller Roald Dahl 

Groenland 
Europa 
De twee Groen landse 
Europazegels zijn vanaf 
7 mei ook in een boekje 
verkrijgbaar. Daarnaast 
verschijnt er dit jaar  op 
22 oktober  ook nog een 
kerstboekje. Beide bevat
ten zelfklevende zegels. 

Jersey 
Geschiedenis van de 
luchtvaart 
In 1975 gaf de post van 
Jersey een serie postzegels 
uit ter gelegenheid van de 

Kaaimaneilanden 
Pioniers 
Een viertal voor de ontwik
keling van de Cayman 
Islands belangrijke 
personen staan afgebeeld 
op een op 11 november 
verschenen postzegelserie. 
Uitgangspunt bij de keuze 
was dat ze al tenminste 
tien jaar geleden overle
den moesten zijn. Voor 
een volgende serie worden 
nu al weer suggesties 
ingewacht. 
De vier zegel zijn ook per 
zes in boekjes verkrijg
baar. Afgebeeld zijn een 
verloskundige (20c), een 
scheepsbouwer (25c), een 
verpleegster (75c) en een 
inspecteur bij de politie 
($1.50). 

Pasen 
Eén dag later, 16 maart, 
volgt een boekje met vier 
paaszegels. 

Roemenië 
Kerstboekje 
Meldde ik in het decem
bernummer  rijkelijk laat 
d u s  het op 24 maart ver
schenen paasboekje van 
Roemenië, nu kom ik nog 
met het kerstboekje van 
dit land op de proppen. 
Het verscheen op 18 no
vember met de serie in één 
blok van vier en vier maal 
een velletje met één zegel. 
Bovendien bevindt zich in 
het boekje een kerstkaart 
met op de voorzijde een 
zelfklevende zegel voor 
de frankering. Alle zegels 

Het vlinderboekje van NoordKorea 

Korea Noord 
Vlinders 
Een zestal kleurige vlinders 
spreidt de vleugels in een 
op 25 januari verschenen 
Koreaans postzegelboekje. 
Het gaat daarbij om zegels 
van 30,70,90 en 120 won, 
en twee vignetten. De ver
koopprijs is 324 won, dus 

Kaft van het Franse boekje met reliëfkunstwerken 

Het bekende Marianne 
boekje heeft sinds januari 
weer een nieuwe tekstvari
ant: La Portail du Timbre. 

GrootBrittannië 
Roald Dahl 
Kinderen zijn er al ruim 
veertig jaar mee opge
groeid en ook volwassenen 
hebben genoten van de 
boeken van Roald Dahl. Op 
10 januari kwam de Britse 
post met een tien waarden 
tellende serie postzegels, 
waarin het werk van 
deze populaire schrijver 
centraal staat. Op zes ervan 
staan titels die ook veel 
Nederlandse lezers over
bekend zijn: 'Sjakie en de 
chocolade fabriek', 'De fan
tastische meneer Vos', 'De 
Reuzenperzik', 'Mathilde', 

50e verjaardag van de RAF. 
Dit jaar, op 9 maart, komt 
nummer 11 in de reeks die 
de geschiedenis van de 
luchtvaart illustreert. Het 
worden zes postzegels, 
plus  en daar gaat het 
ons om  een prestige
boekje met postzegelvel
letjes, fraaie afbeeldingen 
en de geschiedenis van 
jersey Airport. Deze lucht
haven viert dit jaar z'n 75e 
verjaardag. 

jersey geeft de laatste tijd één 
prestigeboekje per jaar uit 

14 won boven de nominale 
waarde. Er is ook een on
geperforeerde versie van 
het boekje. 

Kroatië 
Valentijnsdag 
Kroatië kwam op 1 febru
ari met een boekje ter 
gelegenheid van Valen
tijnsdag. Het bevat vier 
postzegels. 

Flora 
Al sinds jaren verschijnt er 
een drietal boekjes met af
wisselend aspecten van de 
Kroatische fauna en flora. 
Dit jaar is de flora aan de 
beurt. Afgebeeld op de 
zegels zijn voorjaarsbloe
men. Verschijningsdatum 
is 15 maart. 

hebben de waarde van iL. 
Er zijn 1000 boekjes 
vervaardigd. Net als het 
paasboekje is dit ook 
weer een luxe uitgevoerd 
boekwerk met een hoge 
nominale waarde. Ik 
heb begrepen dat alleen 
enkele Roemeense han
delaren de mogelijkheid 
hadden ze bij de post te 
kopen. Ook dat maakt ze 
er niet goedkoper op. 

Het Roemeense kerstboekje 

Rusland 
Mikhail Vasilyevich 
Lomonosov 
Ter gelegenheid van de 
300e geboortedag van 
de veelzijdige Russische 
wetenschapper en dichter 
Lomonosov, verscheen er 
op 17 november een blokje 
met één zegel van 100R. 
Een onbekend aantal van 
deze blokjes werd ook 
verwerkt in een prestige
boekje met informatie over 
Lomonosov in het Russisch 
en het Engels. 

De grote staatsuniversiteit in 
Moskou IS sinds 1940 genoemd 

naar Lomonosov. Ook een super
computer, ontwikkeld m deze 
universiteit, kreeg zijn naam 

Slovenië 
Kerst en Nieuwjaar 
Omdat de Sloveense post 
rijkelijk laat haar bulletin 
verstuurde, kan ik nu pas 
de kerst en nieuwjaars
boekjes van 25 november 
jl. melden. Beide bevatten 
acht Azegels (= 27c) en 
vier Czegels (= 40c). Sym
pathiek is dat de post de 
tarieven aardig verlaagd 
heefti Een binnenlandse 
brief kost nu 27c, eerder 
29c. Post naar het buiten
land kost nu 40c, eerder 
44c. 

Thailand 
Boekje met boekjes 
In Australië kennen ze deze 
ook. Ze heten er cheque
boek: tot een groter boek
werk gebundeld geheel 
van twintig boekjes. Met 
een eigen kaft. 
Sinds 10 mei van het 
vorig jaar biedt Thailand 
ze ook aan. Het gaat om 
losse boekjes met tien 
zelfklevende zegels van 3 
baht. Het zijn permanente 
zegels met als afbeelding 
een tekeningetje van een 
gehelmde postbode. Deze 
boekjes zijn los verkrijg
baar, prijs dus 30 baht, 
maar voor veelplakkers 
zijn er ook boekjes met 
twintig stuks, dus 600 
baht. 

Befaamde stranden 
Veel ook bij Nederlanders 
geliefde Thaise stranden 
(Maya Beach, Eiland Pan
yee, Pattaya, enz.) staan 
afgebeeld op de tien 15 
bahtzegels in een op 27 
mei uitgegeven postzegel
boekje. De zegels versche
nen al op 10 mei in een vel
letje. Het zijn zogenaamde 
7Eleven uitgaven van de 
Thaise post, die vrijwel 
uitsluitend verkrijgbaar 
zijn bij filialen van deze 
supermarktketen. 



HOE VROEGER 
VERANDERDE IN NU 
Unieke stedencollectie met veel extra's 
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NOORTJE KRIKHAAR, WEESP 

Bij stedentrips denicen veel mensen aan Barcelona, 

Madrid of Berlijn. Maar Nederland heeft ook veel te 
bieden als het om steden gaat. Waarom het vliegtuig 
in als je met de fiets, trein of auto ook plaatsen met 

opvallende gebouwen, traditionele markten en 

gezellige tenassen kunt bereiken? 

In 2005 bracht (toen nog) 
TPG Post de eerste postzegels in 
de reeks 'Mooi Nederland' op de 
markt. Deze postzegelvelletjes 
met elk vijf identieke postzegels 

van 39 eurocent lieten steeds 
een denkbeeldig landschap met 
karakteristieke elementen van 
een plaats in Nederland zien. De 
aftrap was voor de oudste stad 

I 

Mooi Nederland: steden t/m heden 
kan worden besteld bij PostNL Collectclub, Postbus 

30051,9700 RN Groningen. Een abonnement kost per stad € 9,95 
(exclusief € 2,50 verpakkings- en verzendkosten). U krijgt elke 
twee maanden een stedenpakket met twee postzegelvelletjes, 
twee albumbladen, twee gefrankeerde ansichtkaarten (met de 
oorspronkelijke postzegel Mooi Nederland van die stad) en een 
stadsplattegrond met wandelroute. De bijbehorende band krijgt u 
gratis na drie zendingen, inclusief de luxe cassette. 
Kijk voor meer informatie op PostNL.nl of DAVO.nl/nl/steden 

van Nederland, Nijmegen; onmid
dellijk gevolgd door het dorpje 
Nederland in Overijssel. 
In dat jaar kregen ook Rotterdam, 
Weesp, Goes, Monnickendam, 
Amsterdam, Bolsward, Roermond 
en Papendrecht een eigen 
postzegelvel. Zes jaar later staan 
veel steden uit de reeks Mooi 
Nederland opnieuw op post
zegelvelletjes: nu in de serie Mooi 
Nederland: steden t/m heden. Op 
twee albumbladen en met twee 
velletjes met drie persoonlijke 
postzegels wordt teruggekeken 
naar het verleden en het heden. 
Het is boeiend om te zien hoe 
vroeger veranderde in nu. Twee 
ansichtkaarten, voorgefrankeerd 
met de oorspronkelijke post
zegel uit de serie Mooi Nederland, 
en een wandelroute langs de 
bezienswaardigheden van de stad 
maken het pakket Mooi Neder
land: steden t/m heden compleet. 
In 2on kwamen Nijmegen, Goes 
en Amsterdam aan bod. In 2012 
wordt de reeks vervolgd met 
Weesp, Rotterdam en Bolsward. 
De postzegels zijn ontworpen 
door Ingmar Birza. 

Provinciezegels 
De serie Mooi Nederland waarop 
Mooi Nederland: steden t/m 
heden is gebaseerd, kwam na de 
reeks Provinciezegels van 2002. 
In dat jaar gaf (toen nog) PTT 
Post zogenoemde Verrassings
postzegels uit. Aan elke provincie 
werd een postzegelvelletje met 
twaalf postzegels gewijd. PTT Post 
speelde daarmee in op de grote 
aandacht voor de eenwording 
van Europa en wilde met deze 
postzegels de regionale diversi
teit, cultuur en identiteit in Ne
derland benadrukken. Het eerste 
velletje provinciepostzegels werd 
op 12 maart 2002 aangeboden 

aan Ed Nijpels, toen Commissaris 
van de Koningin in Friesland. Hij 
reageerde enthousiast: "Fryslan 
op de kaart, Fryslan nu ook op 
de post". De provinciepostzegels 
waren een groot succes. 

Drie jaar later liet TPG Post op
nieuw zien hoe bijzonder het land 
is waarin we wonen. De eerste 
serie Mooi Nederland werd uitge
geven. Esther de Vries tekende in 
2005 voor het ontwerp. Zij maakte 
zelf de foto's van gebouwen, plek
ken en voorwerpen die zij m de 
postzegelvelletjes verwerkte. Ont
werpbureau Ping-pong Design 
maakte het jaar daarop gebruik 
van de zogenaamde collagetech
niek, waardoor veel beeldelemen
ten van de stad in één beeld kon
den worden gevangen. Sittard, 
Leiden, Woudrichem, Vlieland, 
Enkhuizen, Zutphen, Schoonho
ven, Deventer, Zwolle en Kampen 
passeerden de revue. Vele steden 
en de ontwerpers Overburen, 178 
aardige ontwerpers, bureau Silo, 
bureau Ontwerpwerk en Studio 
Tint volgden. In 2012 wordt een 
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http://PostNL.nl
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lets andere koers gevaren dit)aar 
staan er vijf buitenplaatsen op de 
postzegelvellen Mooi Nederland 
De postzegels worden alleen 
verkocht in de plaatsen die op de 
postzegel staan of bij de Collect
club Op de jaarlijkse verzamel
vellen krijgen alle postzegels een 
plaats 

Nijmegen 
De serie Mooi Nederland wordt 
nu stevig verankerd in de pak
ketten MOOI Nederland steden 
t/m heden Neem bijvoorbeeld 
Nijmegen Het centrum van deze 
meer dan tweeduizend jaar oude 
stad werd m 1944 verwoest door 
een bombardement De Geal
lieerden vergisten zich en zagen 
Nijmegen voor Kleef aan De Sint 
Stevenskerk bleef overeind en dat 
inspireerde Gradus van Nimwe
gen tot een carnavalskraker met 

onder andere de tekst 'Al mot 
ik kruupen, op bloote voeten 
goan, ik wil nog een keer de Sint 
Steven heuren sloan' Nijmegen 
verandert tijdens het carnaval m 
Knotsenburg en ook tijdens de 
Vierdaagse loopt een feestvie
rende massa door de straten rond 
de Grote of Sint Stevenskerk Deze 
kerk is al eeuwen het middelpunt 
van de oude marktstad Nijmegen 
De kanunnikenhuizen aan het 
Stevenskerkhof werden in 1970 

m oude stijl herbouwd Maar 
andere historische stadsdelen zijn 
definitief verdwenen Gradus van 
Nimwegen blijft mild "Alles is 
afgebroken, geen huus is blieven 
stoan, moar een ding dat is zeker, 
mien hart blief voor je sloan" 

Goes 
Goes ontsnapte in 1953 aan de 
Watersnoodramp Zandzakken 
hielden de dijken rond deze 
stad overeind De Grote of Maria 
Magdalenakerk staat daardoor 
nog overeind Al was dat in het 
verleden ook een dubbeltje op 
zijn kant een onvoorzichtige 
loodgieter zorgde er in 1618 voor 
dat een deel van deze kerk m 
vlammen opging Door geldge
brek IS die schade nooit hersteld, 
maar de kerk blijft indrukwek
kend Het transept (dwarsbeuk) 
aan de noordkant behoort zelfs 
tot de vijf mooiste van Nederland 

Weesp 
Al zijn de vele bierbrouwerijen, 
jeneverstokerijen en brandewijn

branders uit Weesp verdwenen, 
de talloze gebouwen uit die tijd 
en de vele kroegen maken het 
gemis goed Wie liever alcoholvrij 
drinkt, kan aan de chocolademelk 
Coenraad Johannes van Houten, 
de uitvinder van cacaopoeder, 
vestigde in dit vestmgstadje de 
beroemde fabriek die zijn naam 
draagt Dankzij de cacao van Van 
Houten werd chocolademelk een 
volksdrank Weesp groeide mee 
m de polders rond het stadje wer
den nieuwe woonwijken gebouwd 
om alle werknemers onderdak te 
verlenen 

De foto's van vroeger en nu en 
deze en andere feitjes maken Mooi 
Nederland steden t/m heden tot 
een kijken leesalbum Een mooie 
aanvulling op de collectie Mooi 
Nederland Ga ook eens zelf kijken 
aan de hand van de bijgevoegde 
stadswandelingen 
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INTERNATIONALE JAAR VAN DE CHEMIE 2011 

Dragana Caldrmoski 
en Poeja Lachman van 
het Hofstad Lyceum in 
Den Haag zijn als beste 
Nederlandse leerlin
gen (leeftijdcategorie 
1518) geëindigd m een 
internationale postzege
lontwerpwedstrijd over 
de relatie scheikundecul
tuur in eigen land. Om 
dit feit te vieren heeft de 
KNCVSectie Scheikunde 
Onderwijs (SSO) besloten 
hun ontwerp uit te bren
gen als officiële postzegel. 
Deze unieke postzegel is 
vanaf heden verkrijgbaar 

bij de KNCV www.kncv.nl. 
via deze online winkel of 
op de stand tijdens diverse 
congressen. 
De ontwerpwedstrijd werd 
georganiseerd door het 
Committee on Chemis
try Education (CCE) van 
lUPAC in het kader van het 
Internationale Jaar van de 
Chemie 2011. Leerlingen 
stuurden hun ontwerpen 
met een beschrijving hier 
naartoe. De (internatio
nale) jury gaf commentaar 
op de indeling en de 
'volheid' van het ontwerp, 
maar waardeerde het 

i\m\jmm\ 

gebruik van 'onze' Vincent 
van Gogh. De beschrijving 
van Poeja en Dragana op 
hun ontwerp: "Van Gogh 
used in his paintings a 
yeilow dye with cadmium 
powder. When the sun or 
other ultraviolet rays 
collimated to the pain
ting, it turned the yellow 
color into a brown, green 
color. This gave the pain
ting his natural color!" 

VINKEL HEEFT 'POSTZEGELPRIMEUR' VOOR MAASDONK 

Stichting de Vinkelse 
molen (www.vinkelsemo
len.nl) heeft 200 speciale 
postzegels laten drukken. 
Op de zegels staat een 
foto van molen De Zwaan 

die eind jaren vijftig is 
gemaakt. De postzegels 
zijn een bedankje voor de 
ongeveer 150 vrienden van 
de Vinkelse molen. Deze 
mensen zijn voor € 20 per 

jaar vriend en worden in 
ruil daarvoor op de hoogte 
gehouden van de verrich
tingen van de stichting. 
De postzegels zijn inde 
kringloopwinkel aan de 
Lindelaan in Vinkei ook 
los verkrijgbaar. De zegels 
zijn uniek in de gemeente. 
"Zolang het tegendeel 
niet is bewezen, noe
men we het de eerste 
Maasdonkse postzegel", 
grapt Ebert van Wanrooij 
van Stichting de Vinkelse 
molen. De zegels zijn echt 
te gebruiken en de vraag 
ernaar is volgens hem 
groot. 

:♦ 

> :L_i 2012 > 

T 
a 
Z 
o 
m 

•(_»2012 > ;^_.2012 > 

: 1lfcdti i a t i d ; N ö d t i i l a i i i 
\t ry \*r r\ 

: i_i20i2 > Ii 2012 > 

L" r> ' ir ^ 
!♦ ^ h > \ 
'y^ 2012 > :t_. 2012 > 

DEN HELDER KUST DE ZEE 

"Den Helder kust de zee" 
wordt dit jaar het thema 
om den Helder landelijk 
in het zonnetje te zetten. 
Later dit jaar in augustus 
verschijnt een eerste

dagenvelop hiervan. De 
persoonlijke postzegels 
zijn verkrijgbaar bij de 
Helderse postzegelhan
del. Meer info: 
www.filateliehpz.nl 

HOSPICE NIJKERKZEGELS 

Hospice Nijkerk verkoopt 
zowel decemberzegels als 
gewone postzegels. De 
decemberzegels kosten 
€5 per vel, de reguliere 
zegels €6 per vel. Er zijn 
tien postzegels op een vel. 
Door het aanschaffen van 

deze bijzondere zegels 
wordt het hospice onder
steund. Alle postzegels zijn 
te bestellen via de website 
van het hospice: 
www.hospicenijkerk.nl. 

NU TE KOQB! 

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

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

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

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

WESTLANDSE 
CHRYSANTZEGEL 

De vierde postzegel 
m de serie 'West
lands Mooiste'werd 
afgelopen december 
gepresenteerd door 
Postzegelvereniging 
Monster. Tijdens 
de contactavond 
van de vereniging 
presenteerde Horti 
Fair voorzitter Ewald 
van Vliet de nieuwe 
postzegel met een 
chrysant. Ook de 
kweker van de be
wuste chrysant op de 
postzegel was hierbij 
aanwezig. In de serie 
Westlands Mooiste 
verschenen eerder 
druiven, tomaten 
en een orchidee op 
zegel. Meer info: 
nkeijzerOkabelfoon.nl. 
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BOEKEN PLANK 

'DIE WELT DES ANSICHTSKARTENSAMMELNS' 

'Die Welt des Ansichts-
kartenammelns' is een 
handzaam staand boekje 
in pocketformaat (15 x 21 
cm) uit de serie 'Ratgeber 
für Briefmarkensammler'. 
De zevende editie alweer. 
Eerdere deeltjes luiste
ren naar 'Augen auf bei 
Kauf und Tausch', 'Echt 
oder falsch?','Literatur 
sammeln-Bibliotheken 
pflegen', 'Faszination 
Schreiben', 'Alles was der 
Sammler braucht'. Het zijn 
praktische boekjes die 
met de bekende Duitse 
'Gründlichkeit' geen 
aspect van het onderwerp 
overslaan. Hoofdstukken 
als 'geschiedenis', 'waar te 
vinden', 'hoe te bewaren', 
'prijzen', 'veilingen', 'druk' 
en 'tentoonstellen' (en dan 
ben ik nog niet volledig) 
worden op overzichte
lijke en informatieve wijze 
behandeld. Voor wie de 
Duitse taal (een beetje) 
machtig is, bieden deze 
deeltjes een schat aan 
praktische informatie, 
zowel voor de beginnende 
als voor de gevorderde 
verzamelaar. Het boekje 
is geschreven vanuit het 
Duitse perspectief, wat 
met name herkenbaar 
is in de historie van de 
prentbrief kaart, maar dat 
doet aan de leesbaarheid 
en de informatieve waarde 
niets af. Erg praktisch 
is het onderwerp met 
'steekwoorden' waar de 
geïnteresseerde lezer snel 
alle relevante aspecten/ 
onderwerpen van het ver
zamelen van prentbrief-
kaarten kan opzoeken. 
Ook de literatuuropgave is 
erg handig. 

Hoewel het verzamelen 
van prentbrief kaarten niet 
zo oud is als het verza
melen van postzegels, 
scheelt het niet veel, want 
de eerste prentbriefkaar-
ten en hun voorlopers 
dateren van het midden 

van de 19e eeuw. Tussen 
1900 en 1914 was er sprake 
van een ware hausse in 
de belangstelling die na 
de Eerste Wereldoorlog 
wat wegebde. Momenteel 
beleeft het verzamelen 
van prentbriefkaarten 
weer een opleving. Evenals 
postzegels zijn prentbrief
kaarten stille getuigen 
van het recente verleden 
en tevens dragers van ons 
culturele leven die in hun 
compacte verschijnings
vorm dikwijl meer te zeg
gen hebben dan een flink 
stuk tekst vermag. 

De eerste voorlopers van 
de prentbriefkaarten zijn 
de zgn. 'open' kaarten. Dit 
waren kaarten met mede
delingen die via de post 
werden bezorgd zonder 
dat ze waren dichtge-
vouwen of in een envelop 
gestoken. De papieren 
envelop kwam trouwens 
pas in 1835 op de markt. 
Iedereen die het wilde kon 
dus meelezen. Als eerste 
voorbeeld van de verzen
ding van open mededelin
gen geldt de 'Petite Poste' 
van Parijs (1777), waarvan 
helaas geen stukken 
meer voorhanden zijn. 
Minder dan 100 jaar later 
was de open mededeling 
door de posterijen van 
veel landen officieel als 
communicatiemedium 
geaccepteerd. Oostenrljk-
Hongarije voerde als 
eerste de briefkaart in op 
1 oktober 1869. Nederland 
volgde in 1871. In de jaren 
daarop volgden de meeste 
landen dit voorbeeld. De 
eerste afbeeldingen op 
briefkaarten vinden we bij 
kaarten die door verte
genwoordigers werden 
gebruikt en die daarmee 
hun bezoek aankondig
den. Regelmatig werden 
deze kaarten verlevendigd 
met een afbeelding van 
het product of bedrijf, dat 
werd vertegenwoordigd. 

Ook uitnodigingen werden 
dikwijls voorzien van een 
afbeelding. De oudste 
briefkaart waarvan één 
kant in zijn geheel door 
een afbeelding in beslag 
werd genomen, dateert 
van 1866. Dit soort kaarten 
zijn als de echte voorlopers 
van de prentbriefkaart 
te beschouwen. Na de in
voering van de briefkaart 
door de officiële postad-
ministraties werd het in de 
jaren zeventig en tachtig 
van de 19e eeuw gelei
delijk aan toegestaan, 
dat ook briefkaarten van 
particuliere makelij aan 
het postverkeer konden 
deelnemen, mits zij maar 
aan de voorschriften vol
deden. In Duitsland werd 
dit in 1872 toegestaan. Dit 
was natuurlijk het begin 
van het afbeelden van 
allerlei voorstellingen op 
briefkaarten en daarmee 
komen we een grote stap 
dichter bij het ontstaan 
van de prentbriefkaart. 
De productie van de echte 

prentbriefkaart nam pas 
een grote vlucht vanaf 
ongeveer 1887 en alles wat 
van voor die tijd dateert, 
valt in feite onder de 
benaming 'vroege prent
briefkaarten' of voorlo
pers, maar erg scherp zijn 
deze grenzen niet. Voor de 
vervaardiging van prent
briefkaarten zijn allerlei 
druktechnieken gebruikt. 
Het begon met steen-, 
koper- en staaldruk. Later 
werden meer geavanceer
de technieken als lichtdruk 
en offset gebruikt. Er 
ontstond als het ware een 
concurrentieslag bij de 
producenten wie de mooi
ste kaarten kon fabriceren 
in vele bonte kleuren. 
Ondanks deze vloed aan 
fraaie kaarten, was het 
aantal verzamelaars in het 
begin nog gering. De be
langstelling van die kant 
zou pas in de loop van de 
negentiger jaren ontstaan. 
Tot in de twintiger jaren 
van de vorige eeuw waren 
afbeeldingen en foto's 

in kranten schaars en 
prentbriefkaarten hadden 
dus een niet onbelangrijke 
informatieve functie voor 
het publiek. Gebrek aan 
grondstoffen en de op
komst van nieuwe commu
nicatiemiddelen leidden 
na de Eerste Wereldoorlog 
tot een duidelijke neer
gang in de belangstelling 
voor de prentbriefkaart. 
De dertiger en veertiger 
jaren zorgden voor een 
opleving toen er kaar
ten met filmacteurs en 
andere beroemdheden 
op de markt verschenen. 
Tegenwoordig worden 
de kaarten gezocht door 
thematici en zijn de oude 
kaarten in trek uit nostal
gische overwegingen of 
vanwege hun historische 
boodschap. 

'Die Welt des Ansichtskar-
tensammelns' 
door Thomas Fürst en 
Günther Formery 
Phil Creativ Verlag & 
Agentur. 
2011. ISBN: 978-3-932198-
91-5. 
€ 17,60 exclusief verzend
kosten. 
www.phil-shop.de 
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Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
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Ter gelegenheid van het uitbrengen van de duizendste editie 
van uw maandblad Filatelie heeft de stichting een eigen 
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COMPUTERHELDEN UIT HET VERLEDEN 
STEVEN PAUL JOBS 

Opkomst, ondergang en herrijzenis van Apple Computers 
WOBBE VEGTER, BELLVILLE, ZUID AFRIKA 

Steven Paul Jobs (2) werd geboren 
op 24 februari 1955 in San Fran
cisco. Zijn biologische ouders, 
twee jonge studenten, besloten 
hem voor adoptie op te geven. 
Hij werd opgevoed door zijn 
adoptieouders Paul en Clara Jobs 
in Mountain View, Californië, waar 
hij ook naar school ging. Omdat 
Steve zich niet gelukkig voelde in 
Mountain View, verhuisden zijn 
ouders naar Los Altos in Californië, 
waar Steve op de Homestead High 
School zijn middelbare schoolop
leiding volgde. 

Opleiding en vroege carrière 
Tijdens zijn middelbare school
opleiding volgde jobs naschoolse 
lezingen in elektronica bij 
Hewlett-Packard (HP) in Palo 
Alto, Californië. Hierdoor werd 
hij aangemoedigd om William 
Hewlett, medeoprichter van HP, 
te vragen om een paar reserve 
elektronische onderdelen die hij 
nodig had voor zijn schoolproject. 
Hewlett-Packard beloonde de 
veelbelovende jongeman en bood 
hem vakantiewerk aan tijdens de 
zomer. Hier ontmoette hij in 1971 
een jonge elektronicatechnicus: 
Steve Wozniak (3). Wozniak - die 
door iedereen "Woz" of "de Woz" 
werd genoemd - was vijf jaar 
ouder dan de 16-jarige jobs. Beide 
Steves hadden hetzelfde gevoel 
voor humor en ze vonden het 
allebei leuk om anderen een poets 
te bakken. 
In 1972, na zijn eindexamen 
middelbare school, begon jobs 
aan een studie natuurkunde en 
literatuur aan het Reed College 
in Portland, Oregon. Maar hij 
verloor al snel zijn belangstelling 
en na één kwartaal gaf hij er de 
brui aan. Wel mocht hij tot het 

Op 5 maart 1975 kwam een klein groepje techneuten, 
computerenthousiastelingen en -hobbyisten voor het 

eerst bij elkaar in een kleine garage in Menio Park, 

Californië. De groep zou bekend komen te staan als 
de Homebrew Computer Club. Twee maanden eerder, 
in januari 1975, had het blad Popular Electronics de 

Altair 8800 op haar frontpagina vertoond met de 
intrigerende tekst "Eerste minicomputer wedijvert met 

commerciële modellen". Deze machine was gebouwd 
door Ed Roberts (1) en werd verkocht voor $379. Alhoewel 

de Altair verkocht werd zonder programma, keyboard 
en beeldscherm, herkenden de leden van de Homebrew 
groep onmiddellijk wat het was, een echte computer. En 

zij waren erop gebrand om er een in handen te krijgen, 
of zelfs nog beter, hun eigen exemplaar te bouwen. Een 
jaar later kwam de Apple I beschikbaar voor het publiek 

tegen een paar honderd dollar. De personal computer 
,tt revol utie was begonnen. 

einde van het jaar op de campus 
blijven. Hierdoor werd hij in staat 
gesteld om voor hem interes
sante colleges bij te wonen, zoals 
filosofie en kalligrafie. Dit laatste 
onderwerp leidde tot jobs' latere 
opmerking "Als ik nooit die ene 
cursus had bijgewoond, zou de 
Mac nooit verschillende letterty
pes en proportionele spattering 
hebben gehad." 

In 1974 keerde )obs terug naar 
Californië en kreeg een parttime 
baan als technicus bij Atari, dat 
spelletjes produceerde voor de 
videomarkt. Zijn doelstelling was 
om genoeg geld te sparen, zodat 
hij een spirituele reis naar India 
zou kunnen maken. Dat lukte 
hem in een paar maanden en hij 
vertrok samen met een vriend uit 
zijn studietijd naar India. Toen hij 

ziek werd van dysenterie, moest 
hij terugkeren naar de Verenigde 
Staten. Inmiddels was hij boed
dhist geworden, liep op sandalen 
en hij had zich kaal laten scheren. 
Hij kreeg weer een baan bij zijn 
oude werkgever Atari waar hij een 
circuitboard moest ontwerpen 
voor het spelletje Breakout. Atari 
bood hem $100 voor elke elektro
nische chip die hij kon elimineren 
uit de machine. Omdat Jobs niet 
zo heel veel van circuitboard ont
werpen afwist, nam hij contact op 
met zijn oude vriend, de Woz, die 
nog steeds voor HP werkte. Ze be
sloten de bonus van Atari samen 
te delen als Woz bereid was jobs 
te helpen. Wozniak presteerde 
het om het aantal chips met maar 
liefst 50 te verminderen, jobs gaf 
zijn vriend $350 en vertelde hem, 
dat Atari hem slechts een bonus 
van $700 had uitbetaald. De rest 
van het bedrag hield hij voor 
zichzelf. Nog een product van hun 
samenwerking was de 'blauwe 
doos' telefoon, een illegaal ap
paraat dat iemand in staat stelde 
om kosteloos langeafstandsop-
roepen te maken en dat jobs zelfs 
aan een paar klanten had weten 
te verkopen. 

Start Apple Computers 
Bij de Homebrew Computer Club 
luisterden beide Steves met 
grote interesse naar de discussies. 
Toen daar de eerste Altair werd 
getoond, zette dit Jobs aan het 
denken hoe je zelf een computer 
zou kunnen bouwen en deze aan 
het publiek verkopen, want hij 
voorzag een groeiende belang
stelling. Wozniak's belangstel
ling lag vooral in de elektronica 
van het nieuwe apparaat. Woz 
realiseerde zich, dat hij al eerder 
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iets dergelijks gebouwd had. Hij 
had zijn eerste poging tot een 
microcomputer aan zijn leiding
gevenden bij Hewlett-Packard 
laten zien, maar zijn machine 
werd afgewezen, omdat men 
het geen toepasselijk product 
vond voor HP. Toen de Woz Jobs 
vertelde, dat hij ook wel zo'n 
computer kon bouwen, spoorde 
Jobs hem aan eerst een werkend 
model te maken, zodat hij ze kon 
gaan verkopen. Wozniak vertelde 
later hoe hij op 29 juni 1975 voor 
de eerste keer een letter op een 
keyboard intypte, waarna dit op 
een scherm zichtbaar werd. "Elke 
computer vóór de Apple I had een 
frontaal paneel met schakelaars 
en lichtjes. Elke computer daarna 
had een keyboard en een beeld
scherm." Wozniak had ook de 
BASIC programmeertaal voor zijn 
machine geschreven. Toen hij het 
eindresultaat liet zien bij Home
brew, was iedereen erg onder de 
indruk. Jobs kwam aan met een 
naam voor de nieuwe computer: 
Apple. Hij had een naam uitge
kozen die alfabetisch vóór Atari 
in het telefoonboek zou voorko
men. Jobs was zich onmiddellijk 
bewust van de interesse die de 
machine opriep en hij probeerde 
zijn vriend ervan te overtuigen 
samen met hem een nieuw bedrijf 
op te zetten om Apple computers 
te produceren. De eerste Apple 
was vrij primitief: er zat geen kast 
omheen, geen keyboard en geen 
elektriciteitsaansluiting. Kopers 
moesten zelf de basismachine 
koppelen aan een keyboard en 
een scherm, alsook een transfor
mator, maar de echte hobbyist 
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had daar geen bezwaar tegen 
- hij kon nu tenminste de hand 
leggen op een echte computer. 
Wozniak aarzelde om zijn veilige 
baan bij HP op te geven, maar 
uiteindelijk stemde hij toe om sa
men met Jobs het Apple Computer 
bedrijf op te richten, terwijl hij 
ondertussen zijn baan bij HP aan
hield. De grappenmakers kozen 1 
april 1976 als stichtingsdag voor 
het nieuwe bedrijf. Het logo (4) 
was gebaseerd op de bedrijfs
naam en het woord "byte". Om 
de noodzakelijke materialen te 
kunnen betalen voor het bouwen 
van hun Apples, verkocht Jobs zijn 
Volkswagen Microbus en Wozniak 
verkocht zijn twee HP calculators. 
Dit gaf hun een beginkapitaal 
van $1.300 voor de nieuwe firma. 
Vervolgens benaderde Jobs een 
plaatselijke handelaar in elektro
nische apparatuur en onderdelen 
Byte Shop om de Apple aan een 
groter publiek te verkopen dan 
alleen de leden van Homebrew. 
Byte Shop plaatste een bestelling 
van 50 computers - en de nieuwe 
zaak stond op poten, want met 
deze bestelling op papier konden 
zij het broodnodige krediet van 
hun toeleveranciers krijgen. Na 29 
dagen leverde Jobs de 50 Apple 
computers af die ze verkochten 
voor $666. 

Derde medeoprichter 
Behalve de twee Steves was er 
aanvankelijk nog een derde op
richter betrokken: Ronald Wayne. 
Wayne was ongeveer twintig jaar 
ouder dan Jobs en Wozniak, maar 
was bereid het nieuwe Apple 
bedrijf te sponsoren voor $500. 

In ruil daarvoor ontving hij een 
10% aandeel in de firma. Maar, 
nadat hij het eerste Apple logo 
had getekend en het handboek 
voor de Apple I had geschreven, 
zag hij weinig toekomst in de 
nieuweling. Twaalf dagen na de 
oprichting van Apple verkocht hij 
zijn aandeel weer terug aan beide 
Steves voor $800 - een ietwat 
ongelukkig besluit aangezien het 
vandaag zo'n $35 miljard waard 
zou zijn geweest. Tegenwoordig 
(2011) leeft Wayne van een klein 
overheidspensioen en hij ver
koopt postzegels (I) om wat extra 
inkomen te hebben. 

Apple II 
Tegen het einde van 1976 begon 
Wozniak aan de volgende versie 
van hun computer Apple II (5a, b). 
Op deze postzegel is het vroege 
Apple logo te zien op het scherm, 
de diskdrive en het keyboard. 
Onderaan de zegel staat in minus
cule lettertjes: "Apple II Personal 
Computer becomes available to 
Individuals, streamlining home 
offices. 1977" 
De Apple II was ook weer een 
computer voor algemeen gebruik, 
maar inclusief een aansluiting 
voor een keyJJoard en een kleu
renscherm. Het was een indruk
wekkende machine. Datzelfde 
jaar had Jobs uiteindelijk Woz 
weten te overtuigen om zijn 
baan bij NP op te geven en zich 
volledig aan Apple te wijden - hij 
werd Vicepresident Onderzoek & 
Ontwikkeling, met Jobs als CEO. In 
1977 adverteerde Apple de nieuwe 
Apple II in Playboy, duidelijk blijk-
gevend van Apple's voornemen 
om nationale belangstelling te 
krijgen. Jobs wilde zijn computers 
niet alleen aan computerfans 
verkopen, maar ook aan het 
publiek. Waar Wozniak verant
woordelijk was voor het techni
sche ontwerp, was het Jobs die 
zich realiseerde, hoe essentieel 
de marketing zou zijn. Hij was 
ook verantwoordelijk voor hoe de 

Apple II eruitzag: een crèmekleu
rige plastic kast die er heel anders 
uitzag dan de metalen kasten 
van andere minicomputerpro-
ducenten. De Apple II kast had 
een ingebouwd keyboard en een 
diskdrive in plaats van de nogal 
lastige cassettetapemachines van 
andere computerfabrikanten. 
Steve Wozniak had een opmer
kelijke diskdrive ontworpen, de 
Disk II, waardoor een ommekeer in 
de microcomputerindustrie werd 
teweeggebracht. De Disk II werd 
aanvankelijk verkocht voor $495. 
Jobs vond het enorm belang
rijk, dat de Apple producten er 
professioneel en aantrekkelijk 
uitzagen. Samen met de Ap
ple II werd er nog een product 
bekendgemaakt, de Silentype, 
een kleine 80-koloms thermische 
printer voor $599. 's Werelds 
eerste spreadsheetprogramma 
VisiCalc werd ook gelanceerd. De 
twee uitvinders. Dan Bricklin en 
Bob Frankston, hadden dit in 1979 
samen ontwikkeld op en voor de 
Apple computer. VisiCalc was een 
onmiddellijk succes en omdat dit 
het allereerste spreadsheetpro
gramma voor microcomputers 
was, werd de Apple daardoor 
zelfs een aantrekkelijke optie 
voor kleine bedrijven. Omdat het 
aanvankelijk alleen op de Apple 
beschikbaar was, was VisiCalc 
een geweldige stimulans voor 
de verkoop van Apple compu
ters, en vice versa. De Apple II 
verkopen resulteerden in het 
eerste jaar in een omzet van $2,7 
miljoen. De nieuwkomer met een 
beginkapitaal van slechts $1.300 
zag haar omzet gedurende de 
eerste drie jaar van haar bestaan 
groeien naar $200 miljoen. In 1982 
bereikte het een jaaromzet van $1 
miljard. Toen Apple in 1980 naar 
de beurs ging, steeg haar aan-
delenprijs op de eerste beursdag 
van $22 naar $29, zodat Apple een 
marktwaarde had van $2,1 miljard. 

Apple In problemen 
In 1981 introduceerde Jobs de 
Apple III, een verbeterde versie 
van de Apple II, bedoeld voor de 
zakelijke markt. De introductie 
was oorspronkelijk aangekondigd 
voor juli 1980, maar productie
problemen resulteerden in een 
vertraging van bijna een jaar. 
De Apple III werd een dramatisch 
fiasco. Bij de introductie waren er 
slechts drie softwareprogramma's 
beschikbaar. Als gevolg van 
ontwerpfouten, deze machine was 
niet ontworpen door Wozniak, 
kon het moederbord oververhit
ten, waardoor de plastic kast 
krom trok en chips lossprongen. 
Ook het operationele systeem had 
duidelijke fouten, bijvoorbeeld, 
het gebruik van de Opslaan op
dracht resulteerde nogal eens in 
een computercrash. Apple moest 
14.000 machines terugroepen om 
noodzakelijke ontwerpaanpas-
singen door te voeren. Het zal dui
delijk zijn, dat gebruikers er niet 
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van onder de indruk waren en hun 
vertrouwen in het product gro
tendeels verloren. Tot overmaat 
van ramp was IBM inmiddels ook 
toegetreden tot de markt voor 
minicomputers en kondigde zij in 
februari van hetzelfde jaar haar 
eigen Personal Computer aan. 
IBM's deelname aan de race had 
wel tot gevolg, dat de kleine com
puter opeens nieuwe status werd 
verleend en met meer egards 
werd behandeld - het werd niet 
meer als speelgoed gezien, maar 
werd opeens een noodzaak voor 
elk zichzelf respecterend bedrijf. 
De Apple III kon haar slechte 
reputatie niet te boven komen en 
twee jaar later werd de productie 
gestaakt. 
Begin 1982 kondigde Jobs de Lisa 
aan, genoemd naar zijn doch
ter, weer een machine bedoeld 
voor het bedrijfsleven. De Lisa 
arriveerde met de ons nu zo 
bekende muis, maar een nieuwtje 
in die dagen was, dat Jobs had 
'gekopieerd' van wat hij tijdens 
een bezoek aan de Xerox PARC 
afdeling had gezien. De muis was 
oorspronkelijk uitgevonden door 
Doug Engelbart in 1967, maar was 
nu door Xerox geïmplementeerd 
in een eenvoudige toepassing. 
Aangezien ze er verder niet zoveel 
heil in zagen, liet Xerox eerst 
Apple, en later ook Microsoft, 
ermee aan de gang gaan. Lisa's 
muis en iconen op het scherm re
sulteerden in een buitengewoon 
gebruikersvriendelijke manier 
van werken. Lisa's hoge aanschaf
prijs van $10.000 maakte het 
echter een weinig aantrekkelijke 
machine voor de markt, waar
voor het bedoeld was. Bovendien 
begonnen de Apple klanten te 
klagen, dat hun computers niet 
compatibel waren met vorige 
modellen; programma's die wel 
op de Apple II liepen, konden niet 
op de Apple III of de Lisa lopen, en 
als bedrijf was men er natuurlijk 
niet in geïnteresseerd om ook nog 

allerlei nieuwe programma's te 
moeten aanschaffen. Ondanks de 
investering van $50 miljoen in de 
ontwikkeling van de Lisa, werd 
het een commerciële mislukking. 
In 1987 stortte Apple duizenden 
onverkochte Lisa computers op 
een afvalterrein in Utah. Er zijn 
schattingen dat, ondermeer als 
gevolg van deze problemen, Ap
ple tegen 1983 de helft van haar 
marktaandeel had verloren aan 
IBM. 

Jobs vertrekt bij Apple 
Teneinde de problemen bij Apple 
op te lossen, riep jobs de hulp in 
van )ohn Sculley van Pepsi Cola -
"Wil je voor de rest van je leven 
suikerwater blijven verkopen, 
of wil je samen met mij de 
wereld gaan veranderen)" - en 
stelde hem in 1983 aan als CEO 
van Apple. In 1984 bracht Jobs zijn 
volgende computer op de markt, 
de Macintosh (6). De Mac, zoals 
de Apple-fans hem noemden, 
had dezelfde kenmerken als de 
Lisa. De machine kwam uit met 
een 3'/2-inch diskdrive, en kostte 
slechts $2.495, eeiri fractie van de 
prijs van de Lisa. Men kon er ook 
nog een laserprinter bij aanschaf
fen en ook een extra diskdrive. 
Als gevolg van de geweldige 
grafische mogelijkheden, in het 
verleden en vandaag nog steeds 
een sterk punt van Apple, werd 
de Mac al snel de computer 
bij uitstek in de wereld van de 
uitgevers van drukwerk: desktop 
publishing, een gespecialiseerd 
marktsegment, waarin Apple 
tot vandaag toe ongeëvenaard 
is gebleven. Het operationele 
systeem van de Mac kon slechts 
als elegant bestempeld worden 
met haar kleurrijke iconen op het 
scherm - het komt dan ook niet 
als een verrassing dat Microsoft 
later zou proberen deze kenmer
ken in haar Windows operationele 
systeem over te nemen. Alhoewel 
de verkoop van de Mac in het 

begin redelijk succesvol was, nam 
dit later in het jaar toch af. Ge
plaagd door onderlinge macht
strijd tussen de verschillende 
afdelingen - concurreren werd 
sterk aangemoedigd door Steve, 
teneinde betere resultaten uit elke 
afdeling te krijgen - gecombi
neerd met zwak voorraadbeheer 
en overproductie, reorganiseerde 
Sculley het bedrijf door het aantal 
managementlagen te verminde
ren en door kostenbesparende 
maatregelen en personeelsver
mindering te introduceren. Jobs 
was het hier niet mee eens en hun 
relatie verslechterde dermate, 
dat Jobs besloot van hem af te 
willen. Toen Sculley het bestuur 
van Apple verzocht om Jobs van 
zijn plichten te ontheffen, kreeg 
hij daarvoor met gemak de leden 
achter zich. De medeoprichter 
van Apple was verslagen en Steve 
Jobs verliet Apple Computers nog 
datzelfde jaar (1985), waarbij vijf 
senior managers met hem mee
gingen. Steve Wozniak vertrok 
twee jaar later. 

"Het voelt alsof iemand mij 
een stomp in mijn maag heeft 
gegeven en ik alle lucht kwijt 
ben. Ik ben pas dertig en ik wil 
doorgaan met dingen creëren. 
Ik weet dat ik nog minstens één 
geweldige computer in mij heb. 
En Apple wil mij niet de kans 
geven dat te doen." Steve Jobs 
over zijn uitzetting uit elke positie 
van verantwoordelijkheid bij Ap
ple (in een interview in Playboy, 
september 1987). 

Op zichzelf: NeXT 
Samen met de vijf ex-Apple ma
nagers stichtte Jobs zijn nieuwe 
bedrijf NeXT. Hij wilde eigenlijk 
een krachtig werkstation produ
ceren, dat door studenten op de 
universiteit gebruikt kon worden. 
Apple was er niet van onder de 
indruk en begon een rechtszaak 
tegen zijn voormalige CEO over 

zijn 'snode plannen' en het pro
fiteren van 'insider kennis'. Jobs' 
reactie was eenvoudig: "Het is 
moeilijk voor te stellen, dat een 
bedrijf van $2 miljard en 4.300 
werknemers het niet zou kunnen 
opnemen tegen zes mensen in 
spijkerbroek." Voordat de zaak 
voor het hof kwam, trok Apple zijn 
aanklacht in. Het vergde Jobs en 
zijn mensen drie jaar om de NeXT 
te ontwikkelen. Het eerste pro
totype werd in 1988 aan de pers 
vertoond. Het was een indrukwek
kend lijkende zwarte magnesium 
kubus. De NeXT kon muziek 
afspelen en bevatte de volledige 
werken van Shakespeare op haar 
harddisk. Alhoewel de introductie 
resulteerde in een staande ovatie 
voor Jobs, zat er na het aanvan
kelijke succes weinig vaart in de 
verkoop van de NeXT. Tegen 1993 
waren er slechts een teleurstel
lende 50.000 van verkocht. Maar 
de NeXT had een enthousiaste 
groep fans gekregen, niet in het 
minst door haar innoverende 
software, dat gebruik maakte van 
objectgeoriënteerde ontwerpen, 
een nieuwe techniek in die tijd. 
Men kon email gebruiken op de 
NeXT computer door middel van 
haar eigen NeXTMail, waarbij men 
plaatjes en geluid kon bijvoe
gen, en de gebruikers van NeXT 
waren razend enthousiast over 
de magnifieke graphics. Nadat 
Jobs de productie van de NeXT 
kubus gestopt had, begon hij zich 
toe te leggen op de ontwikkeling 
van programmatuur en stelde 
NeXTSTEP vrij, een multitasking 
object-oriented operating system 
voor werkstations met een ge
avanceerde grafische gebruikers
interface. 

PIxar 
In 1986, kort na de oprichting 
van NeXT, nam Jobs de computer 
graphics afdeling van filmbe
drijf Lucas Films over voor $10 
miljoen en noemde het Pixar. 



Alhoewel Pixareen aantal korte 
animatiefilms maakte die zelfs 
een paar prijzen wonnen, was het 
bedrijf nauwelijks winstgevend. 
In 1991 (hetzelfde jaar waarin jobs 
trouwde) werkte Pixar samen met 
de Walt Disney Company aan de 
productie van een aantal compu
teranimatiefilms die voornamelijk 
door Disney zouden worden 
gefinancierd en op de markt 
gebracht. Hun eerste film. Toy 
Story (7), kwam uit in 1995 en was 
een gigantisch succes. Pixar was 
de crisis te boven gekomen en 
volgde dit succes op met hits, zo
als A Bug's Life (1998), Toy Story 2 
(1999), Finding Nemo (2003), Cars 
(2006), Ratatouille (2007), WALL-E 
(2008) (8) en Up (2009). Veel van 
deze films zijn bekroond met een 
Oscar voor "Beste Animatiefilm". 
De samenwerking tussen Pixar en 
Disney was buitengewoon suc
cesvol. In 2006 nam Disney Pixar 
over voor $1,7 miljard. Hierdoor 
werd Jobs meteen de grootste 
aandeelhouder van Disney - hij 
bezat nu 7% van de aandelen van 
het Disney bedrijf. 

Jobs terug bij Apple 
Terwijl Jobs druk bezig was om 
NeXT van de grond te krijgen, was 
Apple in een neergaande spiraal: 
nog meer ontslagen, nog meer 
kostenbesparingen en Scul ley's 
uiteindelijke ontslag in 1994. 
Naarmate de concurrentie sterker 
werd, werd Apple steeds zwak
ker. Besprekingen over een fusie 
werden gehouden maar waren 
zonder succes, met als gevolg 

dat Apple zelfs uitkeek naar 
een mogelijke koper. Apple was 
nagenoeg uitgeteld - het zou een 
wonderwerk vergen om de gewel
dige problemen op te lossen. 

In 1996 besloot Apple tot de over
name van NeXT voor $377 miljoen. 
Jobs was terug bij Apple (9) en 
werd met overweldigend applaus 
verwelkomd op de MacWorld 
Expo datzelfde jaar, waar hij het 
podium opkwam in zijn bekende 
zwarte coltrui en spijkerbroek. 
Maar zelfs Jobs was er niet van 
overtuigd, dat Apple te redden 
zou zijn. In een Interview met het 
blad Time in 1997 zei hij: "Apple 
bezit geweldige baten, maar ik 
denk dat, als er geen aandacht 
aan wordt geschonken, het 
bedrijf zou kunnen ... kunnen ... 
kunnen - ik probeer het juiste 
woord te vinden - kunnen ... 
kunnen overlijden." De opmer
king wekte geen verbazing, want 
Apple rapporteerde een verbijs
terend verlies van $1 miljard in 
dat jaar, tegen een verlies van 
$800 miljoen in het jaar daarvoor. 
Apple's aandelenkoers, die in 1991 
nog boven de $70 had gestaan, 
stond nu op slechts $14. Drastisch 
ingrijpen was noodzakelijk - een 
aantal productielijnen werd op
geheven door Jobs, teneinde Ap
ple weer winstgevend te krijgen. 
Duizenden werknemers werden 
ontslagen en de onverkochte 
voorraad werd grotendeels 
verkocht aan Microsoft, waardoor 
Apple een broodnodige cashin-
jectie van $150 miljoen kreeg. 

T'remrere Joumee 
internationale poui 
la libcrté 

Het NeXTSTEP operating system 
werd opgenomen in de Apple 
producten onder de naam Mac 
OS X. Het werd voor het eerst ge
bruikt in de beroemde iMAC, dat 
eigenlijk een volledig gemoderni
seerde Macintosh computer was 
en verkocht voor het lage bedrag 
van $1.999. De "i" in iMAC stond 
volgens Jobs voor "internet" en 
voor de "i" in "individueel" - het 
zou de herkenningsletter worden 
voor toekomstige Apple produc
ten, zoals de iPod, iPad, ITunes en 
iPhone. Apple legde de nadruk op 
een gemakkelijke zo-uit-de-doos 
ervaring en slechts twee stappen 
waren nodig om de iMAC op te 
zetten en met internet te verbin
den. De iMAC kwam beschikbaar 
in 1998 in een prachtig ontworpen 
blauwgekleurde doorzichtige 
kast, waardoor de lat voor andere 
producenten van pc's weer hoger 
werd gelegd en de computerge
bruikers vonden het prachtig! De 
IMAC bleek een topper en Apple 
kwam langzaam terug. Steve Jobs, 
die bij zijn terugkeer naar Apple 
als speciale adviseur was aange
steld, werd in 1997 benoemd tot 
interim CEO. Twee jaar later liet hij 
het woordje "interim" in zijn titel 
vallen en tijdens de MacWorld 
Expo in 1999 kwam hij het podium 
op onder een spandoek met de 
tekst "iCEO". 

In 2001 kondigde Jobs de iPod 
aan, een fraai ogende draagbare 
muziekspeler. Het werd al gauw 
een hebbedingetje, "Dat moet 
ik ook hebben" en daardoor een 
overweldigend succes voor Ap
ple. Nieuwe versies van de IPod 
kwamen uit met namen zoals iPod 
Classic (net zoals het originele 
model, maar geüpgraded), de 
iPod Mini, de IPod Nano, de 
IPod Shuffle en de iPod Touch 
(uitgekomen in 2007). In 2003 
introduceerde Apple haar ITunes 
en ITunes Store, een elektronische 
winkel met digitale muziek-, 
video-, tv-programma's en pod-
casts. iTunes was gekoppeld met 
de iPod en de iPhone, en regelde 
de muziek op de IPod. iTunes is 

verantwoordelijk voor 70% van 
de online verkopen van digitale 
muziek over de hele wereld. In 
2008 kondigde Jobs aan dat het 
huren van films via iTunes ook 
beschikbaar zou komen. Apple 
begon een groot gedeelte van 
de traditionele media industrie 
te vervangen. "Af en toe komt 
er een revolutionair product op 
de markt dat alles verandert. Je 
kunt jezelf gelukkig prijzen als 
je aan één zo'n product kan wer
ken gedurende je hele loopbaan. 
Apple was zo gelukkig dat het 
een paar van dit soort produc
ten heeft geïntroduceerd." Steve 
Jobs bij de bekendmaking van de 
iPhone op 9 januari 2007. 

In 2007 kondigde Apple de 
iPhone aan: een elegant dun mo
bieltje met ingebouwde camera, 
met tekstmogelijkheden en een 
antwoordapparaat, waarbij plaat
jes konden worden verstuurd, een 
draagbare muziekspeler en met 
internetverbinding. Het had Wifi, 
Bluetooth, aanraakscherm en een 
virtueel keyboard. Het werd nu 
ook weer een 'moet ik hebben' 
modeartikel. Apple verkocht er 
meer dan 33 miljoen van in de 
eerste drie jaar na de introduc
tie. De iPhone veranderde de 
mobiele telefoonindustrie door 
een nieuwe standaard te zetten 
voor ontwerp, functionaliteit and 
toepassingen. Staande onder 
een enorme poster van hemzelf 
en Apple medeoprichter Steve 
Wozniak (10), kondigde Jobs in ja
nuari 2010 de iPad aan - Apple's 
tabletcomputer met afmetingen 
24,3x18,9x1,34 cm en een gewicht 
van 68o-73og, afhankelijk van 
het model. Tegen juni 2010 waren 
er al drie miljoen van verkocht. 
Alhoewel er geklaagd werd, dat 
de tablet alles kon doen wat de 
iPhone kon doen, behalve bellen, 
werd de iPad ook weer een topper 
voor Apple. 

Zorgen over Steve's gezondheid 
In 2004 maakte Jobs bekend, dat 
er bij hem een niet-agressieve 
vorm van alvleesklierkanker 
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was geconstateerd. Een operatie 
datzelfde jaar werd als succesvol 
beschouwd en verdere behan
deling werd niet noodzakelijk 
geacht. Zijn verschijning op de 
2006 Apple's Worldwide Deve
lopment Conference riep echter 
bezorgdheid op over zijn gezond
heid, want hij leek behoorlijk veel 
gewicht te hebben verloren. Twee 
jaar later maakte men zich weer 
ongerust, want hij zag er sterk 
vermagerd uit. Apple verklaarde, 
dat haar CEO slechts 'een griepje' 
onder de leden had en daarvoor 
antibiotica innam, verder voelde 
hij zich prima. Soortgelijke vragen 
over zijn gezondheid werden met 
regelmaat gesteld in de jaren 
daarna. In 2009 schreef jobs in 
een open brief aan de mensen 
bij Apple, dat hij leed aan een 
'onbalans in de hormonen', maar 
een week later gaf hij een verkla
ring uit dat hij had "vernomen 
dat mijn gezondheidsperikelen 
complexer zijn, dan ik voorheen 
had gedacht" en hij ging zes 
maanden met ziekteverlof. In juni 
van datzelfde jaar onderging hij 
een levertransplantatie. 

Bij de voorbereiding voor dit 
artikel kwam ik verschillende 
interessante termen tegen die 
Steve Jobs probeerden te beschrij
ven: ambitieus, charismatisch, 
mededingend, complex, creatief, 
klantgericht, toegewijd, gedre
ven, dominerend, dynamisch, 
ondernemend, irritant, evange
list, bazig, gepassioneerd, hard
nekkig, grapjas, aanmatigend, 
showman, marketing goeroe, 
onuitstaanbaar, koppig, visio
nair, workaholic, ijverig. Al die 
beschrijvingen, en nog meer, zijn 
van toepassing op de legendari
sche Steve Jobs. 
In 2010 stond er een klein bericht
je in de krant: Steve Jobs heeft de 
33 Chileense mijnwerkers die, na 
68 dagen onder de grond te heb
ben vastgezeten, op wonderlijke 
wijze werden gered, een Apple 
iPod geschonken. Het scheen 
goed te gaan met Steve. 
In januari 2011 vroeg Jobs ziekte
verlof aan om zich op zijn ziekte te 
kunnen concentreren. Ondanks zijn 
sterk vermagerd uiterlijk, weerhield 
dit hem er niet van om op Apple's 
jaarlijkse Worldwide Developers 
Conference in juni 2011 in San 
Francisco Apple's nieuwe iCloud-
concept te komen uitleggen. 

iQuit 
Op 24 augustus 2011 nam Steve 
Jobs ontslag als CEO van Apple. 
In zijn ontslagbrief verklaarde 
hij: "Ik heb altijd gezegd dat, als 
er ooit een dag zou komen dat 

~ ik niet langer mijn verplichtin-
^ gen als Apple CEO zou kunnen 
I nakomen, ik de eerste zou zijn 
I die jullie dat zou laten weten. 

Die dag is nu helaas aange
broken. " Alhoewel hij nergens 
verwees naar zijn ziektes, nam 
men toch wel algemeen aan, dat 

zijn verslechterende gezondheid 
de oorzaak was van zijn ontslag
aanvraag. 
Google's voorzitter, Eric Schmidt, 
reageerde als volgt op wat hij 
noemde "de meest succesvolle 
CEO In de Verenigde Staten gedu
rende de laatste 2S jaar: Op zijn 
unieke wijze wist hij het gevoel 
van een artiest met de visie van 
een ingenieur te combineren 
om zodoende een buitengewoon 
bedrijf op te bouwen. Een van de 
grootste Amerikaanse leiders in 
de geschiedenis." Een ware icon. 

Einde van een tijdperk 
De wereld reageerde geschokt op 
het bericht van Steve Jobs overlij
den (11) op woensdag, 5 oktober 
2011, op 56-jarige leeftijd na een 
lange strijd met alvleesklierkan
ker. Hij liet zijn vrouw Laurene en 
drie kinderen achter. 

De Apple website toonde de 
volgende huidebetuiging: "Ap
ple heeft een visionair leider en 
creatief genie verloren, en de 
wereld verloor een fantastisch 
mens. Diegenen onder ons die het 
voorrecht hebben gehad Steve 
te kennen en met hem te mogen 
werken, hebben een goede vriend 
verloren en een inspirerend 
leermeester. Steve laat een be
drijf achter dat alleen door hem 
opgebouwd had kunnen worden 
en zijn bezieling zal altijd de 
grondslag blijven van Apple." 

Microsoft oprichter Bill Gates 
schreef op zijn Facebook pagina: 
"Steve en ik ontmoetten elkaar 
bijna 30 jaar geleden. Wij zijn 
collega's, concurrenten en 
vrienden geweest voor langer 
dan de helft van ons leven. De 
wereld ziet zelden iemand die 
zo'n enorme impact heeft gehad 
als Steve, waarvan het effect 
nog generaties lang zal worden 
opgemerkt. Voor diegenen onder 
ons die zo gelukkig waren met 
hem te kunnen samenwerken. 

was het een waanzinnig grote 
eer. Ik zal Steve verschrikkelijk 
missen." 
Amerika's president Barack Oba-
ma zei: "Steve behoorde tot de 
grootste Amerikaanse uitvinders 
- moedig genoeg om anders te 
denken, stoutmoedig genoeg om 
te denken dat hij de wereld zou 
kunnen veranderen, en begaafd 
genoeg om dat te doen ... De we
reld heeft een visionair verloren. 
En misschien is er geen groter 
huldeblijk aan Steve's succes dan 
het feit dat de meeste mensen 
in de wereld hoorden van zijn 
overlijden via een apparaat dat 
hij had uitgevonden." 

Steve Jobs vereerd 
Steve Jobs heeft veel onderschei
dingen gekregen: 
1985 President Ronald Reagan 

onderscheidde Jobs and 
Wozniak met de National 
Medal of Technology. 

1987 Ontving de Jefferson 
Toekenning for Dienst aan 
het Publiek in de categorie 
"Grootste Dienst aan het 
Publiek door een persoon 35 
jaar of jonger". 

2002 Ontving de Vanguard 
Toekenning van het Produ
cers Guild of America voor 
de bijdragen door Pixar 
Animated Studios en haar 
"prestaties in nieuwe media 
en technologie". 

2007 Het blad Fortune noemde 
Jobs de "machtigste man in 
de zakenwereld". 

2007 Ingewijd in de Californi-
sche Hall of Fame door de 
gouverneur van Californië 
Arnold Schwarzenegger. 

2009 Het zakenblad Forbes 
plaatste Jobs #57 op haar 
ijst van "De Meest Invloed

rijke Mannen in de Wereld". 
2009 Het zakenblad Fortune 

noemde Jobs "CEO van de 
Decade". 

2010 Benoemd als Mobiele 
Persoonlijkheid van het 

Jaar door de Global System 
Mobile Association. Jobs 
was niet aanwezig om de 
prijs in ontvangst te nemen 
vanwege zijn (ziekte)verlof. 

Steve Jobs staat op slechts enkele 
zegels afgebeeld. Palau beeldde 
hem en Steve Wozniak af op twee 
zegels uit een vel met 25 zegels 
getiteld "The Information Age: 
Visionaries in the Twentieth Cen
tury", uitgegeven op 30 juni 1999 
- zie mijn artikel "About cyber 
geeks, gurus and geniuses". Jobs 
is 00k te zien in de velrand van 
een 2007 Guinea souvenirvelletje, 
op twee Guinea uitgaven uit 2008 
(9,12) en op een 2009 Guinea-
Bissau zegel (6). Hongarije gaf in 
2011 een non-postaal in memo
riam velletje uit (11). Mali kwam in 
november 2011 uit met een souve-
nirvel (13) ter nagedachtenis aan 
Jobs waarop verscheidene van zijn 
uitvindingen staan afgebeeld. 
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AIR EUROPE 
Air Europe ging vliegen 
op 1 november 2011 van 
Amsterdam naar Madrid 
vv , helaas was ook hier 
geen aankomststempel op 
de post Uit Madrid (1) 

ZWITSERSE POST 2011 
Op 31 mei 2011 vloog Hai
nan Airlines in samenwer
king met Swiss van Beijmg 
naar Zurich vv meteen 
A330200 Ook werd post 
meegegeven vanuit Liech
tenstein (2) 
BazelHamburg werd 
in samenwerking met 
Lufthansa gevlogen met 
een gerestaureerde Lock
heed 'SuperConnie' op 
23 en 25 september 2011 
(3,4) 

RYANAIR 
Prijsvechter Ryanair ging 
op3ii20ii vliegen van 
LondenStansted naar 
Leipzig met de B737800, 
omdat de Olympische 
Zomerspelen 2012 over 262 
dagen in Londen van start 
gaan (5,6) 

ANA 
Op 01112011 kreeg ANA de 
eerste B787 Dreamliner en 
vloog daarmee van Tokyo 
naarOkayamavv Hierb 
een afdruk van de voor en 
achterkant van de meege
geven post (7,8) 
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POST DOORZENDEN EN 
AANHOUDEN IN FRANKRIJK (i) 

EDWIN VOERMAN, ROTTERDAM 

De eerste twee vormen (onjuist 
adres of adres niet goed gelezen) 
vallen In de categorie 'inciden
teel' en de laatste twee in de cate
gorie 'structureel'. Dit artikel gaat 
over het structureel doorsturen 
i'réexpédition') en aanhouden 
('garde du courrier') van post in 
Frankrijk, dus voor een vakantie
periode of definitief in geval van 
een verhuizing. 

Korte geschiedenis 
Tot 1 mei 1965 (decreet van 12 
januari 1965, aangekondigd 
in circulaire van 14 april 1965) 
was het doorsturen van post in 
Frankrijk gratis, ongeacht of men 
de post van een tijdelijk nieuw 
adres voorzag in eigen beheer 
of dit aan de posterijen overliet. 
De posterijen hebben jarenlang 
het bestaan van deze vorm van 
dienstverlening onder de aan
dacht van het publiek gebracht 
middels vlagstempels op de post 
(afb. 1) met als tekst 'Vous partez 
en vacances... Pour faire suivre 
votre courrier utlisez les enve

Post wordt soms doorgestuurd. Dat lean noodzakelijk 
zijn, omdat de afzender een onjuist adres heeft gebruikt 

of omdat de posterijen het opgeschreven adres onjuist 
hebben geïnterpreteerd ('missent to')', maar ook 

omdat geadresseerden tijdelijk verhuizen (vakantie) of 

definitief van woonplaats veranderen. Aanhouden van 
post is altijd tijdelijk. 

loppes de réexpédition'. ('U gaat 
met vakantie. Maak gebruik van 
de speciale enveloppen om uw 
post te laten volgen')

De ratio achter het gratis doorstu
ren van de post was, dat er voor 
deze post in feite al was betaald. 
Dat lag natuurlijk anders bij post 
die van een binnenlands adres 
naar het buitenland moest wor
den doorgestuurd. In dat geval 
moest het verschil tussen het bin
nenlandse tarief en het buiten

landse tarief nog wel worden vol
daan. Voor degenen die hun post 
in eigen beheer doorstuurden (de 
zelfdoeners) stelden de posterijen 
al jaren gratis verzamelenvelop
pen ter beschikking indien er 
sprake was van meerdere stuks 
door te zenden post. 

jaarlijks nam het aantal verzoeken 
om post door te sturen (of om de 
post op het kantoor juist vast te 
houden) via het intermediair van 
de posterijen toe en het aanleg

gen van de verhuisdossiers en 
het vervolgens daadwerkelijk 
doorsturen van de post werden 
een steeds grotere belasting. Deze 
ontwikkeling noopte de dienst 
uiteindelijk tot het in rekening 
brengen van een vergoeding. 
Gratis bleef het doorsturen van 
de 'Poste restante' van het ene 
naar de 'Poste restante'\/ax\ het 
andere kantoor. En indien u een 
derde, bijvoorbeeld familie, de 
hulp in de huishouding of de bu
ren, zo gek kreeg om uw post voor 
u van een nieuw adres te voorzien 
en opnieuw in de bus te gooien, 
dan bleef het doorsturen van de 
post ook gratis. 

Verzoeken tot het tijdelijk 
bewaren van de post werden 
gehonoreerd voor een maximum
periode van een maand tegen 
een vergoeding die gelijk was 
aan het laagste tarief voor post 
doorsturen. 

Op 1 oktober 1966 werd het moge
lijk om een abonnement te nemen 

;. Vlagstempel uit 
I9S6 om het publiel( 

te attenderen op 
de mogelijkheid 

de post naar het 
vakantieadres te 
laten doorsturen. 

VOUSPABTEk.t«VACANCL.., 
Pour foire suivre 

votre courrier 
Utilisez les 

tH«'n«tcf.if,Fate)iPioirionf 

POSTES BT TELECOMMUNICATIONS 
VALABLI JUtOUAU 

5 DEC. m% CARTE (^ABONNEMENT 
k LA RÉEXPÉDITION 

Adresse : ^.. ;£i^...^ê»f^.,,^?«^^r. 

délivrée I. ..5.,DEC.,...i9.67 »oui I« N '  r r i 
CHARENTON

p.rleBur«ud. . "^pQ^j.f.pflk 
Signuure du titulair* :̂  Vis» du R*c^^r : 

_ßM^-

Cette carte dolt être ptésentée au guichet Ion du dépSt des ordres 
de eéexpédltion. Elle dhpense Ie tltuloire éu paiement de la taxe. 

Piece d'identité proUuite ■..cJiCfexJ^ 

(L) éS HOI O 09 038 3 — 51558 

2. 2 en 2 A Voor en achterzijde van 
een jaarabonnement dat recht gaf 
op het gratis laten doorsturen van 
de post middels de bemoeienis van 
de posterijen. Het abonnement kon 
steeds met een jaar worden verlengd. 



op het doorsturen van de post te
gen een vast recht. Dit was handig 
voor degenen die regelmatig aan 
het loket moesten zijn om post 
door te laten sturen. Zij hoefden 
dan niet elke keer een formulier in 
te vullen en te betalen en konden 
net zo vaak een verzoek doen om 
post door te sturen als ze maar 
wilden binnen de geldigheids
duur van het abonnement (een 
jaar). Het abonnement kon (en 
kan nog steeds) elk jaar worden 
verlengd(afb. 2, za). 

Voor de tarifering van het aan 
de posterijen overlaten van het 
doorsturen van de post werd van 
meet af aan onderscheid gemaakt 
tussen een periode van maximaal 
drie maanden en die tussen drie 
maanden en een jaar. Vanaf 4 
januari 1971 werd dit onderscheid 
niet meer gemaakt. Het doorzen
den van de post kostte vanaf die 
datum hetzelfde ongeacht de 
verlangde periode, echter nog 
steeds met een maximum van 
één jaar. Wel werd per dezelfde 

datum een nieuw onderscheid 
doorgevoerd naar omvang van 
de gemeente waarheen de post 
moest worden doorgestuurd. Bij 
een grote gemeente is deze klus 
nu eenmaal ingewikkelder dan 
bij een kleine. Zo ontstond het 
onderscheid tussen gemeenten 
met minder en met meer dan 
20.000 inwoners. Voor verzoe
ken tot het tijdelijk bewaren 
van de post werd eveneens het 
onderscheid doorgevoerd tussen 
grotere en kleinere plaatsen. 
Deze tariefsituatie duurde tot 11 
januari 1990. Toen werd ook het 
onderscheid naar omvang van 
de gemeente afgeschaft en was 
er op dat moment sprake van een 
eenheidstarief van 85 francs. Alle 
opdrachten tot doorsturen van de 
post kostten vanaf dat moment 
dus hetzelfde ongeacht de duur, 
maar met een maximum van één 
jaar en ongeacht de omvang van 
de gemeente. Aan het eenheids
tarief kwam een einde met de 
tariefverandering van 7 juni 1999. 
Met ingang van die datum werd 
er weer onderscheid gemaakt 
naar looptijd van de opdracht. 
Op 18 maart 1996 werden de oude 
kaartformulieren waarmee de 
posterijen kon worden verzocht 
het doorsturen van de post voor 
hun rekening te nemen ver
vangen door een formulier van 
groter formaat met de benaming 
'Ordre de changement d'adresse 
temporaire ou définitif' (afb. 
3). In 2000 stelden de posterijen 
een speciale voorgefrankeerde 
envelop om de post door te sturen 
ter beschikking aan de zelfdoe
ners. Voor deze categorie klanten 
van de post bleef nu dus alleen 
het zelf doorsturen brief voor 

brief graWs. Deze situatie duurde 
tot 1 juli 2010. Vanaf die datum 
was het helemaal afgelopen met 
de pret voor de zelfdoeners, want 
vanaf die datum moest elke brief 
gewoon opnieuw volledig worden 
gefrankeerd. Dit is nog steeds zo. 
De verzamelenveloppen 'Prêt-
a-Réexpédier' die de posterijen 
sinds 2000 tegen betaling ter be
schikking stellen van de zelfdoe
ners zijn gunstiger in gebruik dan 
de brieven afzonderlijk opnieuw 
frankeren vanaf 4 tot 7 envelop
pen door te sturen post tot 20 
gram per keer, afhankelijk van het 
model envelop dat wordt geko
zen. De grote verzamelenvelop
pen kosten meer dan de kleine. 
Er bestaat momenteel dus geen 
enkele vorm van post doorsturen 
meer die gratis is. 

Procedure 
Hoe ging het doorzenden of aan
houden van post in zijn werk? Om 
die vraag goed te kunnen beant
woorden dient allereerst onder
scheid te worden gemaakt tussen 
het in eigen beheer wijzigen van 
het adres op de post of dit aan de 
posterijen over te laten. 

Het eerste geval is het simpelst. 
In geval van een enkel door te 
zenden stuk was er voor het 
doorzenden in eigen beheer 
geen verzamelenvelop nodig en 
volstond het doorhalen van het 
oude adres en het aanbrengen 
van het nieuwe. Daarna kon het 
stuk gewoon weer aan een post-
beambte worden overhandigd, 
aan het loket worden afgegeven 
of eenvoudigweg weer in de 
bus worden gegooid. Als het om 
meerdere stukken ging konden 

de zelfdoeners de post doorstu
ren middels de daarvoor door 
de posterijen tot 2000 gratis ter 
beschikking gestelde verzamelen
veloppen (afb. 4). Zij mochten de 
enveloppen slechts met reguliere 
post vullen. De enveloppen waren 
uitdrukkelijk niet bedoeld voor 
het doorsturen van tijdschriften 
en kranten, aangetekende stuk
ken en andere bijzondere vormen 
van post. Het gratis zelf doorstu
ren van de post heeft dus bestaan 
tot 2000. Vanaf die datum moest 
er voor de verzamelenveloppen 
worden betaald. 

In het tweede geval zorgden de 
posterijen op speciaal verzoek 
voor het doorzenden. Tot 1 mei 
1965 was deze dienst gratis, 
maar na die datum moest ervoor 
worden betaald. Niet hoefde te 
worden betaald voor de gevallen 
waarin sprake was van het ver
zenden van de post van de ene 
'Poste restante' r\&ar de andere 
'Poste restante', in het geval 
er sprake was van een lopend 
abonnement of wanneer het een 
definitieve adreswijziging betrof 
bestemd voor de Postcheque- en 
Girodienst. Eerst moest er dus 
een verzoek aan de posterijen 
worden gericht tot het verlenen 
van deze dienst. Wie zijn post 
wenste te zien doorgezonden via 
de posterijen meldde zich aan de 
balie van een kantoor al of niet 
met een reeds vooraf ingevuld 
daartoe bestemd kaartformu-
lier dat al dan niet reeds van 
het noodzakelijke bedrag aan 
postzegels was voorzien ofwel hij 
stuurde zijn verzoek schriftelijk 
aan het kantoor van behande
ling of gooide zijn verzoek 

LA POSTE. CHANGEMENT D'ADRESSE DÉFINITIF 

RÉSERVE WJ SERVICE -
H' óe tournéa , Premier jour 

!y07^r|ai 
Detdier pur 

^ I O i I o*̂  
A parti :'äui4,^\o>^\A$3B\ 

Personnes concernees (y compris les enfants) 

M, Mme. Mile \H Ei^Ak'^lDriê^?. . 

Signatures 
J Prtnom \C(\l?/ 

^ J Prénom Vi (lè..lJU,. 

M, Mme, Mile \ElJf^.F.njf^., Prénom VlUéjn 

Ancienne adresse Nouvelle adresse 

U. .(Q.nr. fc.pF,^.Au.r 
SI nécessaire amartement sscaliei êtaga chez M 

WfS.li)r.ily.F. rr:.i>FP/tl,L 
ift,iRiP,ftPT,f;^,f/ij- .MZ 

Numero rua avenua boulevard 

1 
ö/^i/^^,).n.,f.f." '-". '^. , , 

)R.ét*ifi. 
a r)éc9s$air6 appartem^t escalier élags chaz U 

$1 nécessaire bêtirnenl ImmeuUe tour residence 

fip.:).f)ß;F^,p,n,rr, . / r 
P=^rt f.Ai<,^- "^w:r/' 

, 1 
, 1 
, 1 
, 1 

Je declare . tjCf9l (Lfffi.lA/£f^. (^/I^UICK être fn^Bdalé(e) par les personnes concernees pourj 

Ox . I / J J - ^ Signature : 

[uer Ie changement d'adresse 

La Poste souKaiie communiqusr votre cnanQement üsA 
[banques enl'Spnses commerces assoaaüons) e ( T " 
Quells que soit votre rSponse votre ordre de ti 
Les indicalicris recueilltes ci dessut donriartp^eu>f%)i«rcice d un droit de leclificalioi] aupres du bureau de Poste 6% voire anaen domicUe conlortnAmenl 
aux dispositiona de la toi n" 76 17 du 6 ia n/erJB relative ä I intormahque aux fichiers el au!( lifaer lés Dans bus te^ cas La Posle esi tenue de notrtier )os 
ctiangemsnts de domidie au service dee coMfibulioiifi direcrps et au service de Ia redevance de I audio-j suel coniormémeni aux dispositions de I arbcle 92 
Oe ld lo. n 9f^ 140/ du JO döcembre 1985 

ATTENTION : ECRIRE UNIQUEMENT AU STYLO A BILLE / APPUYER FORTEHENT 

3. Nieuw model formulier 755 B 'Ordre de changement d'adresse définitif' voor het opgeven van een definitieve adreswijziging. Het verschul
digde recht is voldaan met postzegels die aan de achterzijde van het formulier zijn geplakt. Dit formulier vervangt sinds 18 maart 1996 het 

oude kaartformulier dat vanaf 196s in gebruik was. 



rOSTM BT ri!l.«CONMUNICATIOrtl 

INVELOPPE DC REEXPEDITION 

r4$»iy4m au* eorratpondoncat oréinefvt donf h dastlnatalrt 
0 chongi tfadrtss« an Franc« '" 
te* tomtpondancat omsi réexpédlias dohf»nt avoir dé/A 
CircuJtf par la Poet« moJi ne pas avoir été ouv»rt»t 
Ceft« vnvslopp» p«uf <fr« dépeté« ou guichmt d'on bunau 
d» posf, don» un» bolt» aux httns, ou nmk» au fodsur. 
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4. A:/em moc/e/ verzamelenvehp 717 dat door de posterijen tot 2000 gratis aan het publiek ter 
beschikking werd gesteld om de post door te sturen 

5. Voorzijde van de eerste generatie kaartformulieren 755 B (om de post definitief door te 
sturen gedurende een jaar) De kaart is volgens het tanefvan 1 mei 1965 correct gefrankeerd 
met een zegel van 10 francs 'Ahuette' (Maury Lp 41) De zegel is met een rood datumstempel 

van ÜermondFerrand vernietigd. 

'ITION DIS CORRE5P0NDANCLS 
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eenvoudigweg in de bus van het 
kantoor. 

Na invulling van het kaartfor
mulier en na verificatie van 
de persoonsgegevens werd 
het verschuldigde bedrag aan 
postzegels op het kaartformulier 
geplakt indien dit nog niet door 
de verzoeker zelf was gedaan en 
werden de zegels gestempeld. 
Hiermee was de betaling vooraf 
voltooid. Vervolgens werd er een 
dossier aangelegd om ervoor te 
zorgen dat de post daadwerkelijk 
naar het juiste adres zou worden 
doorgezonden gedurende de 
gevraagde periode. Wanneer het 
dossier klaar was, werd het kaart
formulier nogmaals gestempeld 
in het daarvoor bestemde kader 
'Emplacement réserve au Service' 
('ruimte gereserveerd voor de 
posterijen'). Afhankelijk van de 
omvang van het kantoor was de
gene die afrekende en de geplakte 
postzegels stempelde al of niet 
dezelfde persoon die het dossier 
aanlegde. Soms verliep er enige 
tijd tussen het inleveren van het 
verzoek en het afrekenen enerzijds 
en het aanleggen van het dossier 
anderzijds. Ook kwam het voor dat 
het dossier niet werd aangelegd 
op het kantoor van aanlevering 
van het verzoek om de post door 
te sturen, maar op het kantoor 
waaronder dit ressorteerde. Dit 
betekent dat er niet altijd op de 
dag van aanlevering en betaling 
van het verzoek een dossier werd 
aangelegd. Pas na aanleg van het 
dossier kon het doorzenden van 

de post daadwerkelijk beginnen. 
Zo rond 1970 gingen de posterijen 
het publiek waarschuwen dat er 
enige tijd kon verlopen tussen 
indiening van het verzoek en 
uitvoering daarvan middels een 
op de kaartformulieren gedrukte 
tekst 'dans votre intérêt déposez 
vos ordres 4 jours d l'avance'. 
('dien uw opdrachten vier dagen 
van te voren in'). Deze waar
schuwingen zien we dan op de 
kaarten verschijnen. In het kader 
op het formulier waar middels een 
datumstempelafdruk duidelijk 
werd gemaakt dat het dossier was 
aangelegd, komen we een enkele 
keer ook nog wel andere admi
nistratieve stempels tegen, zoals 
'dossier étabii' ('dossier aange
legd') of 'faire suivre' ('doorstu
ren') of 'payé' ('betaald)'. 
Meestal is zwarte stempelinkt op 
de kaarten gebruikt, maar ook 
rood komt regelmatig voor (afb. 
5). Deze laatste kleur werd meer 
gebruikt door de ambtenaren die 
het dossier aanlegden dan door 
degenen die afrekenden, maar 
dat is geen wet van Meden en 
Perzen. Rood is overigens niet veel 
als stempelkleur voor datumstem
pels gebruikt in Frankrijk, dus op 
zich is het gebruik van deze kleur 
wel opmerkelijk. Ook al laten de 
formulieren aan duidelijkheid 
niets te wensen over aan welke 
zijde en op welke plaats de ver
schuldigde postzegels dienden 
te worden geplakt, komen we de 
zegels aan beide zijden van het 
formulier tegen op alle mogelijke 
plekken. Achtergrond van deze 

ogenschijnlijke onverschilligheid 
is vermoedelijk gelegen in het feit 
dat deze formulieren destijds voor 
intern gebruik bedoeld waren en 
in een dossier verdwenen. 

De verzoeken die schriftelijk 
binnen kwamen (via de post 
of via de brievenbus van het 
kantoor) moesten zijn voorzien 
van postzegels tot het juiste 
bedrag of moesten een ingeslo
ten cheque bevatten waarvoor 
postzegels werden aangeschaft, 
geplakt en gestempeld. Betaling 
geschiedde dus altijd vooraf. Van 
de verzoeken die vooraf ingevuld 
in de bus werden geworpen, was 
het natuurlijk onmogelijk om de 
persoonsgegevens te verifiëren. 
Om dit duidelijk te maken en de 
posterijen op dit punt van hun 
verantwoordelijkheid te ontslaan, 
ontvingen deze formulieren het 
stempel 'trouvé d ia botte' ('brie
venbus'). De kans dat u heden 
ten dage nog een afdruk van dit 
van origine 19e eeuwse stempel 
op een poststuk tegenkomt, is 
overigens wel heel klein gewor
den, hoewel de laatst bekende 
afdruk nog van 2006 is. (afb. 6). 
De door de posterijen gebruikte 
verzamelenveloppen varieerden 
in grootte al naar gelang wat er 
werd verlangd. De enveloppen 
waren slechts geldig voor het bin
nenlands verkeer. 

Zowel voor zelf doorsturen als uit 
handen geven aan de posterijen 
gold en geldt dat de post maar 
van één adres naar één ander 

adres kan worden doorgestuurd. 
Daarentegen kan de post wel van 
een groep (familie of samen
wonenden op één adres niet 
behorende tot dezelfde familie) in 
één en dezelfde envelop worden 
doorgestuurd. Telegrammen kon
den ook worden doorgestuurd. 
Langs telegrafische weg ging dat 
voor rekening van de opdracht
gever en, indien ze via de normale 
post mochten worden verstuurd, 
was dit tot 1 mei 1965 ook gratis. In 
de periode zonder kosten werden 
dezelfde formulieren gebruikt als 
in de periode waarin moest wor
den betaald, maar werden deze 
dus niet van postzegels voorzien, 
omdat de dienst tot die datum 
geheel gratis was. 
Verzoeken om de post aan te hou
den in plaats van door te sturen 
werden op dezelfde formulieren 
als die voor post doorsturen 
afgehandeld. De tekst 'Ordre 
de Réexpédition' werd in dat 
geval eenvoudigweg met de pen 
doorgehaald en vervangen door 
de handgeschreven tekst 'Oarde 
du Courrier'. 



Gert Holstege 1923 
148V2 KG OP BIJKANTOOR 
PRINS MAURITSLAAN 
De hoge waarden 2'/2 en 5 gulden 
jubileumzegels 1923 zijn door PTT 
uitgegeven om een hoog 
percentage daarvan te verl<open 
aan verzamelaars, die deze zegels 
niet zouden gaan gebruiken om er 
portokosten mee te voldoen. Dat 
lukte aardig, want van de oplagen 
van resp. bijna 50.000 en 36.000 
van resp. de ƒ 2,50 en ƒ 5,- is 
ongeveer de helft ongebruikt 
gebleven, wat een opbrengst van 
ƒ215.000,- opleverde (zie 
Handboek Postwaarden Neder
land bladzijde A12-30). De andere 
helft is wel gebruikt, waarvan 
opnieuw een behoorlijk aantal, 
zoals de zegels gebruikt op 
postwissels, door de PTT op 
rijksveilingen werden verkocht. 
Binnen Nederland bleven al
leen de zegels op zogenaamde 
postbuskaarten in het bezit van 
het publiek. In het internationale 
postverkeer werd de f 2,50 J ubi le-
umzegel af en toe op postpakket-
kaarten gebruikt althans, indien 
meerdere pakketten tegelijk 
werden verzonden. De meeste 
van die pakketkaarten bleven in 
het bezit van de posterijen van de 
landen van bestemming, maar in 
Zwitserland kwamen de kaarten 
in het bezit van de geadresseerde. 
Een van de redenen dat men de 
ƒ 2,50 Jubileumzegels toch maar 
zeer zelden op dergelijke kaarten 
tegenkomt is dat deze nogal eens 
door de ontvangers van de pak
ketten van de formulieren werden 
afgeweekt, omdat het relatief 
zeldzame zegels betrof. Af en toe 
bleven de kaarten echter in de 
archieven van de ontvangende 
instantie, zoals bij de twee hierbij 
afgebeelde kaarten naar de 
Banque de Monthey in Monthey in 
Zwitserland. Deze uit verschillende 
bronnen verkregen kaarten, waar
onder een uit Zwitserland zelf, zijn 
vrijwel identiek. Uit de kaart bo
ven blijkt dat op 21 december 1923 
een medewerker van Racona Limi
ted in Den Haag, een m datzelfde 
jaar opgericht bedrijf in chemi
sche producten, op het bijkantoor 
Prins Mauritslaan drie postpakket
ten van ieder 4'/2 kg voor ƒ 1,40 per 
stuk naar Zwitserland verzond. 
Aangezien één postpakketkaart 
per drie pakketten voldoende 
was, werd voor drie postpakketten 
f 4,20 aan postzegels geplakt. Wel 
kreeg ieder pakket een etiket met 
een eigen nummer en de namen 

van het kantoor van verzending. 
Voor de drie pakketten op het 
pakketformulier boven betrof het 
de nummers 155,156 en 157 (zie 
Handboek Postwaarden afb. 59 
bIz. A12-30). De pakketkaart onder 
toont exact hetzelfde adres, het
zelfde bijkantoor van afzending, 
dezelfde frankering en eveneens 
drie pakketten van 472 kg. De 
nummers op de etiketten zijn nu 
186,187 en 188. Het lijkt er dus op 

dat op 21 december 1923 de mede
werker van Racona Limited liefst 
33 pakketten van ieder 4'/2 kg, 
tezamen I48y2 kg, ter post heeft 
bezorgd, waarvan de ontvan
gende instantie mogelijk alleen 
de eerste en laatste pakketkaart in 
archief heeft bewaard. Theoretisch 
is het mogelijk dat tussen 6 en 7 
uur op 21 december 1923 andere 
pakketten naar andere adressen 
ter post zijn bezorgd, waarop de 

etiketten met de tussenliggende 
nummers zijn aangebracht, maar 
dat lijkt voor een bijkantoor als 
's-Gravenhage Prins Mauritslaan 
niet erg waarschijnlijk, ook al 
omdat de Racona medewerker de 
pakketten waarschijnlijk allemaal 
tegelijk heeft aangeboden. Wel 
is het mogelijk dat Racona geen 
33, maar nog meer pakketten ter 
post heeft bezorgd. Mocht iemand 
een identieke postpakketkaart 
met dezelfde afstempeling, 
frankering en afzender bezitten, 
dan verneem ik dat graag via de 
website www.postwaarden.nl 
van het Handboek Postwaarden 
Nederland. 
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Mk ga voor deklant óók op zoek 
naar een zegeltje van vijf euro* 
In gesprek met Dirk Nanne Sluis, postzegelhandelaar 

PAUL VAN BEEK, DRIEBRUOOEN 

Hoorn op een stormachtige och
tend. De ruiten van het ruime en 
goed verlichte kantoor, dat in een 
woonhuis is gevestigd, worden 
afwisselend door slagregens en 
hagelbuien geteisterd. Op enkele 
minuten afstand van het station 
zijn we beland op de uitvalsbasis 
van de 53jarige Dirk Nanne Sluis 
(roepnaam Dirk), eigenaar van 
StampsDNS. 
De naam Sluis kennen we van het 
voer voor aquariumvissen en het 
zaad voor volièrebewoners. Dirk is 
in de verte familie, maar zijn va
der voerde een praktijk als advo
caat en hield zich in zijn schaarse 
vrije tijd met filatelie bezig. Naast 
zegels voor de collectie werden er 
ook kleine aantallen als belegging 
gekocht. 
Gestimuleerd door zijn vader 
was Dirk er al vroeg bij. Hij toont 
het jeugdalbum van Davo, dat 
hij voor zijn achtste verjaardag 
kreeg. Indertijd was je de held 
van het schoolplein, als je een 
echt album had. Samen bekijken 

Postzegelhandelaar word je niet van de ene op 
de andere dag. Een achtergrond als verzamelaar, 

de wens om van je hobby een beroep te maken en 
een stevige portie doorzettingsvermogen vormen 

tezamen een belangrijke basis. Dirk Nanne Sluis was als 
verzamelaar en semihandelaar al dertig jaar aan de 
filatelie verslingerd, voordat hij in 2005 een fulltime 

professioneel filatelist werd. 

we de voornamei ij k nostalgische 
inhoud, alleen enige zegels van 
China verdienen een kleine halve 
eeuw na het inplakken een nadere 
inspectie. 
Omdat Dirk m de voetsporen van 
zijn vader 'moest' treden, startte 
hij zijn middelbare schooljaren 
op een internaat in Culemborg. 
Een van zijn jaargenoten was in 
het bezit van een gebruikte tien 

guldenzegel van Juliana 'en face'. 
Hij kan zich het gevoel, dat de 
zegel bij hem losmaakte, goed 
herinneren. 
'Die tien gulden móest en zóu 
ik voor mijn collectie hebben,' 
weet Dirk nog. 'Ik betaalde er 
een tientje voor, indertijd een 
enorm bedrag voor een jochie van 
dertien. In die jaren begon ik na 
schooltijd ook een beetje te schar

relen om mijn collectie sneller te 
laten groeien. Ik had mij inmid
dels als een verwoed verzamelaar 
ontpopt.' 

Handelaartje 
Na nog een tijdje op een internaat 
in Bloemendaal te hebben door
gebracht, kwam hij op een mid
delbare school in zijn woonplaats 
Hoorn terecht, waar hij de havo 
en later het atheneum bezocht. In 
deze jaren begon zijn postzegel
handeltje echt te floreren. 
'Inmiddels had ik een samen
werkingsverband met mijn broer 
Willem. Via via kwamen we in 
contact met een particulier in 
Hoorn, die heel veel postzegels 
bezat. Die wilde hij zo zoetjes
aan opruimen. Tijdens het eerste 
bezoek investeerden we ons hele 
handelskapitaal van ongeveer 
duizend gulden. Enkele dagen 
later gingen we naar de Amster
damse postzegelmarkt. Het was 
een mooie, warme zaterdag en de 
gekochte handel werd ons letter

'Filatelie houd je met 
alleen bezig, maar 
ook scherp' 



lijk uit de handen getrokken. En
kele omstanders kregen zelfs ruzie 
met elkaar, over wie er eerder aan 
de beurt was. Binnen de kortste 
keren waren we uitverkocht en na 
het tellen van de opbrengst bleek, 
dat we ons kapitaal in één klap 
bijna hadden verdubbeld. Daarna 
zijn we nog een aantal keren bij 
onze inkoopbron teruggeweest, 
totdat we alles van hem hadden 
gekocht.' 

Postzegelhausse 
'Het was 1977 en de prijzen van 
postzegels, ook al waren ze pas 
enkele jaren of zelfs maanden 
daarvoor aan het loket verkocht, 
explodeerden. De zaken gingen 
zo goed, dat ik een klein autootje 
kon kopen. Ik was de enige leer
ling van de school die er een had 
en dat stak weleens bij som
mige leraren, die zelf op de fiets 
kwamen.' 
Ook zijn collectie was met Dirk 
meegegroeid. Een postfrisse serie 
van Juliana 'en face' stond hoog 
op zijn filatelistische verlang
lijstje. Op een goede dag had hij 
eindelijk het bedrag bij elkaar 
om deze te kunnen kopen. Bij de 
firma Sturms op het Rokin telde 
hij drieduizend gulden neer om 
zijn lang gekoesterde wens in 
vervulling te laten gaan. Het was 
op het toppunt van de speculatie-
golf, want niet veel later begon de 
markt te kenteren. 
Na de middelbare schooltijd 
moest Dirk zijn dienstplicht 
vervullen. Na het afzwaaien vond 
hij een baan bij een exporteur 
van kippenslachtmachines, waar 
hij zich tot logistiek manager op
werkte. Hoewel hij de postzegels 
in die jaren trouw bleef, werd hij 
voornamelijk opgeslokt door zijn 
jonge gezin en zijn werk. 

Rentree 
In 1987 maakte hij zijn comeback 
in de postzegelhandel. Dirk begon 
naast zijn baan met een com
pagnon een postzegel verzend-
bedrijf. De zaken liepen goed: 
de compagnon zorgde voor de 
aanvoer van nieuw materiaal en 
Dirk onderhield de contacten met 
de klanten en verzorgde de logis
tiek. Na twee jaar bleek, dat de 
partner zich niet aan de gemaakte 
afspraken had gehouden en 
stond, ondanks een flinke omzet, 
de teller weer op nul. 
Met een nieuwe compagnon, die 
wel betrouwbaar was, werd de 
zaak vervolgens weer van onderaf 
opgebouwd. Deze keer verliep 
de samenwerking goed, maar de 
marges waren aan de lage kant. 
Zodra het handelskapitaal weer 
op peil was gebracht, besloot Dirk 
Sluis ook het inkopen zelf ter hand 
te nemen. 
'Hoewel de postzegelhandel, om
dat ik nu zelf de inkoop regelde 
en veel veilingen moest bezoeken, 
steeds meer tijd kostte, durfde ik 
het niet aan om mijn baan op te 
zeggen. Ik had de zorg voor mijn 

'Het bezoeken van beurzen vind ik het leukste onderdeel van mijn werk' 

gezin en ook de hypotheeklasten 
moesten op tijd worden betaald. 
In 2002 kwam er een tussenoplos
sing en kon ik met mijn werkgever 
afspreken, dat ik in een deel
tijdbaan verder ging. Vanaf dat 
moment had ik naast de avonden 
en het weekend ook de dinsdag 
en donderdag tot mijn beschik
king. Het was een verademing! 
Drie jaar later ging het bedrijf, 
waar ik werkte, failliet en toen 
werd ik van de ene op de andere 
dag alsnog fulltime postzegel
handelaar.' 

Lijfspreuk 
'Mijn zakelijke motto is: activiteit 
wordt beloond en luiheid gestraft. 
Maar als je jezelf te veel op je werk 
stort, neem je op ander gebied 
wel bepaalde risico's.' 
Dirk Sluis bestudeert de re
gendruppels op het raam. De 
interviewer besluit, dat het 
bespreken van deze risico's niet in 
dit gesprek thuishoort en stelt een 
andere vraag. 
'Welke activiteiten onplooit 
Stamps-DNSzoal?' 
'ledere veertien dagen stuur ik 
een mailing aan een groot aantal 
klanten. Een boekje van twaalf 
pagina's met vele honderden 
aanbiedingen. Daarnaast is er de 
website, waar ook veel materiaal 
wordt aangeboden. Ik heb me in 
de loop van de jaren gespeciali
seerd in de zegels van Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen. 
Daarnaast hebben ook Duitsland, 
België en Frankrijk mijn aandacht. 
De klanten kunnen bij mij zowel 
voor het reguliere materiaal als 
de schaarse en zeldzame zegels 
met certificaat terecht. Als ik iets 
niet in voorraad heb, dan ga ik 
voor mijn klanten op zoek, ook al 
is het een zegeltje van vijf euro. 
Zodra ik dat heb gevonden, en 
dat kan maanden later zijn, neem 
ik contact op. Deze service wordt 
zeer op prijs gesteld. 

Naast verkoop in de winkel en 
via internet bezoeken we nog 
een aantal nationale beurzen. 
Dat vind ik eigenlijk het leukste 
onderdeel van mijn werk. Op 
deze beurzen kan ik mij echt 
verheugen. Vooral de Postex, die 
ieder jaar in oktober in Apel
doorn wordt gehouden. Deze 
postzegelshow heeft het meeste 
cachet: vloerbedekking op de 
grond, mooie, ruime stands. Ik 
houd van een goede presentatie 
en zal bij dit soort gelegenheden 
altijd in een net pak en stropdas 
achter de toonbank staan. Dat 
heeft gewoon iets extra's en de 
mensen zijn het inmiddels van me 
gewend. Laatst had ik even mijn 
stropdas afgedaan en kreeg ik 
meteen commentaar. 
Voor het inkopen van materiaal 
bezoek ik jaarlijks vele veilingen, 
waarvan sommige in het buiten
land. Als ik daar heen ga, maak 
ik er een tripje van. Een dag het 
aanbod bekijken, een nachtje in 
een hotel en vervolgens een dag 
naar de veiling. Tijdens de veiling 
moet ik wel een beetje streng voor 
mezelf zijn en me regelmatig be
heersen. Het gevoel van "dat móet 
ik hebben" steekt nog steeds 
regelmatig de kop op. Als de con
currentie tegengas geeft bij het 
bieden, dan blijft mijn biednum-
mer soms langer in de lucht, dan 
de commerciële mogelijkheden 
van het aangebodene toestaan.' 

Personeel 
Tijdens de talrijke activiteiten 
wordt Dirk door een tweetal part
timers bijgestaan. Werkstudent 
Gertjan is zijn steun en toeverlaat 
op het gebied van computers en 
de website. Hans Steuteknuel, een 
krasse knar van 76 jaar, assisteert 
bij tal van andere werkzaamhe
den. 
'Hans kwam ik een jaar of vijf 
geleden op een veiling tegen en 
we raakten in gesprek. Hij was 

sinds enige tijd weduwnaar en 
had een vervelende tijd achter 
de rug. Hij zag het leven nogal 
somber in en had niet genoeg om 
handen om uit de put te komen. 
Toen heb ik hem gevraagd of hij 
mij in het bedrijf wilde helpen. 
Binnen de kortste keren fleurde hij 
helemaal op en inmiddels zijn we 
ook goede vrienden geworden. 
Naast de therapeutische werking 
van de filatelie is mij nog iets 
anders opgevallen. Regelmatig 
krijg ik klanten op leeftijd aan de 
telefoon, die ik aan de stem te ho
ren steevast tien tot twintig jaar 
jonger schat, dan ze in werkelijk
heid zijn. Filatelie houd je niet al
leen bezig, maar ook scherp, daar 
ben ik inmiddels van overtuigd. 

Daarnaast is het natuurlijk ook 
belangrijk, dat de hobby zich ver
jongt en dat de kinderen van de 
huidige generatie, behalve voor 
computerspelletjes en iPads, ook 
oog voor de boeiende aspecten 
van de filatelie krijgen. Daarom 
neem ik naar beurzen altijd een 
grote doos met afgeweekte zegels 
mee, waar ieder kind een hand
jevol uit mag zoeken. De reacties 
zijn in het algemeen zeer positief. 
Als we de jeugd blijven stimuleren 
en de postadministraties eindelijk 
eens in gaan zien, dat je met 
een veel te groot aantal nieuwe 
uitgiften de verzamelaars gewoon 
wegjaagt, weet ik zeker dat het 
verzamelen van postzegels, ook 
op de lange termijn, nog voldoen
de toekomst heeft.' 

Dit is de derde aflevering van 
een nieuwe reeks interviews, die 
regelmatig in uw maandblad 
zal verschijnen. De serie gaat 
over mensen, voor wie de 
f i latei ie hobby- of vakmatig 
een belangrijke rol in hun leven 
speelt. 

C 
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FILATELISTISCHE 

Opgaven voor deze rubriek 
In het aprllnummer 2012 
(verschijnt 5 april 2012) 
moeten uiterlijk op 1 maart 
201 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per email 
naar redactieOdefilatelie.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 AAANIFESTATIES 

18 februari: 
Roden. NOORD 2012, Inter

nationale Filateliebeurs, De 
Hullen, Centuurbaan Zuid 6, 
1016. Tel. 0505033926 
('s avonds). 

2526 februari: 
Borculo. Fila/estival, Mu

ziekvereniging Volharding, 
^ j ^ Haarloseweg 7,93017. 

, 5 S i  Tel: 05452272543. 

Q ^ _ 2526 februari: 
■|iii# öè Capelle a/d l|ssel. De Tref

1 ^ * terp. Marsdiep 1,1017. 
^ 2 , K Tel: 0104508474. 

26 februari: 
Nijmegen. Postzegel  Totaal, 
Wijkcentrum 'De Klokketoren', 
Burg. Slotenmaker de Bruine

weg 272. Tel: 0243974654. 

116 
3 maart: 
Drachten. Ruilbeurs, Brede 

School De Drait, Flevo 190, 
1016. Tel: 0512382979. 

1011 maart: 
Utrecht. Verzamelend Ne

derland. Grote internationale 
verzamel en curiosamarkt 
Groite Veemarkthal, Sartre

weg, 9301630. 
Tel: 0317614760/0612918888. 
www.verzamelendnederland.nl 

17 maart: 
Hilversum. Postzegel en 
Poststukken voorjaarsbeurs. 
Wijkcentrum De Koepel, 
Kapittelweg 399a, 1016. 
Tel: 0355386170. 

2324 maart, 
's Hertogenbosch, ie natio

nale Filafair 2012. Maaspoort 
Sports & Events, Marathon

loop 1,1017. 

67 april: 
Gouda, de Brievenbeurs 
en Filamania, 19e inter

nationale beurs voor 
poststukken&postzegels. 
Thema: Postwaardestukken. 
Sportcomplex De Mammoet, 
Calslaan 101 (hoek Burg. van 
Reenensingel/Groen van 
Prinsterersingel), 
zaiii7u/zoioi7u. 
www.brievenbeurs.com 
www.filamania.com 

1214 april: 
Essen (D). Internationale 
Briefmarkenmesse, Messe 
Essen. 

2122 april: 
Purmerend. Filamanifestatie 
2012. J. van Egmondlyceum, 
jeffreygroeneveld(5)hetnet.nl 

12 mei: 
Houten. FILANUMIS 2012, 
Internationale Filateliebeurs 
met Numismatiek, Expo 
Houten, Meidoornkade 24, 
93016. Tel. 0505033926 
('s avonds) 

1213 ntei: 
Vlissingen. Regionale Postze

geeltentoonstelling. Aula 
scholengemeenschap C.S.W. 
Adriaan Coortelaan 5, za 1218, 
zo 1016. Tel: 0118464109. 

1825 juni: 
lakarta (IND). Indonesia 2012, 
FIP exhibition en FlPcongres. 

78 september, 
's Hertogenbosch. 2e Filafair 
2012. Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop 1,1017. 

2126 september: 
Qatar. Qatar 2012, FlPexhi

bition 

2628 oktober: 
Sindelfingen (D). Internatio

nale Briefmarkenbörse, Messe 
Sindelfingen. 

24 november: 
Mainz (D).IPHLA 2012 
Internationale Philatelitische 
LiteraturAusstellung. 
Radhaus der Stadt Mainz. 

34 november: 
Helmond. ProPhil 2012, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 1117; 
zo 1016. Tel: 0402427073 
n.broek9(5)chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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

1630. Tel: 0321314305. 
Elshout (NB). Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,1013. 
Tel: 0416379919. 
Gouda. Panoramazaal/Bern

hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 0182

374230/0611837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. 
Tel: 0235613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,1216. Tel: 0227

542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld

seweg 30,131630. 
Tel: 0334943220. 
Maassluis, zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
1216. Tel: 0105916747. 
'sHertogenbosch. Soc 
Cult Centr'De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115,1013. 
Tel: 0735230479. 
secretariscshert oqpost.nl 
Zuidlaren. Centrum de 
Ludinge, de Ludinge 4. 
Tel; 0504093722 
niilandh(Shome.nl 
Oosterwolde (Frl.) Activi

teitencentrum De Miente, 
Snellingerdijk 39,1016. 
Tel: 0516441646. 

12 februari: 
AnnaPaulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21,930

1230. Tel: 0223531518. 
Heemskerk, 'de jansheeren', 
Maltezerplein 1,1016. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan

derherenweg2,1013. 
Tel: 0411688620. 
Echt. Clubgebouw St. Joris, 
Cypresstraat 58,93013. 
Tel; 0433111760. 
robvosseno7(5)home.nl 
Venlo. Zalencomplex 
LimianZ, Kaldenkerkerweg 
182b, 103012. 
Tel: 0773517700/3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor

derlicht', Roerdompstraat 76, 
1013. 
Tel; 0246413608/6413355. 

16 februari: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon

straat 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. 
Kloetinge(Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
1017. Tel: 0113228562. 
ecm@zeelandnet.nl 
Mijdrecht, de Meijert, Dr. J. 
v.d. Haarlaan 6,93013. 
Tel; 0297289322. 
Papendrecht. 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: 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,1015. 
Tel; 0263271979. 
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.goossens@chello.nl 

25 februari: 
Brielle. Zalencentrum, Lange

straat 76,1316. 
Tel: 0181415640. 
halooverbeek(fl)planet.nl 
Coevorden. De Schalm, 
Hoofdweg 47,1016. 
Tel; 0524516024. 
Dordrecht. De gravenhorst 
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. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 

Tel: 0475321179. 
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. 
hotterbeekxOhetnet.nl 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel'. Tel; 0774743032. 
Wijk bij Duurstede. Vi

kinghal, Karolingseweg234, 
111530. Tel; 0622650760. 
SintMaartensbrug. 
Dorpshuis 'De Uytijk', Maarten 
Breetstraat 1,9301230.. 

3 maart: 
Bilthoven. Vogelnest bij 
Zuiderkapel, Boslaan 1,1016. 
Tel; 0346475593 (na i9u) 

De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,1316. 
Tel; 0229582544. 
Ede. Gebouw 'Ons Huis', 
Princesselaan, 1017. 
Tel: 0648708253. 
www.deglobeede.nl 
HaarlemNoord. 'De 
Schakel', Pijnboomstraat 17, 
111530. Tel: 0235334252. 
Hendrik Ido Ambacht. San

dido. Reeweg 79,1216. 
Tel; 0786814441. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Leerdam. Gebouw Mara

natha, J.A. Burgerstraat 1. 
versluis.acSworldonline.nl 
Lisse. 'tPoelhuys, 
Vivaldistraat 1,1016. 
Tel: 0621485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,1014. 
Tel; 0529432746. 
Nunspeet. De Wheme, 
Ds. de Bouterlaan 5,131516. 
Tel; 0341256163. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,1015. 
Tel; 0297525556. 

4 maart: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink naast RK kerk. Dorps

straat 153155,912. 
Tel; 0226452047. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,912. 
161:0413264291. 
schilderOtiscali.nl 

8 maart: 
Kloetinge(Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
1922. Tel: 0113228562. 
ecmOzeelandnet.nl 

10 maart: 
Dronten. Kerkcentrum 'Open 
Hof', Copernicuslaan, 1330

1630. Tel; 0321314305. 
Elshout (NBr), Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,1013. 
Tel: 0416379919. 
Gouda. Panoramazaal/Bern

hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. 
Tel; 0182374230/0611837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. 
Tel; 0235613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,1216. 
Tel; 0227542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld

seweg 30,131630. 
Tel; 0334943220. 
Maassluis, zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
1216. Tel; 0105916747. 
'sHertogenbosch. Soc 
Cult Centr'De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115,1013. 
Tel: 0735230479. 
secretarisOhertogpost.nl 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 4, 
1015. Tel: 0181616995. 
maliev@planet.nl 
Winschoten. Gebouw S.V. Bo

venburen, Tromplaan 86,10

15. Tel: 0597592676/421497. 

11 maart: 
AnnaPaulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21,930

http://www.verzamelendnederland.nl
http://www.brievenbeurs.com
http://www.filamania.com
http://oqpost.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:w.j.m.goossens@chello.nl
http://www.deglobe-ede.nl
mailto:maliev@planet.nl


1230 Tel 0223531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, 
Baanderherenweg 2,1013 
Tel: 0411688620. 
Echt. Clubgebouw St. Jons, 
Cypresstraat 58,93013. 
Tel 0433111760. 
robvossenoTCnihome nl 
IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29,1115. 
Tel 0641739966 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,912. 
Tel: 0413264291. 
schildertatiscali nl 
Venlo. Zalencomplex Limi
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
103012 
Tel: 0773517700/3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
1013. 
Tel: 0246413608/6413355. 

15 maart: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. 
Tel 0455415088. 

17 maart: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. 
Tel. 0297322034/340484 
Appingedam. ASWA ge
bouw. Burg Klauckelaan 16, 
1016 Tel: 0596567183. 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel
aan 148,1317. Teh 0182615136. 
Heerenveen. De Koningshof, 
Prmsenweg 1 
Tel0513626073. 
pvheerenveen(5)gmail.com 
Lelden. Clubhuis KZ Danaï
den, Montgomerystraat 50, 
1016. Tel. 0715312597. 
Mijdrecht, de Meijert, Dr ) 
V d Haarlaan 6,93013 
Tel. 0297289322. 
Schoonhoven. St. Ver. De 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
1316. Tel: 0172216239. 

) p.zirkzeeKSkpnplanet nl 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29. 
Tel 04025344002. 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630. Tel 0332863510. 

18 maart: 
Alkmaar, aula Clusiuscollege, 
Drechterwaard 10,1016. 
Tel 0725333906. 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,1014. 
Tel: 0485571842 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,912. 
Tel: 0224298416. 
VeghelZuld. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Diemen
straat ia, 9301230 
Tel. 0413367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

20 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Brumeweg 272, 
141430. Tel 0243974654. 
w.] m goossensOchello nl 

24 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016 
Tel 0235613929. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,1316. 
Tel: 0181415640. 
halooverbeek(5)planet nl 
Dordrecht. De graven horst 
Dubbeldam, Vi)verlaan 1002, 
1016 Tel 0786140706 
Hilversum. Wi|kcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg399a, 
12301530 Tel 0356216261. 
Huizen. Zenderkerk, 
Borneolaan 30,1017. 
Tel: 0355387550. 

25 maart: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,Wijk De 

Maare, 912. Tel' 0227542286. 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,93012. 
hotterbeekx(ahetnet nl 
Enschede. Gebouw St Post
duiven Ver, Poolmaansweg 
128,1016. Tel 0534313352 
Heemskerk. 'De Jansheeren', 
Maltezerplem 1,1016 
herman winterbergOziggo nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel'. Tel. 0774743032 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Home, Wertastraat 
1,101530 Tel. 0495561906. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikmghal, Karolmgseweg 234, 
ti1530. Tel 0622650760. 

26 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Brumeweg 272, 
191930. Tel: 0243974654. 
w j.m.goossensOchello nl 

30 maart: 
Eerbeek. Caférest. De Koren
molen, Kanaalweg 3,1016. 
Tel 0313650802. 

31 maart: 
Bodegraven. RIjngaarde, 
Rijngaarde 1,9301630. 
Tel: 0653260579/0613536015. 
Deventer. Wijk en Zalencen
trum Van Vlotenlaan, 
). van vlotenlaan 85,1016. 
Tel: 0570644136 
De Meem. Cultureel Centrum 
'De Schalm', Oranjelaan 10, 
912. Tel: 0348443237
www.pf68.nl 
Emmen. De Giraf/Eden Hotel, 
Van Schalkweg 55,93016. 
Tel 0505033926. 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, 
Talmastraat 9,1016. 

Tel: 0620111834. 
arjanvanbaarenfflplanet nl 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530 Tel: 0356216261. 
Noordwijk. Vinkenhof, 
Achterzeeweg 2, va. 10. 
LeerBingum (D). Dorf
gemeinschaftshaus, 
Ziegeleistr 15,915. 
Tel: 004949546346. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 
Veenendaal. Chr Scholen
gemeeschap Het Perron, 
Sportlaan 11,1016. 
Tel: 0612960344. 
Zwolle, lubal. 
Geert Grootestraat 1,1015. 
Tel: 0384216493. 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 
'De Voorstraat', Voorstraat 23. 
Tel 0384211045. 
veilinghuisOdevoorstraat.nl 
www devoorstraatwinkel.nl 
6mrt Kijkdag 8302130. 
6mrt Beursavond 1821.30 
7mrt. kijkdag 8.3018.50. 
7 mrt. 19U aanvang veiling 
8mrt 8.3015 kijkdag 
naveilmg, telefonische 
naveiling tot 12 maart 15U. 

2931 maart: 
Weesp. de Nederlandsche 
Postzegelveilmg 
De Nederlandsche Postzegel
en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14 
1382 LX Weesp Holland 
TEL' +31(0)294 433020 
FAX +31(0)294433055 
www.npv.nl 

ecosta internetveilingen: 
Veiling 220 V 30/113/2 i2u 
Veiling 221 v. 13  27 feb. 12U 
Veiling 222 v. 27/2 12/3 i2u 
Veiling 223 V 1226 mar. 12U 
Veiling 224 v. 26/3  9/4 i2u 
Veiling 225 v. 9  23 apr. 12U 
Veiling 226 v. 23/4  7/512U 
Veiling 227 v. 7  21 mei i2u 
Veiling 228 v 21/5 4 /6 i2u 
Veiling 229 v. 4 18 jun. i2u 
Veiling 230 v. 18/6  2/712U. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel 0703307500 
Infolijn 0703307575 
www.muscom 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 
www.muscom nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen (donder
dag) 16 februari, 15 maart en 
19 april 2012. Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erke
lens (tel 0703307567), email 
merkelens(Smuscom Vanaf 1 
januari moet de onderzoeker 
 zoals elke museumbezoeker 
 normaal toegang betalen. 

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

STEMPEL PIETERSKERK 
LEIDEN 

De Pieterskerk in Leiden heeft 
precies 500 jaar geleden zijn 
toren verloren en daarom 
heeft de Leidsche Postzegel
vereniging een persoonlijke 
postzegel laten maken en een 
bijzonder poststempel aange
vraagd bij PostNL. 
Op de  inmiddels traditionele 
 Postzegeltotaaldagvan de 
vereniging werd op 15 janu
ari een kleine tentoonstelling 
gewijd aan deze Leidsche Pie

>a%3'd 

'^Ooi 10^' 

terskerk. De Pieterskerk had tot 
het begin van de 16e eeuw een 
ander aanzien dan vandaag de 
dag (anno 2012). Oorspronke
lijk had de kerk namelijk een 
toren die hoog boven Leiden 
uitstak De toren moet zo'n 
100 meter hoog zijn geweest, 
wat hoog genoeg was  voor 
zeelieden op de Noordzee  om 
de Pieterskerk als baken te 
gebruiken De toren werd dan 
ook "Coningh der Zee" (koning 
der zee) genoemd. In de nacht 
van 4 op 5 maart 1512 stortte de 
toren van de Pieterskerk helaas 

m om daarna nooit meer 
herbouwd te worden wegens 
geldgebrek. 
Op de postzegel zien we de kerk 
zowel met als zonder toren In 
het midden van het stempel 
zien we de kerk zonder toren. 

99E FILATELISTENDAG 

In het vorige nummer van 
Filatelie schreef ik over de 99e 
Filatelistendag die op de beurs 
m Loosdrecht werd gehou
den. De afbeelding van het 
bijzondere poststempel kon ik 

'^«'(iste 

Samenstellmg
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email k.verhulst@ziggo.nl 

echter met laten zien omdat 
ik de afbeelding nog met be
schikbaar had op het moment 
dat het maandblad naar de 
drukker ging. Bij deze laat ik 
het stempel alsnog zien. 

LOOSDRECHT 2012 

Een jaarlijks terugkerend 
evenement is de Filateilebeurs 
in Loosdrecht Deze keer werd 
de beurs gehouden in het 
weekend van 27 tot en met 
29 januari 2012. In het vorige 
nummer liet ik het stempel 
zien dat tijdens de beurs m de 
stand van PostNL gebruikt zou 
worden Daarbij is iets misge
gaan. Te goeder trouw kreeg 
ik van PostNL het ontwerp toe
gezonden, maar uiteindelijk 
bleek het stempel te zijn afge
keurd Ik heb de afspraak met 
PostNL dat ik geen afgekeurde 
stempels publiceer omdat dit 
voor verwarring kan zorgen. 
Inmiddels is het juiste stempel 

^ W a t e l / e ^ ^ 

■?9 j a n ü » ^ 

bekend (en ook gebruikt op 
de beurs). Volledigheidshalve 
laat ik beide stempels zien. 
De stempel met het net is dus 
nooit verschenen! Het andere 
stempel is het juiste stempel. 

^eWebeurs 

janua^^ 

http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.pf68.nl
http://devoorstraat-winkel.nl
http://www.npv.nl
http://www.muscom
http://www.muscom
mailto:k.verhulst@ziggo.nl


WIJ LAZEI VOORÜ 
Samenstelling: 
Nederlandstalige tijdschriften: )ohn Dehé 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller 

BINNENLANDSE BUDEN 

Kleurrijk en muzikaal 
Maakte ik vorige keer 
nog een licht kritische 
opmerking over het 
uiterlijk van Het Tolhuis, 
deze keer kan ik zeggen: 
niets dan lof. Het blad van 
de Amsterdamse Postzegel 
jeugdclub is tegenwoor
dig zelfs volledig in kleur 
uitgevoerd. Ook de Inhoud 
is prima verzorgd. Naast 
aandacht voor verjaarda
gen van de jeugdige (en 
minder jeugdige) leden en 
een nieuwe greep uit de 
moppentrommel, loopt er 
een mooie reeks over 'het 
orgel'. 

Vragen, verhalen en 
diepgang 
De Kontaktgroep Spanje
Portugal presenteert in 
IBERIA een mooie mix van 
actuele informatie, lastige 
vragen en diepgaande 
detailstudies. IBERIA is ge
heel in kleur. In het novem
bernummer schrijft Hans 
Vinkenborg over stempels 
voor aangetekende post 
op het eiland Puerto Rico. 
Het eiland telde in de 
jaren 18551898 zo'n 105 
dorpen en steden met een 
eigen postkantoor die de 
post voorzagen van een 
plaatsnaamstempel. Grote 
delen van het eiland waren 
door hoge en steile bergen 
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Informatief, prettig 
geschreven met de doel
groep voor ogen en kleur
rijk geïllustreerd. Er wordt 
aandacht geschonken aan 
organisten en componis
ten, verschillende soorten 
orgels en uiteraard aan 
de postzegels waarop al 
dit moois te zien is. Ook 
orgelbouwers komen 
langs, zoals de beroemde 
Duitse orgelbouwer Arp 
Schnitger (16481719). Vele 
kerken in het noorden van 
Nederlanden Duitsland 
bezitten een orgel dat 
door hem gebouwd is. In 
NoordNederland staan 
nog elf orgels van hem, 
vooral in de provincie 
Groningen. Het orgel in de 
Martinikerk in Groningen 
is door hem gerestaureerd 
en uitgebreid. 
In het 4e nummer van de 
42e jaargang van Het Tol
huis wordt de reeks over 
orgels afgesloten. 
Ter afsluiting een be
schaafde mop in muzieks
feer. 'Op de deur van een 
flat hing een kaartje: Te 
koop: Saxofoon. Op de 
deur van de buren hing 
ook een kaartje: Hoera.' 

niet of slecht toegankelijk. 
Spoorlijnen bestonden er 
alleen op wat korte, vlakke 
stukken; muilezels en 
schepen waren de belang
rijkste postvervoerders. 
Dan bekijk je een poststuk 
of zegel uit die periode 
toch met andere ogen. 

'andere wetenswaardig
heden' met betrekking tot 
aangetekende post van 
Puerto Rico. 
Over de Portugese koning 
Don Luis en de postze
gels waar diens gelaat 
op prijkt, valt veel te 
vertellen. Het gaat om 
een dikke 50 zegels (CE 
1467,18621892) die velen 
tot wanhoop gedreven 
hebben. Papiersoorten, 
plaatfouten, tandingen, 
etc. moeten zelfs voor de 
specialisten een nacht
merrie zijn. 
Mooi zijn de verhalen 
over de bemoeienis
sen van de koning met 
de telefonie in zijn land 
in de jaren zeventig en 
tachtig van de 19e eeuw. 
Als fervent operabezoeker 
had hij gezorgd voor een 
telefoonverbinding tus
sen de operazaal en zijn 
slaapkamer, zodat hij ook 
bij ziekte of zwakte geen 
concert hoefde te missen. 
Ook had hij enkele hotel
suites van een telefoonlijn 
laten voorzien; ze waren 
speciaal bestemd voor zijn 
ontelbare avonturen op 
amoureus gebied. 

Mededelingen uit het 
Vorstendom 
Twee mooie afleveringen 
van het Mededelingen
blad van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegel
verzamelaars van het Vor
stendom Liechtenstein 
lagen al een tijdje klaar 
ter bespreking, de laatste 

SAJfJUAN ! r 3ésit sT" 
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Voor aangetekende 
stukken waren niet de bij 
ons bekende aanteken
strookjes in gebruik, maar 
werkte men met stempels, 
die door Vinkenborg over
zichtelijk gepresenteerd 
worden. Hij belooft zijn 
lezers nog een verhande
ling over de tarieven, voor 
zover daar gegevens over 
bekend zijn, postroutes en 

twee nummers van de 41e 
jaargang. 
In het Mededelingenblad 
wordt flink wat ruimte 
gemaakt voor interviews 
met prominente Liech
tensteinverzamelaars 
als Pierre Thöni en )an 
Landman, voorzitter van 
de vereniging. 
Dat laatste 'gesprek' vond 
plaats op de digitale snel

weg, want de voorzitter 
woont in Harderwijk en de 
interviewer in Washington, 
DC. Deze laatste leefde 
zich in zijn'slachtoffer' 
in door met Google Earth 
wat terrein te verken
nen, terwijl Landman zijn 
'gesprekspartner' met een 
uitgebreid cv van flink wat 
voorinformatie voorzag. 
Een opmerkelijke uitspraak 
van jan Landman:'(...) ik 
kan me niet voorstellen, 
dat er over 30 jaar nog 
zegels worden uitgege
ven. Misschien bestaan 
ze nog wel, maar hun 
oorspronkelijke doel  het 
vooruitbetalen van een te 
leveren dienst  zullen ze 
dan grotendeels verloren 
hebben. Het frankeren op 
andere manieren gebeurt 
al op grote schaal en de 
meeste berichten worden 
tegenwoordig via email 
verstuurd.' 
Verder in het Mededelin
genblad veel aandacht 
voor nieuwe uitgiften en 
goed leesbare studies, 
onder meer over de vlucht 
van de Hindenburg naar 
de Verenigde Staten en 
over 100 jaar Liechten
steinse postzegels. Op 1 
februari 1912 verschenen 
de eerste drie postze
gels aan de loketten van 
de postkantoren in het 
vorstendom. Ze droegen 
de afbeelding van de 
Liechtensteinse vorst 
Johannes II en hadden de 
uitstraling van de zegels 
van buurland Oostenrijk. 
75 jaar geleden (3 mei 
1937) vertrok de Zeppe
lin Hindenburg (LZ129) 
vanuit Frankfurt am Main 
voor de eerste officiële reis 
naar de Verenigde Staten. 
Het werd een recordvlucht, 
maar ook een rampvlucht. 
Tijdens de landing vloog 
het luchtschip in brand; 
35 mensen kwamen om 
het leven. Het was in feite 
het einde van het Zeppelin 
tijdperk. 
Nog een privétip voor 
reizigers richting Liech

tenstein: het Zeppelin
museum aan de Bodensee 
in Friedrichshafen, met 
onder meer een 33meter 
lange reconstructie van de 
Hindenburg. 

Birma bezet 
In het november of 
decembernummer van 
Novioposta(ikheb 
vergeefs gezocht naar 
een datumaanduiding) 
neemt één onderwerp 
een prominente plaats in: 
Birma tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De aanloop 
naar deze oorlog begint in 
Zuidoost Azië al in 1937. Er 
breekt een oorlog uit tus
sen Japan en China, waarbij 
Japan een deel van China 
bezet. Op 4 oktober 1940 
sluit Japan een verdrag 
met Duitslanden Italië. En 
in 1941 komt Engeland in 
oorlog met Japan. 
Kerstmis 1941 begint Japan 
met een bombardement 
op de hoofdstad Rangoon. 
De Japanse troepen trek
ken in januari 1942 door 
het neutrale Thailand 
en vallen het zuiden van 
Birma binnen. In maart 
wordt de hoofdstad Ran
goon bezet en in de loop 
van 1942 volgt de rest van 
het land. 
)an Mulder volgt nauwge
zet de postale consequen
ties van deze bezetting, 
waarbij de nadruk ligt op 
de normale burgerpost. 
Opdrukken op zegels, 
primitief geklungel met 
nieuwe zegels, diefstal, 
vervalsingen, het komt 
allemaal langs. Alle 
zegels van Birma uit de 
Engelse periode waren in 
India gedrukt en er was 
totaal geen ervaring en 
materiaal voorhanden om 
'fatsoenlijke' postzegels te 
maken. In een gevange
nis werd een voorraad 
papier gevonden én een 
perforatiemachine. Met 
veel gevoel voor details 
en gebruikmakend van 
mooie afbeeldingen in 
kleur schetst Mulder de 



totstandkoming van de 
reguliere uitgiftes van 
de lapanse bezetters en 
de zegels die de Birmese 
regering in ballingschap 
liet verschijnen. Ook de 
situatie na de herovering 
van Birma door de Engel
sen in 1945 komt kort ter 
sprake. Een mooi artikel, 
meteen literatuurlijstje 
en suggesties voor verder 
onderzoek. 

Kwaliteit uit het hoge 
Noorden 
Artikelen in Grunopost 
w/orden gretig overge
nomen door redacteuren 
van andere verenigings
bladen. Ook het decem
bernummer van 2011 
biedt weer veel moois uit 
Groningen. 
John Tolsma schreef onder 
een pakkende titel ('De 
adelaar heeft een veer 
gelaten...') over de nood 
onder de Duitse bevolking 
na de verloren Eerste We
reldoorlog. Het oorlogs
leed, de hoge herstelbe
talingen en de devaluatie 
van de rijksmark maakten 
het leven voor miljoenen 
mensen heel zwaar. Een 
van de initiatieven om 
deze mensen te helpen 
was de uitgifte van 
postzegels voor het goede 
doel, de Wohlfahrtsmar
ken, voor de eerste keer in 
1924. Ze werden door de 
zeer hoge toeslag (300%!) 
matig verkocht. Op de 
afbeeldingen, die direct 
verwezen naar de Duitse 
ellende, was veel kritiek. 
Ook latere series kregen 
weinig waardering en zijn 
door de korte looptijd 
schaars op brief. In het
zelfde nummer staan nog 
twee aardige bijdragen 
van Tolsma: over de tra
ditie van Driekoningen en 
over de bekende schelm 
Tijl Uilenspiegel. 
Gerrit van der Molen dook 
in de geschiedenis van 
Davos, vooral bekend 
als wintersportplaats en 
kuuroord. De strijd tegen 
tuberculose komt daarbij 
uiteraard ook aan de orde, 
met mooie afbeeldingen in 
kleur. Het artikel is ook te 

lezen op de website van de 
vereniging: 
www.philatelist.nl 

Franicrijlc ten strijde 
Een artikel over het 
roemruchte verleden van 
Frankrijk laat zich goed 
filatelistisch illustreren, 
want de Franse PTT is altijd 
zeer gul geweest met ze
gels die verwijzen naar de 
nationale geschiedenis. In 
Marianne, het Bulletin van 
de Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars, loopt een 
serie over Lodewijk XIV en 
Vauban, de grote vesting
bouwer. 
In aflevering 170 (septem
ber 2011) gaat julie Morriën 
uitgebreid in op het leven 
van de 'Zonnekoning' en 
de machtigen die hem 
omringden. Kunstenaars, 
het hofleven en Versailles 
worden besproken, maar 
Vauban blijft nog wat 
buiten beeld. In aflevering 
171 (december) beleven 
we de laatste 25 jaar van 
Lodewijk's regering (1690-
1715) en staan oorlog en 
vrede centraal. Lodewijk 
XIV voerde vele (verove-
rings)oorlogen, waarbij 
Vauban vaak als strate
gisch adviseur optrad. 
Louvois, de minister van 
oorlog, mocht geen enkele 
beslissing nemen zonder 
Vauban te raadplegen. 
Het eerste fortificatiepro
ject van Vauban was de 
versterking van het in 1654 
veroverde Le Quesnoy, in 
Noord-Frankrijk. 
Het artikel van Morriën 
slaat flink wat zijpaden in, 
waarbij maximumkaarten 
als prachtig illustratiema
teriaal fungeren: de Vrede 
van de Pyreneeën (1659), 
maar ook studieobjecten 
voor de oorlogsvoering 
(maquettes en globes). 
Vauban komt er ook in 
deze tweede aflevering 
een beetje bekaaid vanaf, 
al zijn op enkele zegels en 
kaarten zijn forten te zien 
(Bitche, Besanf on). Maar 
de serie wordt vervolgd, 
dus misschien wordt in 
een volgende aflevering 
nog wat meer uitgewijd 

over de vestingwerken 
en Vaubans strategische 
verdiensten. 

BUITENLANDSE BUDEN 

Een kater op EBay 
Stelt u zich eens voor, je 
bent wat aan het zoeken 
op EBay en daar staat ie: 
Een brief uit de Duitse 
staat Baden, verzonden 
precies op de eerste dag 
dat daar postzegels zijn 
gebruikt. De verkoper 
heeft dit juweel niet als 
zodanig herkend. Inte
gendeel, hij is per ongeluk 
omschreven als Württem
berg. De verkoper staat 
zeer goed bekend, en na 
enkele dagen heeft u hem 
voor de belachelijk lage 
prijs $ 384,89. Het geld 
wordt snel overgemaakt 
en.... teruggeboekt. Bij 
navraag beroept de verko
per zich op het feit, dat de 
omschrijving niet klopte 
(het aantal bieders heeft 
hem erop attent gemaakt, 
dat er iets met deze brief 
was). Voor de koper was 
dit (na veel aandringen bij 
de verkoper) reden om een 
artikel van twee bladzijden 
te plaatsen in de Duitse 
Philatelie van december 
2011. Terecht? Ja en nee. 
Ik ken de verkoper ook als 
over het algemeen zeer 
correct, verplaatst u zich 
eens in zijn schoenen. Aan 
de andere kant, verkocht 
is verkocht. Op een beurs 
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Post uit Pakistan. Hier in 
het westen I ij kt het of de 
Chinezen deze ruimteope
raties alleen uitvoeren. 
Niets is minder waar, 
verscheidene landen in de 
regio steunen de Chinese 
ruimtevaart met volgsta
tions. Een daarvan staat 
opgesteld in Karachi. Om 
deze reden gaf de thema
tische vereniging van Paki
stan een omslag uit met 
een speciaal stempel op 
17 november. De omslag is 
nog steeds te bestellen bij 
de vereniging: universal-
post@hotrTialL.com 
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was iemand er wellicht ook 
mee weggelopen voor een 
bodemprijs. Mij persoon
lijk gaat het in elk geval te 
ver iemand zo publiekelijk 
aan de schandpaal te 
nagelen. 
Chinese ruimtevaart 
Op 17 november is het 
Chinese ruimtevaartuig 
Shenzou-8 teruggekeerd 
op de aarde, zo lezen we 
in de Monthly Universal 

Kamppost 
Tijdens de beide wereld
oorlogen zijn om diverse 
redenen grote kampen 
ingericht waar groe
pen mensen bijeen zijn 
gebracht. Denk hierbij 
niet alleen aan de Duitse 
vernietigingskampen, 
maar ook aan krijgsge
vangenenkampen en 
interneringskampen. In 
een aantal gevallen is 

het regime in zo'n kamp 
relatief mild, waardoor 
allerlei initiatieven worden 
ontplooid. Hieronder 
valt soms ook een eigen 
postdienst. De Stanley 
Gibbons Monthly van 
december 2011 geeft 
een kort overzicht van 
dit verzamelgebied. In 
de eerste wereldoorlog 
zijn in het internerings
kamp Ruh leben 4400 in 
Duitsland woonachtige 
Britten samengebracht. 
Hier is een postdienst 
opgestart welke ook eigen 
zegels heeft uitgegeven. 
Deze zijn overigens niet zo 
veel gebruikt, de meeste 
mensen gaven de voorkeur 
aan voorgefrankeerde en
veloppen en postkaarten 
omdat enveloppen zonder 
zegel en briefpapier moei
lijk verkrijgbaar waren. In 
1916 werd de uitgifte van 
zegels door de autoriteiten 
verboden. De zegels wor
den genoemd in de Michel 
Privatpost catalogus onder 
het hoofdstuk Berlin. Het 
kamp Banbo in )apan had 
soortgelijke zegels voor 
Duitse geïnterneerden 
in Japan. In de tweede 
wereldoorlog werden in de 
krijgsgevangenenkampen 
voor Poolse officieren in 
Woldenborg, Grossborn, 
Neubrandenburg en 
Murnau zegels uitgege
ven (herkenbaar aan de 
aanduiding "Poczta OB OF" 
gevolgd door het kamp
nummer. De opbrengst 
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van deze zegels ging naar 
het weduwen en wezen
fonds, de officieren voer
den de postdienst gratis 
uit. Deze zegels zijn nog 
redelijk goed verkrijgbaar 
hoewel echt gelopen post 
natuurlijk schaars is. Na 
de tweede wereldoorlog 
waren er veel vluchtelin
gen die niet terug konden 
naar hun vaderland 
vanwege de veranderde 
politieke kaart van Europa. 
Ook deze Polen, Balten en 
Oekraïners verbleven in 
kampen. Van deze kampen 
zijn toeslagzegels bekend 
welke echter nooit echt 
gebruikt zijn. 

One man can make a 
difference 
Chiune Sugihara was een 
Japanse diplomaat in Kau
nas (Litouwen) in 1939. Hij 
had de opdracht namens 
de lapanse regering om de 
troepenbewegingen in de 
gaten te houden. Kaunas 
had in die tijd 120.000 in
woners waarvan een kwart 

joods. Toen de Duitsers 
op 1 september 1939 Polen 
binnenvielen kwam er een 
stroom joodse vluchtelin
gen bij. De situatie voor de 
Litouwse joden was relatief 
goed, totdat de Sovjets 
Litouwen annexeerden en 
het niet meer mogelijk was 
om het land te verlaten. 
Buitenlandse diplomaten 
werd gevraagd in juli 1940 
om het land te verlaten 
maar Sugihara vroeg 
uitstel. In de 20 dagen die 
hij kreeg, werd hij een red
dingsboei voor veel joden. 
Samen met de Nederland
se ereconsul Zwartendijk 
regelde hij toestemming 
voor de joden om naar 
Suriname en Curasao te 

reizen. Met behulp van een 
visum voor Japan was het 
mogelijk om de Sovjet Unie 
te verlaten. Men schat dat 
hij circa 6000 visa heeft 
uitgeschreven waarmee hij 
joden heeft geholpen de 
Holocaust te ontvluchten. 
Het complete verhaal van 
deze Japanse Schindler 
vinden we in Belgaphil 
nummer 25. 

Amerikanen in IJsland 
De American Philatelist 
van december 2011 staat 
voor een groot deel in 
het teken van de Tweede 
Wereldoorlog vanwege 
de 70jarige herdenking 
van Pearl Harbour. Behalve 
Pearl Harbour zelf is er 
aandacht voor andere 
wapenfeiten uit 1941, zoals 
de aanval op de Filippij
nen en het sturen van de 
Amerikaanse eenheden 
naar IJsland. Deze laatste 
is eigenlijk de eerste 
activiteit van de toen nog 
neutrale Verenigde Staten 
op vreemd grondgebied 

in de Tweede Wereldoor
log. IJsland werd in eerste 
instantie door de Britten 
beschermd tegen een 
mogelijke Duitse invasie. 
IJsland zou namelijk een 
interessant bruggenhoofd 
zijn voor het beheersen 
van de noordelijke Atlan
tische Oceaan. In juli 1941 
werden de Britten afgelost 
door de Iceland Marines. 
Van deze troepen wordt 
in het blad veldpost ge

toond. De soldaten moes
ten eigenlijk postzegels 
gebruiken, maar die waren 
nauwelijks aanwezig. Vaak 
wordt de post daarom met 
een zogenaamd "Blue Box" 
stempel gefrankeerd. De 
poststukken zijn te herken
nen aan het veldpoststem
pel van de First Marine 
Brigade met een vlagstem
pel "US Marines Iceland". 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTEUE! 

Alle abonneesof ze dit 
blad nu via een aangesloten 
vereniging ontvangen, dan 
wel individueel op ons blad 
zijn geabonneerd  kunnen 
voordelig in Filatelie adverte
ren. Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

extra regel wordt 3,50 euro in 
rekening gebracht. Met uw 
kleine annonces wordt wat u 
vraagt of aanbiedt onder de 
aandacht gebracht van de 
ruim 28.000 andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 
'bereik' van uw annonces 

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

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

TS: 

Unit 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor 
elke regel meer betaalt u 
3,50 euro. Vermelding van 
uw naam en adres (of naam 
en telefoonnummer) in de 
advertentie is verplicht. 
Alleen abonnees van Filatelie 
mogen een kleine annonce 
plaatsen. Plaatsing onder 
nummer kost vier euro extra. 

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

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer: . 

PC + Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 
verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening). 

Ten name van: 

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

standhouders 
Albers 
Beelen 
Bergman 
Den Besten 
Blaauwijkel 
Erik van Blerk 
Bouw 
Ten Brinke 
Bult Oude Reimer 
't Crayenest 
Van Deursen 
DNS - Stamps 
East Europe Philatelies 
Eugelink 
Feddema Pzh 
Folkerts 
Franzen 
Friesland PZV 
Geerts 
Van Haarlem Pzh 
Hillebrand Filatelie 
Hofstee 
Hollander 
Ten Kate Philatelie 
KDFPzh 
Kers 
Klein 
Kölner 
Konter 
Koopmans 
Kramer 
Lamme 
Lemke Pzh 
Lemstra 
Limbustamps(B) 
Linden Philatelie(D) 
Lutters 
De Man -Lindner 
Moorer 
NISIAPzh 
VanOsselaer(B) 
PMC Emmen 
Poveia Veilingbedrijf 
Rommers 
Schippers 
Schotanus 
Smit 
Stadiander 
Terwostamps 
Vergossen 
Van der Wal 
Warenga 
Wever 
Woldhuis 
Van Zuuk 

Kassa/Organisatie 
Catawiki 
Taxatiestand 
FV Roden en Leek 
Regiogroep Noord 
PO en PO 
FVZA Zuidelijk Afrika 
FV Duitsland 
leugdhoek 
Postzegelberg 
Koopjescorner 

Nr 
41 
53 
51 
29 
24 
9 

27 
2 0 
46 
25 
36 

1 
8 

50 
30 
22 
16 
3t 
52 
5 
3 

45 
49 

2 
10 

'4 
11 

33 
32 
38 
19 
26 
13 
17 
12 

34 
48 

6 
54 
18 

40 
4 

28 
5 

«5 
47 
21 

23 
44 
35 
7 

43 
39 
37 
42 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
) 
K 

Op zaterdag 18 februari vindt in het Drentse Roden al weer 
de vierde editie van de postzegel-manifestatie Noord plaats. 
Dit evenement wordt georganiseerd in nauwe samenwerking 

met filatelistenvereniging Roden en Leek e.o. en is inmiddels 
uitgegroeid tot de grootste eendaagse filateliebeurs in ons land. 

Filatelistenvereniging 

De 1.500 m̂  grote zaal in Sport
centrum De Hullen zal geheel 
gevuld zijn met meer dan 60 
filateliestands. Het overgrote deel 
van de stands wordt bemand 
door handelaren waarvan een 
aanzienlijk deel ook lid is van de 
NVPH en zij worden aangevuld 
met semihandel. Enkele handela
ren uit België en Duitsland zorgen 
voor de internationale inbreng. 
Samen zorgen zij voor een enorm 
en zeer divers aanbod. Of het 
nu gaat om klassiek of modern 
materiaal, brieven en poststuk
ken, postzegelboekjes, partijen 
of motieven, al deze specialismen 
zij in ruime mate vertegenwoor
digd. Uiteraard zullen daarbij 

cn omstreken 

de filatelistische toebehoren met 
ontbreken. 
Onder de nieuwe deelnemers 
Linden Philatelie uit Keulen met 
internationale poststukken en 
brieven en 't Crayenest met the
matische filatelie. 
Behalve de vele aanwezige 
handelaren, zullen een aantal the
matische verenigingen zich met 
een promotiestand presenteren. 
Opnieuw IS een taxatiestand inge
richt waar een beëdigd taxateur 
kosteloos meegebrachte stukken 
of verzamelingen op waarde zal 
schatten. Bekend van de beurzen 
in Barneveld en publiekstrekker is 
de koopjescorner en de postze
gelberg. Deze zijn in dat deel van 

de zaal te vinden waar zich ook de 
jeugdhoek bevindt. 

Het adres: Sportcentrum De Hul
len, Ceintuurbaan Zuid 6,9301 HX 
Roden. 
Nabij is voldoende gratis parkeer
gelegenheid. Vanuit Groningen 
en Assen is een directe busver
binding naar Roden. Vanaf het 
busstation Roden wordt voor 
gratis pendelvervoer gezorgd van 
en naar de beurs. De zaal is open 
10.00 -16.00 uur en de entree 
vanaf 16 jaar bedraagt EUR 4,00. 
Voor aanvullende info kunt u 
bellen met 050-5033926 (alleen 's 
avonds) of mailen naar 
infoOwbevenementen.eu. 
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Samenstelling: 
ArieNoorlandAIJP 
Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan  zijn aangesloten bi) 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen v/orden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
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 niet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALBANIË 
279'ii. Bergtoerisme. 
0.80,1.20 L. (samen
hangend). Bergbeken in 
Valbona. 
^  i o  ' i i . Albanese Rode Kruis 
80 jaar. 
0.70*0.10,0.80 L. (samen
hangend). Resp. zwangere 
vrouwen hulpverleenster 
met gewonde man met 
hulpverlener, hulpverlener 
verstrekt hulpgoederen. 
Beide zegels met embleem. 
9io'i i . Postduiven. 
0.10,10. L. (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Resp. duif met vliegeniersbril 
en postzak, duif. Wereldbol 
doorlopend over beide 
zegels. 

i4io' i i . Mozaïeken uit 
paleochristelijk tijdperk. 
0.20,0.60,1.20 L Verschil
lende mozaïeken. 
i8 i i  ' i i . Forum van Adriati
sche en Ionische steden. 
0.90 L. Kaart met steden. 

5i2'it. Flora in Albanië. 
0.30,0.70,1.1. Resp. Resp. 
Gymnospermium shqipeta
rum. Viola kosaninii. Aster 
albanicus subsp. paparistoi. 

3i2'ii. Eurovisie 
jeugdsongfestival. 
230 d. Festivaliocatie sport
complex K. Demirchyan met 
muzieknoten en embleem. 

ïjT „ lek«, 
SHQIPËRI^ 

ARMENIË. 
ii2'fi. Gemenebest van On
afhankelijke Staten 20 jaar. 
205 d. Embleem en landkaart. 

AZERBEIDZJAN 
ii2'ii. looe geboortedag 
Abbas Zamanov (19111983). 
0.60 m. Portret taalkundige 
en literair criticus. 
6i2'ii. Telefoonverbindin
gen 130 jaar. 
). m. Telefoontoestel met 
wereldbol en satelliet. 

ioi2'i i . F^onden. 
Velletje met 0.10, 0.20, 
0.30,0.40, 0.50,0.60 m.; 
blok i . m. Resp. Shar Pel, 
Dalmatiër, Labrador, Dober
mann, Chowchow, Duitse 
herder; Kaukasische herders
hond met jongen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
ii2'ii. Kerst en Nieuwjaar. 
0.70, 0.70 KM. Jozef met 
Maria en Jezus, kerstboom 
met nieuwjaarswens. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i49' i i . Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij
ding (Verplicht toeslagzegel 
van 1421 Sept.). 
0.20 KM. Keten van mensen 
en longen. 
301111.Persoon van het 
jaar. 
0.90 KM. Tennisser Novak 
Djokovic (1987) met trofee. 

ioi2'i i . Ivo Andric (1892
1975) wint Nobelprijs 50 jaar 
geleden. 
0.90 KM. Portret schrijver en 
handtekening. 

i4i2'i i . Eerste mens op 
Zuidpool 100 jaar geleden. 
1.50 KM.; blok 2. KM. Noorse 
vlag met resp. expeditie
leden, Roald Amundsen 
(18721928) met landkaart. 
Doorlopend beeld op rand 
met sledehonden. 

BULGARIIE 
ii2'i2. Militaire Medische 
Academie 120 jaar. 
0.65 L. Gebouw met em
bleem. 

DENEMARKEN 
4i'i2. Koningin Margarethe 
II (1942) 40 jaar koningin 
8. kr. Staatsiefoto met beel
den van leeuwen. 
4i'i2. Postzegeltentoon
stelling Nordia 2012 in 
Roskilde. 
6., 8. kr. Bruggen resp. 
Koningin Alexandrinebrug, 
Farobrug. 

DANMARK ii 6.00: 

4112. Astronomie. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Volksrepubliek China. 
6., 6. kr. Meetinstrumenten 
van resp. Deense astronoom 
Tycho Brahe (15461601), 
Chinese astronoom Guo 
Shoujing (12311316). 
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SMÏH 
DUITSLAND 
2i'i2. Nationaal Park. 
€ 0.55. Krijtkust 'Kieler Ufer' 
in Jasmund. 

2i'i2.300e geboortedag 
Frederik de Grote (17121786). 
€ 0.55. Portret Frederik II van 
Pruisen. 
2i'i2. Toeslagserie ten bate 
van sociale voorzieningen, 
edelstenen. 
€ 0.55+0.25, 0.90+0.40, 
1.45+0.55. Resp. robijn, sma
ragd, saffier. 
2i'i2.350e geboortedag 
architect Matthäus Danief 
Pöppelmann (16621737). 
€1.45. Zwingerpaleis in 
Dresden met binnentuin. 

2i'i2. 225e geboortedag 
natuurkundige Joseph von 
Fraunhofer (17871826). 
€0.90. Fraunhoferlijnen', 
kleuren van vaste absorptie
lijnen in het zonnespectrum. 

2i'i2. Vakantie m Duits
land. 
€ 0.45, 055,0.55 (Europa), 
0.55. Resp. wintervakantie: 
sneeuwlandschap met lang
laufers. Voorjaarsvakantie: 
landweg met bomen, zomer
vakantie: strandstoelen aan 
zee, herfstvakantie: heuvel
landschap met rustbank en 
tafel. 

FAERÖER 
4i'i2. Koningin Margarethe 
II (1942) 40 jaar koningin 
Blok 10.50 kr. Staatsiefoto 
met beelden van leeuwen. 

22'i2. Serie'Koningen 
en Koninginnen', Fluis van 
Windsor. 
ist, 68,76 p., t l .  , 1.10; vel
letjemet ist, 68,76 p., f 1.. 
Resp. Edward VII (18411910), 
Edward VIII (18941972), Geor
ge VI (18951952), Elizabeth II 
(1926); expeditie van Robert 
Falcon Scott (18681912) naar 
Zuidpool met expeditie
leden, bezoek koningin
moeder en koning George VI 
aan gebombardeerd Londen, 
nationaal voetbalteam wordt 
wereldkampioen met spelers 
op veld, opening Kanaaltun
nel met vlaggen. 

62'i2. Diamanten jubileum 
Koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met zesmaal ist. 
Portretten op munten en 
postzegels van: Wilding
zegels, bankbiljet van 11., 
bankbiljet 15., munt uit 
'953. muni uit 1971, Machin
zegels. 

GROOTBRITTANNIE 
ioi'i2. Magie van Roald 
Dahl. 
ist, 66, 68, 76p., i l .  , 1.10; 
velletje met ist, 68,76 p., 
t l .  . Resp. Charlie en de 
chocoladefabriek met 
Willy Wonka, De fantastische 
meneer Vos, De Reuzenper
zik, Mathilda met boek. De 
Griezels, De Fieksen; Grote 
Vriendelijke Reus en Sophie, 
Grote Vriendelijke Reus en 
Sophie, Sophie in de venster
bank. Grote Vriendelijke Reus 
en Sophie aan de schrijftafel. 

ITALIË 
i8 i i  ' i i . Serie 'Instellingen', 
Postspaarbank. 
€ 0.60, 0.75. Oude spaarbil
jetten, actuele spaarformu
lieren. 

191111. Kerst. 
€0.60,0.60. Schilderij 
'Madonnamet Kinden 



Granaatappel' , rendieren en 
kerstbomen in de sneeuw. 

tjes, draak met rendier en 
kerstman. 

io-i2-' i i . laar van de Cultuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
€ 0.75. Hart in kleuren van 
Russische en Italiaanse vlag. 

KOSOVO 
15-11-'«. Grotten. 
€ 0.70,1.-. Verschillende 
afbeeldingen van grotten 
van Peja. 

€0,70 

Nov.'ii. Hanen. 
€0 .70 ,1 . - . Verschillende 
afbeeldingen van Kosova 
Longcrower, 

KROATIË 
i4-9-'i i . Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij
ding. (Verplicht toeslagzegel 
van 14-21 Sept.). 
1.55 kn. Open plek in bos. 
24-11-'«. Nieuwjaar. 
3.10 kn. Spiralen en sneeuw
vlokken. 

1-12-'«. Kroatische kunst. 
3.ro, 4.50, 9.10 kn. Schilde
rijen resp. 'Space-B, 1972' 
van Ante Kuduz (1935-2011), 
'Vrouw met Kat' van Marijan 
Trepse (1897-1964), 'Lovers' 
van Anka Krizmanic (1896-
1987). 

5-12-'«. 'louw Post', Stich
ting Hulp aan Kinderen. 
3.10 kn. Handen en vogels. 

LETLAND 
1-12-'«. Kerst. 
0.35,0.60 Lvl. Resp. rendier 
en kerstman met zak cadeau-

MACEDONIE 
i- i2-' io. Rode Kruis, Week 
van de Aidsbestrijding. (Ver
plicht toeslagzegel 1-7 d e c ) . 
13-12-'«. WWF*, grondeek
hoorn. 
12,24, 48, 60 den. Verschil
lende afbeeldingen van 
Spermophilus citellus. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

19-12-'«. Vlinders. 
12, 24, 48 den. Resp. Parnas-
sius apollo, Zerynthia polyxe-
na, Parnassius mnemosyne. 

MALTA 
2-12-'«. Senaat en wetge
vende vergadering 90 jaar. 
Blok 14.36. Zegel-op-zegel 
Yvert 95 (1922) 11.-. Op rand 
Grootmeesterpaleis in 
Valetta. 

Midia" iiiipIjillJUIII.iiiijijj 1)111 iiililji y*^ 

MOLDAVIË 
25-11-'«. Wereldvluchtelin
genorganisatie * 60 jaar. 
1.20 L. Handen beschermen 
vluchtelingen en embleem 
Unhcr*. 

;pg0~SS n 

• MOLDOVA 1,20LJ 

3-12-'«. Folkloristisch mu
ziekdrama 'Malanka'. 
1.20 L.; blok 4.50 L. Resp. 
hoornblazer, verklede 
personen. 

17-12-'«. Beroemde perso
nen. 
85 b . 1.20,3.-, 4-50 L. Resp. 
dichteres Magda Isanos 
(1916-1944), zanger van 
folkloristische muziek 
Nicolae Sulac (1936-2003), 
liedschrijfster en lerares 
Cleopatra Hrsanovschi (1861-
1939), componist Franz Liszt 
(1811-1886). 

MONACO 
io- i - ' i2 . Internationaal con
cours bloemschikken. 
€ 0.55. Boeket met proteas. 

io-i- ' i2. Internationale kat-
tententoonstelling. 
€0.77. Blauwe Rus. 
io- i - ' i2 . Samt-Martin-
tuinen. 
€ 0.89. Verschillende bomen 
en planten. 

.-. T<xhJuavh-*ii*i-olli(wJ 

OEKRAÏNE 
25-11-'«. Voorjaar, flora en 
fauna. 
Velletje met 1.80,1.80,1.80, 
1.90, 2.20, 6.- Hr. (doorlo
pend beeld) Resp. vogel 
(Erithacus rubecula) op 
bloesemtak, mimosa, t omen 
en bloesem, boshyancinthen, 
krokussen en primula met 
tulp, kerstroos. 

30-11'-«. Wijnproductie. 
1.90, 4.30 Hr. Druiventrossen 
resp. traminer, aligoté. 

1-12-'«. Aidsbestrijding 30 
jaar. 
1.80 Hr. Embleem rood lint 
8-12-'«. Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten 20 
jaar. 
2.20 Hr. Embleem. 
19-12-'«. Natuurschoon in de 
Oekraïne. 
Velletje met zevenmaal 
2.20 Hr. Svitiaz-meer, 
granietsteppelandschap bij 
Buh, natuurreservaat Askania 
Nova met herten, Synevyr-
meer, rivierravijn Dniester, 
Nationaal Park Podilsky 
Tovtry, marmergrot. Op rand 
landkaart. 
20-12- '«. Europa, laar van de 
Bossen. 
2.20, 4.50 Hr. (samenhan
gend). Bomen met resp. 
vogel, ster. 
23-12-'«. Kersten Nieuwjaar. 
1.80,1.80 Hr. (samenhan
gend). Kerstman, mensen 
bij kerk. 

OOSTENRIJK 
i- i-' i2. Gezelschap van Mu-
ziekvrienden 200 jaar. 
€ 0 .90. (rond zegel). Gouden 
Zaal van Weense Muziekver
eniging. 
2-i-'i2. Serie 'Motorfietsen'. 
€ 1.45. Lohner L125 (1959). 

io-i-' i2.210e geboor tedag 
Karl Ritter von Gaga (1802-
1860). 
€ 0.70. Portret ingenieur 
en spoorwegbouwer met 
viaduct. 
i2-i-'i2. Alpenvereniging 
150 jaar. 
€ 0.62. Bergbeklimmer. 

i7-i-'i2. Weens snelspoor 
50 jaar. 
€ 0.62. Verschillende trein
stellen. 

POLEN 
2-12-'«. Staking Hogere 
Militaire Brandweerschool 30 
jaar geleden. 
Blok 4.15 Zl. Schoolgebouw. 
Op rand helikopter en politie. 
8-12-'«. Kazacnstan 20 jaar 
onafhankelijk. 
2.40 Zl. Landkaart gevuld 
met tapijtmotief. 

)l.»jl'll.'4l'J.'j.'J.'4.'.l.'Jüt!(! 
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16-12-'«. Fruit 
1.55 Zl. Framboos (Rubus 
idaeus L.). 

PORTUGAL 
3 0 - 9 - ' « . Watergebruik en 
milieubescherming. 
€0.32,0 .47, 0 .68 ,0 .80 . 
Resp. kraan met hand en 
glas, tuinslang, emmer met 
water en bloemen, glasbak
ken en flessen. 

3-10- '«. Traditionele fes
tivals. 
E2og, A2og, N2og. Resp. 
carnaval (Loulé), Festa de 
Sao loao (Porto), Festa dos 
Tabuleiros (Tornar). 
11-10-'«. Schoolpost, kinder
tekeningen. 
€ 0.32, 0.68, 0.80. Resp. 
vogel en vissen, kind op fiets 
en wereldbol, kinderen. 

ROEMENIE 
15-12-'«. Roemeense wereld
noviteiten, II. 
1.40,1.60, 2.10, 7.60 L. Resp. 
'Vader van Cybernetica' 
Stefon Odobleja (1902-1978), 
uitvinder choleravaccin loan 
Cantacuzino (1863-1934), 
uitvinder schietstoel Anas-
tase Dragomir (1896-1966), 
uitvinder biologisch biorama 
Grigore Antipa (1867-1944). 

21-12-'«. Historie en heral
diek van Cotroceni-paleis. 
0 .50 ,0 .60 , 0.80,1.- , 2.40, 
3.10 L.; blok 14.50. Glas-in-
loodramen resp. staatswapen 
van Wallachia, grondleg
ger van Wallachia Basarab 
I (1310-1352), staatswapen 
van Moldavië, grondleg
ger van Moldavië Bogdan I 
(1359-1365), staatswapen van 
Transsylvanië, eerste leider 
van koningrijk Roemenië in 
1600 Michael de Dappere 
(1558-1601), paleis. 

tl » :^ \\ 
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NIEUWE ITCIFTEN 

RUSLAND 
25ii'ii. Russisch Olympisch 
Comité 100 jaar. 
15. r. Embleem en sporten: 
turnen, ijshockey, ritmi
sche gymnastiek, skiën, 
hardlopen, kunstschaatsen, 
gewichtheffen. 

fOtXHMCKOMV 
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POCCHfl »u>,s,A..,m 1 5 P 
30ii'ii. Kantwerk. 
Vier velletjes met elf viermaal 
15. r. (samenhangende 
driehoekzegels met doorlo
pend motief). Kantmotieven 
uit resp. Belyovsky, Yelets, 
Vologda, Vyatka. 

30ii'ii. Russische regio's, 
Kaluga. 
11.80 r. Astronautenmuseum 
en raketlanceennstallatie. 
ii2'ii. Nieuwjaar. 
20. r. Kerstbal met sneeuw
kristallen. 

ioi2'ii. Jaar van de Cultuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Italië. 
15. r. Hart in kleuren van 
Russische en Italiaanse vlag. 
i2i2'ii. Russische regio's, 
Omsk. 
11.80 r. PiouslyUspensky
kathedraal en standbeeld 
met rivier Irtysh. 

SERVIË 
5"3'o7. Kankerbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel 531 
maart). 
8. Ndin. Portret politicus 
Blagoje Neskovic (19071984). 
85'o7. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslagzegel 

c, 815 maart). 
— 10.Ndin. Rood kruis en wiel. 
S i65'o7. St. Savakathe
_ draal. (Verplicht toeslagzegel 
ec i6meii3sept.). 
* 10.Ndin. Fresco met St. Sava 
ec 0i75'236) en koepel van 
<» kathedraal. 

pF°l 
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i49'o7. Week van de 
solidariteit. (Verplicht toe
slagzegel 1421 sept.). 
10. Ndin. Hand en ouder 
paar mensen. 
iio'o7. Week van het Kind. 
(Verplicht toeslagzegel 17 
okt.). 
10. Ndm. Kinderen. 
iii'o7. Aidsbestrijdmg. 
(Verplicht toeslagzegel 130 
nov.). 
10. Ndin. Hand met aidsver
wekker en lintsymbool. 
24i2'o7. Liefdadigheids
actie 'Divac'. (Verplicht 
toeslagzegel 2429 dec). 
10. Ndin. Affiche. 
2ii'o8. Strijd tegen mensen 
handel. (Verplicht toeslagze
gel 2126 jan.). 
10. Ndin. Marionettenspeler. 
2i4'o8. Doorbraak 
Salonikifront 90 jaar gele
den. (Verplicht toeslagzegel 
21 apr.7mei). 
10. Ndin. Herdenkingsmo
nument inMionica. 
85'o8. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslagzegel 
815 mei). 
10.Ndin. Rood kruisen 
hoofden. 
i65'o8. St. Savakathe
draal. (Verplicht toeslagzegel 
i6meii3sept.). 
10., 10. Nain. Kathedraal, 
St. Sava (11751236) met 
kathedraal. 
i^9'o8. Week van de 
Solidariteit. (Verplicht toe
slagzegel 1421 sept.) 
10. Ndin. Gevouwen handen 
met rood kruis. 
6io'o8. Week van het Kind. 
(Verplicht toeslagzegel 612 
okt.). 
10.Ndin. Kind. 
i3io'o8. Aidsbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel 1331 
okt.). 
10. Ndin. Portret arts Avram 
josifVinaver (18621915). 
3ii'o8. Herbouw tvtoren 
op Avala. (Verplicht toeslag
zegel 320 nov.). 
10. Ndin. Toren bij Belgrado. 
25ii'ii. lournalistenvereni
ging 130 jaar. 
22. Ndin. Schrijfmachine, 
computer met toetsenbord 
en boek. 

SLOVENIË 
2511'«. Sloveense gerech
ten. 
D, D. 'Blejska Kremna Rezina': 
cake met vanillecreme, 
'Loska Smojka'; pastinaken 
met gries. 

251111. Nieuwjaar. 
A, C. Tweemaal klavertjevier. 
25ii'ii. Industrieel ont
werp. 
€0.58. MKSExclusive Mi
crophone. 

25ii'ii. Nationaal Park 
SecoveijskeSalina. 
Blok € 0.77. Zoutwinning. 

25ii'ii. Archeologie. 
Blok € 0.92. Riemsluiting met 
jachtmotief uit ca. 500 v.Chr. 

TSJECHIË 
20i'i2. Volksarchitectuur. 
6. Kc. Traditioneel huis in 
Vidim. 

IJSLAND 
26i'i2. IJslands handwerk, 
III. 
50g Til Evrópu, 50g In
nanlands, 50g Utan Evrópu. 
Resp. diadeem van verguld 
zilver met ranonkelmotief, 
zilveren kelk, object van 
zilver. 

i9i2'ii. Elektriciteitscentrale 
Moravica 100 jaar. 
22. Ndin. Water van cen
trale, historische foto met 
oude documenten. 

26i'i2. Nationaal Olympi
sche Associatie 100 jaar. 
50g Innanlands. Embleem 
met sporters: turnster, ver
springster, kogelslingeraar, 
hardloper. 

ISLAND 

26i'i2. Toerisme. 
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Resp. geothermische 
bronnen in Landmannalau
gar, kratermeer Hnausapol

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i6ii'ii. Algerijnse schapen. 
15., 15. Dh. Rassen resp. 
OuledDjellal,Hamra. 

ARGENTINIË 
249'ii . Inheemse orchi
deeën. 
$ 2.50,2.50. Sacoila lanceo
lata (Aubl.) Garay, Zygopeta
lum maxillare Lodd. 

26ii'ii. Argentijnse Pedia
trische Vereniging 100 jaar. 
Viermaal $ 2.50. Kinderte
keningen: kinderen met 
moeders, hand en huilend 
kind, moeder en meisje met 
harten, meisje. 

i " ; 

BOLIVIA 
i59'ii. Bloeddonatie. 
3. Bs. Bloeddruppel in vorm 
van poppetje. 
6io'ii. Upaep* 100 jaar. 
9. Bs. Embleem op vlag. 
2iio'ii. Bedreigde vis
soorten. 
1., 1.50,3., 8.BS. Resp. 
Orestias agassii, Cichia plei
zozona, Colossoma macropo
mum, Orestias leuteus. 
25io'ii. Nationaal Statis
tiekinsitutuut. 
9. Bs. Grafiek, wiskundige 
formules, mensen. 

fBi.fi n n iNSTiTirmMcioNA. 
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BOTSWANA 
2iii'ii. WWF*, neushoorn. 
2.60,5.10,5.50,6.10 P. Ver
schillende afbeeldingen van 
Ceratotherium simum simum. 
Ook velletje (neushoorn 
vorm) met de zegels. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

BRAZILIË 
25ii'ii. Persoonlijke zegels. 
Tweemaal 1° Carta Comercial. 
Zonsondergang met boom 
en blauwe ekster, Araucaria
boom met blauwe ekster. 
Beide zegels met aanhangsel 
voor persoonlijke boodschap. 

BRUNEI 
i79'ii. Afdeling Taal en 
Literatuur van cultuurminis
terie50 jaar. 
Velletje met 20,30 s.,$i.. 
Resp. legging eerste steen, 
bibliotheek, publicaties. 

BURUNDI 
i53'ii. Apen. 
Velletje (gorillavorm) met 
730,1.000,2.500 F. Resp. 
chimpansee, Jbavianen, 
gorilla's. 

ii2'ii. WWF*, vogel. 
1.010,1.030, 3.000, 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Laniarus mufumbiri. Ook 
velletje met de zegels. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

http://fBi.fi


CHILI 
2i-io-'ii. Upaep*, brieven
bus 
$ 290. Antieke brievenbus. 
28-ii-'ii. Kerst. 
5 310 Moedpr en kind 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
io-i2-'ii. Astronomie. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Denemarken. 
r 20,1.20 y. (samenhangend). 
Meetinstrumenten van resp. 
Deense astronoom Tycho 
Brahe (1546-1601), Chinese 
astronoom Guo Shoujmg 
(1231-1316). 

COLOMBIA 
i2-)0-'ii. Internationaal laar 
van Afrikaanse Afkomst. 
5 5 000. Man met drum. 

I COLOMBIA $5.000 

2011 Ano Intarnacional 
de la Afrodescendencia 

i9-io-'ir. 16e Pan-Ameri-
kaanse Spelen m Guadelajara 
(Mexico) 
$ 600. Mascottes Gavo 
(blauwe agave), Huichi 
(hert), Leo (leeuw), 
ii-ii-'ii. Upaep*, 100 jaar 
cultuureenheid. 
Blok $ 1.800. Wereldkaart en 
vlaggen 

i5-ii-'ii. Historie, Casa de 
Bolivar de Bucaramanga. 
$t.200 HUIS van vrijheids
strijder Simon Bolivar (1783-
1830) 
26-ii-'ii. Provincie Carta
gena de Indias 200 jaar 
onafhankelijk. 
$ 6 000 Mensen met vlag 
i-i2-'ii. Dag van de Aidsbe-
strijding 
51 900. Embleem Verenigde 
Naties met rood lint. 

2-i2-'ii. Upaep', brievenbus 
$ 500. Brievenbus. 

COOKEILANDEN 
i2-io-'ii. Dienstopdrukken 
O.H.M.S op frankeerzegels 
2010, bloemen. 
$ 7.50,10.-, 20 - Resp Tage
tes patular cultivar, Phalae-
nopsis cultivar, Catharanthus 
roseus. 

PLUMERIA RUBRA 

24-io-'ii. jaar van de 'Wet
lands' 
80, 90 c , $ 1.10,1.20, velletje 
met $1.10, 5.- Resp. vogel 
(Numenius tahitiensis), krab, 
tweemaal planten, QR-code, 
hagedissen en insecten met 
bladeren 

- COOK ISLANDS 9 0 C 
^ National Environment Service 

24-10-'«. Hulpfonds aardbe
ving en tsunami in Japan 
Velletje met $110, 5.-. QR-
code, verwoesting m Japan. 

25-io-'ii. Frankeerzegels, 
flora en fauna. 
$ 26.90,31 10. Resp. bloem 
(Plumeria rubra), vlinder 
(Hypolimnasbolina). Beide 
zegels met silhouet koningin 
Elizabeth II. 

COSTA RICA 
io-io-'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
400, 400 Cs (samenhan
gend) Nieuwe bus, histori
sche bus 

CURASAO 
ii-4-'ir. Jubileum papier-
geld 
63,75.112,175,200, 275,300, 
350, 475, 500 c. Verschil
lende bankbiljetten. 

ii-io-'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie 
63+26,112*45,166+75, 
285+125 c. Op alle zegels car
toon konijn met resp school
bord en wetenschappelijke 
formule, in laboratorium 
met proefflesjes en glazen, 
met planten in proefflesjes, 
in ratet m de ruimte met 
atoomstructuur. 

ECUADOR 
20-9-'ii. Bescherming fauna 
en flora m Nationaal Park 
Yasuni. 
$ 0.25,0.25, o 50,0.50,1.-, 
1 - (in postzegelboekje), 
$ 0.25,0.25, o 50,0.50,1.-, 1.-
(in postzegelboekje) Resp 
schildpad, hagedis, hagedis, 
slang, driemaal verschillende 
kikkers, kaaiman, achtmaal 
verschillende bloemen en 
planten. 
26-9-'ii. Internationaal Jaar 
van Afrikaanse afkomst 
Viermaal $ 1.- (samenhan
gend) Muziekinstrumenten 
marimba, guasa, maracas, 
cumono drums. Alle zegels 
met kaartje Afrika 
26-9-'". Bloemen. 
$0.25, 2.-, 3 -, 5.-(samen
hangend) Resp. Passiflora 
manicata, Passiflora pinna-
tistipula, Herraniabalensis, 
Passiflora arborea 

EL SALVADOR 
25-5-'ii. Onafhankelijkheid 
200 jaar 
Achtmaal $ 0.50 (samen
hangend). Klok en duiven, 
priester en leider onafhan
kelijkheidsbeweging José 
Matias Delgado (1767-1832), 
generaal Manuel José Arce 
(1787-1847), menigte roept 
om onafhankelijkheid, mo
nument met engel, man luidt 
klok, Delgado-monument, 
Arce-monument. 

FIJI 
i5-8-'ii. Strijdknotsen. 
20, 65 c., $1.20,10.-. Resp 
salauki vivisadra, cali, toto-
kia, I ula tavatava 
2011. Granaatappel. 
65 c , $ 1 20 (samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van Punica granatum en 
vogels 

FILIPPIJNEN 
25-n-'ii. Kerst. 
Viermaal 7 - P. (samenhan
gend). Klokken, bloemen, 
cadeaus, ster. 

5-i2-'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Draak. 
Viermaal 7 - P (ook samen

hangend). Drakenkop, draak. 
i5-i2-'ii. Inheemse kikkers. 
Viermaal 7 - P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7-P Nyctixalusspinosus, 
Platymantis pygmaeus, 
Barbourula busuangensis, 
Platymantis biak, Rhacopho-
rus pardalis, Kaloula kalm-
gensis, Sanguirana igorota, 
Ingerana manae. 

i5-i2-'ii. 110 jaar kantoor van 
advocaat-generaal. 
7.- P. Zegel. 

GRENADA 
22-7-'ii. Bruggen en tunnels. 
Blok $6- , blok $6.-. Resp 
zeebrug in Qingdao, 
Jiaozhouwan-tunnel (China). 
22-7-'ii. Deeltjesversneller 
LHC* bij Geneve, bekende 
fysici 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $6.- Galileo Galilei 
(1564-1642), Isaac Newton 
(1643-1727), deeltjesversnel
ler, Albert Einstein (1897-
1955). deeltjesversneller. 
i5-9-'ii. Moeder Teresa 
(1910-1997), katholieke zuster 
en stichtster orde Zusters van 
Naastenliefde 
Twee velletje met elk 
viermaal $ 2 50.1) verschil
lende afbeeldingen met paus 
Johannes Paulus II, prinses 
Diana, 2) met prins Charles, 
tweemaal Moeder Teresa, 
met VS-senator Eddward 
Kennedy. 
i5-9-'ii. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Twee velletje met elk vier
maal $ 2 75 Verschillende 
afbeeldingen van oud-presi-
dent Verenigde Staten 
'5-9-'"- Koninklijk huwelijk. 
Twee velletje met elk 
viermaal $ 2 75 Verschil
lende foto's van trouwdag 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982) 
i5-9-'ii. Papegaaien van de 
Caraïben. 
Velletje met zesmaal $ 2.-, 
blok $ 6 - Resp. Ara macao, 
Anodorhynchus hyancinthi-
nus, Enicognathus leptorhyn-
chus. Ara ararauna, Aratmga 
nana, Cyanoliseus patago-
nus, Arachloropterus 

26-io-'ii. Vogels 
Twee velletje met elk vier
maal $ 2 50, blok $ 6.-, blok 
$ 6 -. Resp. Ploceus cucul-
latus, Megaceryle alcyon, 
Piranga olivacea, Charadrius 
semipalmatus; Icterus icte
rus, Eulampis holosericeus, 
Pandion haliaetus, Butorides 
virescens, Pheucticus ludovi-
cianus, Flacocolumbanus. 
26-io-'ii. Export van cho
colade. 
52.25,225 Chocolade, stuk 
chocolade. 
26-io-'ii. Koningen en ko
ninginnen van Engeland 

Achtmaal $ 2.- William II 
(1056-1100), Richard I (1157-
1199), Edward VIII (1894-1972), 
Edward IV (1442-1483), Henry 
VIII (1491-1547), Charles I 
(1600-1649), George I (1738-
1820), George V (1865-1936) 
26-io-'n. Herdenking aan
slagen WTC New York 10 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 2 75, 
blok $ 6 -. Resp. eerbetoon 
in licht, Pentagon-herden-
kmgsmonument, herden
kingsmonument in New York, 
monument met namen van 
slachtoffers in New Jersey, 
vlag met namen en arend 
met skyline van New York. 
8-ii-'ii. Chinees Nieuwjaar 
Twee velletjes met elk 
twaalfmaal $ o 65. Resp. 
ratten en snoepgoed, os en 
bloemen,tijger, konijn met 
wortel, draak, slang, kikker, 
paard, vogels, schaap, aap 
met trommel, haan en eieren, 
rat, os, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, schaap, aap, 
haan, hond, beer. 

GUINEE 
io-4-'o9. Toetreding Slowa
kije m Eurozone. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F., Blok 25 000 F. Resp. 
Priester en politicus Andrei 
Hlinka met pop uit Nationaal 
Museum, politicus Alexan
der Dubcek met standbeeld 
in Bratislava, kanovaarder 
Michal Martikan met leeu
wenmonument, voetbal
ler LubomirMoravcik met 
graniet, Amerikaanse artiest 
Andy Warhol met bronzen 
standbeeld in Bratislava, ijs
hockeyspeler Zigmund Palffy 
met versierde kruik, natio
nalist en taalkundige Ludwig 
Stur met slot in Bratislava en 
hand met euromunt 

io-4-'o9. Islamitische revo
lutie Iran 30 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F., blok 25 000 F. Resp. 
schriftgeleerde en revolu
tionair Ayatollah Khomeini 
(1902-1989) met aarden pot, 
Khomeini met drinkbeker in 
vorm van gevleugelde leeuw, 
Khomeini met jacntluipaard 
(Acinonyxjubatus), Palestijn
se vrijheidsstrijder en politi
cus Jassir Arafat (1929-2004) 
met gazelle (Gazella subgut-
turosa), Libische revolutio
nair en president Moamar 
al-Gaddhafi (1942-2011) met 
vaas. Sjah van Perzie Moham
mad Reza Pahlavi (1919-1980) 
met pallaskat (Otocolobus 
manul), Khomeini met graf 
van koning Kyros. 
io-4-'o9. Topontmoeting 
in New Delhi over duurzame 
ontwikkeling van auto's. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000 F. Resp. 
Joel de Rosnay met Alto, 
Michel Foucault met Honda 
FCX, Michel Serres met Mila 
Alpin, Patrick Viveret met 
Honda FC Sport, Paul Ricoeur 
met Solago, Robert Solow 
met Sintesi, Pranab Muk-
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herjee met Mercedes F600 
HYgenius. 
io(i'o9.200e geboortedag 
Abraham Lincoln (18091865). 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 25.000 F. Resp. oud
president Amerika met slag 
Dij Antietam (1862), Lincoln 
bij inhuldiging Capitool, Lin
coln met vlag, Lincoln ti)dens 
verkondiging afschaffing 
slavernij, officier Robert 
Anderson (18051871) met 
koepel van Capitool tijdens 
de DOUW, bij kampement; 
vliegdekschip 'Abraham 
Lincoln'. 
io^'o9. Barack Obama 
(1961) president Verenigde 
Staten. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000 F. 
Obama met resp. slag bij 
Fredericksburg, Broadway, 
astronaut op de maan, 
koepel van Massachusetts 
Institute of Technology, on
afhankelijkheidsverklaring. 
Mount McKinley; Cadillac 
Oneen Capitool. 
(o4'o9. Oscaruitreiking. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000 F. 
Resp. Danny Boyle voor 
'Slumdog Millionaire', Sean 
Penn voor 'Harvey Milk', 
Heath Ledger voor 'The Dark 
Knight', Penelope Cruz voor 
'Vicky Christina Barcelona', 
Kate Winslet voor 'Le Liseur', 
Masahiro Motoki voor 'De
partures'; Heath Ledger voor 
Slumdof Millionaire'. 

io4'o9. Césaruitreiking. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 25.000 F. Resp. 
driemaal Vincent Cassel voor 
'Mesrine', Elsa Zylberstein 
voor 'Il y a longtemps que je 
t'aime', )eanPaul Rous
sillon voor 'Un conté de 
Noël', Yolande Moreau voor 
'Séraphine'; Cassel en Monica 
Beilud. 

GUINEEBISSAU 
38'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 in Shanghai, I. 
Velletje met zesmaal 600 F.; 
blok 3.200 F. Paviljoens van 
resp. Thailand, China, Noor
wegen, Maleisië, ZuidAfrika, 
Turkije; Afrikaanse staten. 

io8'io. Elizabeth Taylor 
(19322011). 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
Blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse filmactrice. 
io8'io. Al Miyazato (1985). 
Velletje met zesmaal 550 F.; 

Blok 3.200 F. Verschillende 
afbeeldingen van Japanse 
golfspeelster. 
io8'io. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met zesmaal 600 F.; 
Blok 3.200 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse filmactrice. 
io8'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Tijger. 
Velletje met zesmaal 600 F.; 
Blok 3.300 F. Verschillende 
afbeeldingen van tijger 
(Pantheratigris). 
io8'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 in Shanghai, II. 
Velletje met zesmaal 600 F.; 
blok 3.300 F. Paviljoens van 
resp. Colombia, Bahamas, 
Venezuela, Brazilië, Cuba, 
Verenigde Arabische Emira
ten; Haïti. 
io8'io. Watersport. 
Velletje met viermaal 700 F.; 
blok 3.000 F. Resp. bran
dingsurfen, wakeboarden, 
waterskiën, surfen; jetski. 
io8'io. Poolse arbeiders
beweging Solidariteit 30 
jaar. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.800 F. Resp. paus Jo
hannes Paulus II (19202005), 
Poolse arbeider en politicus 
Lech Walesa (1943), driemaal 
paus met Walesa. 
)08'io. Charlie Chaplin 
(18891977). 
Velletje met viermaal 750 
F.; blok 3.000 F. Resp. Britse 
filmkomiek en regisseur, 
Chaplin met Britse acteur 
Eric Campbell (18781917), 
Chaplin met Amerikaanse 
actrice Edna Purviance (1895
1958), Chaplin; Chaplin met 
Campbell. 
io8'io. Vliegsport. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. paragli
ding, deltavliegen, parasai
ling, paramotor; snowkiten. 

io8'io. Honden. 
Velletje met viermaal 
800 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Duitse zwergspitz met Akita 
Inu, Tibetaanse dog met 
chiwawa, dwergspaniël met 
Ierse wolfshondf, Kuvasz en 
Japanse spaniel; mastiff en 
dwergspaniël. 

HONGKONG 
ioio'ii. Xinhairevolutie 
100 jaar geleden, 
$1.40, 2.40,3., 5.; velletje 
met tweemaal $ 5.. Resp. 
Huanghuaganggraf van 
de 72 martelaren, opstand 
van Wuchang, revolutio
nairen Cal Yanpei en Zhang 
Taiyan en Huang Xing en 
Song Jiaoren, Sun Yatsen 
(18661925) aanvaardt ambt 
van voorlopig president; 
verkiezing Sun Yatsen als 
president van de Tong
menghui en nationalistische 
proclamatie. Central School. 
Zegels hebben opmaak van 
krantenpagina's. 

24ii'ii. Traditioneel hand
werk. Gezamenlijke uitgifte 
met Roemenië. 
$5., 5.. Handen met 
geverfde paaseieren (Roe
menië), rijstmeel figuren 
(Hongkong). Ook velletje met 
de zegels. 

6i2'n. Museumschatten. 
$ 1.40,1.80, 2.40,2.50,3., 
5.. Resp. voorhoofdsieraad 
uit Kantonese opera, Qipao; 
korte jurk met strakke taille 
en hoge kraag, kom met 
zilveren voet, paleiskostuum 
met lovertjes, groengla
zen vat voor kruidenthee, 
traditionele babydrager. Ook 
velletje met dezegels. 
i5i2'ii. Ontwikkelingspro
ject'Tamar'. 
Blok $ 10.. Nieuwbouw over
heidsgebouwen. 

INDIA 
911'«. Indiase Raad voor 
Medisch Onderzoek 100 jaar 
5. R. Microscoop en micros
coopbeelden. 
i^ii'ii. Kinderdag, cam
pagne tijgerbescherming 
5., 25. R. Door kinderen 
geschilderde tijgers. Ook 
velletje met de zegels. 

'»TNcT INDIA 

25ii'ii. Vrijmetselarij. 
5. R. Gebouw Grote Loge In 
New Delhi. 
6i2'ii. Chirurgie gespleten 
gehemelte. 
5. R. Kindergezichten. 

iii2'ii. Kavi Pradeep (1915
1998). 
5.R. Portret dichter en 
tekstschrijver. 
i9i2'ii. Presidentiële vloot
schouwinMumbai. 
Viermaal 5. R. Zeilschip, 
oorlogsschip, onderzeeër, 
straaljager. 

r 
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i9i2'ii.Goa50 jaarbij 
India. 
5. R. Mensen met vlaggen. 

INDONESIË 
i5io'ii. Relatie met Zuid
Afrika 300 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met ZuidAfrika. 
Vijfmaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Dansgroep Tari 
Pakarena (Sulawesi Selatan), 
drummer (Papoea), museum 
Balla Lompoa (Sulawesi 
Selatan), hoed en houten 
schoeisel, portret Indonesi
sche vooraanstaande moslim 
Sheikh Yusuf (16261699) die 
islam in ZuidAfrika introdu
ceerde. 

i8io'ii. 26e Zuidoost
Aziatische Spelen in Jakarta 
en Palembang. 
Zesmaal 2.500 Rp. (sa
menhangend). Mascotte 
met toren in Jakarta, brug 
in Palembang, voetballer, 
beoefenaar Pentjak Silat, 
judoër, tafeltennisser, bad
mintonster. 

IRAK 
2io'ii. Arabische paarden. 
250,500,750,1.000 Din.; 
blok 1.000 Din. Verschillende 
paarden. 
i8io'ii. Herdenkingsmonu
ment chemisch bombarde
ment Halabja in 1988. 
1.000 Din. Slachtoffers. 
3ii'ii. Traditionele kleder
drachten. 
Vijfmaal 500 Din.; blok 
500 Dm. Mensen in verschil
lende klederdrachten; ver
schillende hoofddeksels. 

IRAN 
i4i2'ii. WWF*, uilen. 
Velletje met 600,1.100, 
1.600, 2.200 Ris. Resp. Asio 
otus, Athene brama, Otus 
brucei, Ketupazeylonensis. 
Alle zegels met pandabeeld
merk. 

KAZACHSTAN 
309'ii. 100e geboortedag 
G. Slanov (19111969). 
321. Portret schrijver. 
5i2'ii. Onafhankelijkheid 
20 jaar. 
32 t. Embleem met zon. 
i4i2'ii. 75e geboortedag 
Isatay Isabayev (19362007). 
321. Portret grafisch artiest. 
i4i2'ii. Vogels in Kazach
stan. 
Achtmaal 250 t. Turdus 
meruia, Acridotheres tristis. 
Parus major, Corvus frugi
legus. Pica pica, Columba 
livia, Corvus comix. Passer 
domesticus. 
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i6i2'ii. 20 jaar onafhanke
lijkheid. 
201. Boekomslag met 
portret president Noursultan 
Nazarbayev (1940) en deel 
van vlag. 

KIRGIZIË 
i2ii'ii. Paddenstoelen. 
16., 28., 12., 72.s. (ook 
ongetand). Resp. Agaricus 
sp., Pleurotus sp., Marasmius 
oreades, Lycoperdon sp. 

tag^Min^iy^j^l 

26ii'ii. Nationale muziek
instrumenten. 
t6., 24., 48., 60. s. (ook 
ongetand). Resp. speler met 
surnay (blaasinstrument), 
dobulbus (trom), speler met 
kyl kyiyak (strijkinstrument), 
speler met temir komus 
(mondharp). 
i7i2'ii. Geschiedenis be
stuurbare ballonnen. 
12., 28., 45., 48.S. (ook 
ongetand). Resp. Franse 
ballon (1852) van Fransman 
Jules Henri Giffard, Duitse 
'Graf Zeppelin' LZ127 (1928), 
Russische AU 'Argus' (2006), 
schetsontwerp van futuris
tisch model. 

i . 1 12.ao 

KOREA NOORD 
306'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Wuxi (China). 
20,20 w. Verschillende 
pioenen. 



3i8'ii. Wereldkampi
oenschap voetbal 2018 in 
Rusland. 
Zevenmaal 200 w. Verschil
lende afbeeldingen van 
voetballers in spelsituaties 
met vermelding van speel
plaatsen met stadswapens. 
Ook twee verschillende vel
letjes van dezegels. 

i79'ii. World Leisure Expo 
2011 in Hangzhou (China). 
10,30 w. Landschappen resp. 
Samillagune (NoordKorea), 
Xihumeer (Hangzhou
China). 
i5io'ii. Beroemde perso
nen. 
10,30, 50,70W. Resp. 
musicus Pak Yon (13781458), 
schilder Sinsa lm Dang 
(15041551), jilosoof Jeong 
Yak Yong (17621836), leider 
vrijwilligersleger Ryu Rin Sok 
(i842i9t5)
28io'ii. Vriendschap met 
Volksrepubliek China. 
10 w.; vier velletjes met 
elk driemaal 10, driemaal 
30 w. Resp. Schilderij met 
Chinese oudpartijleider Mao 
Zedong (18931976); portret 
Mao Zedong, Mao Zedong 
in auto bij militaire parade, 
Mao aan schrijftafel, portret 
oudpresident Kim II Sung 
(19121994), Kim II Sung met 
Mao Zedong, Kim II Sung 
en Mao Zedong bij militaire 
parade; portret Chinese oud
president Deng Xiaoping 
(19041997), Deng Xiaoping 
in auto bii militaire parade, 
saluerende Deng Xiaoping, 
portret Kim II Sung, Kim !l 
Sung omhelst Deng Xiao
ping, Kim ll Sung poseert 
met Deng Xiaoping voor 
fotograaf; portret Chinese 
oudpresident liang Zemin 
(1926), liang Zemin in auto bij 
militaire parade, Jiang Zemin 
bij overgang Hongkong naar 
Chinese Volksrepubliek met 
vlaggen, portret president 
Kim jong II (1942), Kim )ong 
11 met jiang Zemin, Kim jong 
II met jiang Zemin; portret 
Chinese president Hu Jintao 
(1942), Hulintao in auto bij 
militaire parade, Hu jintao 
met Olympische vlam bij 
opening Olympische Spelen 
in Peking in 2008, portret 
Kim jong II, Kim Jong II met 
Hu jintao. Kim long ll schudt 
handen met Hu Jintao. 
i8io'ii. Bezoek president 
aan NoordoostChina en Rus
sisch Verre Oosten. 

Viermaal blok 70 w. Kim Jong 
II resp. met Chinese politicus 
Dal Bingguo (1941); Russische 
president Dimitri Medvedev 
(1965), in waterkrachtstation 
van Bureyarivier, in super
markt in Ulan Ude. 
5ii'ii. Publicatie van Kore
aanse landkaart Taedongyo
jido 150 jaar geleden. 
98 w. Geograaf Kim Jong Ho 
(18041866) met landkaart. 

24i2'ii. Kim Jong II 20 jaar 
geleden benoemcltot leider 
van Koreaans volksleger. 
Blok 98 w.; velletje met 10, 
30, 70, 98 w. Schilderijen met 
Kim Jong ll resp. in legerauto 
met militairen; piloten, tank
bemanning, matrozen, jonge 
mensen. 

KOREA ZUID 
ryii'n. Geschiedenis, 
'Daejoyeongvan het Balhae
koninkrijk'. 
Viermaal 270 w. (samenhan
gend). Scènes uit schilderijen 
van Dongseong Kim met 
strijders, paarden, gebou
wen en banieren. 

ii2'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Draak. 
270 w. draak. 
7i2'ii. Exportrecord van 
drie triljoen USdollar. 
290, 270 w. (samenhan
gend). Auto met schip en 
Computerchip, vlag en 
gebouw. 

LAOS 
i6ii'io. Hoofdstad Vienti
ane 450 jaar. 
1.000,3.000, 5.000, 
6.000 K.; blok 20.000 k. 
Afbeeldingen van Grote 
Stoepa (boeddhistisch bouw
werk) uit resp. 1889,1910, 
1935, 2010; Grote Stoepa met 
bewaker. 
2i2'io. Volksrepubliek 35 
jaar. 
5.000, 6.000,10.000 k.; 
blok 9.000 k. Resp. officieren 

in bespreking, soldaten met 
geschut, eerste regerings
chef Kaysone Phomvihane 
(19201992); Phomvihane. 

2i2'io. Luang Prabang, 
werelderfgoeoTunesco*. 
Velletje met 2.000, 3.000, 
5.000,10.000 k. Verschil
lende afbeeldingen van 
feestelijke optochten. 

3ii'ii. Klederdrachten van 
volksstammen, 
i.ooo, 3.000, 4.000, 5.000, 
8.000 k. Resp. Lolo, Mong 
Luangnamtha, Lahu, Hium
ieng, Katang. 
f43'ii. Pottenbakkerskunst. 
1.000,3.000,5.000, 6.000 
k. Resp. pottenbakker, vaas, 
vaas, pottenbakker. 
2o4'ii. Pioenrozen. 
Velletje met 7.000, 8.000 k.; 
blok 8.000 K. Verschillende 
afbeeldingen van Paeonia sp. 
224'ii. Diplomatieke 
betrekkingen met Thailand 
60 jaar, klederdracht en 
bloemen. 
Velletje met Viermaal 8.000 
k. Vrouw in Laotische kle
derdracht, vrouw in Thaise 
klederdracht, Plumeria sp.. 
Cassia fistula. 
254'n. Diplomatieke 
betrekkingen met Volksrepu
bliek China 50 jaar. 
Blok 9.000 k. Feestelijke 
optocht met vlaggen. 
225'«. Orchideeën. 
Velletje met 1.000, 9.000, 
11.000 k. Verschillende 
afbeeldingen van Paphio
pedilum barbigerum var. 
sulivogii. 
i6'ii. Bosproducten. 
Velletje met 3.000, 4.000, 
5.000,6.000,11.000,12.000 
k. Resp. schellak, Vietnamese 
kaneel (Cinnamon loureirii), 
zaden van Sterculia lychnop
hora, boom (Dipterocarpus 
alatus), gom, bijenwas. 
f28'ii. Lotusbloemen. 
7.000,8.000 k. (samen
hangend). Aquarellen met 
bloemen. 

LIBANON 
5ii'ii. President Michel 
Suleiman (1948). 
Lt 750,1.750, 2.500, 2.750. 
Portret van Suleiman met 
resp. cederboom, zomer
residentie in Beiteddine met 
mensen op binnenplaats, 
embleem Verenigde Naties, 
duif met vlaggen van Liba
non en Syrië op de vleugels. 

MALEISIË 
2iii'ii. Ondergrondse 
bouwtechniek. 
Zesmaal 60 sen (drie 
samenhangende paren); 
velletje met RM 2., 3.. Resp. 
tunnelboor, tunnelboor en 
stadsbeeld, auto's in tunnel, 
constructieframe, tunnel
boor na doorbraak, tekening 
met drie niveaus; construc
tieframe, boor na doorbraak. 

i2i2'ii. Koninklijke voor
werpen. 
60, 80, 90 sen. Resp. platina 
tiara met diamanten (Gandik 
Diraja), gesp (Pending 
Diraja) podium met troon 
(Singgahsana). 

! Malaysia«. 60sen 

MAROKKO 
ioio'ii. Creativiteit, kin
dertekeningen. 
Viermaal 3.50 Dh. (samen
hangend). School: meisje 
met Arabische lettertekens, 
milieu: bomen en zonnen, 
gezondheid: jongen in sport
kleding, jeugd: spelende 
kinderen met hond en zon. 

•^Ijt^' m^j^> ' j ; j . " * " " 

„.jpTMmaj"*"*  _jfn««sai"*3c ^ 

2oio'ii. Historische 
munten. 
Velletje met tienmaal 
3.50 Dh. (samenhangend in 
keerdruk). Voor en achter
zijde van: zilveren dirham 
(Walila790), houden dinar 
(Marrakech1145), gouden 
dinar (1185), gouden dinar 
(Hadrat Fas1609), bronzen 8 
fels(Fäsi893)
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24io'ii. Nationale Cam
pagne Millenniumdoelstel
llngen. 
8.40 Dh. Embleem Verenigde 
Naties met pictogrammen 
van doelstellingen. 
6ii'ii. 'Groen Mars'(Spaans 
Sahara) 36 jaar geleden. 
8.40 Dh. Zegelopzegel 
Yvert 745 (1975) met koran 
en vlag. 

vlaggen, samenwerking 
VSpresident Franklin D. 
Roosevelt (18821945) en 
Britse premier Winston 
Churchill (18741965): 
portretten met vlaggen en 
oorlogsschip, bewaking 
democratie door Verenigde 
Staten: man met kanon en 
vliegtuig, zinken van 
torpedojager USS 'Reuben 
James'; commandanten, 
mobilisatie burgerwacht: 
man met helm, indienststel
ling vrachtschepen: portret 
Henry J. Kaiser (18821967) en 
Libertyschip m dok, Japanse 
aanval op Verenigde Staten: 
brandende schepen en 
vliegtuig, oorlogsverklaring 
aan Japan: president 
Roosevelt ondertekent 
verklaring. 

912'«. Glasinloodramen. 
Velletje met tienmaal $ 0.44. 
Ramen in: kathedraal Santa 
Maria Del Fiore (Florence
Italië), Nidaroskathedraal 
(TrondheimNoorwegen), 
kathedraal van Canterbury 
(CanterburyGrootBrittan
nië), Notre Damekathe
draal (TournaiFrankrijk), 
Kathedraal van Monaco, St. 
Janskerk (Gouda), St. Florian
kerk (HamtrackVerenigde 
Staten), kathedraal van de 
gekroonde Maria (Gibraltar). 
St. Salvatorkerk. 

MAURITIUS 
1912'«. Theeindustrie. 
7., 8., 15., 25.R. Resp. 
tak met bladen, plukkers in 
plantage, theezakjes met 
schotel en losse thee, kopje 
met theepot. 

MEXICO 
i8io' i i . Gezondheid en 
veiligheid. 
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Velletje met zesmaal $ 7.-. 
Kerk en persoon, embleem 
inspectiedienst en voedsel-
inspectie, steriele-insecten-
techniek, werken met 
vlees landbouwproducten, 
inspectie met hond, vrouw in 
laboratorium met katoen. 
25-io-'ii. Tradities, Dag van 
de Doden. 
$ 7.-. Beeld, skelet, vruchten 
en kaarsen. 

27-io-'ii. Nationale Oplei
dingsorganisatie Conafe 30 
jaar. 
$ 7.-. Mensen en planten met 
zon. 
27-io-'ii. Mensenrechtenor
ganisatie in staat Zacatecas 
25 jaar, 
$7.- Kathedraal. 
ii-ii-'ii. Dag van de Post
bode. 
$ 7.-. Postbode op paard met 
brieventas. 

'"W^^^rS^T^'y, 

i7-ii-'ii. Honden. 
$ 7,13.50. Resp. Duitse herder, 
cockerspaniël. 
i8-ii-'ii. Kerst. 
$ 7.-, 11.50,11.50,11.50. Resp. 
kinderen en kersttak, hulst
slinger en kerststalletje met 
kaars en fruit, drie koningen 
met brieven en cadeautjes 
waaronder schoenen en gi
taar, kerstkrans met brieven 
en kerstman met slee en 
rendieren. 

3o-ii-'ii. Internationale 
Dag tegen Geweld tegen 

o, vrouwen. 
- $11.50. Vlinders en lint. 

30-ii-'ii. Instituut van 
Sociale Zekerheid IMSS in 
Veracruz 50 jaar. 
$ 7.50. Standbeeld, zieken
auto's en ziekenhuis. 
7-i2-'ii. Nationale prijs 
voor vrijwil!igerswerk en 
solidariteit. 
$ 11.50. Tekening met vogels. 
8-i2-'ii. Mexicaanse steden 
Werelder/goedlijst van 
Unesco*. 
$ 11.50. Afbeeldingen van 
Campeche, Mexico Stad, 
Guanajuato, Morelia, Oaxaca, 
Puebla, Queretaro, San 
Miguel Allende, Tiacotalpan, 
Zacatecas. 
i6-i2-'ii. Nationaal Medisch 
Centrum 50 jaar. 
$ 7.-. Embleem en gebouw 
met medische apparatuur. 

MICRONESIË 
i6-5-'ii. Elvis Presley (1935-
1977). 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 75 c. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse zanger en acteur. 
2i-9-'n. japans vrouwenelf
tal wereldkampioen voetbal. 
Viermaal 98 c. (samenhan
gend en doorlopend beeld); 
velletje met achtmaal 50 c. 
Resp. achtmaal speelsters; 
doelvrouwAyumi Kaihori, 
Japans team, Amerikaans 
team, doelvrouw Hope Solo. 

2i-9-'ii. Walvissen. 
Velletje met driemaal $ 1.-; 
velletje met tweemaal $ 1.25 
(ronde zegels). Resp. Phy-
seter polycyphus, Physeter 
macrocephalus, Balaenop-
teraborealis; staart, kop. 

27-9-'ii. Leiders van China, 
Sun Yat-sen (1866-1925). 
Viermaal 63 c. (in paren 
samenhangend); velletje met 
viermaal 63 c. Verschillende 
portretten van revolutionair 
en politiek leider. 
6-io-'ii. Vissen. 
Velletje met driemaal $ 1.-; 
twee velletje met elk $ 2.50. 
Tylosurus crocodillus, Tylo-
surus pacificus, Platybelone 
argalus platyura; Elagatis 
bipinnulata, Xiphias gladius. 
i-ii-'ii. Kerst. 
22, 44,98 c„ $ 4.95. Resp. vis, 
boom (Fagraea berteriana), 
palmboom, schelp. 
i5-ii-'ii. Amerikaans Vredes-
korps 50 )aar, kinderteke
ningen. 

Velletje met viermaal 44 c. 
Mensen in boot, mensen 
maken vredesteken, mensen 
met spandoek over liefde en 
vriendschap, boot met zeil en 
Amerikaanse vlag. 

MONGOLIË 
27-7-'ii. Dieren. 
400, 600,1 .000,1 .200 T. 
Resp. poolgebieden: ijsberen 
met pinguïns en zeeleeuw 
met walvis, Mongolië: herten 
en beer met elk, Australië: 
kangaroes met koalabeer en 
dingo met kaketoe, Afrika: 
luipaard met antilopen en 
neushoorns en leeuw. 
27-io-'ii. 50 jaar lidmaat
schap Verenigde Naties, I. 

MOZAMBIQUE 
30-6-'io. Franse kastelen en 
ruïnes. 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. Chenon-
ceau, Berzé, Montaner, 
Chaumont, Amboise, Brissac; 
Chambord. 
30-6-'io. Bruggen. 
Velletje met zesmaal 33 mt.; 
blok 175 mt. Resp. spoorbrug 
over Beipanjiang bij Liupans-
hui (China), havenbrug in 
Sydney (Australië), Apollo-
brug in Bratislava (Slowa
kije), autoviaduct bij Millau 
(Frankrijk), Tsing-Ma-brug 
(Hongkong), Coronadobrug 
bij San Diego (USA); Tower 
Bridge in Londen. 

Blok 1.000 T. Ruiter met 
paarden, Mongoolse tent 
(ger), standbeeld staatsman 
Damdin Soeche Bator (1893-
1923) op paard. Doorlopend 
beeld met parlementsge
bouw en flatgebouw op rand 
met vlaggen. 
ii-ii-'ii. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Draak, opdruk
ken. 
250, 450 T. Draken, opdruk
ken op zegels uit 2000 (Yvert 
2438 en 2439). 
i-i2-'ii. Diplomatieke dienst 
100 jaar. 
Velletje met driemaal 600 T. 
Eerste minister van Buiten
landse Zaken M. Kandoori, 
vlag met duif en gebouw 
Verenigde Naties, munt 
'Golden Gerege'. 
i3-i2-'ii. 50 jaar lidmaat
schap Verenigde Naties, II. 
Blok 500 T. Secretaris
generaal Verenigde Naties 
Bang-Ki-moon en premier 
van Mongolië Sukhbaatar 
Batbold. 
i7-i2-'ii. 100 jaar zelfbe
stuur. 
Blok 1.000 T. Regeringsge
bouw met vlag. 

30-6-'io. 335e geboortedag 
)an Vermeer (1632-1675). 
Velletje met viermaal 66 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen uit schilderijen 
van Nederlandse schilder. 
30-ii-'io. Dierentuin en zee-
aquarium in Hongkong. 
Velletje met achtmaal 16 mt.; 
blok 175 mt, Resp. kleine 
panda (Ailurusjulgens), 
zeeleeuw (Zalophus califor-
nianus), dolfijn (Delphinus 
delphis), reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca), 
reuzentoekan (Ramphas-
tos toco), kwal (Chrysaora 
fuscescens), flamingo (Phoe-
nicopterus ruber roseus), 
papegaai (Ara ararauna); 
naai (^tegostoma fasciatum). 
30-ii-'io. Gemenebestspe-
len. 
Velletje met achtmaal 16 mt.; 
blok 175 mt. Resp. tafelten
nis, (weg)wielrennen tennis, 
gewichtheffen, boksen, 
zwemmen, (baan)wielren-
nen, worstelen; tennis. 
30-ii-'io. Chinees Nieuw
jaar*, Jaar van het Konijn. 
Velletje met achtmaal 16 mt.; 
blok 175 mt. Verschillende 
afbeeldingen van konijn. 

29-12-11. Bogd Khan (1869-
1924). 
Velletje met tweemaal 
1.000 T. Tweemaal voormalig 
leider Mongolië tot 1911. 

MONTSERRAT 
Nov. '11. Kerst. 
$2.25,2.50, 2.76, 5.-Resp. 
zangkoor, folkloristische 
zanggroep, steelband, kerk. 
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30-ii-'io. 400e geboortedag 
van Michelangelo Merisi da 
Caravaggio (1571-1610). 
Velletje met zesmaal 16 mt, 
tweemaal 92 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
uit schilderijen van Italiaanse 
schilder. 

NAURU 
i2-4-'ii. Ruimtevaart, Rus
sisch ruimteprogramma. 
60,60 c., $1.20, 2.25,3.-. 
Resp. Spoetniksatelliet, 
kosmonaut loeri Gagarin, 
(1934-1968), foto van Nauru 
uit de ruimte, ruimtevaartuig 
Vostok-1, internationaal 

ruimtestation. Alle zegels 
met vlaggen van Rusland en 
Nauru, 

NIEUW-ZEELAND 
5-i-'i2. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Draak. 
80 c, $ 1.20,1.90, 2.40. Resp. 
Chinees karakterteken voor 
draak, uit papier geknipte 
rode draak, arakenlantaarn, 
treinstation van Dunedin met 
zwaluwen. Ook velletje met 
dezegels. 

NIGERIA 
22-2-'ii. 50 jaar onafhan
kelijk. 
20,30,50, 50 N. Resp. eerbe
toon aan vlag, embleem en 
landkaart gevuld met staats
wapen, portretten oprichters 
Nnamdi Azikiwi (1904-1996) 
en Ahmadu bello (1909-1996) 
en Obafemi Awolo (1909-
1987) en Abubakar Tawafa 
(1912-1996), fotomontage met 
monument en maïskolfen 
cacaovrucht en bosarbeider 
en werksters op plantage en 
olie-installatie en textielfa
briek. 

PAKISTAN 
30-ii-'ii. Samenwerken in 
strijd tegen borstkanker. 
8.- R. Figuren met regenboog 
en lint. 

PAUU 
8-7-'ti. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Twee velletje met elk 
viermaal 75 c. Verschillende 
foto's van prinses. 
ii-9-'ii. Herdenking aanslag 
WTC New York 10 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 75 c; 
blok $ 2.50. Amerikaanse 
vlag met resp. reddings
werkers, vlaggen, persoon 
en kaarsen, eerbetoon; vlag 
met silhouet van World Trade 
Center. 

2i-9-'ii. Japans vrouwenelf
tal wereldkampioen voetbal. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 98 c, Nahomi Kawa-
sumi, team met trofee, team, 
Yuki Nagasato; trainer Norio 



Sasaki, huldiging, team, 
coach Pia Sundhage. 

PERU 
23-6-'ii. Amazonia Nationale 
Universiteit 50 jaar. 
2.70 S. Gebouwen en em
bleem. 
23-6-'ii. Nationaal Theater. 
5.- S. Gebouw. 
2(i-6- ' i i . Archeologische 
kunstschatten. 
6.40, 6.40 S. Uit Chacha-
poya- en Inca-cultuur. 
i-7-'fi. Onderkoningen, V. 
Viermaal 7.80 S. (samenhan
gend), lose Antonio Caamano 
y Sotomayor (1667-1746), lose 
Antonio Manso de Velasco 
(1688-1767), Manuel de Armat 
Y lunyent (1707-1782), Ma
nuel Guirior (1708-1788). 
5-7-'ii. Motorcross. 
7.80 S. Crosser. 
5-7-'ii. Dansen. 
9.-, 9.- S. Tijeras-dans, Hua-
conada. 

5-7-'ii. Chinees Nieuwjaar**, 
laar van het Konijn. 
Tweemaal 5.50 S. (samen
hangend). Konijn, Chinees 
letterteken. 
5-7-'ii. Ontdekking van Ma-
chu Picchu 100 jaar geleden. 
Blok 7.80 S. Bergtop met 
doorlopend beeld op rand. 

KARAVILUOELHUttDO 
VMTRIHOHIO 
DELAHUHANIDAD ; 

i6-7-'ii. Elektrische treinen. 
Tweemaal 5.50 S. (samen
hangend). Trein, treinen. 
i8-7-'i i . Orchidee. 
10.50 S. Maxillaria Pyhalae. 

25-7-'ff. Gouvernementspa-
'eizen en presidenten. 
Vel met vijftigmaal 2.40 S. 
Paleis uit 18e eeuw, lose de 
La Mar (1778-1830), Agustin 
Gamarra (1785-1841), Luis |. de 
Obegoso (i795"i847). Felipe S. 
Salaverry (1805-1836), Andres 
de Santa Cruz (1792-1865), 
Manuel Menéndez (1793-
1847), Juan C. Torrico (1808-
1875), lusto Figuerola (1771-
1854), paleis uit 20e eeuw, 
\Aanuel Ignacio de Vivanco 
J806-1873), Ramón Castilla 
[1797-1867), lose R. Echenique 
[1808-1887), Miguel de San 
Ionian (1802-1863), luan A. 

Pezet (1809-1879), Mariano I. 
Prado (1826-1901), lose Balta 
(1814-1872), Manuel Pardo y 
Lavalle (1834-1878), Luis La 
Puerta (1811-1896), Nicolas de 
Piérola (1839-1913), Francisco 
G. de Calderón (1834-1905), 
Lizardo Montero (1832-1905), 
Miguel Iglesias (1830-1909), 
Gouden Kamer in paleis, 
ontvangsthal van paleis, 
vlag en staatswapen met 
paleis, Tüpac Amaru-kamer 
in paleis, Andres A. Caceres 
(1836-1923), Remigo Morales 
Bemüdez (1836-1894), 
Eduardo Lopez de Romana 
(1847-1912), Manuel Candamo 
(1841-1904), José Pardo Bar-
reda (1864-1947), Augusto B. 
Leguia (1863-1932), Guillermo 
Billinghurst (1851-1915), Oscar 
R. Benavides (1876-1945), Luis 
M. Sanchez Cerro (1889-1933), 
Manuel Prado y Ugarteche 
(1889-1967), lose Luis Busta-
mente v Rivero (1894-1989), 
Manuel A. Odria (1897-1974), 
Ricaro Perez Godoy (1905-
1982), erewacht bij paleis, 
Nicolas Lindley (1908-1995), 
Fernando Belaunde Terry 
(1912-2002), Juan Velasco Al-
varedo (1910-1977), Francisco 
Morales Bermudez (1921), 
Alan Garcia Perez (1949), 
Alberto Fujimori (1938), Va
lentin Paniagua (1936-2006), 
Alejandro Toledo Manrique 
(1946), paleis in 21e eeuw. 
i-8-'ii. Internationaal laar 
van de Chemie. 
7.20 S. Embleem met staats
wapen. 
i8-8-' i i . Kindertekeningen, 
bescherming tegen natuur
rampen. 
0.20,2.40 S. Resp. Hand met 
tornado en dode vis met 
overstroomd huis, kinderen 
in school. 
i9-8-' i i . Nationaal Archief 
150 jaar. 
5.80 S. Embleem en testa
ment van maarschalk Ramon 
Castilla. 

PITCAIRNEILANDEN 
7-i2-'ii. Kerst. 
$1.-, 1.50, 2.10; 3.-(ruitvor
mig). De wijzen uit het oosten 
met geschenken resp. Caspar 
met wierook, Melchior met 
goud, Balthasar met mirre; 
Maria met Joseph en lezus. 

POLYNESIE 
3-ii-'ii. Eilandengroep Les 
Marquises. 
250, 250 F. (samenhangend 
met doorlopend beeld). Kust 
met huizen en berg. 
i5-i2-'ii. Legende van 
Ta'Aroa. 
70 F. Gebroken eierschaal 
met gedecoreerd gezicht 

QATAR 
20-4-'ii . Arabische Week van 
de Doven. 
1.- R. Symbolisch ontwerp 

met embleem. 
17-5-'«. Eerste postagent
schap 50 jaar geleden 
geopend. 
0.50 R. Agentschap in Umm 
Said. 

i6-6-' i i . 11e Qatar squash-
kampioenschappen. 
Twee velletje met elk vier
maal 1.- R. Speler met racket 
op verschillende achter-
grondkleuren. 

SAO TOME ET PRINCIPE 
29-5-'o9. Libelles. 
Velletje met 15.000, 25.000, 
tweemaal 30.000 Db. Resp. 
Libellula depressa, Libellula 
quadrimaculata, Enallagma 
cyathigerum, Cordulegaster 
boltoni. 
29-5-'o9. Paddenstoelen. 
Velletje met driemaal 
20.000,40.000 Db. Resp. 
Cantharellus sp., Hydnellum 
sp., Agaricus sp., Xerocomus 
rubellus. 
29-5-'o9. Amerika: onderwijs 
voor iedereen. 
Velletje met viermaal 
25.000 Db. Spelende kinderen 
met afdruk van vuile handen 
en omtrekkaart van Afrika. 
29-5-'o9. Slang. 
Blok 95,000 Db. Ophiopha-
gus hannah. 

29-5-'o9. Vliegtuig. 
Blok 100.000 Db. Super
sonisch verkeersvliegtuig 
Concorde. 
29-5-'o9. Internationaal laar 
van de Wetenschap. 
Velletje met twee
maal 13.000, tweemaal 
39.000 Db; velletje met 
20.000, tweemaal 25.000, 
40.000 Db.; velletje met 
viermaal 25.000 Db. Resp. 
Zebra (Equus grevyi), Franse 
vulkanoloog Haroun Tazieff 
(1914-1998), Russische chemi
cus Dimitri Mendeljev (1834-
1907), Duitse theoloog en arts 
Albert Schweitzer (1875-1965); 
Zweedse natuurkundige 
Carl von Linné (1707-1778), 
Britse natuurkundige Charles 
Darwin ((1809-1882), Duitse 
fysicus Albert Einstein (1879-
1955), Amerikaanse fysicus 
Richard Feynman (1918-1988); 
Keniaanse milieuacti
viste en professor Wangari 
Maathai (1940-2011), Franse 
zeebioloogen schrijver 
jacques-Yves Cousteau (1910-
1997) nnet dolfijn (Tursiops 
truncatus), Duitse astronoom 
en wiskundige Nicolaas 
Copernicus 0473-1543), 
Amerikaanse politicus Albert 

Gore (1948). 
29-5-'o9. Vissen en vis
vangst. 
Velletje met twee
maal 13.000, tweemaal 
39.000 Db.; blok 100.000 
Db. Resp. hengelaar en Lati-
meria chalumnae, paalvis-
ser en Anabas testudineus, 
strandvisser en Argyropele-
cus hemigymnus, vissersboot 
en Pantodon buchholzi; vis
sersboot en Caranx hippos. 

29-5-'o9. Indianen en 
dieren. 
Velletje met tweemaal 
13.000, tweemaal 39.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
stofproductie en wigwams 
met wolf (Canis lupus), dans 
en zeearend (Haliaeetus 
leucocephalus), gezadeld 
paar en zeearend, hutten-
Douw en steenarend (Aquila 
chrysaetos); bijeenkomst in 
wigwam met mocassins. 
29-5-'o9.120e geboortedag 
Charlie Chaplin (1889-1977). 
Velletje met tweemaal 
13.000, tweemaal 39.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
Vier verschillende afbeel
dingen van Britse komiek 
en filmacteur, -regisseur 
en -producent; Amerikaans 
filmacteur Ben Turpin (1869-
1940). 
29-5-'o9. Eddington-expe-
ditie naar Principe 90 jaar 
geleden. 
Velletje met tweemaal 
13.000, tweemaal 39.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
Verschillende afbeeldin
gen van Britse astrofysicus 
Arthur Stanley Eddington 
(1882-1944) op Principe voor 
waarneming van een zons
verduistering. 
29-5-'o9. Luchtschepen. 
Velletje met tweemaal 
13.000, tweemaal 39.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
C-7 boven Zwitserse glet
sjer (1920), ZRS-5 boven 
Friedrichshafen (i933). M-7 
boven Rothenburg (1914), 
LZ-127 (1928) met Ferdinand 
Graf von Zeppelin (1838-1917); 
LZ-129 met Graf von Zeppelin. 
29-5-'o9. Ruimtevaart, 
raketten. 
Velletje met tweemaal 
13.000, tweemaal 39.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
Delta II, Ariane 5, CZ-4C, Atlas 
5, Indiase kosmonaut Rakesh 
Sharma(i949);GSAT-3. 

SEYCHELLEN 
i2-i2-'ii. Postdienst 150 jaar. 
3.50, 7.-R. Resp. Nieuwe 
vestiging, oude kantoor met 
klokkentoren. 

SINGAPORE 
i2-2-'ii. Postzegeltentoon
stelling Indipex 2011 in New 
Delhi. 

Velletje met ist Local, 65 c., 
$ 1.10. Verschillende afbeel
dingen van konijnen. Zegels 
uitgegeven op 7-i-'i i. 
28-7-11. Postzegeltentoon
stelling Philanippon 2011 in 
Yokohama. 
Velletje met ist Local, 65 c , 
$ 1.10. Verschillende afbeel
dingen van konijnen. Zegels 
uitgegeven op 7-i-'i i. 
i i - i i - ' i i . Postzegeltentoon
stelling China 2011 in Wuxi. 
Velletje met ist Local, 65 c, 
S 1.10. Verschillende afbeel
dingen van konijnen. Zegels 
uitgegeven op7-i- ' i i . 
5-i-'i2. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Draak, 
ist Local, 65 c , $ 1.10; velletje 
met $ 5.-, 10.-. Verschillende 
draken. 

ST.HELENA 
28-ii- ' i i . Parlementaire as
sociatie CPA100 jaar. 
50, 50, 50 p. Gerechts
gebouw St. Helena met 
kanon en vlag, hoofdkan
toor in Londen, koninklijk 
document. Alle zegels met 
embleem. Ook velletje met 
dezegels. 

ST. LUCIA 
i-i2-'it. Kerst, 100e geboor
tedag bisschop Charles 
Gachet (1911-1984). 
30 c. Bisschop en kerkge
bouw. 

ST. MAARTEN 
6-io-' i i . Frankeerzegels. 
AI (204 c.), A2 (285 c.), A3 
(i i5C.),A4(38oc.),A5 
(205 c.), 145,195,240, 285, 
405 c. Resp. vlinder (Agraulis 
vanillae), mango, klok, ko
kosnoot, zoutwerkers, cruise
schip, flamboyantboom 
(Delonix regia), vliegtuig van 
Winair, pelikaan, luchtfoto 
van Philipsburg. 

SURINAME 
7-iz-'ii. Maskers. 
SR$i.-,2.-,3.-,7.-,8.-,9.-
(samenhangend). Resp. Botu 
Terong, Demang Mundu, Em-
ban Dawala, larodeh, Kelono 
Baron Sakeber, Maheso Suro. 
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NIEUWE 

TAIWAN 
f-i2-')i. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Draak, 
NT$3.50, i3.-;blol<NT$i2.-. 
Resp. twee dral<en, draal<; 
draal<. 
25-i2-'ii. Aiislnan-spoorweg 
100 jaar. 
Velletje met NT$5.-, 25.-. 
Resp. diesellocomotief en 
tunnel, stoomlocomotief No. 
31 en bloeiende l<ersenbo-
men. Op rand spoorbrug met 
trein, stoomlocomotief en 
plattegrond van traject. 

i2-i-'i2. Bessen. 
NT$ 3.50, 5.-, 12.-, 25.-. Resp. 
Actinidia callosa, Synsepa-
lum dulcificum, Solanum 
americanum and Solanum 
verbascifolium. 

THAILAND 
7-ii-'ii. Frankeerzegel, 
lotusbloem. 
3.- B. Nelumbo nucifera. 
5-i2-'ii. Zevende verjaar
dagscyclus koning Bhumibol 
O927), I. 
Zevenmaal 5.- B. (zeven-
hoekig); zevenmaal 5.- B. 
(zevenhoekig); 100.- B. 
(zevenhoekig-gouddruk). 
Resp. zevenmaal verschil
lende portretten koning; 
zevenmaal munten en onder
scheidingen; portret koning 
in ceremonieel tenue. 

i3-i2-'ii. 60 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Pakistan. 
3.- B. Minaret Minar-e-Pa-
kistan (Lahore) en Overwin
ningsmonument (Bangkok) 
met vlaggen. 

TUNESIË 
io-i2-'ii . Verklaring Rechten 
van de Mens: onafhankelijke 
rechtspraak. 
390 m. Landkaart met vlag 
en embleem met weegschaal. 
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ÏEPUBLIQUL TUNlSiCNNE 

TUVALU 
30-6-'i i . 100e geboortedag 
Ronald Reagan (1911- 2004). 
Velletje met viermaal $ 1.-
(ronde zegels); velletje met 
tweemaal $ 1.- (ronde zegels). 
Verschillende portretten van 
oud-president Verenigde 
Staten. 
e^-^-'1^. Amerikaanse Burger
oorlog 150 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Tweede Slag bij Buil Run (alle 
zegels met portretten van 
generaal Robert E. Lee en 
generaal-majoor John Pope), 
drie verschillende afbeel
dingen van de gevechten, 
korps van generaal Sigel op 
slagveld. 
5-7-'ii. 100e geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
Twee velletje met elk 
viermaal $ 1.30. Viermaal 
verschillende foto's van 
katholieke zuster en sticht
ster van de orde Zusters van 
naastenliefde; portret, met 
Ronald Reagan en echtge
note Nancy, met baby, met 
paraplu. 

28-7-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philanippon in Japan. 
Velletje met zesmaal $ 1.-; 
velletje met viermaal $ 1.30. 
Houtsneden uit resp. de serie 
'Pictures of Morning Glory'; 
'36 Views of Mt. Fuji'. 

URUGUAY 
22-ii-'ii. Nationale lucht
vaartmaatschappij Plana 
75 jaar. 
$ 12. Vliegtuigen Bombardier 
CRJ900 en De Haviland DH90. 

22-ii-'ii. Cruiseschepen. 
Viermaal $ 37. (samenhan
gend) 'Asuka II', 'AidaCara', 
Seabourn Sojourn', 'Costa 

Victoria'. 
30-ii- ' i i . Beroemde tango
muzikanten. 

Driemaal $ 12. Portretten van 
violist Juan Darienzo (1900-
1976), bandeonist Donato 
Racciatti (1918-2000), pianist 
César Zagnoli (1911-2002). 
Combinatie van negen zegels 
uitgegeven in velletje in 
vorm van bandoneon. 

IMiUBa 

7-i2-'ii. Kerst. 
i 12. Kerstfiguren gemaakt 
van pompoen en pitten. 

9-i2-'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
Blok $ 37. Kwartssoorten 
(Si02) agaat en amethist. 
i3-i2-'ii. 90 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Tsjechië/Slowakije. 
$ 37. Staatswapens en deel 
van astronomische klok in 
Praag. 
i5-i2-'ii. Frankeerzegels, 
ambachtelijk handwerk. 
$ 10,22. Resp. ijzeren auto
model, riet en rietproducten. 
i9-i2'ii. Uruguayaanse 
schilders. 
Viermaal $ 12. Werken van 
tweemaal Maria Freire (1917), 
tweemaal Vicente Martin 
(1911-1998). 

VANUATU 
7-i2-'ii. Bloemen. 
100,100,140,180 vt. Resp. 
Heleconia psittacorum, 
Heleconia rostrata, Strelitzia 
reginae, Heleconia caribaea 
var. 

VERENIGDE NATIES 
3-2-'i2. Serie 'Munten en 
vlaggen lidstaten'. 
Drie velletjes met elk acht-
maal US$ 0.45, Zw.Fr. 0.85, 
€ 0.70. Vlag en munt van 
resp. Nepal, Bahrein, Peru, 
Salomonseilanden, Paraguay, 
Ethiopië, Dominicaanse Re
publiek, Canada; Saudi-Ara-
Dië, Georgië, Servië, Djibouti, 
Noord Korea, Lesotho, Belize, 
Liechtenstein; Kameroen, 
Samoa, Bulgarije, Tanza
nia, Suriname, Macedonië, 
Finland, Cuba. 

23-i-'i2. Zegels met aan
hangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
$ 1.05 Embleem Verenigde 
Naties.; 
23-i-'i2. Rondleiding Ver
enigde Naties in New York. 
Velletje met tienmaal $ 1.05. 
verschillende afbeeldingen 
uit gebouw Verenigde Naties. 

VERENIGDE STATEN 
3-i-'i2. Zegels voor gesor
teerd aangeleverde post. 
Zesmaal 25 c. Kop van arend 
op verschillende achter-
grondkleuren. 
6-i-'i2. Soevereiniteit New 
Mexico 100 jaar. 
Forever. Schilderij van Doug 
West (1931) met landschap en 
bomen. 

i9-i2-'i2. Aloha-shirts. 
Vijfmaal 29 c. Verschillende 
overhemden. 

20-i-'i2. Windvanen. 
Vijfmaal 44 c. Koe, roofvogel, 
haan, boogschutter, kip. 
20-i-'i2. Honden aan het 
werk. 
Viermaal 65 c. Blindengelei
dehond, gezelschapshond, 
opsporingshond, hulphond. 

23-i-'i2. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Draak. 
Forever. Draak. 
3i-i-'i2. Serie 'Black heri
tage'. 
Forever. Portret uitgever John 
H.Johnson. 

VIETNAM 
i9-i i - ' i i . 300e geboortedag 
M. Lomonossov (1711-1765). 
8.500 d. Portret wetenschap
per en dichter met universi
teitsgebouw. 

i-i2-'ii. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Draak. 
2.000,10.500 d. Verschil
lende draken. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i7-i i- ' i i . BBC-serie 'Frozen 
Planet'. 
Velletje met achtmaal 27 p.; 
Velletje met achtmaal 60 p.; 
Resp. Arctocephalinae sp., 
Mirounga leonina, Hydrurga 
leptonyx, Lobodon carcino-
phagus, vier verschillende 
afbeeldingen van orka's en 
walvissen; verschillende 
afbeeldingen van pinguïns: 
viermaal Pygoscelispapua, 
driemaal Pygoscelis adeliae, 
eenmaal Pygoscelis antarc-
ticus. 

i7-ii- ' i i . Onderzoekssche
pen. 
Zesmaal Airmail Postcard 
(60 p.); blok f 1.15. Resp. 
tweemaal 'Bransfield', 
'Ernest Shackleton' met 
pinguïns, 'Ernest Shackle
ton , tweemaal 'James Clark 
Ross'; 'James Clark Ross' met 
pinguïn. 
i7-ii- ' i i . Antarctische weten
schap. 
Velletje met achtmaal 27 p., 
velletje met viermaal 70 p.; 
velletje met viermaal 11.15. 
Resp. winterkamp; Mount 
Erebus, Rothera-onderzoek-
station met berg, tweemaal 
expeditieleden met weerbal
lonnen, onderzoekers nemen 
monsters op achterschip van 
'Terra Nova', temperatuur- en 
dieptemeting op schip 'James 
Clark Ross', expeditieleden 
op ski's, duikers met op
blaasboot; vliegtuig type De 
Havilland Canada Dasn-7, ge
ologische test met waterboor, 
meteoroloog met instrumen
tenpaneel op Rothera Point, 
Halley-onderzoekinstitiuut; 
expeditie 1910-1913: chirurg 
Dr. Edward Atkinson (1881-
1929) experimenteert met mi
croscoop en proefbuisjes. Dr. 
George Simpson (1878-1965) 
observeert op weerstation, 
Simpsons laboratorium 
met windmeter, fysicus en 
ijsdeskundige Charles Wright 
(1887-1975) met instrumen
ten. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
2-i2-'ii. Pinguïns. 
€ 0.60. Pygoscelis adeliae. 

* Gebruikte afkortingen: 

LHC Large Hadron Col-
I Inder 

Unesco United Nations 
Educational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van het Konijn 3-2-'ii tot 
enmet 22-i-'i2. 
Jaar van de Draak 23-i-'i2 tot 
enmet9-2-'i3. 



BOEKEI PLANK 

STANLEY GIBBONS COMMONWEALTH STAMP 
CATALOGUE - CANADA 2011 

Groot Brittannië was ooit 
een groot imperium met 
vele gebieden en l<oloniën. 
Dit beheerst nog steeds 
het wereldbeeld van de 
Engelse filatelie die de we
reld indeelt in 3 groepen: 
1. Het moederland, 2. De 
(voormalige) gebieden, 3. 
Rest van de wereld. Deze 
indeling vindt zijn weer
slag in de opzet van de 
Stanley Gibbons Catalogi. 
In de serie Commonwealth 
catalogi verscheen recent 
de vierde editie van de 
catalogus Canada en 
gebieden. 
Bij het doorbladeren van 
de catalogus valt gelijk 
de volledigheid op. Niet 
alleen de hoofdnummers 
maar ook heel veel sub-
nummers. Dit blijkt vooral 
bij de klassieke zegels, 
waar kleurvarianten, 
plaatfouten en tanding-
varianten uitgebreid 
worden behandeld. De 
catalogus begint met de 
uitgiften van de provincies 
uit de tijd voordat Canada 
een eenheid was zoals 
New Brunswick en Prince 
Edward Island. Hierbij 
vinden we vele wereld-
zeldzaamheden waarvan 
veel filatelisten alleen 
maar kunnen dromen. Een 

mooi afgesloten verzamel-
gebied dat hier ook onder 
valt is Newfoundland, 
dat tot 1947 vele fraai 
gegraveerde zegels heeft 
uitgegeven. 
In 1868 verschijnen de eer
ste Canadese zegels. Ook 
hier valt de uitgebreidheid 
op. Alleen de prijsopgave 
met betrekking tot brieven 
is nogal summier. Voor 
rijen met nummers wordt 
een minimumprijs opge
geven aan de hand van 
een vermenigvuldigings
factor zonder rekening te 
houden dat de ene zegel 
op brief veel schaarser kan 
zijn dan de andere. 
Van de eerste 100 jaar zijn 
alle ontwerpen afgebeeld. 
Vanaf 1968 is dit niet het 
geval. Dit maakt de catalo
gus (ondanks het handige 
register op onderwerp) 
minder interessant voor 
thematische verzamelaars. 
Deze beslissing valt te 
begrijpen op basis van 
ruimtegebrek ware het 
niet dat de boekjes wel erg 
uitgebreid (inclusief af
beeldingen van de kaften) 
worden behandeld. 
Samenvattend een mooie 
catalogus voor de landen-
verzamelaar van Canada 
met veel aandacht voor de 

Stanley Gibbons 
COMMONWEALTH 
STAMP CATALOGUE 
CANADA & 
PROVINCES 

oudere uitgiften. En omdat 
de handel voor Canada 
vaak de Stanley Gibbons 
hanteert misschien zelfs 
verplichte kost. Wat 
betreft de uitgiften na 

1968 wordt het helaas een 
beetje een prijslijst. 
Bijgewerkt tot juli 2011,167 
kleuren pagina's, advies
prijs £19.98 

STANLEY GIBBONS COMMONWEALTH STAMP 
CATALOGUE - IERLAND 2011 

Ierland was lange tijd een 
onlosmakelijk deel van 
het Verenigd koninkrijk. 
Geen wonder dat de 
Ierland catalogus van 
Stanley Gibbons ook in 
de Commonwealth serie 
wordt uitgegeven. Ierland 
wordt in ons land niet zo 
veel verzameld als land. 
Een blik in de catalogus 
verklaart dit. De eerste 
70 nummers zijn talloze 
opdrukken op de langlo
pende zegels van Groot 
Brittannië. Dit gebied is 
weliswaar een uitdaging 
voor de specialist, maar 
schrikt aan de andere kant 
verzamelaars af die net 
beginnen. Modern Ierland 
is thematisch gezien zeer 
fraai. De catalogus is voor
zien van een thematisch 
register. Meer nog dan bij 
Canada is het ontbreken 
van afbeeldingen van 
complete series hier een 
groot nadeel. Vanaf 1965 
wordt steeds maar een 
ontwerp per serie afge
beeld, wat de catalogus 
verandert in een prijslijst. 
Bovendien worden de 
moderne tandingvarian-
ten uit boekjes nauwelijks 
behandeld (in tegenstel
ling tot de Michel die deze 
al len noteert) Wel is er veel 
aandacht voor de boekjes, 
die veelal met kaft worden 
afgebeeld. 
Wat betreft deze cata
logus is er sprake van 
veel gemiste kansen. Dat 
betreft niet alleen de 
summiere afbeeldingen, 
de catalogus was voor 
de specialist vele malen 
interessanter geweest als 
de Engelse zegels met Ierse 
stempels waren meege
nomen als voorlopers. 
Een korte lijst met Ierse 
steden met postkantoren 
en de in Ierland gebruikte 
nummerstempels had een 
grote meerwaarde gehad. 
Vul dit aan met Engelse 
veldpost in Ierland en 

Stanley Gibbons 
COMMONWEALTH 
STAMP CATALOGUE 
IRELAND 

scheepspost vanuit Dublin 
en Queenstown, en de 
catalogus was af geweest. 
Samenvattend een handi
ge catalogus voor wie een 
handzaam boekje wil heb
ben op beurzen en boven
dien de Stanley Gibbons 
nummers wil hebben voor 
handel via bijvoorbeeld 
internet. Voor de specialist 
raad ik de uitgebreidere 
Michel West-Europa aan 
die weliswaar duurder is, 
maar daarvoor in de plaats 
meer informatie biedt. 
Bijgewerkt tot september 
2011,120 kleuren pagina's, 
adviesprijs £15.95 

Edwin Muller 
MMMH O 
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HEAAATISCH PANORAMA 
Samenstelling: 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips. 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

RABOBANK, BETROUWBARE PARTNER IN MOEILIJKE TIJDEN 

Het zijn roerige tijden in 
de financiële wereld. De 
economisclne crisis, waarin 
we nu verkeren, neemt 
vormen aan die we een 
aantal jaren geleden voor 
onmogelijk hadden ge
houden. Analisten denken 
dat we op een keerpunt 
zijn beland, maar niemand 
weet nog welke kant het 
op zal gaan. Bij het zoeken 
naar schuldigen wijzen 
velen richting de banken 
en bankiers (i). Zij hebben 
onverantwoorde risico's 
genomen en torenhoge 
bonussen opgestreken. 
Daarmee hebben ze zich
zelf verrijkt en het westen 
in een economische crisis 
gestort. N iets is er meer 
overgebleven van het 
stoffige en saaie imago, 
dat de banken ooit eens 
hadden (z). Toen waren zij 
symbolen van zuinigheid 

en degelijkheid, aan wie 
je met een gerust hart je 
spaargeld kon toevertrou
wen (3). Maar die tijd is al 
lang voorbij. 

Status 
Wie had kunnen ver
moeden, dat ook grote 
Nederlandse banken als 
ABN AMRO (4) en ING bij de 
Nederlandse staat zouden 
moeten aankloppen voor 
staatssteun? In december 
kwam het nieuws dat zelfs 
de Rabobank, de enige 
commerciële bank ter 
wereld die nog de ge
koesterde triple Astatus 
bezat, iets van haar glans 
had verloren. De krediet
beoordelaar Standard & 
Poor's verlaagde namelijk 
de status van de bank 
van AAA naar AA. Een 
woordvoerder van de bank 
wees er onmiddellijk op 

dat dit weinig betekenis 
had, want de verlaging 
naar een dubbele Astatus 
was het gevolg van ver
scherpte criteria. Het deed 
bovendien niets af aan 
het feit, dat de Rabobank 
nog steeds de hoogst ge
waardeerde bank is en de 
markten hebben dan ook 
niet negatief gereageerd 
op het besluit van de 
kredietbeoordelaar. 

Bijzonder 
De Rabobank (5) is een 
vreemde eend in de bijt 
van de bankenwereld. In 
feite IS er niet sprake van 
één Rabobank, maar van 
zo'n 140 plaatselijke ban
ken die zich verenigd heb
ben. Al deze plaatselijke 
banken (coöperaties) heb
ben een eigen bankver
gunning bij de Nederland
sche Bank (6). Overigens 

is het aantal banken in de 
afgelopen tien jaar door 
fusies aanzienlijk vermin
derd. Halverwege de jaren 
negentig waren het er nog 
zo'n 550. De banken zijn 
samen wel een belangrijke 
speler op de financiële 
markt. De Rabobank zegt 
de grootste financiële 
dienstverlener van het 
land te zijn. Er zijn onge
veer tien miljoen klanten, 
waarvan een kleine twee 
miljoen mensen ook nog 
eens lid is van de bank. 

Sociaal bewogen 
De Rabobank (7) is in 
1972 ontstaan door een 
fusie van Coöperatieve 
Centrale Raiffeisenbank en 
de Coöperatieve Centrale 
Boerenleenbank (8,9, 
10,11). Ook dit waren 
banken die bestonden uit 
onafhankelijke plaatselijke 

f-e^'\^''M 

banken. De oorspronke
lijke taak van deze banken 
was het verstrekken van 
goedkope kredieten aan 
de leden, meestal lokale 
boeren. De banken werden 
bestuurd door de leden 
van de banken, die samen 
met hun eigen vermogen 
garant stonden voor de 
bank. De Raiffeisenbank 
was genoemd naar de 
Duitser Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen (12,13). Als bur
gemeester van het plaatsje 
Weyerbusch zag de sociaal 
bewogen Raiffeisen, dat 
het mogelijk was om door 
middel van samenwerking 
het lot van de arme bevol
king te verbeteren. Tijdens 
een hongersnood wist hij 
levens te redden door een 
organisatie op te zetten 
die ervoor zorgde, dat 
er brood gebakken kon 
worden. Later zou hij als 
burgemeester van Flam
mersfeld een vereniging 
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oprichten, waar de plaat
selijke boeren niet alleen 
hun geld konden sparen, 
maar ook tegen een gun
stige rente geld konden 
lenen voor de aankoop 
van vee of gereedschap. 
Na dit succesvolle initiatief 
richtte hij vervolgens in 
1864 in Heddesforf de Hed-
desdorfer Darlehnskassen-
verein op, die uiteindelijk 
het voorbeeld zou worden 
voor de vele coöpera
tieve banken die zijn naam 
zouden dragen. Ook nu 
nog zijn in Duitsland (14), 
Oostenrijk (15) en Italië 
vele Raiffeisenbanken te 
vinden. 

Hypotheken 
In de loop der jaren heeft 
de Rabobank het werkter
rein verschoven van het 
verlenen van goedkope 
kredieten aan boeren 
naar andere financiële 
diensten. Op dit moment is 
de Rabobank de grootste 
hypotheekverstrekker van 
het land. Niet iedereen is 
daar even blij mee. Con
sumentenorganisaties be
schuldigden de Rabobank 
en andere banken ervan 
de hypotheekrente in Ne

derland kunstmatig hoog 
te houden. De Rabobank 
ontkende in alle toonaar
den en wees erop, dat het 
niveau van de hypotheek
rente het gevolg was van 
allerlei omstandigheden 
die met de financiële crisis 
te maken hadden. 

Gemeenschap 
Het was een vervelende 
beschuldiging voor een 
bank die boven alles pro
beert om rekening te hou
den met de belangen van 
de individuele klant. Dat is 
ook de reden om de, in de 
ogen van de buitenwereld, 
omslachtige coöperatieve 
structuur te handhaven. 
Daardoor is het mak
kelijker om contact te 
houden met de plaatselijke 
gemeenschap, waarin op 
allerlei manieren geïnves
teerd wordt. Of het nu gaat 
om een pinautomaat in het 
streekziekenhuis of onder
steuning van het vereni
gingsleven in de buurt, de 
Rabobank houdt oog voor 
de menselijke maat. Via 
coöperatiefondsen worden 
jaarlijks allerlei subsidies 
verstrekt, op jaarbasis is 
daar in totaal zo'n € 25 

miljoen mee gemoeid. 
Ook postzegelverenigin
gen kunnen, mits zij een 
rekening hebben bij de 
plaatselijke Rabobank, een 
aanvraag indienen voor 
een subsidie uit het coö
peratiefonds (16). Op die 
manier konden verschil
lende activiteiten gefinan
cierd worden. Zo konden 
de Postzegelvereniging 
IJmuiden en de afdeling 
Boskoop van de Neder-
landsche Vereeniging van 
Postzegel Verzamelaars 
fraaie jubileumboeken 
uitgeven en kan in april de 
tentoonstelling Filama
nifestatie 2012 worden 
georganiseerd. 

Betrouwbaar 
Wat ooit eens is begonnen 
als een kleine plaatse
lijke bank voor de lokale 
(boeren-)bevolking is 
inmiddels uitgegroeid 
tot een wereldspeler op 
de financiële markt van 
formaat. Daarbij is de Ra
bobank wel steeds zichzelf 
gebleven, waardoor het in 
moeilijke tijden nog steeds 
een betrouwbare partner 
is voor velen. 

Rabobank Waterland e.o. 
hoofdsponsor Filamanifestatie 2012 
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Dat de tentoonstelling 
Filamanifestatie 2012 kan 
plaatsvinden is mede te 
danken aan de spon
soring van het evene
ment door Rabobank 
Waterland e.o.. Door 
een genereuze bijdrage 
uit het Coöperatiefonds 
was het mogelijk om de 
begroting sluitend te 
krijgen. Filamanifestatie 
2012 wordt georganiseerd 
door negen samenwer
kende filatelistenvereni-
gingen in Noord-Holland. 
In het weekend van 21-22 
april is Purmerend het 
fiiatelistische middelpunt 
van Nederland. Er zal dan 
niet alleen een mooie 
categorie 3 en propa-
gandatentoonstelling 
zijn, maar Jeugdfilatelie 
Nederland viert dan ook 
de 27e Dag van de Jeugd
filatelie en de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
houdt daar haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergade
ring. Bovendien viert de 
Purmerender Postzegel 
RuilClub haar 70-jarige 
bestaan en presenteert de 
vereniging Motor Filatelis
ten Nederland zich. Het 
op loopafstand gelegen 
Purmerender Museum zal 
tijdens Filamanifestatie 
aanwezig zijn met een 
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Rabobank 
presentatie over Pul 
rends plateel, het kost
bare aardewerk dat tot 
ver over de landsgrenzen 
geroemd wordt. Een groot 
deel van de inzendingen 
zal thematisch van aard 
zijn, maar ook de andere 
filatelistische klassen zijn 
goed vertegenwoordigd. 
Vijftig kaders worden 
gevuld door inzendingen 
van jeugdige verzame
laars uit Nederland en 
België. Speciaal voor de 
gelegenheid zullen er 
persoonlijke postzegels 
en twee tentoonstellings
stempels (Filamanifestatie 
en Dag van de Jeugdfi
latelie) beschikbaar zijn. 
Filamanifestatie 2012 
wordt gehouden in het 
Jan van Egmond Lyceum, 
Hoornselaan 10,1442 AX 
Purmerend. .li 

FIUM/(NIFEST/>TIE 2012 (' 
DAS van de JEUSDn iATEUE '^« 

Purmerend 21 en 22 apnl 

Het idee is dat een nieuw 
postzegeiboek ook winst is. 
&j Rabobank Vdsen pn Omstreten beslisser Menraadsl^en over de besteding var Wt coöperatieve 

d i v ^ n d Door een deel van onze winst terug !e geven aan de lokate gemeenschap lopen we bij te 
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AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

w 
134 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief-
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949-

Oost-Europa. Pzh. R. Wil<tor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-wil<tor(S iiome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
sclierpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge-
laar. Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. Telefoon 
045-5462894-

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. f!- Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. Telefoon 
0523-272182. 

www.filatelieiipz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en 
op motief. CD. v/d Wel. Telefoon 
0223-614066. 

www.philatelie-amsterdatn.nl 
Ruim aanbod motief, met foto. Nu 
ook voor mancolijsten! K.A. Erke-
lens. Telefoon 020-6838643. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephiilatelie.nl 
E-mail infocatenkatepiiilatelie.nl 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www.stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

Kilowaar Duitsland grf. w.b. 
nieuw 400 gram 12 euro. Bank 
894812335. H.j. de Vries, iHillegom. 
Telefoon 0252-518302. 

PTT mapjes 1 t/m 61 Euro 56,-, 
PTT mapjes 62 t/m 130 Euro 70,-, 
W.W.M. Visser. E-mail: 
w.w.m.visser@tele2.nl 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen 
en munten. Bezoek aan iiuis 
mogelijk. Bredeniiof. 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 iiuis. Geen object te 
groot. 

Roodfrankeringen gevraagd 
in grote partij en/of verzameling 
(vanaf 50.000 stuks). R. Folkerts. 
Telefoon 0478-583337. 

Sowjetunion postfris jaren 
1937-1957. Prijsopgave e-mail
adres: wimgabel(S)ziggo.nl Davo 
postvoertuigen nrs. 1-11. W.M. 
Gabel. Telefoon 076-5651851. 

Een stripverzamelaar vraagt 
oude stripboeken te koop, in 
het bijzonder Dick Bos boekjes. 
Roel Emck - 72 jaar. Telefoon 
0345-639620. E-mail: 
anke(5)schreuderssport.com 

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. )oin the 
club, see you! 

Filitalia, 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 veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder. Telefoon 
020-6197689. E-mail 
ppmulderOplanet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten 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 afrel<ening vergoed. 
Zie www.csk.nu B.K. Okma. Tele
foon 0527-615129. 

Postzegel-Ansichtkaarten-
Muntenbeurs zaterdag 31 
maart 2012 van 9.30 -16.00 
uur in Rijngaarde, Dronensingel 
1,2411 EV Bodegraven, semihan-
delaren aanwezig en ruiltafels. 
Inlichtingen D. Verwoerd. Telefoon 
06-53260579. Tevens materiaal 
inleveren voor stichting De Postze
gelvriend. 

Ver. van Postz. Verz. Gouda heeft 
dringend behoefte aan kwali
tatief goede boekjes t.b.v. het 
rondzendverkeer Inl.: J.v.d.Hoogt. 
Telefoon 0182-538349 of 
koosvanderhoogt(5)kpnmail.nl 

NUNSPEET zaterdag 5 me! 2012 
Grote Verzamelaarsbeurs van 
10.00 -16.00 uur in Sporthal de 
Brake, Oostereinderweg 19. J. den 
Besten. Telefoon 0341-256163. 

Voor al uw speciale wensen op 
postzegelgebied: 
www.specialsale.nl, postzegel-
speciaalgebieden. M. Schoemaker. 
Telefoon 06-41492580. 

Filafestival Postzegelbeurs en 
-veiling op 25 en 26 februari 
2012 van 9.30-17.00 uur in Mu-
ziekgebouw Volharding, Haarlose-
weg 7,7271 BV Borculo. ± 100 meter 
handelaren. Info G. Wissenburg. 
Telefoon 0545-272543. 

Postzegel- en Poststukken-
beurs zaterdag 17 maart van 
10.00 -16.00 uur in "De Koepel", 
Kapittelweg 399a, Hilversum. 
Filatelistenvereniging "Hilversum 
en Omstreken". S.). Nieuwendijk, 
telefoon 035-5386170. 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavië : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engelana : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N.Zeeland 
Engeland 
W.Europa 

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

00 gr 
13,00 
21,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
10,00 
10,00 
12,00 

8,50 

250 gr 
31,00 
50,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25,00 
20,00 
23,50 
27,00 

8,50 
15,00 
21,00 
8,00 
8,00 

1 kg 
110,00 
190,00 
95,00 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders boven € 60,00 portovrij 

Levenng onder rembours -f € 11,50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. KInostraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043 -4093495 . 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

http://www.motiefonline.nl
http://iiome.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filatelieiipz.nl
http://www.philatelie-amsterdatn.nl
http://www.tenkatephiilatelie.nl
http://www.stores.ebay
mailto:w.w.m.visser@tele2.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://ppmulderOplanet.nl
http://www.csk.nu
http://www.specialsale.nl
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j L J g De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16 30 uur. \M2^'Pß) 

J ^^M ^ Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. ^  ^ 4 ^ 
■■■ 1 ^ 1 ^ 1 Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100, geen verzendkosten. Prijswijzigingen 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
MISSIE U.S.A., JAPAN GROOTFORMAAT 

MET 2011, JAPAN MISSIE, MALTA 
GROOTFORMAAT, THAILAND GROOT 

ZIE VOOR ALLE AANBIEDINGEN, 
VERZAMELINGEN, SERIE'S, 

INSTEEKBOEKEN, KLEMSTROKEN ETC. 
ONZE GEHEEL VERNIEUWDE WEBSITE 

WWW.BREDENHOF.NL 

>. WAANBIEDING 
^ . % 
^^w 

^ " ^ ^ g . MISSÏE j f 
^ DUITSLAND^ 

i NU 18,=° ^ ^ 
" ^ ^ 5 kg. ^^Êb 

WU ADVERTEREN IN FILATELIE NOG OM DE AAAAND 

voorbehouden. L ^ H H 

PEDflStDJSÏÏ g[ÏJPEE[EDt@\WME @E@@ÏÏ[?@ELAMÏ 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 250 gr 500 gr 
10 00 25 00 47 50 
15 00 35 00 
22 50 52 50 
10 00 22 50 42 50 

12 50 29 50 55 00 
11 00 25 00 49 00 

22 50 55 00 
50 00 
15 00 35 00 
14 00 34 00 68 00 
16 50 38 00 
15 00 37 50 
15 00 35 00 

15 00 35 00 
14 50 34 50 
35 00 
15 00 36 00 
9 50 22 50 
9 50 22 50 

13 50 32 50 
22 50 
13 50 32 50 62 50 
18 00 42 50 
16 00 37 50 
12 00 27 50 52 50 
13 50 32 50 60 00 

55 00 
10 00 23 50 45 00 
15 00 35 00 
19 00 42 00 

DE H O L 

Veiling Nr. 115 
wordt gehouden op 

zaterdag 25 februari 2012 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 0725614153 

Email: info@dehollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden I3S 

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


^ i e t d i i k Meer dan 90 jaa 
in dienst van de 

Filatelie. 
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Veiling 398 april 2012 
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U kunt nu inzenden! 
• • « ■ ■ I « M 

\ , » . j * / ' 

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. 

8.i 
l . i i . A . > . « W « «  ^ . „   » » » « r f 

Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend 
van ma. t/m vrij. tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraal<. 

Voor grotere en/of waardevolle objecten 
komen wij graag naar u toe. 

xOtVÖP uwvei 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

en bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 

Kantoor: Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info(5)rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.com 

? 
^^ooruwvcrt 

http://www.rietdijk-veilingen.com

