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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382LX WEESP - 0294-433020 - info@npv.nl 

GROTE INTERNATIONALE VEILING 
29, 30 & 31 MAART 2012 

CATALOGUS IN TE ZIEN OP WWW.NPV.NL 

29 Maart donderdag 18.30 uur: 

30 Maart vrijdag 

31 Maart zaterdag 

18.30 uur: 

12.00 uur: 

Buitenland collecties/handelsvoorraden in dozen 
Wereld/werelddelen- en motievencollecties/stocl 
Buitenland losse kavels 
Buitenland landencollecties/stocks A t/m Z 
Nederland en Overzee, Posthistorie 
losse kavels, collecties/stocks en dozen 

KIJKDAGEN 
25 Maart zondag 11.00-16.00 uur 
26 Maart maandag 10.00-16.00 uur 
27 Maart dinsdag 10.00-16.00 uur 

28 Maart woensdag 10.00-18.00 uur 
29 Maart donderdag 10.00-18.00 uur 
30 Maart vrijdag 10.00-18.00 uur 
31 Maart zaterdag 10.00-15.00 uur 

voor taxaties/inzendingen dagelijks geopend tussen 10 en 16 uur 
Leeuwenveldseweg14 1382 LX Weesp 0294-433020 info@npvnl 

*•••-, 

J^^^s-

I IALOLJUS N U O N I iNi; 
nr ppn npHriikt pvftmnlaar ^?f i = nn rftk 461000 

mailto:info@npv.nl
http://WWW.NPV.NL


19872012, StampsDNS reeds 25 jaar tot uw dienst 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES & LOSSE NUMMERS EN SERIES MAART 2012 

9998 
BELGIË Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat, nw prijs 
177,00 met een complete collectie 19701989 incl heel veel automaatboekjes en 
alles POSTFRIS ZONDER PLAKKER" Zeer hoge cataloguswaarde nu 295,00 
9999 
ZWEDEN Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat, met 
een postfrisse collectie 19701974 en 19771981 prima start voor slechts 195,00 
10070 
NEDERLAND PTT Mapjes complete jaarset 2010= 77,50 {incl het zeer gevraagde 
Boekenw/eek mapje) INCLUSIEF GRATIS LUXE IMPORTA ALBUMTER WAARDE VAN 
30,00" 
10141 
DUITSLAND BUND 5 Safe Dual Luxe voordrukalbum, m perfecte nw staat, nw prijs 
650 euro" met een geheel complete POSTFRISSE collectie 19572000 incl flink 
wat automaatboekjes, speciale brieven etc catw 3 350,00 nu 495,00 
10172 
TE HUUR LUXE STACARAVAN onze4to t 6 persoons stacaravanis beschikbaar 
vanaf mei 2012 staat op een mooie en rustige camping in Stroe (vlak bij Den 
Helder} op slechts 100 meter van de Waddenzee www recreatiewiringherlant nl 
10221 
FRANCE oude Yvert voordrukbladen met een in begin vnl ° en later * collectie 
18701941 o a Yvert nrs 50 *, 72 ", 86* (zr fraai catw 300,00)123 °, 126 °, 129*, 
141/2*, 146*,160*,188B°,195*,230*,234* 285*, 289* 294°, 310*, 328*, 
338*&338a* (€ 200,00), 339/44*, 374 *,377a, 380/5*, 401/3*, hierna op enkele 
na compleet * (alles 1 e plakker) nu 145,00 complete senes",blokken en vellen, 
waarbij nrs 5615/19, hoge cataloguswaarde en dat voor slechts 57,50" 
10362 
NEDERLAND Postpakketverrekenzegel nr 1 ongebruikt met originele 
ingedroogde gom Zeldzaam zegeP Met certificaat NVPH Augustus 2007 
Cataloguswaarde 1 250,00 nu 700,00 (FOTO S) 
10380 
NEDERLAND stockboek met voorraad LOSSE NUMMERS, ALLES POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER tussen 1926en 1975 waarbij port en luchtpost, blokken van 4 
etc etc totaal ca 2400 zegels" Catw I+1000,00 nu 125,00 
10384 
FRANKRIJK Schaubek standaard voordruk album, pnma staat, nw prijs 160,00 
met een gebruikte start collectie 18521970 tevens nog iets" Colonies Francaises 
Hoge cataloguswaarde, nu 110,00 
10393 
VATICAAN 2 DAVO voordrukalbums (1 x Cristal en 1 x Luxe) m prima staat, nw 
prijs ca 170,00 met een */** prachtcollectie 1852 1994 aanwezig zijn diverse 
zegels Kerkstaat en verder Michel nrs 1/13 **, 14/15*, 16**, 21/38*, 45/50 ** 
(€ 800,00)( enkele met bruine gom) 59/72**, 73/79*, hierna op blok 1 en Luchtpost 
uit de jaren 49/51 na, GEHEEL COMPLEET vnl **, tevens nog Port compleet */** 
en Pakketzegels ° compleet, zeer hoge cataloguswaarde" Nu 395,00 
10397 
USLAND Leuchtturm luxe voordrukalbum penode 1873 2005, blanco 
klemstroken, nw staat, nw prijs ca € 255,00 met een bijna geheel POSTRISSE 
(m begin enkele " en *) collectiel 873 1996( voor 1935 nauwelijks gevuld) 
aanwezig o a 3a**{ gekeurd, geen catw voor * * " ) , 6A *, 7A *, 8A *, 9A *, 10 Aa (*) 
{Catw 1000,00) 10 Aa **, 11 A*, 25 B **, 183/6 &&(catw 90,00), Blok 1 **, 193/6** 
(catw 110,00), 200/2 **, 208/17 **{ catw 200,00), 226/30 **, hierna tot 1959 
mondjesmaat gevuld, hierna tot 1996 heel goed gevuld, BÜZONDER HOGE 
CATALOGUSWAARDE" Maar bij DNS slechts 445,00 
10398 
ISRAEL Safe Dual Luxe voordrukalbum, nw staat, nw prijs 145,00 met een ** 
full tab collectie 19791989 catw 900,00 nu 135,00 
10411 
ZWEDEN michel nrs 144/58 catw 1300,00 (Yvert nrs 163V177 catw 1440,00) 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER MET KLEURENFOTO CERTIFICAAT LASSE NIELSEN, 
ZELDZAME SERIE was 625,00 nu ongelofelijke aanbieding 399,00 
10419 
OUD SURINAME NAGEL NIEUW DAVO LUXE ALBUM( in verpakking) wmkelpnjs 
90,00 met daarbij een hele mooie ZEER UITGEBREIDE collectie vnl ongebruikt, iets 
gebruikt en later veel ** 1873 1975 aanwezig o a 1 / l 5 vnl *, 11 specimen, 36 ", 39 
■>, 59a *, 64* etc etc vanaf 1943 geheel compleet, Luchtppst 17 *, LP 20/59 "/*/**, 
Port o a 15 en 16°, Port 33/44*/° etc Totale cataloguswaarde ruim 3 000,00 nu 
595,00 
10432 
SPANJE nieuwe Schaubek band met daann standaard voordrukbladen, prima 
staat nw prijs 175 00 met een vnl gebruikte start collectie 18541970, mager 
gevuld daarom kost dit slechts 85,00 
10440 
NEDERLAND Nrs 592/95(ITEP) in complete POSTFRISSE VELLEN van 25 senes 
ZELDZAAM" Catw 2 750,00 nu 895,00 (FOTO) 
10441 
DENEMARKEN nagelnieuwe Schaubek band met in prima staat verkerende 
standaard voordrukbladen, nw prijs 85,00 gevuld met een aardige v n l " collectie 
1857 1970 aanwezig o a 7,11,113,div tussen 131 en 142,221 etc tevens nog de 
bladen van Groenland met daarop enkele zegels Koopje 59,50 
10442 
FINLAND nagelnieuwe Schaubek band met m prima staat verkerende standaard 
voordrukbladen, nw prijs 95,00 gevuld met gebruikte start collectie 18751970 
nu 49,50 

STAMPS 

DNS 

10443 
ZWEDEN nagelnieuwe Schaubek band met in pnma staat verkerende standaard 
voordrukbladen, nw prijs 105,00 gevuld met vnl gebruikte verzameling 1858 
1970 o a aanwezig 9,19/22,24,25,27 etc hierna redelijk gevuld, slechts 55,00 
10447 
NEDERLAND DAVO crystal voordrukalbum, red/goede staat met een °/*/** 
collectie 1852 1959, op de betere en top na complete collectie Frankeerzegels 
vanaf 1925 op 1 zegel (nr 373) geheel compleet, verder aardig wat port, 
luchtpost, dienst( o a Armenwet) postpakket verreken zegels, lnternering(*). Leg 
Blokken * catw 4 800,00 nu 495,00 
10448 
NEDERLAND Telegram zegel nrTG7, (" het kwartje') gebruikt, het op één 
na duurste gebruikte zegel van Nederland' Met certificaat Moeijes 1994, 
cataloguswaarde 1 600,00 nu 975,00 (FOTO) 
10452 
NEDINDIE&NNG DAVO crystal album goede staat, met blanco klemstroken, 
hienn een °/* collectie 1864 1962, op betere en top na complete collectie 
frankeerzegels, tevens nog aardig LRPort en Dienst Ned Nw Guinea geheel 
compleet aanwezig * / •* ind portenUNTEA Cataloguswaarde circa 1 900,00 nu 
350,00 
10453 
CURA^AO/NED ANTILLEN DAVO crystal album, goede staat, met blanco 
klemstroken, hierin een geheel ongebruikte en later ook ** collectie 1873 1962 
aanwezig oa 1,2,4/7,9,13/17,18/21,23/24,26/27,31/33,44/56,89/103,114/18,136, 
138/150,153/178,195,200/229,231 en vanaf 1955 geheel compleet catw Curacao 
deel 1267,00 verder Luchtport en Port ook goed aanwezig, catwaarde hiervan 
300,00 en dan nog het Antillen deel ca 435,00 Totaal ruim 2000 euro, nu te koop 
bij DNS voor slechts 445,00 
10457 
BELGIË diverse kleine maar ook best leuke en interessante stockboeken/albums/ 
bladen( o a stempels en plaatfouten A) st b 32 biz met °/*/** voorraad 1920 1940, 
waarbij vele betere' Catw ++'\ 000,00 nu 80,00 B) st b 32 bIz voorraad 1935 1951 
hoge catw nu 55,00 C) st b 32 bIz voorraad 1928 1940 wb stempels nu 55,00 D) 
st b 32 bIz voorraad 1912 1935 wb stempels nu 55,00 E) klemband met collectie 
19501967 vnl ° waarbij wat beter jaren 50 */** o a 938/40 en wat blokken 47,50 
F) Blanco bladen met stempel collectie op bnef(stukjes) veelal Albert met Bnl 
19571963 leuk geheel nu 25,00 G) map met stock bladen en voordrukbladen ca 
1884 1975 nu 39,50 H) oude voordrukbladen en stockkaarten( veel matenaal) ca 
1926 1950 w b heel goed jaren 40 */** hoge catw nu 60,001) st boek 32 NOKVOL( 
1 OOOen zegels) met vnl ° 18841998 nu 50,00 J) stockboek 16 bIz met °/* voorraad 
jaren 30/40 nu 25,00 L) stockboek 30 bIz NOKVOL met ° voorr 19732006( weinig 
€ zegels) i Buzain vogels etc nu 55,00 M) ** boekjes (1989 1995) & blokken OBP 
62/65 nu 30,00 
10458 
CANADA 2 Leuchtturm standaard voordrukalbums, m prima staat, nw prijs ca 
180,00 met een vrijwel complete gebruikte collectie 1934 1987, prima start met 
dit boeiende land, nu 145,00 
10460 
AUSTRALIA Stockboek 64 bIz NOKVOL met ° voorraad 1913 2000,1 OOOen 
zegels"" Giga catw nu 95,00 
10467 
POLEN SAFE luxe(oud type) voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat, 
nw prijs 180 euro met een ** en deels ° collectie 1961 1968, ogenschijnlijk geheel 
compleet incl alles blokken, hier enkele beter 1337 Kleinbogen **, Blok 29 
**,Blok 31 I **,Blok 32 **, Blok 34 °, 1623/1630= 8 Kleinbogen **, een hele mooie 
aanbieding voor slechts 125,00" 
10468 
LUXEMBURG stockboek met geheel POSTFRISSE collectie 19622010, 
ogenschijnlijk compleet incl blokken en diverse boekjes, zeer hoge 
cataloguswaarde en postprijs, nu ruim onder de postprijs slechts 495,00" 
10470 
FRANKRIJK stockboek 16 bIz met 1 Otallen POSTFRISSE senes uit de penode 
19531980( ook iets er voor en er na) tevens wat blokken en Rode Kruisboekje 
1963, nu 39,50 
10471 
DDR enkele gebruikte blokken nr 8 = 65,00, nr 9 = 65,00, nr 14 = 10,00, Nr 18 = 
7,50, nr 19 = 22,50 MHB's( Markenheftchen bogen, zie Michel Spezial) MHB nr 
8 catw 70,00 prijs 21,00, MHB nr 9 catw 250,00 prijs 75,00, MHB nr 10 catw 130,00 
prijs 37,50 
10473 
MOTIEF FLORA & FAUNA 2 speciale EDEL voordrukalbums met vnl ° collectie 
alfabetisch op land, aanschafprijs bij EDEL circa 250 euro" Bij DNS een fractie van 
deze prijs 49,50 
10474 
BERLUN DAVO luxe voordrukalbum( 1949 1990), blanco klemstroken + cass, in 
perfecte nw staat, nw prijs 107,00 met een POSTFRISSE collectie 19531990)op 
enkele na compleet) catw 1 675,00 nu 325,00 
10475 
SPANJE DAVO standaard voordrukalbum II, periode 19451984, goede staat nw 
prijs 60,00 met ° start collectie, nu 39,50 
10478 
EUROPA SNUFFELBOX« doos met diverse, stockboeken, albums,doosjes, 
zakjes,etc, veel uitzoekplezier"' Nu 79,50 

?^f^^ 
HOLLAHO 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie DirkN Sluis 

B de Vnesstraat 10,1622 AC HOORN(bezoek na afspraak) 
3 minuten lopen vanaf station Hoorn c 

Postadres Postbus 169,1620 AD HOORN 
Tel 0229261611 bgg 0655 88 43 87 

Fax dag en nacht 0229 264013Email sales@>stampsdnscomING reknr 528501 

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

http://www.stamps-dns.com


FILAFAIR... 2012 'sHERTOGENBOSCH 

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

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

0> 
■■>■■ c> 

_ ^ = 
«O: 
'ui; 
140 

22e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
IVIesse Essen 
IVIessehaus Süd 
■ Meer dan 130 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers , 
postadministraties j 
& agentschappen uit J 
de hele wereld §_' 

^ I e Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempei & postwaardestuk 

■ Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters 

Duitse kampioenschappen 
voor thematische filatelie 

GRATIS TOEGANG! 

Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

Deutsche F>ost 

^ 

Offnungsieiten: 12./13. Apri l 1018 U h r • 14. Apri l 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Billion  Messeagentur  Postfach 108 254 40863 Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 04 75 • Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmesseessen.de • www.briefmarkenmesseessen.de 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 1 0 4  7 3 1 1 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.0017.30 uur, 
maandag gesloten. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzameiingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

http://www.filafair.nl
mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 623 
op 13 en 14 april 2012 te Roermond 

In deze veiling: 

mooie afdeling emissie 1852 waarbij zeldzame afstempelingen. 
uitgebreid Nederland en OGD met vele bijzonderheden en afwijkingen. 
Posthistorie waarbij met name Ned. Indië en KPM brieven, alsmede een 
schitterende afdeling Luchtpost. 
belangrijk België met o.a. zeldzame Spoorwegzegels in blokken met tussenstroken, 
Duitse Rijk, Duitse bezette gebieden 1939-1945, Engeland met goed Dienst, 
Scandinavië en zeer goed Zwitserland waarbij dure "Zusammendrucke". 
honderden verzamelingen en partijen met een inzet van €.50,- tot €.10.000,- ++, 
waarbij vele uitzonderlijke landen- en themaverzamelingen, veelal geheel intact gelaten. 

o e n t : o e n t 

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

ADMINISTRATION DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

inillllLSPOMI, Dl l,\ (,IIO[\ll(t((,l, Mi\\(.\ISI, 

Valables SeuJemeiit dan", les relations Interieures et aiec 
l'Algene, la TiiniMP et les Colonies. 

Valeur d'affranchissement postal du Timbre: 0,10 
Le Carnet de 20 Timbres 3 Iraiics 

TR 175-201 

Nieuwe cliënten ontvangen onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus 
na ontvangst van €.10,= op ABN-AMRO 47.24.34.411 

Clifsda Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

IjM v a n Lyicici i r v ^ o i ^ c v j c i v c y e n u v "l I//k^i 

- 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@vandleten.nl • www.vandieten.ni 

Van Dieten Postzegelveil ingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatel ie B 

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


VERZAMELBEURS EMMEN 
Zaterdag 31 maart 2012 

Eden Hotel (Giraf), Schaikweg 55, 7811 HN 
Open 09.3016.00 u Info 0505033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

pos 
Maandeli|kse zaaiveiling van: 

DStzegels  post(waarde)stukken  foc's  munten 
ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
\ï27^Wo(£]©^®©(78ft(?(3(s](}oöDÖ 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23  8011 AAK Zwolle 

, Tel. 038  4211045 daags maza. 08.30 tot 16.00 uur 

Inkoop 
Verkoop 

Postzegels 
Munten 

Bankbiljetten 

0152123055 
www.pzHvandomburg.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

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

100 BFR (vanaf 1960) 
10 DKK. 
10 FF. 

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

100 NKR. 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 7,00 netto per boekje, (losse zegels 0.35 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valutaschommelingen. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens de Filafair 2012 in 'sHertogenbosch 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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

Europa t/m ca. 1960  Israel  Indonesië  Ver Naties 

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386  Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937  email: sundquest@planet.nl 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

^\ • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

FILAMANIFESTATIE2012 
Dag van de Jeugdfilatelie 
Zaterdag 21 april 10.0018.00 
Zondag 22 april 10.00 16.00 
Meer dan 200 kaders 
cat. 3 en propaganda 
Handelaren, stuiverboeken 
Entree € 2, catalogus en 
parkeren gratis 
Jan van Egmond Lyceum 
Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend 
www.pprc.nl 

""«i:^«J '̂i'Te 
■'^i^'uf' 

Moordfiolland ( 
in een Kader C ? 

"»»c 

"«»« 
'"■mei 

'M 
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• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO | 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

MICHEL AANBIEDINGEN IN MAART 
de nieuwe KLEURENGIDS, 38e sterk verbeterde editie 
NOORDAMERIKA 2012 in kleur, met Canada, 
Overzee 1/1 
ZWITSERLANDLIEGHTENSTEIN SPECIAAL 

2012 In kleur 
I M U N T E N C A T A L O G U S DUITSLAND 2012 in kleur 
jMICHEL RUNDSCHAU 2012,16 afleveringen franco 
' b// een n/euw abonnement ontvangt u 
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postzegelhandel 

1 
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 

mmmmmmmmmmmmmmitmmnm 

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/april 2012 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
26 - 27 maart Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
28 - 29 maart Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
30 - 31 maart Utrecht, Flevoland en Gelderland 
2-3 april Noord- en Zuid-Holland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

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

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:info@pzhcrimpen.nl


fev Uw postzegelverzameling in goede handen! 

AANKOOP CHINA 
Momenteel zoeken wi] tegen absolute topprijzen 
voor onze investeerders: 

€14.900 

Hl 

De aankooplijst is slechts een kleine selectie van de 
series die wij zoeken. Voor een totale aankooplijst post

frisse, plakker en gebruikte series China kunt u con

tact opnemen met ons kantoor. Tevens zijn wij geïnteres

seerd in: 
• complete voorraden van Klassiek China (1878  1948). 
• Volksrepubliek China (1949  2011), ook als het 

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

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) 

^ 
.1 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Langegracht 42c 

m 

^^^^KKHÊÊF^^^"^ 
^ t IT'PII* 

3601 AJ Maarssen 
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Stntlts -f^lii lately f 
Qrote Wadie 93 A/B, 3439 NX Nieuwegein ^ 

Tel.: 030-2443rl70 (24 uurs besteliijn) 
info@filateiie.net - Banik: 38.1%8'f.378 / Giro: 7227081 

""^fW^^r"'-^''^. lttTHEWEBlOOM^ 
? 1 ' {J ^^Plfl«^/ w 

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

Of kijk op: www.filatelie.net 
16514 Antigua en Barbuda. Prijs: € 225,00 
Postfrisse collectie Antigua en Barbuda in insteekboek Bevat veel materiaal, waaronder veel 
blokken en veel motiefseries Compleet gefotografeerd op. vmw.filatelie.net 
16586 Arabische landen. Prijs: € 135,00 
Voornamelijk gebruikte voorraad Arabische landen, waaronder Iran en Libie in dealerboekje 
Cat waarde ca 1800 euro Compleetgefotografeerdop.wwwfilatelie.net 
16442 Argentinië 1856-1936. Prijs: € 550,00 
Waardevol lot met sterk klassiek deel, eerste uitgaven uitgebreid incl dure ongetande uitgaven, 
1899 hoge waarden ongebruikt, 1930/32 zeppelins etc etc in stockboek 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie net 
16578 Australië 1913-1992. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1992 in 2 blanco albums Collectie 
bevat veel postfris materiaal, waaronder veel nominaal 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16475 België 1849-1985. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1985 in 3 luxe Leuchtturm albums 
Collectie IS tot 1907 gebruikt en daarna ongebruikt en postfns Bevat aardig materiaal zoals 
(Yvert no's) 892-897*, 898*, blok 2*, 3**, 4*, 5" en vanaf 1962 zo goed als compleet postfns 

Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
16501 België 1915-2009. Prijs: € 1.100,00 
Postfrisse collectie België 1915-2009, (begin ongebruikt) vanaf 1960 vrijwel compleet, incl blok
ken en boekjes Nominale waarde periode 1965-2009 reeds 1235 euro' In 6 Davo albums, in 
doos 
16511 Berlijn FDC's 1954-1974. Prijs: € 135,00 
Collectie blanco FDC's van Berlijn 1954-1974 in blanco album Bevat 217 FDC's, waaronder ook 
betere zoals (Michel no's) 120,128,129-130,131,132-134,143,155,156,157, etc Koopjei 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16562 Bulgarije 1945-1969. Prijs: € 265,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Bulgarije 1945-1969 in Kabe album 
Collectie bevat ook wat ongetand matenaal en blokken, waaronder Yvert blok 4 postfns 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16462 Ceylon 1857-1987. Prijs: € 770,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie/stock Ceylon 1857-1987 in album, 2 stockboeken 
en zakjes in doos Bevat leuk klassiek matenaal met ook zeer veel doubletten Fantastisch kavel 
voor de specialist van stempels, kleuren, plaatfouten etc 
16556 China. Prijs: € 110,00 
Doosje met FDC's, maximumkaarten etc van China 
16589 Denemarken 1851-1994. Prijs: € 475,00 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1994 in 2 luxe Kabe albums 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 11-15, 26*, 27*, 28*, 29*, 43-47, 62, 63, 
68, 84,190-192, luchtpost 1, 2, 3, 5, 6-10, etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16492 Denemarken 1851-2010!!! Prijs: € 1.000,00 
Op een aantal (duurdere) oude zegels na complete collectie incl blokken moderne deel postfns 
met zeer hoog nominaal aandeel, in 3 dure Davo de Luxe albums Koopjei 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16454 Duitse Staten. Prijs: € 450,00 
Collectie Duitse Staten waarbij veel ongebruikt O a Bayern, Baden, Hannover, Lübeck, 
Wurtemberg, Sachsen en dienst In 2 insteekboeken 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 

Hier had uw collectie kunnen staan. 
Wij bemiddelen voor slechts 12% commissie. 

16571 Egypte 1866-2006. Prijs: € 1.850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1866-2006 in 4 zelfgemaakte albums 
Collectie IS zeer goed gevuld met veel beter matenaal zoals (Michel no's) 94-96*, 97-102*, 104, 
136-137*. 156*, 160-163***, 164-183*, 186-190*, blok IA", 8A* (i, padvinder blok 1956, vrijwel 
postfns, miniem plakkerspoor in hoekje) etc Zeer mooie collectie met hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
16489 Engeland 1855-2006! Prijs: € 825,00 
In het begin gebruikte collectie incl wat beter klassiek later postfris en uitgebreid met blokken, 
velletjes en regionalen, in 3 Davo albums Enorme nominale waarde' 

Compleet gefotografeerd op: wwwfilatelie.net 
16457 Engeland 1929-1965 FDC's. Prijs: € 485,00 
Doosje met ca 125 FDCs van Engeland 1929-1965 Bevat meerdere betere FDC's, aangete
kende FDC's, ongewone bestemmingen etc Leuk kavel voor de specialist' 
16512 Engeland 1970-1983. Prijs: € 135,00 
Postfnsse, vrijwel complete, collectie Engeland 1970-1983 in luxe Safe album Bevat veel nomi
naal materiaal Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16445 Engeland en koloniën 1841-1990. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen 1841-1990 Engeland vanaf 
klassiek Kanaaleilanden, Ghana, Gibraltar, Britse kantoren, port, dienst, blokken, boekjes enz 
In goedgevuld Scott album Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16554 Engelse koloniën in Azië. Prijs: € 300,00 
Doos met 6 insteekboeken met divers materiaal van de Engelse kolomen in Azie Bevat o a 
Ceylon, Hong Kong, Maleisië, Nepal etc Deels tropisch 
16524 Engelse koloniën. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met postfnsse motief senes en blokken van diverse Engelse kolomen Voornamelijk 
materiaal van de jaren 70 en 80 Compleet gefotografeerd op. www.filateiie.net 
16594 Europa CEPT 1956-1981. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Europa CEPT 1956-1981 inclusief voor- en meelopers in 2 
Davo cristal albums Goed gevulde collectie met o a Luxemburg 1956 (ongebruikt met plakker), 
1957, Liechtenstein 1960, Spaans Andorra 1972, NATO Portugal 1952 (ongebruikt met plakker) 
etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdop.wwwfilatelie.net 

16551 Faeröer 1919-1997. Prijs: € 600,00 
Collectie Faeroer 1919-1997, met voorloper 1919 (Michel 1) gebruikt, Britse bezetting (Michel 2-
6**) en verder tot 1997 postfris vrijwel compleet, in Davo luxe album 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16547 Faeróer 1976-1992. Prijs: € 125,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Faeroer 1976-1992 in Borek album Collectie bevat ook veel 
complete vellen van 25, FDC's, blokken van 4 etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16560 Frankrijk 1849-1972. Prijs: € 1.750,00 
Ongebruikte en gebruikte, goed gevulde collectie Frankrijk 1849-1972 in Davo album Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 152, 156, 162-169, 216, 229-232, 308*, 321, 348-
351 354-355 58CA*, 867-872, 891-896*, 930-935*, 945-950, 992-994*. 1027-1032*, luchtpost 
2,14 15, blok 3 (Pexip), etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie net 
16476 Griekenland 1924-198. Prijs: € 325,00 
Postfnsse en ongebruikte, zeer aardig gevulde collectie Griekenland 1924-198 in 3 luxe Lindner 
albums Veel matenaal, absoluut koopje' Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie net 
16481 Groenland 1957-1995. Prijs: € 775,00 
Collectie Groenland 1957-1995 in 5 albums op blanco bladen met postfrisse zegels en in het mo
derne deel veel blokken van 4 en ook afgestempelde zegels en talrijke brieven en FDC's Tevens 
de complete sene herdrukken van de ijsberen (Michel ND l-ND XIX) 
16482 Groot Brittannië en Kanaaleilanden 1965-1999 FDC's. Prijs: € 325,00 
Doos met een collectie FDC's van Groot Bnttannie en Kanaaleilanden 1965-1999 in 7 albums en 
los Hoge onginele aanschafprijs, koopje' 
16470 India 1949-1987. Prijs: € 250,00 
Hele leuke speels opgezette collectie, helemaal zelf opgezet met stempels, bnefstukjes en veel 
bneven wo beter matenaal in ringband Compleet gefotografeerd op'www filatelie.net 
16581 India en Pakistan. Prijs: € 150,00 
Voornamelijk gebruikte voorraad India en Pakistan in dealerboekje Cat waarde ruim 1300 euro 

Compfeet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16485 Indonesië 1949-1980. Prijs; € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Indonesië 1949-1980 inclusief 
blokken in Davo album Tevens album met wat Japanse bezetting, Intenm penode en Maluku 
Selantan Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16490 Indonesië 1949-2004! Prijs: € 1.150,00 
Complete meest postfnsse collectie (begin iets plakker) incl blokken, ook wat port, dienst en 
Riau, in 3 dure Davo de Luxe albums, zeer hoge cat w' 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16443 Indonesië 1949-2008!! Prijs: € 1.350,00 
Prachtige in de hoofdnummers complete postfrisse collectie incl blokken en de lastige nieuwtjes 
(1949 opdrukken, tempelsene en RIS nette plakker), verder back of the book met veel port en 
dienst, in 3 dure Davo de luxe albums Cat w 8000 euro'" 

Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
16491 Indonesië 1949-200911! Prijs; € 1.000,00 
Voor 99% complete meest postfnsse collectie (begin iets plakker) met de goede senes beginja
ren als 1949 opdrukken tempel en RIS sene, later met alle goede blokken en senes, in 3 dure 
Davo de luxe albums Mooie collectie' Compleet gefotografeerd op. www.fllatelie.net 
16446 Indonesië 1996-2004. Prijs: € 400,00 
Vrijwel complete postfnsse collectie Indonesië 1996-2004, incl blokken, BOB wo automaat
stroken, port, dienst, Irian Barat In Davo luxe album 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie net 
16534 Iran 1881-1930. Prijs: € 110,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Iran 1881-1930 op blanco bladen in map 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16471 Italië en gebieden 1863-1975. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie incl betere uitgaven jaren 20/30 en 50 incl luchtposten en back 
of the book. Italiaanse kolomen, bezetting. Staten en Tnest, in goedgevuld Scott album 

Compleet gefotografeerd op' www.fiiatelie net 
16467 Luxemburg 1852-1980. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte/postfnsse/gebruikte verzameling met 1852 10c en Is, verder beter klassiek in 
meest nette kwaliteit, later deel dubbel verzameld, ook dienst en blokken, in goedgevuld 
Leuchtturm album Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16533 Malawi 1964-1977. Prijs: € 120,00 
Ongebruikte collectie Malawi 1964-1977 op albumbladen in map Aardige collectie met veel ma
tenaal, waaronder ook hogere waarden Compleet gefotografeerd op' www.fiiatelie net 
16450 Nederland 1872. Prijs: € 400,00 
Gespecialiseerde verzameling Nederland 1872 met typen, tandingen, plaatfouten, ook op brief 
Op bladen in ringband Compleet gefotografeerd op' www.fiiatelie net 
16596 Nederland FDC's 1952-1987. Prijs: € 250,00 
Collectie beschreven FDC's van Nederland 1952-1987 in 2 FDC albums Bevat o a E7. E10. 
E11.E13 E14, E15 E16etc Koopje' Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16505 Nederland Prestige boekjes 1-25. Prijs: € 225,00 
Complete collectie Nederland Prestige boekjes nr PR1 t/m PR25 mol het lastige Rembrandt 
boekje, in album Hoge aanschafwaarde' Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
16506 Nederland Prestige boekjes 1-32. Prijs: € 275,00 
Complete collectie Nederland Prestige boekjes nr PR1 t/m PR32 incl het lastige Rembrandt 
boekje, in album Hoge aanschafwaarde' Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie net 
16449 Nederland puntstempels. Prijs: € 700,00 
Insteekboek met ruim 400 puntstempels van Nederland tussen no 1 en 247 Bevat betere stem
pels zoals 62 op Wilhelmina 20 cent, 63 op Wilhelmina 15 cent, 66 op Wilhelmina 20 cent, 71 op 
Willem 7_ cent etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16541 Nederlands Indië 1913-1947. Prijs: € 140,00 
Kleine, voornamelijk gebruikte collectie Nederlands Indie 1913-1947 op blanco bladen in map 
Bevat o a 346 (25 gulden), 361 (25 gulden opdruk) en Makassar port opdrukken 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
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16509 Nieuw Zeeland 18622002. Prijs: € 2.000,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 18622002 in 3 luxe Leuchtturm al
bums Collectie IS zeer goed gevuld met zeer veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 7082, 83
93 (93 metsctieur), 102111, 126128, 129*, 144, 145, 148161, 169174, 180182, 183185, 
186187, 188189, etc Verder Healtti blokken postfris (oudere met plakker), fiscaalpostaal ze
gels tot 1 pond goed dienst Tevens Ross dependency aanwezig Mooie collectie, hoge cat 
waarde' Comp/eet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16508 Nieuw Zeeland 18731989. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Nieuw Zeeland 18731989 in Davo album Goed gevulde collectie, vanaf 
1935 vrijwel compleet (zonder blokken) Compleet gefotografeerd op. www filatelie net 
16507 Nieuw Zeeland 19351984. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 19351984 in album Aardige collectie, lijkt 
compleet te zijn (zonder blokken) Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16488 Noorwegen 185520071! Prijs: € 900,00 
Op enkele zegels na complete collectie incl 1855 4sk(kort), 1856/7 serie, 1863 2sk, 1867/68 
sene, 1872 sene, vanaf 1910 wel compleet met moderne deel postfris en uitgebreid met blokken 
en speciale tentoonstellingsvelletjes, vanaf 2001 weer gebruikt, ook interessant lokalpost, in 3 
dure Davo LX albums Zeer hoge cat w en nominale waardei 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16465 Noorwegen 18561995. Prijs: € 300,00 
Vnl gebruikte collectie Noorwegen 18561995, wo (cat Michel) no 4, 8, 12,14,17, 18, dienst, 
port, blokken enz In Davo album Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16577 Noorwegen 18562004. Prijs: € 450,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte, zeer aardig gevulde collectie Noorwegen 18562004 in 2 
Davo albums Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder ook veel nominaal inclusief blok
ken en wat boekjes Compleet gefotografeerd op. www filatelie net 
16558 Noorwegen. Prijs: € 180,00 
Doos met pergamijnzakjes met een gebruikte voorraad Noorwegen Materiaal van klassiek tot 
modern Zeer veel zegels 
16456 Oost Europa & Baltische Staten 18621945. Prijs: € 1.350,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie in doorgaans goede kwaliteit met zeer goed Bulgarije incl 
1881/2 en 1882/5 senes, port 1884 t/m 1904 compleet + doubletten. Roemenie vanaf 1862 vrij
wel compleet + doubletten, goedgevulde collecties Estland, Letland en Litouwen incl beter, in 
goedgevuld Kabe album Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16599 Oostenrijk 18502001. Prijs: € 260,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 18502001 in 2 Davo albums Collectie 
IS goed gevuld en vanaf 1954 voornamelijk postfns en vrijwel compleet Bevat ook wat 
Oostenrijkse gebieden Compleet gefotografeerd op; www filatelie.net 
16510 Oostenrijk 19451959. Prijs: € 300,00 
Postfnsse collectie Oostenrijk 19451959 in insteekboek Collectie is vrijwel compleet, inclusief 
Hitler opdrukken, maar die zijn met plakker Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.lilatelie net 
16539 Oostenrijk klassiek. Prijs: € 100,00 
Kleine gebruikte collectie klassiek Oostenrijk op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16468 Overzee 18701975. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie in meest nette kwaliteit met Indie vrij goed gevuld incl veel op
drukken, 1923 Jubileum sene, port, dienst en Nw Guinea, Curapao idem incl port 1/10 compleet 
(wat diverse kwaliteit), verder Sunname, in goedgevuld Schwaneberger album Goedkoopi 

Compleet gefotografeerd op ■ www filatelie net 
16444 Overzee 18731960. Prijs: € 1.750,00 
Prachtige ongebruikte/postfrisse collectie blokken van 4 van de verschillende kolomen met o a 
goed Indie incl Java en Buiten Bezit vaneteiten, betere senes jaren 20/30, port en dienst, goed 
Sunname en Curagao ietwat diverse kwaliteit opgezet in 4 insteekboeken Gat w ruim 10 400 
euro'" Zelden of nooit aangeboden" Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16478 Pakistan 19471980. Prijs: € 700,00 
Hele leuke partij meest afwijkend matenaal met stempels, betere zegels, 1948/57 Rupee waar
den met afwijkende tanding, typen opdrukken, veel (opdruk) afwijkingen, alles wat de verzame
laar afwijkend vond, heeft hij in een doos gegooid om ooit uit te zoeken Het is er met van geko
men, dus het uitzoekplezier is voor de toekomstige eigenaar" 

Compleet gefotografeerd op' www.fllatelie.net 
16461 Pakistan 19471982. Prijs: € 180,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Pakistan 19471982 in album, stockboek en zakjes 
Tevens wat Bahawalpur aanwezig Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16451 Polen en gebieden 19181950. Prijs: € 900,00 
Ongebruikte en gebruikte gespecialiseerde collectie Polen en gebieden 19181950 in 
Schaubek album Collectie bevat veel goed klassiek matenaal en betere senes zoals (Michel 
no's) 135136,154157*, lll*, lll 224232*, 247248, 312*, 313314*, blok 2*, 3*, 4*, 5*, 7, 8*, 
8 etc Ook leuk Poolse gebieden met diverse opdrukken, goed port en verder General 
Gouvernement, Danzig en diverse Duitse bezettingen aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: www.rilatelie.net 
16535 Polynesië ongetand. Prijs: € 180,00 
Map met 50 postfnsse ongetande zegels van Polynesie en Wallis en Futuna en 7 epreuves de 
luxe Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16591 Royal Wedding 1981. Prijs: € 180,00 
Postfrisse collectie Royal Wedding 1981 in 2 speciale Stanley Gibbons albums Collectie bevat 
ook postzegelboekjes ongetand materiaal etc Compleet gefotografeerd op. www.filatelie net 

16494 Scandinavië 18751980. Prijs: € 580,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Scandinavië 18751980 in 2 albums en 2 stockboe
ken Bevat aardig Denemarken en Finland en ook wat Noorwegen en IJsland 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16569 Scandinavië snuffeldoos. Prijs: € 150,00 
Kleine leuke uitzoekpartij in zakjes en enveloppen, veelal ouder matenaal jaren 30/40/50 van 
Denemarken, Zweden en Noorwegen + veel bneven meest jaren 40/50, in doosje 
16544 Turkije 19201921. Prijs: € 1.275,00 
Map met Yvert albumbladen met een kleine collectie opdrukzegels Turkije 19201921 Bevat 
veel beter matenaal zoals (Michel nos) 694—697*, 698701*, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
712, 713, 714, 719721, 722724, 729*, 730*, 733, 735*, 748*, 753 op bnefstukje etc Zeldzaam 
matenaal, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
16441 USA 18601990. Prijs: € 325,00 
Doos met diverse albums met een voornamelijk gebruikte collectie USA 18601990 Collectie 
bevat veel matenaal, zonder de echt dure zegels, tevens wat FDC's, ongebruikte jaarsets (1974
1982), wat oudere bneven etc 
16496 USA 19301980. Prijs: € 1.500,00 
Postfrisse, gedeeltelijk gespecialiseerde collectie USA 19301980 in albums, stockboeken, map
pen etc in grote doos Ook veel gebruikte doubletten aanwezig, maar de nadruk ligt op het vele 
nominale matenaal Bevat ook veel postzegelboekjes 
16525 Verenigde Naties 19842006. Prijs: € 220,00 
Gestempelde collectie Verenigde Naties 19842006 uit abonnement in dik insteekboek Bevat al
le gebieden (New York Geneve en Wenen) met ook veel doubletten Koopje' 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 

Hier had uw collectie kunnen staan. 
Wij bemiddelen voor slechts 12% commissie. 

16459 Wereld 18501900. Prijs: € 1.900,00 
Mooie klassieke wereld collectie ca 18501900 in oud (editie 1902) Schaubek album Collectie 
bevat veel materiaal, waaronder ook veel beter Bevat o a leuk Italië met staten (waaronder 
goed Sardinië) en gebieden, Portugal, Rusland, Hong Kong, Japan India, Brazilië, Chili Mexico, 
USA etc Mooie collectie voor dagenlang snuffelplezier, waarbij leuke vondsten bijna gegaran
deerd zijn' Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie net 
16531 Wereld blokken. Prijs: € 180,00 
Insteekboek met diverse postfrisse en gebruikte blokken van de hele wereld Bevat o a Spanje, 
Israel, Bhutan, Afghanistan etc Veel matenaal, waaronder doubletten 

Compleet gefotografeerd op. www.fiiatelie.net 
16522 Wereld. Prijs: € 430,00 
Ongebruikte collectie diverse landen in blanco album Bevat o a Duitsland, Gnekenland, 
Hongarije, Italië, Japan, Nederland etc Leuke collectie in mooie kwaliteit met ook betere senes 

Compleet gefotografeerd op: wwwfilatelie.net 
16497 Württemberg 18511920. Prijs: € 2.900,00 
Prachtige overcomplete collectie, begin gebruikt in meest hele mooie kwaliteit, later vaak dubbel 
gebruikt en ongebruikt incl alle toppers zoals de 1851 18kr, 1857 18kr 1859 18kr, 1863/4 
18kr, 1856/8 ISkr, 1873 70kr gebruikt (gekeurd Buhier), 1869 t/m 14kr, 1874 t/m 2 mark, infia 
deel deels gebruikt etc etc op albumbladen Cat w (goedkoopste type geteld) ruim 22 000 EU
RO'" Prachtige collectie'" Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
16498 Württemberg 18511920. Prijs: € 5.500,00 
Waanzinnige verzamelaar accumulatie in vaak grote aantallen met stempelmateriaal, bergen 
brieven wo dure ook de betere 18kr en 70kr zegels meervoudig uitgebreid infIa wo gekeurd, 
ietwat diverse kwaliteit, doch meest zeer mooi, ook her en der wat vervalsingen gezien, opgezet 
in 2 insteekboeken Prachtlot met een gigantische cataloguswaarde"' 

Compleet gefotografeerd op. www.filaielie.net 
16500 Zuid Amerika. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Amenka in oud blanco album Bevat voornamelijk klas
siek matenaal tot ca 1950 Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16521 Zweden 18741997. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 18741997 in rommelig album Collectie be
vat veel matenaal, waaronder (Yvert no's) 163177* (Ie UPU serie), 191* (2 kronen 2e UPU sene), 
etc Verder veel matenaal, waaronder ook boekjes, FDC's etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16463 Zwitserland ca. 19071963. Prijs: € 1.050,00 
Doos met allerhande matenaal van Zwitserland in albums, insteekboeken, zakjes kaartjes etc 
Bevat ook beter zoals postzegelboekje Pro Juventute 1955, Pro Juventute 1953 in kleinbogen 
(Michel 1500), dienst SIE IV (Pestalozzi blauw) in compleet vel van 12 etc Ook wat 
Liechtenstein aanwezig Mooie uitzoekpartij' 
16537 Zwitserland combinaties. Prijs: € 220,00 
Map met stockbladen met een kleine postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie combinaties 
en keerdrukken van Zwitserland Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie net 
16495 Zwitserland. Prijs: € 2.300,00 
Doos met 4 albums Zwitserland; 1 album met Pro Juventute, inclusief de oude uitgaven, postfns 
en gebruikt verzameld en inclusief de blokken waarvan de gebruikte blokken gekeurd zijn, 1 al
bum Pro Patna dubbel verzameld (postfns en gebruikt), inclusief blokken, waaronder ook Michel 
blok 5 postfns en gebruikt (gekeurd), 1 album luchtpost met postfris en gebruikt matenaal, inclu
sief veel luchtpostbneven etc Zeer mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op' www filatelie net 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
Email 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijklieden: 
O ja, stuur mij uw 2maandelijkse 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 0302892620 
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1 

r FILATELIE DE BOEIER j 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

■i Nederland & OR ^ Zwitserland 
^ Indonesië 4^ Rep. Suriname 
j Thema Spoorwegen 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijsten aan. 
U kunt ons bezoeken op www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJSTEN (prijzen in euro's) 

ZWITSERLAND POSTFRIS (nrs. vigs. Michel) 
9597 8,50 
98100 11,50 
lOlx 14,00 
106x 22,00 
107x 19,00 
107y 22 50 
107z 10,50 
108x 112,00 
109z 21,00 
IIOx 450,00 
11111 21,00 
113 1 12,00 
114116 45,00 
PJ llll 465,00 
121 {+c) 790,00 
122 67,50 
122y 95,00 
123 175,00 
123+c 190,00 
127 52,00 
13032 85 00 
13335 47,50 
142 150,00 
14344 30,00 

14648 7 50 
14951 18,00 
15355 20,00 
171x 27,00 
171z 24,00 
17274 18,00 
17578 17,50 
180x 11,00 
180z 5,00 
181x 20 00 
182x 21,00 
184x 20 00 
18588 12,60 
189x 6 50 
190x 20,00 
190z 25,00 
191x 68,00 
19496y 67,50 
1947Z+C 190,00 
226 72,00 
227 185,00 
227 (+c) 195,00 
228 250 00 
228 (+c) 270,00 

233x 28,00 
234x 87,50 
234z 47,50 
2358 2 75 
245x 140,00 
245z 12 00 
24649 7,50 
25055 47 50 
26669 4,75 
2706 65,00 
28184 4,50 
28790 4,50 
29496 5,40 
blok 2 42,50 
30609 5,85 
32124 13,50 
326z 17,50 
blok 4 34 00 
32830V 108,00 
32830W 95,00 
32830X 20,00 
33543 14,25 
Blok 5 195 00 
37785 28,00 

38794 45,00 1 
blok 6 55,00 
40507 7,90 
blok 7 52,50 
blok 8 54,00 
blok 9 49,50 
blok 10 35,00 
438 7,20 
blok 11 98,00 
blok 12 72,50 
44759 199,00 
46063 8,50 
470 14,00 
47174 5,40 
479 9 00 
48083 5,40 
5005 24,75 
5067 34,50 
blok 13 42,50 
518 20,50 
52940 12,50 
blok 14 137,50 
blok 15 49,50 
73841 29 50 

NEDERLANDSINDIË POSTFRIS (nrs. vigs. NVPH) 1 
12932 80,00 
13334 126,00 
1357 37,00 
13841 27 50 
14248 120 00 
16066 310,00 
16770 25,00 
1725 32,50 

1769 18 00 
1825 18 00 
21115 67 50 
216 3,25 
21720 27,50 
2215 12,50 
2267 2,50 
2289 8,00 

2304 11 90 
23940 2,50 
2415 9,50 
24652 8,50 
25359 90,00 
262 179,50 
264 95,00 
26671 7,90 

2902 11,00 
2937 19,50 
30416 6,75 
33746 85,00 
LP15 44,00 
LP610 47,50 
LP1112 19,75 
LP13 27,50 1 

NED. NIEUW GUINEA POSTFRIS (nrs. vigs. NVPH) | 
19 7,00 
1018 28,50 
1921 22,50 

2224 20,50 
2529 1,00 
3037 6,00 

3840 1 80 
4144 1,80 
4581 10 50 

port 16 7,90 
Unt119 27,50 
Unt 2038 32,50 

CURACAONED.ANTILLEN POSTFRIS (nrs NVPH) | 
42 27,50 
43 27 50 
6870 225,00 
7581 (+c) 440,00 
8288 87 50 
8999 159,50 
100 2,75 
103 5,25 
10420+c 430,00 

12637 165,00 
13840 4,50 
14152 115 00 
1537 17 50 
16877 13,00 
17881 229,00 
18594 49,50 
195 19,50 
20005 11,00 

2068 9,00 
20910 5 50 
21829 42,50 
23033 192,50 
2348 35,00 
23943 32,50 
LP13 162 50 
LP416 36,00 
LP1825 195,00 

LP2640 120,00 
LP414 24,00 
LP4552 12,50 
LP5368 18,00 
LP6981 12 00 
LP828 315 00 
P2130 72,00 
P3443 210,00 
P4460 7,60 

SURINAME POSTFRIS (nrs. NVPH) 1 
4 18,00 
5 15,75 
7 17,00 
1620 35,00 
3740 145,00 
58a 110,00 
59a 70,00 
6568 17,40 
6986 147,00 

102C(+C) 130,00 
102C 108,00 
103A 95,00 
104110 389,00 
11114 9 50 
115 33,00 
11617 42,50 
11826 145 00 
12729 6 50 

13036 29,50 
13740 47,50 
14144 51,00 
14649 33 00 
150 17,50 
15156 45,00 
15766 13,00 
16774 44,00 
17578 117 50 

17982 14,00 
22943 180,00 
25773 17,50 
28083 36,00 
294 14,50 
308 32,00 
30911 19,50 
31215 10,00 
34044 4,25 

Bestellingen per brief, fax, email of telefoon. Levenng tegen 
vooruitbetaling en zolang de voorraad strekt 
BIJ bestellingen tot € 120, i € 2, admin kosten, daarboven franco 
aangetekend Type/zetfouten voorbehouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven € 500, 8%) 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 

Tel: 0180690810 Fax:0180690811 
ING: 2718493 ABNAMRO: 50.50.44.978 
Email: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

Aankomende Postzegel

Haarlem 

Ijssclslciii 
(MPO) 

Den Haag 

Kotlcrdam 

18 maarl 

25 maarl 

1 april 

9 april 

en Muntenbeurzen: 

Van der Valk Haarlem

Zuid, Toekaiiweg 2 

Kantoor MI'O 
Energieweg 7 

Van der Valk IJijhorsl 
Zijdeweg 54 

Regard/ Airport hotel 
Rotterdam 
Vliegveldweg 5961 

WWW.MPO.NL 
De volgende halljaarlijkse MI'Oposi/cgelveiling waar 
ook ansiclnkaartcn en varia geveild worden, viiidl plaats op 

24 & 25 februari 2012. 
Inleveren voor de veiling van 7 & 8 septempber kan lol 

Will u uw verzamelinii lalen veilen? Neem d;i 

Kantooradres MPO: lnergiewcg 
Iel: ()3()6()6:^944  l'ax: ()3()6() 19895  WWW.MI'O.NL 

telefoon 070 365 22 27 , 
Fax 070 36518 851 
Emad 
info@colIectura.com 

ischer spec. cat. Polen 2012 24,90 

'^Michei Overzee deel 1 1 NoordAmenka 2012 nu in kleur! 66,001 
Gibbons GrootBrittannie speciaal 1 Queen Victona 2012 63,001 
Gibbons spec cat Collect British Postmarks Ie editie 2012 42,00 j 
Parmentercat Nummerbalkstempels GB deel 1 Wales 49,90 j 
Cat Nummerbalkstempels GB deel 2 BedfordshireDurham 49,901 
SACC spec cat ZuidAfnka & Gebieden 2012 in kleur 75,001 
Afinsa cat. Portugal, Azoren, Madeira 20002011, in kleur 22,50 j 

.Scott catalogus USA & Gebieden speciaal 2012, in kleur 89,9oJ 

omfil motiefcataio 
Olympische Zomerspelen 18961968, editie 2012, in kleur 57,00l 
Olympische Zomerspelen 19721988, editie 2012, in kleur 56,00 
Olympische Zomerspelen 19922012, editie 2012, in kleur 46,00 
Olympische Winterspelen, editie 2012, In kleur 49,00 
Katten op zegels, editie 2004, in kleur 65,00 
Vlinders op zegels, editie 2002, in kleur 49,001 

^loemen op zegels, editie 2003, in kleur 65,00j 

www.collectura.com 
ING 125 34 14 ABN Aniro 80.70.90.077 

■ l l lMl l l l 
bier a;in<;el)()(leii cataloi 

aen; aingaag tw w S p S w i w  i T ^ zaterdag IO.OUI6.1 00. 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.mpo.nl
http://WWW.MI'O.NL
mailto:info@colIectura.com
http://www.collectura.com


;»>"'4:x POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 

T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

Onze volgende veiling wordt gehouden 
op 1 en 2 Juni a.s. 

Inleveren is mogelijk tot en met 14 April 
Enkele resultaten van de 66̂ *̂  veiling 

ex 989 inzet € 240,- opbrengst € 650,-

HtmiiiiiiaillllllllliiiiilllÉi 
ex 994 inzet € 560,- opbrengst € 1 000, 

ex 980 inzet € 560,- opbrengst € 1.800,-

ex 955 inzet € 3 200,- opbrengst € 10 000,-

% % . 

Dringend gezocht Engeland en Koloniën. 
Ook directe aankoop mogelijk of Indien gewenst 

ter veiling met renteloos voorschot 
Uw verzameling in desliundige en betrouwbare lianden 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://rynmond.com


Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst, 

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan 76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

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

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

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

mailto:info@pzhzeist.nl
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A ntwerpfila 

Internationale Postzegel 
en Muntenbeurs 

31 maart 
en 1 april 2012 

antwerp e^po 
Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 
Zaterdag van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: € 3.00 

FNIP VZW BOEKENBERGLEI 181-3 BE-2100 DEURNE 
www.fnip.be - info@fnip.be - tel.: +32(0)486 96 22 85 - fax: +32(0)3 233 89 70 

In samenwerking met FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: 
Geef deze bon af aan de ingang voor gratis toegang op zaterdag 31 maart 
of zondag 1 april 2012 

naam: 
adres: 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be


UIT DE WEREI 
^ P l ^ P ^ I ^ W W W V W I»'» « ■ ar« OVAN DE FILATELIE 

OMSTREDEN CHINESE DRAKENZEGEL 

In China is ophef ontstaan 
over de postzegel van 
de draak. Deze zegel is 
ontworpen om het Jaar van 
de Draak te herdenken, 
maar volgens sommigen is 
de draak veel te woest en 
angstaanjagend. Jaarlijks 
leidt de verkoop van post
zegels ter gelegenheid van 
het Chinese Nieuwjaar tot 
lange rijen bij de winkels. 
Dit keer is er veel kritiek op 
het ontwerp. Een Chinese 
schrijfster is 'doodsbang' 
voor de geelrode postze
gel. De draak heeft schub
ben en grote klauwen en 
oogt vervaarlijk. 
Postzegelontwerper Chen 
Shaohua vindt zijn draak 
symbool staan voor het 

groeiende zelfvertrouwen 
in China. Volgens dagblad 
The Global Times heeft 
Chen het ontwerp van de 
draak afgeleid van het 
patroon op de mantels 
die Chinese keizers van de 
Qingdynastie droegen. 
Volgens veel mythen stamt 
het Chinese volk af van de 
draak en velen geloven dat 
het een gunstig symbool is. 
Meer Info: 
www.chinapost.com.cn/^6/ 

KASTEELPOSTZEGEL MET QRCODE 

pmmiiiiiiiiiiiiiwi 
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De Vereniging Boxtelse 
Verzamelaars (V.B.V.) 
heeft in samenwerking 
met Postzegelhandel 
Verzameltoon een speciaal 
velletje persoonlijke 
postzegels ontworpen. De 
afbeelding op de zegel 
is van Kasteel Stapelen 
in Boxtel. Bijzonder aan 
het velletje is, dat er op 
de twee binnenzegels 

het logo van de V.B.V. en 
van Verzameltoon met 
bijbehorende QR code 
staan afgedrukt. Daarmee 
zijn ze een van de eersten 
in Nederland die de QR 
code op deze manier 
gebruiken. Een QR code is 
een 2D barcode waarop 
je informatie kwijt kunt. 
Via de app op een Smart 
Phone opent deze QR code 
en kom je rechtstreeks op 
de website van de V.B.V. 
of van Verzameltoon. 
Voor verdere informatie of 
bestellingen: 
info(a>verzameltoon.nl 
Prijs per velletje is €8,95 
exclusief verzendkosten. 

PRINSES MARGRIET KRIJGT RODE KRUISZEGEL 

Als ambassadrice van het 
Rode Kruis nam Prinses 
Margriet op 30 januari in 
het Haagse sorteercentrum 
van PostNL het eerste vel
letje Rode Kruiszegels in 
ontvangst met als thema 
EHBO. Het Nederlandse 
Rode Kruis wil hiermee 
Eerste Hulpkennis onder 
Nederlanders vergroten. 
Vervolgens kreeg de 
prinses een rondleiding 
door het sorteercentrum, 
waarna ze aanschoof bij 
de EHBOcursus met twaalf 
postbezorgers uit de regio 
Den Haag. Volgens direc
teur van het Rode Kruis 
Cees Breederveld is dit 
hard nodig: "In Nederland 
heeft slechts 3,2% van de 
bevolking actuele kennis 
van EHBO. Dat is in verhou
ding met het buitenland te 
laag." Door postbezorgers 
EHBO te leren wordt de 
kans veel groter dat er bij 
een ongeval mensenlevens 
kunnen worden gered. 

Breederveld roept bedrij
ven in Nederland met bus
chauffeurs, vuilnismannen, 
onderwijzers en winkeliers 
op hen een EHBO cursus aan 
te bieden. PostNL bestuur
voorzitter Harry Koorstra: 
"Wij ondersteunen dit 
initiatief van het Rode kruis 
met het uitbrengen van 
deze speciale zegel en zijn 
in gesprek om de mogelijk
heden die het Rode Kruis 
kan bieden voor onze me
dewerkers te verkennen". 

Verder sprak hij ondermeer 
over zijn wens om de 
maandagse postbezorging 
op te heffen, wat momen
teel door de Tweede Kamer 
wordt tegengehouden. 
Op het postzegelvel staat 
een speciale QRcode, 
waarmee met een smart
phone gratis de EHBOapp 
van het Nederlandse 
Rode Kruis kan worden 
gedownload. Hierop staat 
alle informatie over hoe te 
handelen bij een ongeval. 
Meer info over deze uit
gift e: www^oHectclubjil 

De volgende mutaties zijr 1 in het overzicht van bij Filatelie 
aangesloten verenigingen doorgevoerd. 

Dordrecht 
De Dordtse Postjager: 
wijziging: ^'Secretaris. 
postjager@gmaiLnl. 
Driebergen 
FVStichts Overkwartier: 
aanvulling: 
'^^denada@hetnet.r)L 
Echt 
Philatelistenvereniging 
Echt: nieuwe secretaris: 
R. Vossen, Gansbaan 51a, 
6231LN Meerssen, 
telefoon 0433111760, 
^robvosseno7@home.nl. 
Harderwijk 
/. V. Philatelica: nieuwe 

secretaris: D.N.R. Breiten

bach, Zeggemeen 112, 
3844 RS Harderwijk, 
telefoon 0341410115, 
>idickbreit@Hve.r)i. 
'sHertogenbosch 
WfKnieuwe secretaris: 
R. Kok, Jacques Perkstraat 
45,5242 GA Rosmalen, 
telefoon 0735230479. 
^secretaris@hertogpost. 
nl. 
Rotterdam 
PV Philatelica Rotter
dam: nieuwe secretaris: 
D. van der Kroef, Hooidrift 
16a, 3023 KP Rotterdam, 

'^^vdkroef@hetr)et.nl. 
Zeist 
Zeister Zegel Zoekers 
2000: P. Jongebreur, 
Weeshuislaan 29,3701JV 
Zeist, 
telefoon 0306915011, 
^^yjongebreur&hccnet.nl. 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 
aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander
laan 41,3273 AS West
maas, 
i^e.braakensiek@tele2.nl. 

Cll 
■■Hn ^ 

Filatelistische Contactgroep Oost Europa 2012 nr 1 

KOE 2012 1 
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OOSTBLOKVELLETJE 

Twee keer per jaar laat 
de Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa 
persoonlijke zegels druk
ken voor verzending 
van het tijdschrift. Er 
wordt dan gekozen voor 
filatelistische zeldzaam
heden uit een van de Oost 
Europese landen. Dit keer 
is de keuze gevallen op 
een niet aangenomen 
ontwerp van de Tänacs 
uitgifte uit 1919. Deze 
tekening is jaren zoek ge
weest (was wel bekend in 
de literatuur) en is afgelo
pen najaar opgedoken in 
een postzegelhandel in 
Hongarije. 

Op de zegel staat de 
socialistische filosoof 
Karl Marx. De zegel past 
goed in de traditie van de 
vereniging, reeds in 2007 
verscheen een persoonlij
ke zegel met de afbeel
ding van Lenin. De Marx 
zegel is te bestellen via 
penningmeesterOf coe.nl 
of www.fcoe.nl zolang de 
voorraad strekt. Ook van 
twee vorige uitgiften zijn 
nog enkele velletjes over, 
de Lenin zegel is helaas 
reeds lang uitverkocht. 

http://www.chinapost.com.cn/%5e6/
mailto:robvosseno7@home.nl
mailto:e.braakensiek@tele2.nl
http://coe.nl
http://www.fcoe.nl
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BÓUDEWIJN DE GROOT OP ZEGEL 

In januari 1967 werd de 
single Land van Maas en 
Waal van de langspeel
plaat Voor de Overleven
den van Boudewijn de 
Groot uitgebracht. 45 jaar 
later komt PostNL met 
een postzegel, waar deze 
grootste hit van Boudewijn 
de Groot via een smart
phone is te beluisteren. De 
postzegel is onderdeel van 
de serie "Nederpop". In 

deze serie wordt ook aan
dacht besteed aan andere 
grote hits, zoals Sinds een 
dag of twee van Doe Maar, 
België van Het Goede Doel, 
Het is een Nacht van Guus 
Meeuwis en Kronenburg
park van Frank Boeijen. 
Het postzegelvel van Bou
dewijn de Groot is sinds 
30 januari te koop via de 
postkantoren van PostNL 
en via www.collectclub.nl. 

NIEUW VELLETJE POSTEX 2012 

'Verzamelen met plezier 
doe je hier' wordt weer 
gebruikt tijdens POSTEX® 
2012 in Apeldoorn. Het 
lijkt ver weg, maar de 
voorbereidingen voor 
de, kwalitatief beste, 
Postzegelshowzijnin 
volle gang. Op tg, 20 en 
21 oktober vieren we deze 
show voor de veertiende 
keer. Voor de tweede keer 
komen we dit jaar met een 
velletje veelkleurige post
zegels. Tijdens de diverse 
promotie activiteiten kunt 
u het velletje kopen voor 
€ 8 en met vertoon van 

:_^lili!D!iiitll./A\iN!iD 
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de ledenpas € 7. De losse 
zegels gaan voor € 1 van 
de hand. 
Wilt u ze per post ontvan
gen? Dat is alleen mogelijk 
voor de velletjes. 
Ze zijn nu te koop voor € 10 
(incl. verzendkosten) via 
email stnico@kpnplanet.nl. 

NIEUWE POSTNL STEMPEL 

Een 'ontkroond' stempel 
heeft PostNL uitgebracht 
ter vervanging van de TNT 
Post stempels bestemd 
voor de loketten. Niet 
alleen de nieuwe naam 
en het ontbreken van het 
kroontje vallen op, maar 
ook de nieuwe, kleinere 
diameter. U wilt weten 
hoe groot? Hier begint 
het probleem! Evenals de 
voorganger is dit nieuwe 
stempel ook niet stabiel 
en mooi rond. Waarschijn
lijk is de oorspronkelijke 
diameter 37mm (een stuk 
kleiner dus dan de 42mm 
van het "oude" TNT Post 
stempel), met een uitloper 
 in bijgaand voorbeeld 
rechtsnaar 38mm. 
Om een mooie afdruk voor 

de collectie te krijgen is 
geduld en geluk nodig. 
Bijgaande afdruk toont het 
best te verkrijgen resultaat 
na 15 met zorg gezette 
afdrukken, door zowel 
de lokettiste als schrijver 
dezes. Kortom: een perfect 
stempel zit er helaas niet in! 

René Hillesum Filatelie 

IERSE VALENTIJNGROET PER POSTZEGEL 

Op 26 januari gaf An Post twee postzegels uit 
met groeten als thema ongeacht de gelegenheid 
verjaardag, huwelijk, Valentijn, sterkte, succes 
of zomaar is altijd leuk voor de ontvanger. De 
traditie van kaartjes sturen voert terug naar de 
oude Chinezen met Nieuwjaarskaarten.De laatste 
groetzegels van An Post tonen een cadeaudoos 
en een kaarsenset. Meer info: www.irishstamps.ie 

ê ipe 55c ê ine 55c 
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100 JAHRE LIECHTENSTEIN BRIEFMARKEN 

iKCHItNSIBH 

FÜRSTENTUM 
lIECHIfNSTEIN 
3 80 

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 19122012 

LIECHTENSTEIN: 100 JAAR POSTZEGELS 

Een eeuw geleden werden 
in Liechtenstein de eerste 
postzegels uitgegeven. 
Op 1 februari 1912 werden 
via de postkantoren van 
Balzers, Triesen, Vaduz, 
Schaan en Nedein de 

eerste zegels met de 
waardes 5,10 en 25 heller 
verkocht. Hierop stond 
het portret van vorst prins 
Johannes II afgebeeld. 
Het ontwerp vertoonde 
veel overeenkomst met 

de zegels die in dezelfde 
periode in Oostenrijk 
werden uitgegeven. Niet 
zo verwonderlijk, want tot 
1912 werd in Liechtenstein, 
dat in 1866 onafhankelijk 
was geworden, nog steeds 
Oostenrijkse postzegels 
gebruikt. 
Met deze bijzondere 
uitgifte in februari wordt 
het eeuwfeest van de 
Liechtensteinse postzegel 
herdacht. De vier zegels 
(1., 1.40, 2.20 en 2.80 F.) 
tonen de vier prinsen die 
in de laatste 100 jaar de 
scepter in het land heb
ben gezwaaid: Johannes 
II (18401929), Frans I 
(18531938), Frans Josef II 
(19061989) en Hans Adam 
11(1945). Meer info: 
www.post.li 

PRIKKELDRAAD ROND LJUBLJANA 

Zeventig jaar geleden 
startten de Italianen met 
het aanleggen van een 
prikkeldraadversperring 
rond de stad Ljubljana. 
Op deze manier probeer
den zij de weerstand te 
breken van opstande
lingen die zich verzetten 
tegen de Duitse en Itali
aanse bezetters. De stad 
werd door de bezetters 
gezien als het middel
punt van het Joegosla
vische verzet. Met de 
aanleg werd eind januari 
1942 gestart en de twee 
meter hoge versper
ring omsloot eind mei 
vrijwel de gehele stad. 
Op dat moment werd 
een verbod afgekondigd 
om de stad te verlaten. 
Op slechts elf plaatsen 
waren doorgangen vrij
gelaten voor personen 
met speciale doorgangs
bewijzen. Op 9 mei 1945 
werd Ljubljana bevrijd 
en werd de versperring 
in hoog tempo verwij
derd. Op vele plaatsen, 
waar de versperring 
heeft gestaan, zijn bo
men aangeplant en de 
huidige hoofdstad van 
Slovenië kent hierdoor 
als het ware een groene 
stadrand. Posta Slovenije 
www.posta.si heeft ter 
herinnering aan deze 

periode op 27 januari 
een bijzonder blok met 
een zegel van 
€ 1.33 uitgegeven. Hierop 
staan prikkeldraad en 
een stadsplattegrond. 

mmm 

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

L.H. THOLENTROFEE 2011 

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

aanmerking. 
Lezers van ' Fi latei ie' kunnen de j ury opmerkzaam 

maken op filatelistische artikelen die In het jaar 2011 
in de nietfilatelistische 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. Vcenstra 
Roclofsstraat 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 

http://www.collectclub.nl
mailto:stnico@kpnplanet.nl
http://www.irishstamps.ie
http://www.post.li
http://www.posta.si
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Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email dz1ewon@xs4all.nl 
Website' www galeoptix.nl/fiia/druktech.htm 

NIEUWE 2C ZEGELS MET HET LOGO VAN POSTNL 

Geleidelijk aan verschijnen 
ook de bijplakwaarden 
met het nieuwe logo. De 
IOC onlangs en dan nu 
de 2C. In eerste instantie 
vond ik het blok hangend 
aan het schap, nadat de 
winkelier alle exemplaren 
van een hanggat had 
voorzien! 

In Loosdrecht bleek de Col

lectClub van het bestaan 
niets af te weten, maar 
Els Schouten moest na het 
vertonen van mi)n zegels 
wel toegeven, dat ze niet 
uptodate was! 
Druk en layout zijn afge
zien van het logo onveran
derd. Rasterdiepdruk bi) 
JESSP en scheerperforaat 
met aan de achterzijde 
omgeslagen vliesjes! 

10 maai € 0,02 
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HET LAND 
'AN MAAS EN WAAL 

Alsof de verkoop van de 
Nederpopserie niet goed 
loopt, werd na de Golden 
Earring nu een tweede 
plaat in het zonnetje 
gezet! De geheime stippen 
moeten de gsmtoepas
sing naar de muziek zelf 
brengen! 

POSTZEGELVERENIGINGEN DIE DE FILATELIE BEVORDEREN! 

Op 15 januari verscheen 
een blokje met lo zegels 
op de Leidse Filatelie 
Totaaldag. Gewijd aan de 
Leidsche Pieterskerk. Vast
kader gedrukt bij )ESSP, 
afbeelding digital print 
van Lijnco te Groningen. 
Velrandbijzonderheden 35 
jaar! In het streven van de 
Nederlandse Filatelisten
bond eind jaren i960 om 
de verzamelaar niet alleen 
aan het verzamelen te 
krijgen, maar ook de no
dige diepgang te bevor
deren, werden een aantal 
studiegroepen opgericht. 
Met name de verzame
laars van nietNederland 
werden aangespoord. 
Alsof een diepgravende 
studie van de eigen zegels 
met nodig zou zijn! Een 
aantal van oorsprong 

plaat en etsingnummers
verzamelaars verenigde 
zich en de Velrand kon aan 
de slag. Velrand omdat het 
allang niet meer om louter 
nummertjes ging! Alles 
wat zichtbaar was naast en 
rondom de zegels! 
Het blok is gedrukt bi 
JESSP in offset, zowel het 

vaste kader, als de afbeel
ding als de randbedruk
king! Velrand totaal! 

RODE KRUIS EN EHBO ZEGELS 2012 

Op 30 januari verscheen 
een blokje met 6 toeslag
zegels [„1" plus 0.25] ten 

VASTKADER ZEGELS ANDRE KUIPERS 

Elke gelegenheid om met 
nieuwe vastkader zegels te 
komen is meegenomen. En 
de wapenfeiten van André 
zijn OKI De prijs van zulke 
producten zit in het verpak

kingsmateriaal  goed 
uitgevoerde ansichtkaarten 
 die een dik kartonnetje 
vervangen. 
Afmetingen, zoals bij de 
zwartgrijze vastkader 

voor binnen Nederland 
30x40mm, rasterhoek van 
het zwartgrijs 45 graden. 
De zegels zijn inskleu
ren [4  CMYK plus fosfor] 
offset gedrukt bij JESSP in 
Haarlem, zowel kader als 
de zegelafbeelding en de 
blokopmaak. 
De op het blok vermelde 
webservice 'kaartenwereld' 
werd door André Kuipers 
vanuit de ruimte gebruikt 
voor een groet aan Emma's 
verjaardag: 
http.V/www.postnltalk. 
r)l/20i2/oi/ii/esaas
tronautandrekuipers
stuurtviapostnls
wereldseerstewenskaart
vanuitruimteaanemma/ 

behoeve van het Neder
landse Rode Kruis. 
De zegels zijn gedrukt 
in offset bij de Franse 
dochteronderneming van 
Walsall Security Printing, 
Cartor in La Loupe. Het 
zegelformaat is het aloude 
standaardformaat: G 
ofwel 36x25mm. 
Ook hier worden we weer 
blijvend geconfronteerd 
met de nieuwe policy van 
PostNL om bijzondere 
zegeluitgiften alleen via 
de Brunavestigingen te 

verkopen! Kennelijk is een 
landelijke verspreiding van 
de verkoop ten behoeve 
van de grotere toeslag
opbrengst ten bate van het 
Rode Kruis ondergeschikt 
aan het PostNLbeleid om 
de neergaande spiraal 
van postzegelgebruik te 
versterken. Postzegels zijn 
slechts voor verzamelaars 
en die weten de (internet) 
kanalen goed te vinden.... 
En anders zijn er enkele 
grote beurzen m den lande, 
waar Tante Pos u opzoekt! 

Het Nederlandse Rode Kruis 
Eerste Hulp dóór iedereen, vóór iedereen 

lllllilillllipiiilillllll, 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://http.V/www.postnltalk


VERZAAAELCEBI^ i| BELGIË 
Samenstelling 
Jan Borluut 

NIEUWE BASISUITVOERING VOGELS IN OFFSET - VERVOLG 

De m september en 
oktober 2009 verschenen 
blokken met 10 zegels van 
€ o 01 en € o 10 vogels wa
ren de eerste m offset-druk 
uitgevoerde vogels en bo
vendien nog voorzien van 
een 'stochastisch' raster' 
Toen nogbi] de Postzegel
drukkerij m Brussel Qua 
tanding e d weliswaar 
afgewerkt m de Zegel
werkplaats te Mechelen 
Inmiddels zijn nog enkele 
zegels uit de vogelserie 
ontworpen door Andre 
Buzin uitgevoerd m offset 

en gedrukt m Mechelen 

Al deze zegels waren voor
zien van droge, blauwige 
gom met verticale strepen. 

De inmiddels verschenen 
€ o 05 heeft stochastisch 
raster en blauwe gom, 
de € o 08 daarentegen 
heeft nog wel de blauwe 
gom, maar met meer een 
stochastisch raster' De 
onlangs gekochte € o 10 
heeft noch de blauwe gom, 
noch het stochastische 
raster meer' 

CARTOGRAFIE 

Op 12 maart 2012 verschijnt 
een blok met 2 zegels van 
(3 wereld) (€ 3 27) met de 
portretten van Gerard 
Mercator en Jodocus Hon-
dius tegen de achtergrond 
van een wereldkaart Gra
vure van Guillaume Broux 
Opmaak van het blaadje 
MVTM (Myriam Voz en 
Thierry Martin]. 

Gerard de Cremer, 
geboren 5 maart 1512 in 
Rupelmonde en gestor
ven 2 december 1594 m 
Duisburg, 

Joost de Hondt, geboren 
op 14 oktober 1563 m Wak
ken en gestorven 12 febru
ari 1612 in Amsterdam 

De postzegels zijn gedrukt 
op m gecombineerd 

plaatdruk en rasterdiep
druk op een Goebel-pers 
bij de Zegelwerkplaats te 
Mechelen 

Het zegelformaat is for
maat 4 - 48 75x38 15mm 
- met een perforatiemaat 11 
1/2 28/22 tanden hor /vert 
Aan geen enkele kant 
doorlopende tandmg 
Geen productbarcode op 
het blok 

FRANCO DRAGONE 

Op 12 maart 2012 verschijnt een postzegelboekje met 
5 verschillende zelfklevende zegels van (r Europa) 
(=1 00) gewijd aan werken van Franco Dragone De 
opmaak van het boekje was in handen van Jean Libert. 

Franco Dragone, m 1952 m Italië 
geboren, is een Belgische thea
termaker Zie ook 
http //en wikipedia org/wiki/ 
Franco_Dragone 

De zegels zijn gedrukt in 4 kleu
ren offset bij de Zegelwerkplaats 
te Mechelen De zegels zijn uitge
voerd met een slit-tanding' 

U - g 
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ADRESWIIZIGINGEN 
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 

irt^^ 
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Purmerend, 21 en 22 april̂  

Het zal je niet ontgaan 
zijn: m het weekend van 
21 en 22 april wordt m 
Purmerend de tentoon
stelling FILAMANIFESTATIE 
2012 gehouden. Zaterdag 
21 april IS een bijzondere 
dag, want dan wordt ook 
voor de 27ste keer de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
gevierd. De toegang is 
gratis voor alle jeugd en 
houders van een Bonds-

FILAFAIR 2012 GROOT 
POSTZEGELEVENEMENT IN 
*S HERTOGENBOSCH 

genbosch met allerlei 
activiteiten. Naast de vele 
handelaren vind je er een 
speciale jeugdhoek van 
leugdFilatelie Nederland, 
f ilafair 2012 wordt gehou
den in Maaspoort Sports 
& Events, Marathonloop 1, 
5235 AA 's-Hertogenbosch. 
De toegang is gratis en op 
beide dagen zijn de deu
ren open van 10-17 uur. 

MINDER POPULAIRE 
MULREADY ENVELOPPEN 

Op 23 en 24 maart kun je 
naar FILAFAIR 2012. Dit is 
een grote nationale post-
zegelbeurs in 's-Herto-

Sir Rowland Hill was de 
baas van de Engelse 
post en bedenker van 
de postzegel. Vreemd 
genoeg had hij zelf niet 
zo'n vertrouwen in de 
postzegel. Hij dacht dat 
een postblad, dat je kon 
vouwen tot een enve
lop en en een speciale 
envelop meer toekomst 
hadden. Op de adreszij-
de van deze postbladen 
en enveloppen was een 
afbeelding te zien die 
William Mulready had 
gemaakt. De afgebeelde 
vrouw was Britannia die 
brieven wegstuurt naar 
alle delen van het Britse 
rijk. Er is geen inge
drukte postzegel, maar 
er IS wel een waardeaan
duiding. Er waren twee 
varianten, een van een 

penny (zwart) en een van 
twee pence (blauw), De 
postbladen en enve
loppen werden al snel 
"Mulready postwaar-
dest ukken" genoemd 
naar de ontwerper van 
afbeelding. Rowland 
Hill was zeer verbaasd 
dat het publiek liever 

POSTZEGELONTWERPWEDSTRIJD 
DAG VAN DE JEUGDFILATELIE PURMEREND 
pas. Speciaal voor de ten
toonstelling wordt een 
grote postzegelontwerp
wedstrijd georganiseerd. 
Je moet een postzegel 
ontwerpen met als thema 
"Vakantie". De hoofdprijs 
bestaat uit een persoon
lijke postzegel met het 

eigen ontwerp! Verder 
zijn er nog andere mooie 
prijzen te winnen. 
Het wedstrijdformulier 
kun je downloaden op de 
website van de Purme-
render Postzegel RuilClub 
www.pprc.nl 
)e ontwerp moet je voor 

10 april per post sturen 
naar Jeffrey Groeneveld, 
De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. 
De prijswinnaars worden 
op 21 april tijdens de ope
ning van de tentoonstel
ling bekend gemaakt. 

DE EERSTE 
BRIEFKAART 

De postdienst van Oos
tenrijk komt de eer toe 
de eerste briefkaart te 
hebben uitgegeven. Dat 
gebeurde naar aanlei
ding van een artikel over 
nieuwe manieren van 
communiceren per post. 
De schrijver van dat arti
kel was een professor in 
de economie, dr. Emanuel 
Hermann. De Oostenrijkse 
post was er niet helemaal 
zeker van dat het publiek 
zat te wachten op deze 
nieuwigheid. Opeen 
briefkaart kon je van alles 
schrijven, maar de bood
schap kon ook makkelijk 
in verkeerde handen 
vallen, omdat er geen 

Z^i^f^^f-^^^, 

envelop omheen zat. De 
briefkaarten kregen dan 
ook het opschrift: 'De 
Post aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van het 
bericht'. Een paar jaar 
eerder had Heinrich von 
Stephan, een belangrijke 
man bij de Duitse post. 

'W><W*BiP»4^jS»*— 

zelf postzegel op een 
envelop plakte dan deze 
postbladen te gebruiken. 

Het probleem was dat 
de afbeelding door veel 
mensen lelijk werd ge
vonden. Anderen dach
ten, dat de regering met 
deze postwaardestukken 
wilde controleren wat 
er allemaal geschreven 
werd. In 1841, een jaar na 
de invoering, werden de 
Mulready postwaarde
stukken ingetrokken en 
vervangen voor envelop
pen met een ingedrukte 
postzegel. 

al eens voorgesteld om 
briefkaarten te introdu
ceren. De directie van de 
Duitse post was niet op 
het voorstel ingegaan. Ze 
vond het ongepast, dat 
berichten zonder omslag 
of envelop verstuurd 
werden. Het werd gezien 
als een inbreuk op de 
privacy van mensen. Men 
had niet gedacht, dat de 
briefkaart voorzag in een 
behoefte. In 1870 gaven 
ook Engeland, Würt
temberg en Zwitserland 
briefkaarten uit. Neder
land en Belgiè volgden 
in 1871. Het versturen van 
een briefkaart was goed
koper dan het verzenden 
van een brief. Daardoor 
werd de briefkaart in 
korte tijd heel populair, 
zeker voor korte berich
ten. Ineen tijd waarin 
nog lang niet iedereen 
een telefoon had maakte 
de briefkaart het moge
lijk om redelijk goedkoop 
en snel te communiceren. 
Tegenwoordig worden 
briefkaarten nauwelijks 
nog gebruikt. De mo
biele telefoon en internet 
hebben de briefkaart 
zo goed als overbodig 
gemaakt. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen i 
De Posthoorn is toegestaan, n 

http://www.pprc.nl
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L ^̂^̂  I L:-i^ HOLLAND-
eenkaartwaardepostzegelalopzit. poRj^uLIER TOT MEDEDELING VAN ADÏESWIJZIGING { 

Dat is handig.' Kan je hem direct op de post <ri \ 
doen. En nog leuker:je kan ze ook verzamelen: Mev'̂uw ^^ . . .Ju^ Vvü r t ^W^ .'.) 

postwaardestukken heten ze. ^ ^ ' " " . " A N 

wwmmmÊiH^m 

Wat is een postwaardestuk? 

Het zijn brieven, kaarten, pak-
ketjes en dergelijke, waarop 
geen postzegel hoeft te worden 
geplakt, omdat er al voldaan is 
aan het verzendrecht. Dus er is 
al voor betaald. Maar bij deze 

was het kennelijk te weinig, dus 
de afzender moest er nog een 
beetje bij plakken. Poftkarte, 
staat er. Dat betekent natuurlijk 
Postkarte; de Duitsers schreven 
vroeger een s die lijkt op een f. 
Dat je het maar weet. 

Ka^ï ft days, return to 
WILLETT & GRAY, 

82 W«II St., 
NEW yOBK. K. ï . 

H. P . Fook, 
Oherlbon, 
Department Oherlbon, Java 

'I WllWIIJ IHIJI 

Ook op een brief 

In mijn verzameling zitten ook 
brieven als postwaardestukken. 

zoals deze die van Amerika naar 
Indië ging, in 1903, voor - jawel! 
-1 cent. 

Een bedrukte omslag 
Vroeger kon je een tijdschrift 
of een krant doorsturen door er 
een wikkel omheen te doen. Die 

wikkels kon je bedrukt kopen, 
dan was de betaling voor het 
versturen al gedaan. 

Tbis WrapperJ3Q»y only be u.«ed for Newspapers, or for 
such documents as are allowed to be sent at the Book-rate 
of postage, and must not enclose any letter or communication 
of the nature of a letter (whether separate or othermse). 
IE this rule be infringed, the packet will be charged as a letter. 

iJ/t^ax.cX>C 
Een heleboel stempels 
Dit is een voorbedrukte kaart van 
een firma die producten verkoopt 
en ze bij je thuis bezorgt. Op de 
achterkant staat een gedrukte 
tekst en de winkelier hoefde er 
alleen maar op in te vullen, wan

neer hij de spullen verstuurde. 
Dat deed hij op 16 augustus 1897. 
Wat opvalt is, dat er een stempel 
van Paddington (een wijk in 
Londen) op staat en ook een van 
Ginneken. En dat, lieve speurneu
zen, is een wijk in Breda. 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 

POST CAKD-ffEÏIlT BEITAÖf & lEEEAI, 
(GliA.N'DID OT.EIAGNE UT ]nLÄ\DE) 

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SI 



„.„cTAUE UNIVERSELLE 

LE ADDRESS ONUY _ 

luweeltje 

Kijk nu eens goed naar dit 
briefje. Het is geschreven in 
Amerika, in Chattanooga. Het 
kaartje moest worden verstuurd 

158 

naar Indië en dat kostte in to
taal 2 cent. Dit briefje is ook nog 
via Japan naar Indië gegaan. 
Een wereldreis! 

C-C-iXy 

"tWW»»(nifj ' 'm 

[ T H I S S I D Ë O F C A R D I S F O R A D D R E S S ] 

rié 
Luchtpostbladen 09 

Deze soort hoort ook bij post-
waardestukken, want ook hier 
is de betaling al gedaan. Maar 
kennelijk was het niet genoeg, 

want er moest nog wat bij, zoals 
je ziet. Daar wordt de envelop 
alleen maar leuker van, vind ik. 

535 Garöi R<«d-D«kB.«i 
ïaisiAi, N.y. J0583 ^M. 

USA 39 
service 
Muncy order 
system 

AEROGRAMME • VIA AIRMAIL • PAR AVION 

ThcftuTjCkmfcrenccof I863,imtH(cd by IbsrmastrrGeneral RLur 
lcd,inl87i,tothcibundiiigof chclAiiversal ïbsolUiuon. 

Montgomery Blair,U.S. Pbstmaster General 1861-64 

i 
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Met vulpen of potlood 

De post voor mijn oma Storm 
van Leeuwen werd in 1915 met 
vulpen geadresseerd, maar 
de brief zelf werd met potlood 
geschreven, jij schrijft een brief 

afzBnder/0xpM/Mui-

met je Stabilo of met je balpen, 
maar nooit met potlood. Het is 
een wonder dat we de tekst nog 
zo goed kunnen lezen, vind je 
niet? 

koninklijke nederlanibe Zwemband 
isig-issa 

B R I E F K 

carte postalt 

Een verzameling over zwemmen 

Stel je nu eens voor, dat je een 
aantal albumbladen aan het 
maken bent over jouw sport: 
zwemmen. Dan kan je er goed 
een postwaardestuk bij doen 
zoals deze. Wat zijn er veel 
soorten postwaardestukken, 
valt jou dat ook op? Ik zet ze 

hier nog even op een rijtje, dat 
maakt het zoeken wat mak
kelijker: antwoordenveloppen, 
postbladen, luchtpostbladen, 
briefkaarten en adreswijzigin
gen. Ik ga op zoek, want ik mis 
er nog een paar. Doe je mee? 
Succes er meel 

(ytoeA«^ VXVK/ 
OJLMt«-



POSTSeRfPTUM 
'ÜezB' tfuuuui heftedeff/ 
ure e^tro/ tumeUckt 
aM*v postwnMrtUituk 

kuv. Jij hebt er tmft 
ook u/el ee*vf 
Uvje' i/erzAHteÜK^. 

MoMT hebje'tirwtl' eMteAMvaedtukt Oku ee*v 
1/erza.tKeUna te wAketv oi^er eetv bej^MiUL soort 
M)stunuirdestukkeH'? OCom KAMT M' 'DOM i^uveU

Jeu^dßUiteUe^iiv'pMrmeretuletvdoener eens ee*v 
ideeoty. 
3M: U beslist ee*v teak iftrzoMieißehied! 
'BeivfiUvtellstUcke^aro&t vntv 

^, jy Groeneveld 

WIST JE DAT. 
...deroadrunnerecht 
bestaat? Er is een post
zegel met daarop een 
Roadrunner. Hee, zul je 
zeggen, dat is toch die 
vogel uit de tekenfilm? 
En dat is ook zo. De echte 
levende roadrunner 
heet in het Nederlands 
"renkoekkoek". Deze 
vogel komt uitsluitend 
voor inde woestijn
achtige gebieden in 
het zuidwesten van de 
USA en in Mexico. Het 
gekke is dat deze vogel 
een vleeseter is. Hij eet 
voornamelijk slangen, 
hagedissen, insecten, 
spinnen, muizen en zo 
meer. Echt vliegen doet 
die vogel niet graag, 

New Mexico 
USA20c 

maar hij kan wel hard 
rennen. En daar hebben 
ze dan ook die tekenfilms 
van gemaakt, waar de 
(blauwe) Roadrunner 
achterna wordt gezeten 
door de hongerige wolf
achtige Wile E. Coyote. Je 
weet natuurlijk wel dat 
de snelle Roadrunner 
("miepmiep") altijd wint 
en dat de gemene Coyote 
altijd in de maling wordt 
genomen en flink op zijn 
kop krijgt. De roadrunner 
verscheen voor het eerst 
in de tekenfilm in 1949. Er 
zouden er nog 47 volgen, 
waarin de roadrunner 
wordt bedreigd door de 
gemene Coyote. Maar al
tijd wint die snelle koek

koek de wedstrijd. Ende 
coyote blijft op de blaren 
zitten. Deserie wordt wel 
eens vergeleken met de 
films van Bugs Bunny 
en die van Tom en jerry, 
allemaal met ideetjes die 
we wel eens het "katen
muisspel" noemen (zie 
ook Youtube filmpjes). 

Toon Oomens 

PO&PO GEEFT EEN GRATIS CATALOGUS WEG 

In de wereld van de filatelie is de afkorting 
PO&PO geen onbekende. Het is de naam van 
een vereniging die voluit de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken en Poststem

ANTWOORDEN PUZZEL 
DECEMBER 20II 

Dit zijn de antwoorden 
van de puzzel van 
december 2011: 
1. Kilt; 2.1974 en 1990; 3. 
1925; Jeremy Clarkson, 
Richard Hammond en 
James May; 4. Circus 
Herman Renz; 5. Rood, 
zwart en blauw; 6. Een 
krans van marretakken. 

Na loting heeft Jordi Martens uit EttenLeur 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

pelverzamelaars heet. Het is een landelijke 
vereniging die maandelijks bijeenkomt in 
Ede. Zoals de naam al aangeeft specialiseren 
de leden zich in het verzamelen van poststuk
ken en poststempels. Zij doen onderzoek naar 
allerlei zaken die daarmee te maken hebben. 
PO&PO heeft een heel interessant tijdschrift, 
De Postzak, waarin de resultaten van dat on
derzoek worden beschreven. Het is een mooi 
blad boordevol informatie. Naast De Postzak 
geeft PO&PO ook regelmatig boeken uit in een 
reeks die Posthistorische Studies heet. Er zijn 
inmiddels al 27 van deze boeken versche
nen. Ze zijn vaak het resultaat van jarenlang 
onderzoek naar aspecten uit de posthistorie. 
Verder geeft PO&PO catalogi uit over stempels 
en postwaardestukken. In 2008 verscheen 
Geuzendam's Catalogus van Postwaardestuk
ken van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 
Het IS een dik boekwerk van 352 pagina's 
waarin je alle postwaardestukken van deze 
gebieden kunt vinden met heel veel achter
grondinformatie. 
Het lidmaatschap van de vereniging is € 40 
per jaar. We zijn heel blij dat PO&PO speci
aal voor de jeugd een exemplaar van deze 
catalogus, die normaal € 45 kost, ter beschik
king heeft gesteld als prijs van een speciale 
prijsvraag. Om in aanmerking te komen 
voor deze prijs moet je de volgende vragen 
beantwoorden. Sommige antwoorden vind je 

'AM POSTSTUK 
&POSTST1 

(o5 
mimtmm^mMm 

in deze Posthoorn, voor andere antwoorden 
moet je naar de website van de vereniging 
www.poenpo.nl 
De antwoorden stuur je in een envelop naar 
de redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 
1,1447 PT Purmerend. Alleen enveloppen met 
geldige EURO gelegenheidszegels komen 
in aanmerking voor de prijs. Je mag zoveel 
enveloppen insturen als je wilt. Je antwoorden 
moeten voor 15 mei bij ons binnen zijn. 

VRAGEN UIT DE POSTHOORN 
1. Welk land gaf de eerste briefkaarten uit? 
2. In welk jaar gaf Nederland de eerste 

briefkaarten uit? 
3. Wie werd er afgebeeld op de Mulready 

enveloppen? 
ti. Wie stelde er in 1865 voor om briefkaarten 

te introduceren? 
5. Voor hoeveel cent kon je in 1905 een 

postwaardestuk van Nederlands Indië 
naar de Verenigde Staten sturen? 

6. Waar gebruikte men een bedrukte omslag 
voor? 

VRAGEN VAN DE PO&PO SITE 
7. In welk jaar werd Po&Po opgericht? 
8. Hoeveel leden heeft Po&Po? 

'^ Meer dan 1500 jongens 
•■''» en meisjes gingen je 

voor! 
De postzegeiclub van 

JFN op internet: de 
StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

http://www.po-en-po.nl
http://www.stampkids.org


MAXIMA 
Samenstelling
Edward Froon 
Email f2hedwardfroon@hetnet.nl 

NIEUWE OOGST NEDERLAND 2011 III 

Afgelopen jaar zijn we in 
deze rubriek met de nieu
we maximumkaarten van 
2on niet verder gekomen 
dan de uitgiftes t/m de 
jubileumzegels van begin 
mei. We zullen de 'schade' 
snel inhalen met aandacht 
voor de uitgiften nadien 
t/m het derde kwartaal. 
Als eerste de Unicefzegels 
t.g.v. de 65e verjaardag 
van deze VNorganisatie 
met op de tabs aange
geven de verschillende 
rechten van het Kind. Dit 
lerende kind (afb. 1) met 
de wereldbol haar recht op 
onderwijs komt goed uit 
en ze kijkt er ook nog vro
lijk bij. Dit geldt ook voor 
het bellenblazende kind 
(afb. 2) m zijn normale rol 
en zijn recht op spel en 
ontspanning. 
In de serie Grenzeloos 
Nederland nu aandacht 
voor ZuidAfrika met de 
contouren van de vijf 
grootste dieren die daar 
leven, de Big Five. Hiervan 
is de leeuw de koning der 
dieren (afb. 3), waarbij ge
bruik kon worden gemaakt 
van de zeer uitgebreide 
reeks prentbriefkaarten 
uit het Koninklijk Instituut 
voor Natuurwetenschap
pen in Brussel. Stempeling 
Amsterdam, de vestigings
plaats van de bekendste 
dierentuin van ons land, 
Artis. 

De 100jaar oude Bond 
Heemschut werd bedacht 
met zes verschillende post
zegels, gewijd aan haar 
werk voor de bescherming 
van oude en nieuwe mo
nument. De zes afgebeelde 
objecten op het velletje 
van tien zijn behouden 
gebleven, dankzij het werk 
van de Bond. Na een res
tauratie van tien jaar is het 
kasteel Amerongen weer 

^ * heropen d in 2011; de kaart 
, J j j j van de locale DA drogist 
■ j " ^ (afb. 4) was best pas
Q | o send bij het zegelbeeld. 

■ i j j j ^ H ierop staan zowel de 
^ V « omringende slotgracht, de 
^SZ'Z hoektoren, de poort en het 
I J L . s kasteel afgebeeld. Afb. 5 is 
. . . geheel anders en toont de 
1 nO 'oen nog vervallen trico

tagefabriek"Wilhelmina" 
in Winterswijk m het jaar 
2000. Door de sloop van 
veel textielfabrieken elders 
is het behouden gebleven 

en inmiddels verbouwd 
tot appartementen en een 
expositieruimte, jongere 
bouwkunst is verder rijk 
vertegenwoordigd met 
de markante Amerikaanse 
Ambassade in Den Haag 
van de Hongaars/Ameri
kaanse architect Marcel 
Breuer die ook de Bijenkorf 
in Rotterdam ontwierp. 
Verrassend was dat er ook 
oude prentbriefkaarten 
van bestaan (afb. 6). 

Van het gelegenheids
stempel van de postze
geltentoonstelling de 
Filafair (afb. 7) kon nog de 
maximumkaart (afb. 8) 
gemaakt worden met de 
provinciezegel van 2002 
en de prentbrief kaart met 
het Brabants bont, ofwel 
de vlag van de provincie 
Noord Brabant met de 6 x 
4 rood witte vlakken. Zeer 
mooi is de gelegenheids
stempel (afb. 9) die Ver
eniging voor Kinderpost
zegels en Maximafilie van 
PostNL mocht aanvragen 
bij de serie Circus Herman 
Renz. Zie ook de beschrij
ving in de stempelrubriek 
van Kees Verhulst op pag. 
755 in het novembernum
mer. Met het stempel en 
met originele kaarten van 
het 100 jaar oude circus 
naar oude affiches zijn de 
maximumkaarten (afb. 
10,11) gemaakt met de 
olifanten en de slangenbe
zweerder. 

Tenslotte nog een kaart 
met een zegel uit het nieu
we basisassortiment van 
PostNL, waarin de nadruk 
op groen en milieu gelegd 
is. De rijk beschilderde 
VWbus (afb. 12) sluit goed 
aan bij de rijk beschreven 
'elektrische' VWbus van 
de postzegel. 
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NIEUW BIJ De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Collect Club in Groningen, via de 
Onlinewinkel op www.postnl.nl/collectclub. 
De geldigheidstermijn is onbepaald. 

DA'S TOCH EEN KAART 
WAARD 

Van 26 maart tot 16 april 
2012 houdt de winkelbran
che de actie 'Gratis post
zegels'. Wie dan voor 5 
wenskaarten koopt op een 
van de verkooppunten, 
krijgt een gratis velletje 
met drie bijzondere post
zegels. Het ontwerp van 
het postzegelvel 'Voor jou, 
van mij...' werd gemaakt 
door grafisch ontwerper 
en illustrator Marenthe 
Otten uit Den Haag. 
Samen met initiatiefne
mer Stichting Wenskaart 
Nederland wil PostNL het 
persoonlijk contact met 
geschreven wenskaarten 
stimuleren. De winkelactie 
Gratis Postzegels hoort 
bij 'Da's toch een kaart 
waard!' 
Naast het postzegelvel met 
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26 maart 2012 

drie dezelfde postzegels, 
verschijnen er ook een 
postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 
Het postzegelvel bevat 
drie dezelfde postzegels 
'1' met Nederland 2012. Op 
elk van de drie postzegels 
staat een gestileerde 

postduif, omgeven door 
flora m roze, geel en zwart 
met bovenaan 'Voor jou, 
van mij...' 
Het postzegelvel krijgt 
een speciale QRcode mee 
waarmee het vanaf een 
smartphone mogelijk is 
een app te downloaden 

VOUCHER 

Het Grachtenhuis is a 
great start to your visit 
to Amsterdam. It's a 3D 
multimedia experience 
explaining the planning 
and construction of 
the city's canals. Het 
Grachtenhuis will make you 
love Amsterdam even more! 

Buy tickets online: 
www.hetgrachtenhuis.nl 

This voudvrgive^yoii a io% 
discount on purchüscjrom thegifi 
shop at Hct Grachtónhuis. 
Valid until 30 November 2012. 

van de Stichting Wens
kaart Nederland met aller
lei achtergrondinformatie 
over de campagne en het 
schrijven van kaarten. 
Een "mooi vervolg", zo 
omschrijft Marenthe Otten 
de opdracht om de post
zegels voor Da's toch een 
kaart waard! te ontwer
pen. Eerder ontwierp ze de 
paddenstoelpostzegels uit 
2008, ter gelegenheid van 
het 100jarig bestaan van 
Nederlandse Mycologische 
Vereniging. 

EUROPAPOSTZEGELS 

Europazegels/Neder
landzegels 2012 heeft 
als thema het water van 
Amsterdam, symbool 
'Nederland waterland'. Op 
de postzegels wordt de 
rijkdom en de stedenbouw
kundige ontwikkeling van 
Amsterdam gedomineerd 
door de grachtengordel, 
Amstel (Europazegels, I) en 
het Oosterdok (Nederland
zegels). 

De velletjes Nederlandze
gels 2012 en Europazegels 
2012 bevatten elk drie maal 
twee unieke postzegels 
Nederland i en Europa i. De 

postzegels komen 26 maart 
uit. Naast de twee postze
gelvellen, verschijnen er 
ook twee postzegelmapjes 
en twee eerstedagenvelop
pen. Op het velletje Ne
derlandzegels 2012 prijken 
het Scheepvaartmuseum 
aan het Oosterdok (met 
VOCschip Amsterdam) 
en het Muziekgebouw aan 
't Ij (met cruiseschip MSC 
Lirica). 
Op het velletje Europa
zegels 2012 staat het 
lyeeeuwse schilderij De 
bocht van de Herengracht 
van Gerrit Berckheyde en 
de Magere Brug over de 
Amstel. 
De grafische vorm van de 

HET UITGIFTE
PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
EERSTE HALFIAAR 
2012: 

26 maart 
• Europapostzegels Visit 
• Nederlandpostzegels 
Visit 

• Da's toch een kaart 
waard! 

23 april 
• Het Nederlandse Open

luchtmuseum 

2iinei 
• jubileumpostzegels 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 dejaarcol

lectie Nederlandse Postzegels 
2012. Het programma is onder 
voorbehoud van wijzigingen. 

COUPON 

Het Crachtenhm<; is dé 
entree tot de Amsterdamse 
grachten. Maak in de 
multimediale, interactieve 
tentoonstelling kennis 
met een van de beste 
stadsuitbreidingsprojecten 
ter wereld: de i7eeeuwse 
grachtengordel. 

Koop uw tickets online: 
www.hetgrachtenhuis.nl 

ßi; mkwnng vun deze coupon krijgt 
tl 10% koning op uw fldiiltopeii m de 
jnuseumwmkel van Het Grdchlcnhuis 
GeUigt/tn ïo november 2012 
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beelden is afgeleid van 
de knikvormige Amster
damse grachtengordel. 
Op verschillende manieren 
spiegelt de stad zich in het 
water. Erachter loopt een 
typografische band met het 
Normaal Amsterdams Peil. 
Bij de postzegel van het 
Muziekgebouw aan 't I) is 
een pellschaal toegevoegd 
met de kenmerkende maat
verdeling van het NAP De 

horizon van de typogra
fische band op deze foto 
staat precies op de marke
ring van 0,4 meter onder 
NAP, het streefpeil voor de 
waterstand m Amsterdam. 
Door het velletje te scannen 
met een mobiele telefoon, 
wordt het lied Aan de 
Amsterdamse grachten af
gespeeld. Op ieder velletje 
is een voucher meegedrukt 
waarmee men to procent 

korting krijgt in de winkel 
van het net heropende 
museum Het Grachtenhuis 
m Amsterdam. 
"Amsterdam is mijn stad", 
zegt grafisch ontwerper 
Michael Snitker, die vanuit 
zijn studio uitzicht heeft op 
het water van het Singel. 
"Ik heb niet lang hoeven na 
te denken om ja te zeggen 
tegen de opdracht om deze 
uitgifte te maken." 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeeiantlaan 11 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 
Fax 030 2800128 
Internet www knhfnl 
E mail knbf@knbfnl 

Schriftelijke corrcspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Boiidsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter 
VT)M Coenen 
Telefoon ot68 472029 
E mail vcoer)en@knbf nl 

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

Penningmeester 
S Tum 
Telefoon 0598 626447 
E mail stuirx^knbfnl 

Veren igmgszaken 
Vicevoorzitter 8 Mol 
Telefoon 0345 613002 
E mail bmol@knbf nl 

Evenementen 
P Walraven 
Telefoon 033 4806816 
E mail pwalraven@knbf nt 

Algemene Zaken 
i R) Greitemann 
Telefoon 030 2694290 
E mail jgreitemann(S>knbf nl 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken 
Sj Bangma 
Telefoon otSy 611542 
E mail sbangma@knbf n{ 

Communicatie 
) R Lumge 
Telefoon 0162 517101 
E mail rlumg€@knbf nl 

Coördinator luryzaken 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045 54162̂ ,5 
E mail albert haan@home nl 

Webmaster KNBFsite 
(www knbf nl) 
) Boon 
E maii webmaster@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
j) M P eters 
Telefoon 071 5761726 
Materiaalcommissa ris 
Th A E Knicse 
Langest raat 7t 
2312 SL Leiden 
E mail e kniese@planet nl 

Bondsbibliotheek 
B bliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023 5353624 
E ma I ehrt weevers(S>upcmai{ nl 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
E mail bibliotheek(S)knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 UUT 
Op zaterdagen 
5 mei 6 oktober 
en 1 december 2012 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus (j034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW variBeekum 
Keurzendingen s v p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsd enst 
H Veen 
2C Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079 3611910 
E mail bondskeuringsdienst@planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

WAAROM MEEDOEN AAN EEN TENTOONSTELLING? 

Het bezoek aan een 
postzegeltentoonstellmg 
brengt verzamelaars soms 
op het idee zelf een keer 
meedoen Want voor veel 
verzamelaars is het mee
doen aan een tentoonstel
ling een uitdaging Deze 
uitdaging is aanleiding 
de eigen verzameling 
eens kritisch te bezien 
Meedoen betekent, dat de 
kennis over het tentoon 
te stellen gebied wordt 
verbreed en de verzame
ling verder kan worden 
gecompleteerd Dit levert 
weer een zoektocht op 
naar n leuwe, betere en 
interessantere stukken 
Kortom, tentoonstellen 
IS een stimulans voor het 
eigen verzamelplezier 
Een aantal verzamelaars 
vindt deelname aan 
tentoonstellingen een 
nadeel De inzending 
wordt beoordeeld' Er zi)n 
heel goede filatelisten, die 
het risico van een minder 
goede beoordeling met 
aandurven, die moeite 
hebben met  al of n iet 
terechte  kritiek op hun 
verzameling Daarom doen 
ze niet mee Maar ook deze 
verzamelaars gaan, zoals 
alle echte liefhebbers, 
graag naar een tentoon
stelling om te zien hoe 
anderen het doen en met 
goede ideeën en gedach
ten naar huis te gaan En 
misschien veranderen ze 

van gedachten als ze eens 
een gesprek hebben met 
een van de juryleden 
Een ander probleem is 
de financiële kant van de 
zaak Veel verzamelaars 
komen op een bepaald 
moment tot de conclusie 
dat het financieel met 
haalbaar blijkt dat al
lerlaatste, zo gewenste, 
zo broodnodige stuk aan 
te schaffen Het is of te 
duur, of met te krijgen 
Toch mag deelnemen met 
een fraaie verzameling, 
waar alleen dat laatste, 
peperdure topstuk aan 
ontbreekt, hierdoor niet 
worden belemmerd Een 
verzameling kan gewel
dig zijn, ook zonder dat 
onhaalbare stuk 
Uitgangspunt voor 
deelname is dat men, als 
men een goed resultaat wil 
behalen, wel iets bijzon
ders moet laten zien Dat 
IS de inzender eigenlijk 
wel aan de bezoekers 
verschuldigd Bezoekers 
van tentoonstellingen ko
men met om heel veel van 
hetzelfde te zien of om een 
verzameling te zien die 
ze zelf thuis ook hebben 
liggen Liefhebbers willen 
iets speciaals zien, iets 
moois, iets bijzonders 
Hoe dan ook, tentoonstel
len vraagt inspanning 
Moeite, geld, het vergaren 
van de nodige kennis 
Zeker is, dat niets zeker is 
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Niemand weet van tevoren 
dat zijn of haar inzen
ding in de prijzen valt 
Natuurlijk zijn kwaliteit 
en schoonheid bepalende 
factoren Het komt zelden 
voor dat een jury daarmee 
geen rekening houdt 
Stukken die m slechte staat 
zijn, kunnen een nega
tieve invloed hebben op 
de totale waardering Maar 
zeldzame stukken, die niet 
onberispelijk zijn, kunnen 
met een juiste iDeschrijving, 
zeker positief worden 
gewaardeerd Denk maar 
eens aan poststukken die 
beschadigd zijn bijeen 
ongeluk met een vlieg
tuig Als een inzending 
wordt beoordeeld, is het 
belangrijk te horen wat de 
motivering is waardoor een 
inzending een bepaalde 
waardering heeft gekre
gen Of de waardering 
meevalt of tegenvalt, het is 
zeer verhelderend te horen 
hoe anderen, m dit geval 
deskundigen, de inzending 

WORD LID VAN EEN GESPECIAUSEERDE VERENIGING... 

De KNBF kent een relatief 
groot aantal gespeciali
seerde verenigingen en 
studiegroepen In het vo
rige nummer van Filatelie 
kon u kennismaken met 
gespecialiseerde vereni
gingen die zich richten op 
bepaalde landen of gebie
den Maar er bestaan nog 
andere specialisaties m de 
wereld van de filatelie 
Bent u bijvoorbeeld 
geïnteresseerd m het 
verzamelen van brieven 
die met speciale of eerste 
vluchten vervoerd zijn, 
of met de geschiedenis 
van de luchtpost m het 
algemeen (aerofilatelie)' 
Zoekt u luchtpostbrieven, 
luchtpostzegels of Cinda
rella's met betrekking tot 
luchtvaart' 'De Vliegende 

Hollander' is de vereniging 
voor verzamelaars van 
luchtpost, luchtpostzegels, 
speciale stempels, logo's, 
semi officiële postzegels, 
postale documenten, 
foto's, enzovoorts Opge
richt op 1 januari 1936 is het 
de grootste Nederlandse 
vereniging op het gebied 
van luchtpost 
Maar ook als thematische 
verzamelaar kan men 
terecht bij een vereniging 
De NVTF IS de grootste en 
enige algemene vereni
ging voor de thematische 
filatelie in Nederland 
Thematische filatelie is het 
verzamelen van postzegels 
en poststukken over een 
bepaald, zelf te kiezen, 
onderwerp In een thema
tische verzameling wordt 

het thema behandeld net 
als in een boek Gaat het 
bijvoorbeeld over een dier 
dan komen onder andere 
aan de orde geboorte, 
levenswijze, voeding, 
"huisvesting" (vogelnest), 
"familieleden" (verwante 
soorten) e d Dit verhaal 
wordt verteld aan de hand 
van poststukken en korte 
teksten Poststukken zijn 
naast postzegels bijvoor
beeld postzegelboekjes, 
briefkaarten, poststempels 
en telegrammen 
Zoekt u nog gerichter? Kijk 
dan eens op de website 
van de KNBF onder vereni
gingen U vindt er vast een 
vereniging of studiegroep 
die u aanspreekt' 

zien en beoordelen Voor 
de inzender een leermo
ment en een kans om voor 
een volgende inzending de 
collectie aan te passen En, 
het IS zoals bij de Olympi
sche Spelen, deelnemen is 
belangrijker dan winnen, 
alhoewel iedereen toch 
graag wint Bij deelname 
wmt de filatelie altijd 

FILAMANIFESTATIE 2012 
PURMEREND 
Op 21 en 22 april wordt 
m het Jan van Egmond 
Lyceum, Hoornselaan m 
Purmerend een wedstrijd 
(categorie 3) en propa
ganda tentoonstelling ge
organiseerd met ongeveer 
200 kaders De openings
tijden zijn op zaterdag van 
1018 uur en op zondag 
van 1016 uur 

PROPHIL 2012 
Filatelistenverenigmg De 
Helmveste, Helmond en 
Omstreken organiseert 
een lustrum tentoonstel
ling op 3 en 4 november 
2012 in Gebouw De 
Fonkel, Prins Karelstraat 
123 in Helmond De ten
toonstelling zal ongeveer 
200 kaders omvatten 
en wordt ingedeeld m 
wedstrijdklasse categorie 
3, eenkader inzendingen 
voor gevorderden en voor 
beginners, open klasse, 
jeugd en propaganda 
Er IS geen kadergeld 
verschuldigd Aanmelden 
kan tot en met 31 juli 2012 
BIJ de aanmelding is een 
kopie van het plan van 
de inzending en korte 
omschrijving ten behoeve 
van de catalogus vereist 
Informatie en aanmelden 
Secretariaat Tentoonstel
ImgscommissieC A van 
den BroekVerbeek, Anne
cyhof 1, 5627 DJ Eindhoven 
tel 040 2427073 of 06 
24734756 



POSTWAARDESTUKKEN, U VERZAMELT ZE TOCH OOK? 

Er zijn verzamelaars die 
zich uitsluitend richten op 
postwaardestukken. Zij 
maken daarvan soms een 
diepgaande studie. Maar 
postwaardestukken kun
nen ook erg goed worden 
gebruikt als documentatie. 
De afgebeelde briefkaart 
van 3 cent werd op 15 
augustus 1940 verzonden 
door Dr. A.M. Benders uit 
Maurik naar de heer J.P. 
Traanberg te Haarlem. 
Beide heren zijn bekend 
als verwoede verzamelaars 
van postwaardestukken en 
stempelafdrukken. Want 
wat IS het bijzondere aan 
deze kaart? De afdrukken 
van het dagtekeningstem
pel Rietmolen (Gid.), het 
model kortebalk, werd op 
15 augustus 1940 voor het 
eerst gebruikt. Daarvóór 
werd de plaats De Rietmo
len of Rietmole genoemd, 
maar in een dienstorder 
van de PTT werd aange

De interesse voor het 
verzamelen van post
waardestukken naast de 
collectie postzegels van 
een bepaald land wordt 
steeds groter. Maar vele 
verzamelaars aarzelen 
nog om hun collectie met 
postwaardestukken uit te 
breiden. En toch is het best 
voor de hand liggend om 
postwaardestukken erbij te 
nemen. Postwaardestukken 
zijn enveloppen, briefkaar
ten, adreswijzigmgkaarten 
(ook wel verhuiskaarten 
genoemd), krantenband
jes, luchtpostbladen en 
dergelijke, door de post
dienst voorzien van een 
f ran keerwaarde in de druk
gang. Deze f ran keerwaarde 
kan een bestaande post
zegel zijn, maar ook een 
geheel nieuw ontwerp. Net 
als in de postzegels komt 
het woord NEDERLAND in de 
afbeeldingvoor alsmede de 
frankeerwaarde. 

V 

■0.0. H.366 van 7 .\ugustus 1940: ^ijzi{;i!ig 
kantoornaam Rietmole. 

1. Ie benaraine van het hulp l t t . ' 'Pietmole" i t 
n ie t geheel in overeenstemjäng met die van de 
p l a a t s , waarin het hulpkt i s gelegen. De schr i j f 
wijze voor den plaatsnaam i s nl " l ie tmolen" . 

2 . Dienovereenkomstig Y^ordt de naain van het 
hulpkt gewijzigd; deze zal derhalve voortaan 
lu iden: "Rietmolen". 

kondigd, dat dit voortaan 
Rietmolen moest zijn. De 
betreffende dienstorder is 
door Benders achter op de 
kaart vermeld. 
Verder komt een afdruk 
voor van het kantoor
naamstempel RIETMOLEN 
(Gid.) en een afdruk van 
het dubbele kantoornaam
stempel RIETMOLEN/EN
SCHEDE. De kantoorhouder 
van het hulppostkantoor 
was zo vriendelijk om die 
twee extra stempelafdruk
ken te plaatsen. Waar het 
dubbele kantoornaam
stempel voor diende? De 
hulppostkantoren werden 
vanaf maart 1929 in de 
gelegenheid gesteld om 
zelf aangeboden postwis
sels af te handelen in plaats 
van deze ter behandel ing 
door te zenden naar het 
hoofdpostkantoor. Ten 
behoeve van de verwerking 
van de postwissels werden 
nieuwe administratieve 

stempels vervaardigd. Af
drukken van deze stempels 
werden aangebracht in het 
gedeelte linksonder van 
de postwissel in het vakje 
aangeduid met 'kantoor 
van storting'. De tweerege
lige kantoornaamstempels 
hadden op de bovenste 
regel de naam van het 
hulppostkantoor en op de 
onderste regel de naam 
van het hoofdpostkantoor 
waaronder het hulppost
kantoor ressorteerde. In 
1967 werden de dubbele 
naamstempels afgeschaft. 
Afdrukken van de dubbele 
naamstempels komt men 
soms tegen op postzegels, 
ook al zijn deze stempels 
daar nooit voor bedoeld 
geweest. 
Overigens was het tarief 
voor briefkaarten vanaf 1 
april 1939 tot en met 19 au
gustus 1940 3 cent. Dus de 
extra postzegel van 1 cent 
was niet nodig. Een mooi 
stukje maakwerk maar 
zeker bruikbaar als docu

RIETMOL£N 
ENSCHEDE 

}'et vr . éroeten , 

AK. 

RIETMOLEN 
(Gid.) 

A. M. BENDERS 
Ai.ts 

M A U R I K . 

mentatie in een verzame
ling postwaardestukken, 
de geschiedenis van het 
hulppostkantoor of afdruk
ken van poststempels. 
Wilt u meer weten over het 
verzamelen van post
waardestukken? Kijk dan 
eens op de website van de 
vereniging Po&Po (www. 
poenpo.nl). De Neder
landse Vereniging van 
Poststukken en Poststem
pelverzamelaars is in 1946 
opgericht, na de fusie van 
de Nederlandse Vereniging 
van Poststukkenverzame
laars en de Nederlandse 
Vereniging van Poststem
pelverzamelaars. 
Po&Po stelt zich ten doel: 
Het bevorderen van de 
kennis en het verzamelen 
van poststukken, postale 
afstempelingen en filatelis
tische zaken, die buiten de 
algemene aandacht vallen 
alsmede de bestudering 
van de postgeschiedenis. 
En uiteraard van de post
waardestukken! 

BEIEFEA, 

UAfi.tL /PSluU^.. 

EXPOSITIE VAN WESTUNDS MOOISTE POSTZEGELS 

Op vrijdagmiddag 16 
maart wordt om 16 uur in 
een unieke samenwerking 
tussen de kwekers van de 
oranje paprika en Post
zegelvereniging Monster 
bij de start van het oranje 
paprika seizoen 2012 de 
vijfde postzegel in de serie 
'Westland Mooiste' de 
'Oranje Paprika' officieel 
gepresenteerd in aanwe

zigheid van burgemeester 
J. van der Tak van ge
meente Westland. De fees
telijkheden vinden plaats 

in het bedrijf van oranje 
paprikakweker Zwingrow 
aan het Poeldijksepad 14b, 
2675CLHonselersdijk. In 
het bedrijf is een kleine 
expositie ingericht van 
Westlands mooiste post
zegels. In deze presentatie 
zijn de producten die op 
deze postzegels staan en 
de bedrijven die heb
ben meegewerkt aan het 

CONTACT MET MEDEVERZAMELAARS 

Wilt u in contact komen met 
medeverzamelaars? Heeft u 
vragen over een postzegel 
waar u het antwoord niet 
op weet ? Bent u op zoek 
naar inspiratie over een 
verzamelgebied ? 
Met behulp van de website 
van de KNBF (www.knbf. 
nl) kunt u via het Forum in 
contact komen met mede
verzamelaars. Dit vanuit 
de filosofie dat verzame

laars elkaar prima kunnen 
helpen met het uitzoeken 
van vraagstukken, het 
delen van nieuwtjes etc. 
Het Forum is echter niet be
doeld om postzegels voor 
de verkoop aan te bieden. 
Chatten op het Forum is 
alleen mogelijk voor leden 
van de bij de KNBF aange
sloten verenigingen. 
Voor inspiratie kunt het on
derdeel Websites bezoeken. 

Indien u zelf een website 
heeft die u opgenomen wilt 
hebben of u weet een web
site die tevens interessant 
kan zijn voor medeverza
melaars, schroom dan niet 
deze bij het Bondsbureau 
van de KNBF aan te melden 
(zie onderdeel Contact 
KNBF). Websites die alleen 
voor de verkoop van post
zegels dienen worden niet 
opgenomen. 

tot stand komen van de 
schitterende postzegels 
ook aanwezig. Verder is 
Postzegelblog, het digitale 
postzegelmagazine, pre
sent om direct na de offici
ële presentatie het nieuws 

digitaal wereldkundig te 
maken. Nadere informatie: 
Postzegelvereniging 
Monster, 
N.J. (Klaas) Keijzer, email: 
nkeijzer@kabelfoon.nl, 
tel : 0174241740. 

POSTEX 2012 

De komende Postex postze
gelshow zal worden gehou
den op 19,20 en 21 oktober 
2012 in de Americahal, Laan 
van Erica 55 te Apeldoorn. 
De openingstijden zijn op 
vrijdag en zaterdag van 
1017 tiLif en op zondag 
van 1016 uur. De toegang 
bedraagt € 5 per persoon, 
junioren tot 16 jaar hebben 
gratis toegang. Op vertoon 
van de nieuwe bondspas 
krijgt de bezoeker € 1 kor
ting en bedraagt de entree 
€ 4. Naast de postzegel
tentoonstelling zal ook 
dit jaar weer een aantal 

gespecialiseerde vereni
gingen aanwezig zijn met 
hun promotiestand. Enkele 
jubilerende verenigingen 
zullen zich presenteren. 
Verder zijn ook dit jaar 
weer postzegel handelaren 
uitgenodigd om deel te ne
men en zij zullen dan ook in 
ruime getale aanwezig zijn. 
PostNL heeft een promotie
stand, waar de verzamelaar 
zijn of haar collectie kan 
aanvullen met de meest 
recente uitgiften. 

Leen Louwerse 

file:///ugustus
http://www.knbf
mailto:nkeijzer@kabelfoon.nl
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Australië 
Technologie: toen en nu 
De technologische revo
lutie in de 21e eeuw raakt 
bijna iedereen. Voorbeel
den van de ontwikkeling 
worden geïllustreerd op 
een vijftal 60-centpost-
zegels: telefoon, koelkast, 
televisie, muziek en na
vigatie. De vijf zegels zijn 
sinds 7 februari ook per 
tien verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. Twintig 
boekjes samen zijn te koop 
alschequebook. 

Openbaar vervoer in 
hoofdsteden 
De befaamde 0-Bahnbus 
in Adelaide, de veerboot 
in Sydney, de treinen 
in Perth, de trams in 
Melbourne en tenslotte de 
dubbeldekstrein in Syndey 
zijn te bewonderen op een 
op 2r februari uitgekomen 
serie postzegels. Ze zijn 
ook te koop in een boekje. 
Het bevat tweemaal de 
vijf 60-centzegels. Een 
chequebook ontbreekt 
weer niet. Daarnaast is er 
ook een prestigeboekje 
verkrijgbaar. Met veel 
informatie in woord en 
beeld van de verschillende 
transportsystemen. 

België 
2011 
De kerstboekjes van België 
vergat ik in één van de 
vorige nummers te ver
melden. Gelukkig stonden 
ze wel in 'Verzamelgebied 
België'in dit blad van 
december. De uitgifte
datum was 2 november 
en ze bevatten waarden 
van 1 (61c, inmiddels 65c) 
en 1 internationaal (93c, 
inmiddels 99c). Afgebeeld 
zijn kindertekeningen. In 
datzelfde jaar blijkt een 
drietal boekjes herdrukt 
te zijn op FSC-papier. 
Het gaat om boekjes met 
bloemenzegels: Afrikaan
tje, petunia en tulp (lilac 
wonder). Onder UV-licht is 
het verschil duidelijk. De 
originele boekjes lichten 
roze op, de herdruk blauw. 

De verbeelding aan de 
macht 
Met de reeks 'Fabelwezens' 
tovert de Belgische post 
ons een fantasiewereld vol 
merkwaardige schepsels 
voor: zeemeermin, weer
wolf, eenhoorn, draak, 
Amphiptere (draakachtige 

slang), gevleugeld paard, 
centaur, griffioen, harpij 
(gevleugelde vrouw) 
en sfinx. De tien zegels 
hebben de waarde 1 voor 
binnenlandse post (65c) 
en zijn uitsluitend in een 
boekje verkrijgbaar/ 

Men schrok in China overi
gens wel van het ontwerp 
van dit jaar. De draak op 
de postzegel komt nogal 
intimiderend over en zou 
een verkeerde boodschap 
af kunnen geven. 

Kaftje van het Belgische hoekje 

Schrijf elkaar 
De uitgifte 'Schrijf elkaar' 
die tijdig voor Valen
tijnsdag op 13 februari 
verscheen, heeft als thema 
de kalligrafie. De vijf 
zegels geven voorbeelden 
van Latijnse, Arabische, 
Chinese, Hindi en Griekse 
kalligrafie. Ze zijn bestemd 
voor post buiten Europa 
(€ 1.19) en alleen verkrijg
baar in een boekje. Prijs 
van het boekje is € 5.95. 

van het Feest van de Postzegel 
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lien fabelwezens in een Belgisch 
boekje 

China 
Jaar van de draak 
Volgens de Chinese kalen
der begon het nieuwe jaar 
op 23 januari. Traditiege
trouw verscheen er daar
om enkele weken eerder 
(op 5 januari) een boekje 
met Nieuwjaarszegels. Het 
bevat tien postzegels van 
120 fen. 

De angstaanjagende draak op de 
chinese postzegel Ook Neder

landse media berichtten erover 

Finland 
Future City 
Finland vierde de positie 
van Helsinki als World 
Design Capital onder meer 
met de uitgifte van een 
postzegelboekje. De zegels 
in het boekje zijn het 
resultaat van een compe
titie m het ontwerpen van 
postzegels met als thema 
de stad van de toekomst. 
Het boekje verscheen op 
23 januari en bevat acht 
eersteklaszegels(75c). De 
oplage bedraagt 400.000 
boekjes. 

Helene Schjerfbeck 
Het is dit jaar 150 jaar gele
den dat de artieste Helene 
Schjerfbeck werd geboren. 
Ter gelegenheid van deze 
verjaardag verscheen op 
23 januari een boekje met 
vier zelfklevende postze
gels met afbeeldingen van 
enkele bekende schilde
rijen (o.a. een zelfportret) 
en een litho. Ook nu weer 
eersteklaszegels. Oplage is 
350.000 boekjes. 

Vier werken van Helene Schjerf
beck in een boekje 

Frankrijk 
Zeg het met bloemen! 
Aronskelk, tulp, roos, 
viooltje, akkerviool. 

lelietje-van-dalen, iris, 
dahlia, klaproos, pioen, 
margriet en anjer, het hele 
spul is te vinden in een 
op 13 februari verschenen 
Frans postzegelboekje. En 
bij elke bloemsoort hoort 
een bepaalde associatie. 
Aronskelk (toewijding), 
tulp (liefde), roos (passie), 
enz. Ze staan op de zegels 
vermeld, zodat de post 
gefrankeerd met dit soort 
zegels wel een 'bood
schap' belooft. De twaalf 
zegels zijn voor gewone 
binnenlandse post en 
kosten elk € 0.60. 

choreografie te pas komt. 
De vier postzegels, elk van 
55c, zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het bevat 
tweemaal de serie. 

Israël 
Herdruk vlagboekje 
Van het op 12 april 2011 
verschenen boekje met 
20 vlagzegels kwam in 
december een herdruk uit. 
Herdrukken zijn in Israël 
niet moeilijk te herken
nen. De eerste druk heeft 
op de kaft één menora, de 
tweede twee, enz. De me
nora is een zevenarmige 
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Achterzijde van het nieuwe vlaggenboekje. Rechtsboven de twee menora's 

Ierland 
Huwelijk 
Het jaarlijkse boekje met 
huwelijkszegels verscheen 
op 19 januari. Het bevat 
tien postzegels van 55c 
met als afbeelding een 
meen kus verzonken 
bruidspaar met op de 
achtergrond een klassieke 
bruidsauto. 

Zowel boekje als postzegel hebben 
dezelfde afbeelding 

Wenszegels 
Ook die worden jaarlijks 
vernieuwd. Twee ver
schillende 55-centzegels 
(cadeau in verpakking, 
kaarsjes voor op de taart) 
verschenen op 26 janu
ari. Ze zijn verkrijgbaar in 
boekjes van 10. 

Hedendaagse kunsten: 
de dans 
Op vier op 22 maart te ver
schijnen postzegels komen 
enkele vooraanstaande 
dansgroepen voor het 
voetlicht. Ze beoefenen de 
moderne danskunst, een 
erg persoonlijke vorm van 
expressie, waarbij weinig 

kandelaar, het symbool 
voor het jodendom. 
De kaftbedrukking is dit 
keer ook verschillend. Bij 
de eerste druk stond het 
volkslied van Israël, de 
HaTikva, op de kaft. Bij de 
tweede een gedeelte uit 
de onafhankelijkheidsver
klaring. 

Nieuw-Zeeland 
Lake Rotorua 
Omdat de tarieven voor 
post naar het buitenland 
zijn gestegen, moest er 
een waarde van $ 2.40 
komen in de permanente 
landschapsserie. Gekozen 
werd voor het Rotorua-
meer op het Noorderei
land. 
Dezegel is ook per vijf in 
een postzegelboekje ver
krijgbaar. Uitgiftedatum is 
1 februari. 

Kaftje van het nieuwe landschaps
boekje van Nieuw-Zeeland 



Hartstichting, postzegels 
of labels? 
Er verscheen dit jaar 
ook een boekje met tien 
persoonlijke zegels van 
6oc. De koper betaalt 
bovendien $1 extra voor 
de Nieuw-Zeelandse hart
stichting. 
In weerwil van het woord 
'stamps' op de kaft van het 
boekje (anders koopt nie
mand ze), noemt de post 
ze labels. Ze bevatte ook 
niet de landsnaam New 
Zealand, noch het varen
tekentje en een jaartal. Er 
IS ook geen uitgiftedatum 
vastgesteld. Men houdt 
het reguliere postzegel
programma stikt geschei
den van de persoonlijke 
producten. Zou misschien 
in Nederland ook wat 
duidelijker mogen... 

wapens van de autonome 
gebieden, dit jaar - op 2 
januari - startte men met 
monumentale bogen en 
poorten. Het boekje bevat 
acht zelfklevende zegels 
met de vermelding A 
(= 36c). 

Tsjechië 
Postzegeltraditie 
Tsjechië komt jaarlijks met 
een postzegel waarmee 
een ontwerper uit het ver
leden (van zowel Tsjechië 
als Tsjecho-Slowakije) 
wordt geëerd. Met de op 
20 januari verschenen 
zegel van 10 kr wordt Josef 
Liesler (1912-2005) op een 
voetstuk geplaatst. De 
zegel is verkrijgbaar in een 
boekje met acht zegels en 
vier vignetten. 

TRADICE CESKÉ ZNAMKOVÉ TVORBY 
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80 Kc 
De afbeelding op de omslag is gelijk aan die van de zegel 

Singapore 
Zoetigheid voor bij de 
thee 
Thee met tussendoortjes, 
daar lusten ze wel pap 
van in Singapore. Geen 
wonder, dat er op 8 febru
ari een serie postzegels 
verscheen met voorbeel
den van zoetigheden. Eén 
ervan, de Lapis Sagu,een 
soort spekkoek, is ook ver
krijgbaar in een tien zegels 
tellend boekje. De zegels 
hebben de vermelding 'ist 
local', hetgeen staat voor 
S$ 0.255. 

Gele moerasparel 
Dit zou de vertaling zijn 
van de Limnocharis flava, 
een tropische waterplant 
die één van de beide 
zegels van 12 maart siert. 
Het zijn twee permanente 
zegels in een serie die al 
langer bestaat. De hier
boven genoemde plant 
is ook per tien te koop in 
een postzegelboekje van 
S$ 2.55. Dus ook weer be
stemd voor binnenlandse 
brieven. 

Spanje 
Bogen en poorten 
Spanje geeft gewoonlijk 
één boekje per jaar uit. 
Dat is dus nog wel bij 
te houden. Waren het 
de afgelopen jaren de 

Zweden 
Geometrische figuren 
Drie postzegels voor bin
nenlandse tweedeklas 
post (5.50 kr) zijn versierd 
met bijzondere geometri
sche figuren. De ontwerp
ster nam een handge
maakte octahedron (figuur 

met acht gelijkzijdige 
driehoeken) als uitgangs
punt. Twee ervan zijn in 
blauw en rood verkrijg
baar in een twintig zegels 
tellend postzegelboekje. 
De uitgiftedatum was 12 
januari en de prijs van het 
boekje bedraagt 110 kr. 

Volksparken 
Grote parken worden 
tegenwoordig meer en 
meer gebruikt voor enter
tainment. Waren het eerst 
voornamelijk dansfeesten, 
tegenwoordig gaat het 
vooral om concerten met 
grote namen. In Zweden is 
Lill-Babs de ongekroonde 
koningin van het volkspark. 
In een op 12 januari ver
schenen boekje bevinden 
zich tien postzegels met 
vier verschillend motieven. 
De zegels hebben de ver
melding 'brev'(= 6 kr). 

Feest m het park 
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Geometrische figuren 

Toeslagzegels 
De toeslagzegels van dit 
jaar (verschenen op 12 ja
nuari) besteden aandacht 
aan de Zweedse Kanker
stichting. In navolging van 
Denemarken begon Zwe
den in 2010 aan dit soort 
toeslagzegels. De twee 
zegels (met vermelding 
'brev')zijn alleen verkrijg
baar in boekjes van tien 
stuks. Zo'n boekje kost 70 
kr, waarvan 10 kr naar de 
stichting gaat. 

Zwitserland 
Janosch 80 jaar 
De 80ste verjaardag van 
Horst Ecker (Janosch) 
is voor de Zwitserse 
post aanleiding tot het 

uitgeven van een speciaal 
postzegelboekje met tien 
zegels van 1.00 CHF. De 
schrijver en illustrator van 
kinderboeken woont op 
één van de Canarische 
eilanden. Zijn verhalen 
met illustraties van dieren 
en speelgoedbeesten 
zijn intussen in 40 talen 
verkrijgbaar. In Nederland 
ontving hij de Zilveren 
Griffel. 
Het boekje met de zelfkle
vende zegels werd ver
vaardigd bij Joh. Enschedé 
en verschijnt op 8 maart. 
Slordig is overigens wel 
dat de man op 11 maart al 
81 wordt! Het boekje komt 
dus eigenlijk een jaar te 
laat. 
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Enkele van Janosch dierenvrienden in een postzegelboekje 

advertentie 
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WAARDEAANDUIDING 
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De verzendmogelljkheden 
beperkten zich, naast Neder
land, tot een aantal, uitsluitend 
Europese, landen waarmee een 
bilaterale overeenkomst was 
afgesloten. In eerste instantie 3 
landen (Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland), later volgde er nog 
7 landen (Luxemburg, Groot Brit-
tannië, Denemarken, Frankrijk, 
Zweden, Belgiè en Italië). 
Omdat het eerste formulier 
Gl, qua uitvoering (m.u.v. de 
waardeaanduiding) identiek was 
aan Gi, werden door de post de 
formulieren soms aangezien voor 
briefkaart Gt en ongefrankeerd 
bezorgd, (ook in postwaar-
destukken verzamelingen is/ 
was dit vaak niet onderkend!) 
(afb. 1, 2,3). Er is één formulier 
bekend met portaanduiding, 
het port is echter niet geheven 

Op 1 januari 1852 werd de Nederlandse postzegel 
ingevoerd ter frankering van brieven en op 1 januari 

1871 volgden de briefkaarten met ingedrukte 

waardeaanduiding. Deze briefkaarten waren bij de 
invoering echter uitsluitend bedoeld voor binnenlands 

postverkeer. Om toch aan een behoefte voor het 

verzenden van briefkaarten naar het buitenland te 

voldoen, werd tegelijkertijd een identieke briefkaart 
als G(euzendam)i uitgegeven, echter zonder 

waardeaanduiding, d.i. G (Romeinse) I. 

(afb. 4). Dit leidde tot het besluit 
om in feb. 1874 formulier Gil in 

te voeren (afb. 5, getoond met 
een SPECIMEN opdruk). Deze 

kaart wordt gekenmerkt door 
de bruine rand en het ontbreken 
van de tekst "Nota etc...". Van dit 
formulier is er één ongefrankeerd 
gebruikt bekend (afb. 6), wel met 
portaanduiding "10", echter met 
geheven. 

Op 1 juli 1875 werd Nederland lid 
van de Algemene Postverenigmg 
(UPU) en gold een eenheidsta-
rief van 5 cent voor alle leden. 
Voor België was reeds vanaf 15 
december 1873 het tarief van 5 
cent ingevoerd. Dit leidde tot het 
uitgeven van briefkaart G5, de 
zgn. "Belgische kaart", aangezien 
deze dus tot 1 juli 1875 uitsluitend 
naar België gebruikt kon worden. 
Formulier Gl en Gil hebben dus 
voor België tot 15 dec 1873 en 
voor de overige 9 landen tot 1 juli 
1875 betekenis gehad. Daarvoor 

briei-kaai't. 
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konden ze uiteraard binnen 
Nederland gefrankeerd gebruikt 
worden Na deze data gold naar 
het buitenland het geldende 
briefkaarttarief De briefkaarten 
met waardeindruk konden trou
wens wel naar de aangegeven 
landen verzonden worden, de 
waardemdruk mocht dan echter 
niet meegeteld worden en dat 
maakte het dus een dure wijze 
van verzenden! 

Tarieven 
Deze briefkaart formulieren 
moesten volgens het brieftarief, 
dat gold voor het land van be
stemming, gefrankeerd worden. 

de tarieven varieerden tussen 10 
en 20 cent Doordat er dus geen 
kortingtov een brief bestond, 
IS dus begrijpelijkerwijs weinig 
gebruik gemaakt van deze vorm 
van postaal verkeer In een brief 
kon men meer tekst opnemen en 
was de inhoud niet voor een ieder 
te lezen Bovendien moest voor 
het blanco formulier ook nog een 
(papier)prijs van Vi cent betaald 
worden (deze "meer"prijs gold 
ook voor de briefkaarten met 
waardeaanduiding) 

Formulier Gl 
Zoals reeds aangegeven zijn 
ongefrankeerde formulieren 

bekend, echter uitsluitend m het 
binnenland gebruikt Afb 1 toont 
een formulier, verzonden per (en 
gestempeld in de) trein, halte
stempel ROTTERDAM en trein
stempel N(ederlandsche) R(hi)n) 
Spoorweg 25 feb 1871 Afb 2 is 
een formulier van Utrecht (tg 
juni 1872) naar Zwolle en tot slot 
afb 3 werd verzonden door het 
postkantoor Dordrecht (30 sept 
1872), lokaal naar de Dordtsche 
Courant De vraag is of ook het 
postkantoor zelf m de fout ging 
of dat de kaart als een dienststuk 
werd beschouwd' Gezien de 
datum, 1872, neem ik het laatste 
aan 

Afb 7 geeft een voorbeeld van 
een onderschept ongefrankeerd 
formulier, dat teruggestuurd 
werd Alsnog gefrankeerd met 

10 cent (brieftarief naar België) 
en wederom verzonden Zie de 
2letter stempels Amsterdam 
(9 mei 1872) met verschillende 
uurkarakters, nl i2M4Aen4A
8A Nog met overtuigd'Op de 
achterzijde bestellerstempel B16 
en aangezien het formulier naar 
Antwerpen werd verzonden is er 
geen enkele andere reden voor 
een bestellerstempel dan dat het 
formulier geretourneerd werd 
ter voldoening van het porto (dit 
was trouwens ook volgens de 
geldende voorschriften) 
Voor nog een beter bewijs, zie 
afb 8 Hier IS de (uiteindelijke) 
frankering met 10 cent over 
het 2letter stempel Rotterdam 
geplaatst Op26julM872 werdhet 
formulier ongefrankeerd verzon
den en geretourneerd (achterzij
de bestellerstempel "E 32") De af

»r'V'irtArtiVH^Jgffjm.V^AA.J^AAAAWqgpimi^^ 

Briefkaart. 
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zender frankeerde alsnog met io 
cent, waarbij de zegel geplaatst 
werd over het 2letterstempel van 
26 juli. Vervolgens puntstempel 
91 en als datumstempel (linkson
der) 27 juli. Beide formulieren zijn 
verzonden in 1872 en duidelijk is 
dat de posterijen de post naar het 
buitenland blijkbaar wel goed 
controleerden. 

«1 De post werd ook vaak direct 
verstuurd per trein, waarbij de 
stempels in de trein werden 
aangebracht. Afb. 10 toont een 
correct gefrankeerd formulier 
met brieftarief Duitsland, paar 

5 cent 1867, afgestempeld met 
FRANCO kastje, haltestempel 
DELFT en datum trein stempel 
AMST:ROTTERD: van 3 juni 1872. 

Het tarief naar Oostenrijk 
bedroeg 10 cent. In afb. 11 een 
formulier gefrankeerd met 10 
cent t867, puntstempel 5 en 2let
terstempel Amsterdam 12 juli 1871. 
Het aankomststempel WIEN werd 
over de zegel geplaatst. 

Het tarief naar Engeland (vanaf 1 
feb. 1871) bedroeg 15 cent. In afb. 
12 een formulier gefrankeerd met 
3x 5 cent 1872 met puntstempels 

15 

80 en 2letter datumstempel 
Noordwijk (20 juni 1873). Aan
komst Londen 23 juni. 

Op 15 december werd het 5 cent 
tarief voor België van kracht (afb. 
7 toont het 10 cent tarief). In afb. 
9 een formulier verstuurd op 
de 2e dag van invoering nieuw 
tarief, 16 dec. 1873 (NB van de 
briefkaart G5, dus met waarde
aanduiding, uitgegeven op 15 
dec. IS een eerste dagstempel 
bekend). De zegel ontwaard met 
puntstempel 78 en een 2letter
stempel Naarden. Tevens trein
stempel HOLLANDE PAR NORD 1. 

Ook de emissie 1869 komt voor op 
de formulieren. Afb. 13 toont een 
paar 2 Vi cent op formulier van 
Amsterdam (11 mei 1875) naar Ant
werpen, treinstempel PAYS BAS 
/ PAR ANVERS 12 AVR (verkeerde 
maandaanduiding). 

Het formulier kon ook in het 
binnenland gebruikt worden. 
Het tarief was 2 ^k cent, uiter
aard conform de briefkaarten 
met waardeaanduiding. Afb. 14 
toont binnenlands gebruik, van 
vóór de UPU tijd, van Zierikzee 
(FRANCO takje op 2 72 cent 1869 én 
2letterstempel 4 juli 1872). Afb. 
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15 IS een zeer laat gebruik van het 
formulier, gefrankeerd met 2 V2 
cent 1876, lokaal Amsterdam, met 
klemrondiBaug 1892 

FORMULIER Gil 
Zoals reeds vermeld is er één 
kaart bekend (afb 6), onge
frankeerd verzonden en wel 
van Dedemsvaart (geschreven 
stationsnaam) met tremstem-
pel UTR -KAMPEN B naar Zwolle 
Afb 16 toont een 10 cent 1872 

met haltestempel AMSTERDAM 
en tremstempel AMSTERD -EMM 
naar Hamburg (beide formulieren 
zijn m de trein gestempeld) Deze 
laatste is gedateerd 16 april 1875, 
dus net voor de tariefswijziging 
van 1-7-1875 toen de UPU werd 

opgericht en het tarief 5 cent 
werd Naar België was het tarief 
reeds per 15 dec 1873 verlaagd, 
zoals m afb 17 getoond Opmer
kelijk IS dat de zegel (eerst) met 
kleinrond (Dordrecht 27 okt 1874) 
en daarna correct met puntstem
pel 20 IS vernietigd 
Formulieren gebruikt m de UPU 
tijd met het 5 cent tarief van 
Haarlem (2-letter stempel 27 dec 
1875) naar Londen (afb 18) en van 
Doesborgh (26 feb 1876) naar Pa
rijs, waarbij de zegel correct met 
puntstempel 26 werd vernietigd 
(afb 19) 
Afb 20 toont een uitgeknipte 
waardeaanduiding van Envi 
(uitgegeven 8 jan 1876), hetgeen 
verboden was voor frankering. 

echter met beport, van hulpkan
toor DIEREN (naamstempel) en m 
de trein afgestempeld AMSTERD-
EMM 27 maart 1876 Van dit for
mulier Gil zijn er 45 000 gedrukt 
en doordat het weinig werd 
gebruikt, zijn in 1876 uiteindelijk 
10 000 stuks van een waarde-
indruk voorzien (G11) Specialisten 
onderkennen nog een 4-tal typen 
m de omranding van formulier Gil 
(en dus ook kaart G11) 

Tot slot 
Er zijn van deze formulieren dus 
veel gebruiksmogelijkheden te 
vinden Een aantal bestemmin
gen IS zeer schaars, dan wel on
bekend Persoonlijk schat ik het 
aantal nog bestaande (gebruikte) 

formulieren Gl en Gil elk op mini
maal 50 tot maximaal 200 resp 
150 (Gil IS schaarser) 

Literatuur: 
Geuzendam's catalogus van de 
Postwaardestukken van Neder
land en Overzeese Rijksdelen (8e 
editie) 
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INSC MSTWAARNSTUKKEN 
MET WAPEN. TYPE 187! 

Er waren nieuwe Finse postzegels 
en postwaardestukken nodig om 
te voldoen aan de afspraken van 
de UPU. Vanwege de afspraak dat 
voortaan brieven, briefkaarten en 
andere vormen van postverzen
ding die volgens het basistarief 
werden verstuurd, gefrankeerd 
moesten worden volgens een 
bepaalde kleurcode, moesten er 
niet alleen nieuwe waarden ge
produceerd worden, maar kregen 
andere waarden ook een nieuwe 
kleur. De postwaardestukken van 
het type 1875 omvatten envelop
pen, briefkaarten, verzendbewij-
zen en ontvangstbewijzen. 

Er kwamen postzegels met acht 
verschillende waarden en post
waardestukken met vijf waarden. 
De eerste postzegels van 32 pennl-
zegels werd door H.H. Thiele in Ko
penhagen gedrukt. Daar werden 
ook de druk clichés vervaardigd 
voor de andere waarden. Alle ove
rige zegels en postwaardestukken 
werden gedrukt in Finland zelf bij 

\ 
JUSSI MURTOSAARI, jYVÄSKYLÄ flNLAND 

Finland was niet een van de ondertekenaars van het 

verdrag, dat leidde tot de oprichting van de Wereld 
Post Unie (UPU) in 1874. Rusland was wel een van de 21 

landen die het verdrag opstelden en ondertekenden. 

Finland was een autonoom deel van het Russische 
keizerrijk en als gevolg daarvan vonden de afspraken uit 

het verdrag ook hun weg naar de wetten van Finland. 
Om aan de internationale afspraken te voldoen moest 

Finland zijn posttarieven aanpassen. In april 1875 
besloot de Senaat, dat met ingang van 1 juli van dat jaar 

nieuwe posttarieven van kracht zouden zijn. 

de drukkerij van de Finse Senaat 
(Charta Sigillata kantoor). Een 
interessant detail bij de postwaar-
den van 1875, dat de tekst op alle 
zegels en postwaardestukken in 

het Fins of Zweeds is gedrukt. Er 
komt geen enkele Russische tekst 
voor op deze uitgifte. De waar
deaanduiding IS uitsluitend in de 
Finse munteenheid. 

Voorlopige uitgifte 
Finland was bepaald nog niet 
gereed met de nieuwe uitgiften 
op 1 juli 1875. Daarom werden er 
voorlopige briefkaarten uitge
geven van het type 1866. Deze 
kaarten kwamen vanaf 1 juli 1875 
in omloop met de nieuwe postta
rieven. Pas vanaf 8 juli 1875 waren 
er briefkaarten van het nieuwe 
type verkrijgbaar. 

Voor binnenlands gebruik werden 
een briefkaart van 10 penni en 
een briefkaart van 10 penni met 
een antwoordkaart van 10 penni 
gedrukt. Deze antwoordkaarten 
bestonden uit twee aan elkaar 
gehechte 10 pennikaarten. Bij 
verzending werd slechts een kaart 
beschreven. Na ontvangst kon 
de afzender een vooraf betaald 
antwoord sturen door de andere 
kaart te gebruiken. 

Voor gebruik naar het buiten
land werd een 8 + 8 pennikaart 
uitgegeven. In Finland waren er 

i~%f 

#ö« 

I I ! 

Voorlopige uit
giften type 1866 

met de nieuwe 
tarieven van 

UPU 

Voorbeelden van enveloppen van de hoofdtypen van 1875 
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Briefkaarten van de hoofdtypen van 1875 
Motia^gniiigsbevis, 

UntürUckmad 
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volop kaarten van 8 penni voor 
het binnenlands gebruik Om 
kosten te besparen werd een 
tweede waarde van 8 penni op 
deze kaarten gedrukt Op deze 
manier konden de postkantoren 
buitenland briefkaarten verkopen 
voonópenni De8+8penni 
briefkaart was geldig tot en met 
31 maart 1879. 

Voorbedrukte enveloppen 
Er zijn acht verschillende typen 
m drie waarden te onderschei
den Aanvankelijk werd m 1875 
een gladde papiersoort gebruikt 
met een klep zonder gom met 
scherpe punten In 1883 ging men 
geschept papier gebruiken met 
een gegomde klep, type twee Het 
derde type heeft een afgeronde 
klep met gom De enveloppen 
met de waarden van 20 en 25 
penni komen voor m deze drie 
typen, die van 32 pennt werd 
alleen uitgegeven m type een De 
kleur van de waarden verschilt in 
de catalogi worden verschillende 
kleurvariaties genoemd 
De enveloppen van 20 penni wer
den uitgegeven voor binnenlands 
gebruik Er zi)n drie hoofdtypen 
(1875,1883, en 1884), type een 
komt voor in drie verschillende 
kleurvariaties Er zi)n ook herdruk
ken van type een, die slechts 
ongebruikt te vinden zijn 
Enveloppen van 32 penni werd in 
1875 gedrukt en komt alleen maar 
als type een voor in drie kleurva
riaties Deze enveloppen konden 
gebruikt worden voor verzending 

naar het buitenland tussen 1 juli 
1875 en 31 maart 1879 Ongebruik
te herdrukken komen voor 
Enveloppen van 25 penni werden 
gemaakt voor gebruik naar het 
buitenland vanaf iaprih879 Er Ontvangstbewijzen van de hoofdtypen van 1875 

Envelop met karmi/nrode 32 penni 
naar Duitsland Stempels Lep
pavirta 12179 op de achterzijde 
doorgangsstempel St Petersburg 
IS' 1S79, St Petersburg 2 511879 
St Petersburgs 611879 Quli
aanse kalender) en Dresden Alt St 
20179 Erzijn zes enveloppen die 
in de goede periode zijn gebruikt 
bekend van dit postwaardestuk 
(dit IS 2}% van de bekende enve
loppen van deze waarde die in 
Kopenhagen werden gedrukt) 

Bijzonder tarief van i6penni voor 
post naar Rusland in de periode 

I april 1879 tot en met i; mei 1879 
Vanaf I april 1879 was het normale 

briefkaarttarief naar het buiten
land 10 penni Dit is een briefkaart 
met een bruine ingedrukte waarde 
van lepenni verstuurd naar Rus
land (type III, 1877) Poststempels 

Helsingfors 8 s 79 en St Petersburg 
2841879 Quliaanse kalender) Er 
zijn minder dan vijf briefkaarten 
van i6penni bekend die gebruikt 
werden voor dit bijzondere tarief 

KI RJEIORTTI ̂ y//.r//. ,...,„.Ui 
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20 penn/ ultramarijn (LBf) op een envelop van 2S penni (karmijnrood, 1880) verstuurd als een 
aangetekende envelop naar Uleahorg Postmerken mkt afstempeling een aantekenstrookje 

en ANK 163 op de achterzijd Kalajoki 1631884 Het basistarief binnenland voor brieven tot en 
met 13 gram was 20 penni en het aantekenrecht bedroeg25 penni 

L^a^j. ■^4^/ie!^/'^ ■^ 

20 pennigrijsblauw envelop type c (187s) naar Helsmgfors Poststempels Abo 262 80 en ANK 
262 

Retourkort inom Finlan4 
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bestaan drie hoofdtypen (1875, 
1883 en 1884) Type een komt voor 
in twee kleurvariaties, er zijn geen 
herdrukken van bekend 
Alle enveloppen waren geldig 
voor gebruik tot en met 31 decem-
ben884 

Briefkaarten 
De ingedrukte waarde van de 
buitenland briefkaart van 16 
penni is de enige van het type van 
1875 dat met ook werd uitgege
ven als een postzegel De reden 
IS dat het alleen toegestaan was 
om briefkaarten te versturen en 
geen andere kaarten Het tarief 
van 16 penni was courant van 1 juli 
1875 tot en met 31 maart 1879 Er 
werd slechts een type briefkaart 
gemaakt, maar er kunnen vier 
verschillende variaties onder
scheiden worden uit de periode 
1875-79 Er zijn ook herdrukken 

Deze briefkaart kon gebruikt wor
den tot en met 31 december 1884 
De briefkaart met een waarde van 
10 penni is het meest gebruikte 
postwaardestuk van het type 
t875 Er worden vier hoofdtypen 
onderscheiden met een aantal 
variaties (1875-84) De briefkaart 
van 10 penni kon in het binnen
land gebruikt worden van 1 juli 
1875 tot en met 31 december 1884 
en mocht van 1 april 1879 tot en 
met 31 december 1884 verstuurd 
worden naar buitenlandse be
stemmingen 
De 10+10 penni briefkaarten 
(antwoordbrief kaarten) werden 
in drie types uitgegeven (1875-84) 
en kent een aantal variaties De 
kaart mocht alleen m het bin
nenlandse postverkeer gebruikt 
worden Er zijn geen herdrukken 
van bekend De briefkaart van 
10 penni was aanvankelijk violet 

van kleur, maar kreeg een bruine 
kleur m 1879 Deze kaarten bleven 
geldig tot en met 14 januari 1901 

Ontvangstbewijzen 
Er werden ontvangstbewijzen 
gemaakt voor gewone brieven 
Deze ontvangstbewijzen werden 
betaald door de verzender Ze 
werden op de brief geplakt 
Omdat ze slechts voor de helft 
gelijmd waren konden ze van 
de envelop worden gehaald en 
teruggestuurd worden naar de 
afzender Zo werd de ontvangst 
van de brief bevestigd 
In de catalogi wordt melding 
gemaakt van drie of vier types 
vaniopenni De waardeaandui
ding IS te vinden in drie verschil
lende kleuren (1876-1884) en de 
tekst komt in allerlei variaties 
voor Er zijn zodoende meer dan 
tien verschillende exemplaren te 

onderscheiden en daarnaast zijn 
er ook nog enige herdrukken Dit 
verzendbewijs kon alleen in het 
binnenland gebruikt worden Alle 
ontvangstbewijzen waren geldig 
tot en met 14 januari 1901 

Ontvangst bewijzen voor aan-
geteicende post 
De ontvangst bewijzen voor 
aangetekende post werden op 
dezelfde manier gebruikt als die 
voor normale post Deze ont
vangstbewijzen zijn de grootste 
postwaardestukken van de Finse 
filatelie (216x119 mm) De waarde 
van dit formulier is 25 penni en ze 
werden gedrukt in de beschei
den oplage van 5 000 stuks Het 
mocht alleen maar m het binnen
land gebruikt worden 

file:///ERLDSP0STF0REN1NGEN


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. 

Breda # 

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

. een desKundige en vrijblijvende taxatie 
. contante betaling oi inu..;.. y...v...-. .-
. discrete ruimte voor de taxatie 
• inmiddels tien vestigingen in heel Nederland 

z. goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

http://www.goudwisselkantoor.nl


.BRIEFKAART: ^^oEs^ 
'TWEET* VAN DE \^ EEUW 

KO\I\GRIJK DER \EDERLANDEK. 

\ i N . i ö ö . / BBS JLtr TT vanden SOsten Novenihrr 1870, 
naar aanleiding van art 21 der wei van d^n 
listen Julij 1870 (Staatsblad n'. 138) , te-
trekkehjlc de invoering van briefkaarten 

W I J W I L T ^ E M IIT, BIJ DE ORATIE G O D S , KONING DER 

NEDEKT.ÄNBBYJ P R I N S VAN O U A N J E - N A S S A U , GROOT-HEUTOG 

VAN L u X E J l ï ï U K G , ENZ., ENZ , ENZ. 

Gelet op art. 21 der wet van 22 Jalij 1870 {Staatsblad 
n°. 138), tot herziening van ondorscheideiie bepaliugeo der 
wat van 12 April 1850 [Staatsblad n". 15) , gewijzigd by die \ an 
5 Julij 1855 [Staatsblad n" 61), houdende regelinf,^ van het brief-
port en van de aangelegenbeden der brievenpostery , 

Gezien het rapport van Onzen Minister van Financien , van den 
268ten November 1870, n°. 6 3 , Pos t . ; 

Hebben besloten en besluiten : 

Artiliel 1 

De in het bovengemelde wetsartikel bedoelde opene formu
lieren dragen den naam van briefkaarten 

De voorzijde is \ a n eene gedrukte aanwijzing voor het adres , 
alsmede van eenen afdrnk van den postzegelstempel van 27-cent 
voorzien. 

De keerzijde is geheel bestemd voor de mededeeling, die men 
daarop verlangt te plaatsen. 

Ap>. I Staatsblad 185 mmmmmmmmmmmmm Afh 2 Twee proeven voor de eerste Nederlandse briefkaart 

Wanneer heeft u voor het laatst een briefkaart verstuurd 

of ontvangen? Naar alle waarschijnlijkheid is dat al 
enige tijd geleden. Briefkaarten worden bijna niet meer 
gebruikt, het gebruik van de sociale media, waaronder 
ik voor het gemak ook even de telefoon rangschik, heeft 

het gebruik van de briefkaart geheel verdrongen. We 
sms'en en twitteren er tegenwoordig vrolijk op los, maar 

dat was vroeger wel anders. 

in de tweede helft van de 19e 
eeuw was er ten gevolge van de 
toenemende industrialisering be
hoefte aan een sneller, informeler 
en vooral goedkoper medium 
om berichten uit te versturen. In 
1871 werd daarom de briefkaart 
ingevoerd. De briefkaart voorzag 
in een behoefte. 
De kaart was al voorzien van 

een ingedrukte postzegel, er 
was slechts ruimte voor korte 
bondige mededelingen, maar 
het allerbelangrijkste was, dat 
het port slechts de helft was van 
het enkelvoudig briefport, 272 
cent. Wel moest nog een Vz cent 
"kartontoeslag" betaald worden. 
Het gemak dient, ook al in die tijd, 
de mens. 

Eerste briefkaart 
Op 13 februari 1870 diende de 
toenmalige regering een voorstel 
tot wijziging van de Postwet in 
bij de Tweede Kamer. Eén van 
de gevolgen van de nieuwe 
Postwet was de invoering van 
de briefkaart in Nederland. In 
het Staatsblad nr. 185 (besluit 
30 November 1870) (afb. 1) werd 
voor het eerst beschreven, dat de 
"gezegelde open formulieren" 
briefkaarten zouden gaan heten 
werd aangekondigd en hoe ze 
er uit zouden komen te zien. In 
de loop van het voorjaar en in de 
zomer van 1870 werden de eerste 
proeven voor de eerste briefkaart 
aangemaakt; in eerste instantie 
dragen de proeven de benaming 
"Correspondentie-Kaart". Er werd 
nog wat gesleuteld aan het aantal 
adreslijnen en aan het formaat, 
ook werd nog besloten om een 
gebruiksaanwijzing op te nemen. 
Half oktober werden de laatste 
beslissingen genomen en ging de 
drukopdracht naar de firma Joh. 

Enschedé en Zonen in Haarlem. 
Voor 1 januari moesten er twee 
miljoen briefkaarten aangeleverd 
worden; dat lukte net met hele
maal, de laatste 130.000 kaarten 
werden op 2 januari afgeleverd 
(afb. 2,3). Op 1 januari had 
Nederland zijn eerste briefkaart. 
De briefkaart was direct een groot 
succes. De verkoop ging zo hard, 
dat binnen enkele dagen de 
gehele voorraad van twee miljoen 
kaarten naar de postkantoren was 
gestuurd. Het magazijn raakte 
leeg en met gezwinde spoed werd 
een nieuwe oplage aangemaakt. 

Briefkaarten gebruikt op de 
eerste dag van geldigheid 
1 Januari 1871 was een zondag, 
toch werden er op deze dag 
gewoon briefkaarten verstuurd 
en ook besteld. Er zijn inmiddels 
35 zogenaamde "eerstendag-
kaarten" gemeld. Een volledig 
overzicht kunt u vinden op de 
website van Po&Po, 
www.po-en-po.nl. Degebruike-
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Iijke stempeling voor briefkaar
ten was in 1871 het zogenaamde 
tweeletter stempel De dag was 
verdeeld in 5 perioden 12M8M 
(00 0008 00 uur), 8M12M 
(08 0012 00 uur), 12M4A (12 00
16 00 uur), 4A8A(i6 0020 00) 
en 8Ai2A(20 0000 00 uur) Van 
de 35 gemelde eerste dagkaarten 
zijn er slechts 3 gestempeld m de 
eerste periode tussen midder
nacht en 8 uur 's ochtends (afb 4) 

Gebruik naar het buitenland 
Op 1 januari 1871 verscheen ook 
het eerste briefkaartformulier 
(afb 5) voor gebruik naar het bui
tenland Het formulier diende met 
postzegels gefrankeerd te worden 
en kon alleen verzonden worden 
tegen het enkelvoudig briefport 
De formulieren lijken als twee 
druppels water op de briefkaar

ten, ongefrankeerde formulieren 
gebruikt als binnenlandbriefkaart 
(afb 6) komen dan ook nog wel 
eens voor Teneinde dit te voor
komen, komt er in 1874 een nieuw 
formulier uit met bruine omran
ding Het restant formulieren 
(465 000) van de eerste emissie 
werd voorzien van een bijgedrukt 
wapenzegel en verkocht als bin
nenlandkaart De totale oplage 
van het eerste formulier was 
550 000 stuks, zodat er slechts 
85 000 verkocht zijn 
Dat de maatregel van introductie 
van het tweede formulier succes
vol was getuige (afb 7) Dit in het 
binnenland gebruikte formulier is 
voorzien van een portaanduidmg 
Het uniforme briefkaar tarief 
voor de landen van de Wereld
postvereniging werd ingevoerd 
op 171875 Vanaf die datum 

ita ■:' 'p'yszzb z'i'j j . ' ' 

Afb 4 Eerstedagbnefkaart gebruikt in de vroegste periode tussen middernacht 
en 8 uur s ochtends 
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waren de formulieren overbodig 
Het restant formulieren van de 
tweede emissie werd voorzien 

van een zegelmdruk Willem III en 
verkocht als buitenlandbriefkaart. 
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Afb 3 De eerste Nederlandse briefkaart De briefkaart was voorzien van een 
gebruiksaanwijzing (Nota met 4 regels tekst Op de tekst kwam nogal wat com

mentaar taalkundig was het niet geheel in orde Met tegenzijde werd ommezijde 
bedoeld en van het schrijven met anderszins had ook nog niemand gehoord 
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Afb 5 Briefkaartformulier gebruikt op 1111871 naar Duitsland het vroegst 
bekende gebruik van het briefkaartformulier 
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Afb 6 Briefkaartformulier gebruikt op 2 11873 naar Engeland gefrankeerd met is 
cent zijnde het enkelvoudig briefport naar Engeland afb 7 8 Briefkaartformulieren ongefrankeerd en gebruikt m het binnenland 

rief kaart, 
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Afb 9 Tweede formulier buitenlandbriefkaart 
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REGISTERED, PLEASE 
Postwaardestukken voor aangetekende verzending, 

verzonden naar Nederlands-Indie (1899-1914) 

HAN T. SI EM, CLEARWATER, USA 

Renveloppen 
Sommige postwaardestul<l<en 
worden in omloop gebracht om 
een bepaalde postale of nietpos
tale functie te vervullen. Een voor
beeld daarvan zijn de enveloppen 
voor aangetekende verzending 
die in 1878 in Engeland werden 
geïntroduceerd. Op 1 januari 
1878 werd een uniform aante
kenrecht van 2d ingevoerd. De 
enveloppen waren voorzien van 
een ingedrukt zegel waarmee dit 
aantekenrecht werd voldaan'. De 
reguliere frankering voor de ver
zending van de enveloppe moest 
worden bijgefrankeerd (afb 1). De 
enveloppe was herkenbaar aan 
een grote R in ovaal, zowel van 
toepassing op het Franse Recom
mandé als het lr\qe\se Registered. 
Deze enveloppen voor aangete
kende verzending {Registered 
Envelopes) zullen voor het gemak 
in dit artikel verder Renveloppen 
worden genoemd. In Engeland 
werden aangetekende brieven 
vaak gebruikt voor het verzenden 
van kostbaarheden als munten 
en juwelen. Om hierin te voorzien 
waren de Renveloppen versterkt 
met linnen draad. Het ingedrukte 
zegel was aangebracht op de af
sluitende flap waarin geen linnen 
was verwerkt om het afstempelen 
te vergemakkelijken. Het silhouet 
van de vorstin werd omringd 
door de tekst REGISTRATION / 
TWO PENCE. De achterzijde van de 
Renvelope werd gebruikt voor 
informatie over de verzekering 
van de inhoud en een tabel met 
de daartoe gehanteerde tarieven. 
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Renveloppen zijn postwaardestukken voor 

aangetekende verzending die rond 1900 uitsluitend in 
Engelse gebieden werden uitgegeven. Han Siem laat 

een aantal van deze postwaardestukken zien die in die 

tijd naar NederlandsIndië werden verstuurd en belicht 

enkele filatelistische en historische aspecten. 

Met de overgang van het Vic
toriaanse in het Edwardiaanse 
tijdperk werden in 1902 Renve
loppen m omloop gebracht met 
een nieuw zegelbeeld en een 
zegelwaarde van 3d: 2d voor het 
aantekenrecht en id voor het 
minimum brieftarief. Het portret 

van de nieuwe vorst was omgeven 
door de tekst REGISTRATION TWO 
PENCE / POSTAGE ONE PENNY (afb 
2). De aangetekende brief naar 
Cheribon (1903) werd verzonden 
door de verzekeringsmaatschap
pij Brinkmann en Co en is afge
stempeld MARK LANE, een straat 

Afb I Renveloppen (Registered Envelopes) werden in Engeland geïntroduceerd tegelijk met de 
invoering van een uniform aantekenrecht Met het ingedrukte zegel van 2d werd het aante
kenrecht betaald. Voor de reguliere frankering moest de Renveloppe worden bijgefrankeerd 
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gelegen in de 'City', niet ver van 
de'Tower of London'. 

Net als andere enveloppen, waren 
Renveloppen in Engeland niet al
leen m postkantoren verkrijgbaar, 
maar konden deze postwaarde
stukken ook op bestelling worden 
aangemaakt. De Renveloppen, 
Stamped to Order, verschillen van 
de reguliere Renveloppen door 
afwijkende zegelwaarden. Ook 
zijn deze Renveloppen niet met 
linnen versterkt. De Renveloppe 
die naar TebingtinggiDeli werd 
verstuurd (afb 3), is aangemaakt 
voor een postzegelhandelaar in 
Ipswich. 

De introductie van Renveloppen 
vond in landen buiten de Engelse 
invloedsfeer geen navolging. Het 
resultaat was dat Renveloppen 
een 'specialiteit' werden van 
Engeland en de Engelse kolonies 
(netter gezegd: van GrootBrit
tannië en de landen van het Britse 
Imperium). De Renveloppen 
die rond 1900 m Indië werden 
ontvangen, vormen dus een af
spiegeling van de corresponden
tie van de grootste Nederlandse 
kolonie met de talrijke Engelse 
kolonies verspreid over de hele 
wereld. 

Renveloppen uit Azië 
Na het verlies van de Amerikaanse 
kolonies verlegden de Engel
sen hun aandacht naar Azië. In 
1858 nam de Britse regering de 
controle over India over van de 
wankelende ßr/t/5/) East India 
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Afb 2 Met de overgang van het Victoriaanse in het Edwardiaanse tijdperk werden in 1902 
Renveloppen m omloop gebracht met een nieuw zegelbeeld en een zegelwaarde van 3d 

2d voor het aantekenrecht en id voor het minimum brieftarief 

Afb 3 Renveloppen konden ook op bestelling worden aangemaakt. De Renveloppen, Stam
ped to Order, verschillen van de reguliere Renveloppen door afwijkende zegelwaarden en het 

ontbreken van de linnen versteviging. 



Company. In de daaropvolgende 
jaren ontwikkelde India zich tot 
de parel van het Britse Imperium. 
Niet voor niets nam Koningin Vic
toria in 1877 de titel aan van Keize
rin van India. De Engelse politiek 
in Azië was er geheel op gericht 
hun commerciële belangen in In
dia te beschermen en zo mogelijk 
uit te breiden. De dominerende 
handelspositie van Nederland in 
Indië werd met name door Raffles 
als bedreigend ervaren. Na de 
stichting van Singapore in 1817 
waar de Nederlanders vruchte
loos tegen protesteerden, was de 
belangrijke theeroute van India 
naar China verzekerd. Daarna 
konden Nederland en Engeland 
het in 1824 in het Verdrag van 

Londen op een akkoordje gooien. 
Nederland stond Malakka en Pe
nang af en zou met meer moeilijk 
doen over Singapore. Engeland 
stond Benkoelen af en zou de an
dere kant opkijken als Nederland 
met het lastige Atjeh aan de gang 
zou gaan. 

Voor de controle over de Straat 
van Malakka was het voor de 
Engelsen genoeg te beschikken 
over de belangrijkste havens: 
Penang, Malakka en Singapore. 
Deze steunpunten werden on
dergebracht in de kroonkolonie 
Straits Settlements: Nederzettin
gen aan de Straat (van Malakka). 
Aanvankelijk was Penang de 
hoofdstad maar die werd in 1832 

verplaatst naar Singapore gezien 
het fenomenale succes van deze 
nederzetting. Aanvankelijk opge
zet als een handelspost met een 
bevolking van ca 1000 Maleiers 
en een paar dozijn Chinezen, was 
Singapore in 1869 uitgegroeid 
tot een bloeiende vrijhaven met 
100.000 inwoners. De welvaart 
trok talrijke immigranten aan. Het 
gevolg was dat ruim 60% van de 
bevolking van Chinese afkomst 
was. De Renveloppe uit Singa
pore (1903) is afkomstig van een 
Chinese handelaar, geadresseerd 
aan een Chinese handelaar in 
Semarang (afb <fa en <ib). De flap 
met het ingedrukt zegel en de 
tekst STRAITS SETTLEMENTS / RE
GISTERED LETTER POST / 5 CENTS is 

verbonden met de voorzijde van 
de enveloppe en komt na sluiting 
op de achterzijde terecht (afb 4b). 
Het brieftarief naar landen van de 
U.P.U. bedroeg 8 cents per V2 oz 
(14 gram). De enveloppe, met een 
gewicht van 17 gram, is daarom 
correct aanvullend gefrankeerd 
met 16 cent voor een brief van de 
2* gewichtsklasse. 

De Renveloppe uit Penang werd 
eveneens verzonden door een 
Chinese handelaar, deze keer ge
adresseerd aan de vertegenwoor
diging van een Duits handelshuis 
in Goenoeng Sitoli op het eiland 
Nias voor de Sumatraanse West
kust (afb 5a en 5b). De brief is bij
zonder, niet alleen omdat gebruik 
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Afb sa en sb Renveloppe (1920) van een Chinese handelaar naar een Duits handelshuis m Ooenoeng Sitoli De aangetekende brief werd tevens verzekerd. Daarvoor werd de Renveloppe naast 
10 cent voor het reguliere port nog met 20 cent voor de verzekering aanvullend gefrankeerd 
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Aß 7 De Indiase minderheid in Indie was 
voor een belangrijk deel afkomstig van de 

Coromandelkust, de zuidoostkust van India. 

IS gemaakt van de mogelijkheid 
de brief te verzekeren, maar met 
name omdat dit is gebeurd bij 
een brief naar het buitenland. De 
Renveloppen die oorspronkelijk 
in Engeland werden uitgegeven, 
konden uitsluitend verzekerd 
worden, indien verzonden naar 
het binnenland. In het handboek 
voor de postgeschiedenis van 
Brits Malakka^ is uitsluitend een 
tarieventabel voor binnenlands 
gebruik te vinden. In 1920 was het 
tarief in de Straits Settlements 
voor een brief naar het buitenland 
to cent per ounce (28 gram). Voor 
de verzekering van de brief is dus 
20 cent in rekening gebracht. Een 
vergelijkbaar tarief van 20 cent is 
in de binnenlandse tarieventabel 
voor verzekering van brieven 
met terug te vinden. Ook valt 
op dat het verzekerde bedrag is 
aangegeven in Pond Sterling en 
niet in Straits Dollars, wellicht 
omdat de brief gericht was aan 
het buitenland. 

Aanvankelijk beperkten de 
Engelsen zich tot de controle van 
de havensteden aan de Straat van 
Malakka en toonden zij weinig 
belangstelling voor het bin
nenland'. Daar kwam geleidelijk 
verandering in. Vanaf 1840 nam 
de winning van tin sterk in belang 
toe. De winning was geconcen
treerd in de Maleise sultanaten 
Perak, Selangor en Kedah. De 
expansie leidde tot een instroom 

van kapitaal en de komst van 
3000 Chinezen per jaar om m de 
vraag naar arbeiders te voorzien. 
Deze explosieve immigratie leidde 
echter ook tot de komst van 
Chinese misdaadsyndicaten en 
de daarbij horende criminaliteit. 
Op zee brachten zeerovers veel 
schade toe aan de Engelse handel. 
Tenslotte ontstonden regelmatig 
conflicten rond de gecompli
ceerde opvolgingsregels van de 
sultans. Uiteindelijk besloten de 
Engelsen in 1896 met de vorming 
van de Federated Malay States 
(FMS) orde op zaken te stellen. 
Met de Federatie van Maleise 
Staten namen zij de controle van 
de staten Perak, Selangor, Negri
Sembilan en Pahang in handen. 
De sultans mochten aanblijven 
maar residenten werden aange
steld om de sultans te 'adviseren' 
in alle beslissingen, uitgezon
derd religieuze zaken en lokale 
gewoonten. 

Toen m de staat Selangor rond 
1850 Chinese arbeiders werden 
aangetrokken voor de tinmijnen, 
vestigden zij een handelspost bij 
de samenvloed van twee rivieren. 
De handelspost Kuala Lumpur 
ontwikkelde zich snel tot de 
belangrijkste stad in het mijnge
bied. In 1880 werd de hoofdstad 
van Selangor naar Kuala Lumpur 
verplaatst gezien de gunstige, 
strategische ligging en toen in 
1896 de FMS tot stand kwamen, 
werd Kuala Lumpur als hoofdstad 
gekozen*. 
De eerste Renveloppe van de 
FMS werd uitgegeven in tgoi. De 
flap met het ingedrukte zegel was 
verbonden met de voorzijde van 
de enveloppe. Later werd de flap 
verbonden met de achterzijde 
zodat het ingedrukte zegel na 
sluiting op de voorzijde zichtbaar 
wordt (afb 6). De Renveloppe uit 
Kuala Lumpur (1917) naar Padang 

Aß 8a en 8b In oude publicaties over Indie worden personen, afkomstig uit ZuidIndia vaak 
aangeduid als een 'Kling' Personen uit Noord India werden 'Bengalees'genoemd, hoewel het 

vaak gmg om Punjabi Sikhs 

(afb 6a) is op de achterzijde 
aanvullend gefrankeerd voor 
een reguliere brief naar Indië (8 
cents). De voorzijde is gebruikt 
voor adressering, afzender en 
het aantekenstrookje (afb 6b). 
Correspondentie van Indiè met 
Singapore en Penang, de havens 
van de Straits Settlements is met 
al te moeilijk te vinden. Brieven 
uit het Maleise binnenland (de 
Federated Malay States) zijn veel 
schaarser. 

Brits Indië (India) werd be
schouwd als de parel van het 
Britse Imperium, Nederlands 
Indië, de Gordel van Smaragd, 
was ongetwijfeld het meest 
dierbare onderdeel van de 
Nederlandse kolonies. Het valt 
op dat correspondentie tussen 
Britten in India en Nederlanders 
in Indië uitermate spaarzaam is. 
Misschien toch wel te begrijpen 
gezien de commerciële rivaliteit. 
Correspondentie die uit India in 
Indië arriveerde, was voor een 
belangrijk deel afkomstig van 
Tamils aan de Coromandelkust, 
bestemd voor landgenoten in 
Noord Sumatra. 
De Coromandelkust is een 
benaming voor de zuidoostkust 

van India (afb 7). In de ly"*' en 18"*= 
eeuw was de Coromandelkust een 
speeltuin voor Europese mogend
heden. Portugezen, Nederlanders, 
Engelsen, Fransen, zelfs Denen 
hadden er hun eigen handelsne
derzettingen. De oorspronkelijke 
bevolking bestond overwegend 
uit Tamils. De Portugezen gaven 
de Tamil stad Parangipettai de 
nieuwe naam Porto Novo. De 
haven kwam in 1608 in Neder
landse handen en maakte ruim 
200 jaar onderdeel uit van de 
Nederlandse nederzettingen aan 
de Coromandelkust totdat deze 
in 1824 overgedragen werden aan 
de Engelsen. 

De Indiase minderheid in Indië 
was eind 19"'̂  eeuw geconcen
treerd rond Medan. Voor de kof
fieplantages in Noord Sumatra, 
de tinmijnen m Selangor en later 
voor de rubberplantages in beide 
gebieden hadden Indië en Ma
lakka goedkope arbeidskrachten 
nodig. Deze werden geronseld in 
China en in India. De meeste Ta
mils emigreerden naar de Maleise 
staten maar een deel van de Ta
mils belandde in Noord Sumatra. 
Toenmalige rapporten melden dat 
de Tamils uit Penang of Singapore 
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Afb 9a en 9b R enveloppe (1897) met een Rstempel van Porto Novo Op de achterzijde transitstempels van Nagapatam en Tuticorin. 
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arriveerden en op de plantages 
een contract kregen aangeboden, i 
Herinneringen en overleveringen 
van oude Tamils schetsen echter 
een beeld van werving m hun 
thuisland met beloften van werk 
in Malakka waarna sommigen 
desondanks linea recta naar Deli 
werden verscheept^ 

In oude reisverslagen en literatuur 
over Indië worden personen, 
afkomstig uit Zuid-lndia vaak 
aangeduid als een 'Kling' (of 
Klingalees) naar het oud-lndiase 
rijk Kalinga (afb 8a). Personen uit 
Noord India werden 'Bengalees' 
genoemd, hoewel het in werke
lijkheid vaak ging om Punjabi 
Sikhs (afb 8b). Indiase kooplie
den onderscheidden zich van 
Indiase koelies door hun relatieve 
welstand. Deze welstand werd 
geassocieerd met het welvarende 
Bombay, waardoor eigenaren van 
Indiase winkels werden aange
duid als orang Bombay ongeacht 
hun daadwerkelijke plaats van 
herkomst. 

Veel brieven die de Tamils in 
Noord Sumatra uit India ontvin
gen, zien er niet zo aantrekkelijk 
uit. Opvallend is dat deze brieven 
nogal eens onvoldoende waren 
gefrankeerd en dus werden 
beport. Vaak zijn de brieven 
enigszins gehavend, wat overi
gens gezien de omstandigheden 
van de tabaksplantages in die 
tijd wel begrijpelijk is. Vergeleken 
met deze gebruikelijke matige 
kwaliteit, is de R-enveloppe uit 
Porto Novo een verademing. 
De R-enveloppe van 1897 heeft 
de tand des tijds redelijk goed 
weerstaan. Op de voorzijde 
geen aantekenstrookje maar 
een duidelijk R-stempel en twee 
maal het nummer 691 in rode inkt 
(afb 9a). Op de achterzijde een 
aantrekkelijke koningin Victoria 

Afb 10 R-enveloppe (1899X verzonden uit Ceylon naar een handelshuis in Soeraba/a Nuwara 
Eliya was gelegen in het centrale hoogland van Ceylon en was een belangrijk centrum van de 

thee productie 

frankering en duidelijke stempels 
van Porto Novo en transitstem-
pels van Nagapatam en Tuticorm 
(afb 9b), eveneens havens aan 
de Coromandel-kust. Vervolgens 
een transitstempel Colombo voor 
verder transport naar Penang en 
Sumatra. 

Op de keerzijde een tweetalig 
adres in Tamil en Engels. Met 
'Maricar' wordt doorgaans een 
Moslim Tamil bevolkingsgroep 
aangeduid die zich vooral bezig 
hield met de handel in edelste
nen, juwelen en textiel. Het feit 
dat de brief is aangetekend en 
dat de geadresseerde verbleef 
m Padang wijst erop dat het 
niet ging om een eenvoudige 
koelie maar waarschijnlijk om een 
koopman met een handels relatie 
in India. 

Het eiland Ceylon was lange tijd 
onder Nederlandse controle, 
maar ging in 1815 na de Napole
ontische oorlogen over in Engelse 
handen. De Nederlanders ge
bruikten Ceylon vooral als steun
punt voor de route naar Indië, 
maar hadden ook op bescheiden 
schaal geprobeerd kaneel te ver
bouwen. Toen de Engelsen Ceylon 
overnamen, pakten zij met succes 
de koffiecultuur aan totdat de 
aanplant in 1869 werd getroffen 
door de koffieroest, een schim-

melziekte die de koffieplantages 
grotendeels verwoestte. Deze 
ramp leidde ertoe dat koffieplan
tages overgingen tot de inmid
dels geïntroduceerde theecultuur. 
De gunstige resultaten en de 
toenemende productie werden in 
1884 geconsolideerd met de bouw 
van een Centrale Theefabriek in 
Nuwara Eliya. De stad was gelegen 
in het centrale hoogland van Cey
lon en is momenteel nog steeds 
een belangrijk centrum voor de 
thee productie in Sri Lanka. 

De R-enveloppe (1899) heeft een 
zegelwaarde van 10 cent voor het 
aantekenrecht en is aanvullend 
gefrankeerd met 30 cent voor een 
brief van de i"^' gewichtsklasse 
naar het buitenland (afb 10). 
Rond de enveloppe, die werd 
verstuurd van Nuwara Eliya naar 
een handelshuis in Soerabaja, 
hangt een onmiskenbaar aroma 
van thee! 

R-enveloppen uit Amerika en 
Afriica 
Brits Guiana wordt in de fila-
telistische wereld nog steeds 
geassocieerd met zeldzaamheid. 
De eerste postzegels werden 
uitgegeven op 1 januari 1850, 
maar de beroemdste is ongetwij
feld de 1 cent zwart op magenta 
van de derde emissie van 1856 
die als de zeldzaamste postzegel 

ter wereld beschouwd wordt. De 
eerste R-enveloppen van Brits 
Guiana werden uitgegeven in 1881 
en hadden de klep aan de linker 
zijde. De R-enveloppe die in 1883 
naar Indië werd gestuurd (afb 11a) 
is een mooi vroeg exemplaar en is 
daarmee tegelijk de zeldzaamste 
in de verzameling. 

De achterzijde (afb 11b) laat de 
route zien van New Amsterdam 
(20/4/1883) via Londen (16/5/1883) 
en Singapore (14/6/1883) naar 
Soerabaja en Pasoeroean 
(21/6/1883). Het traject Brits Gui
ana - Londen vergde 26 dagen, 
Londen - Singapore 29 dagen 
en Singapore - Pasoeroean 7 
dagen. De enveloppe is gericht 
aan ).P. Moquette, de handelaar/ 
verzamelaar met een dubieuze 
reputatie. Ondanks (of dankzij) 
zijn merkwaardige manipulaties, 
ontving Moquette brieven uit alle 
hoeken van de wereld waarvan 
verscheidene momenteel als 
zeldzaamheden het internationale 
veilingcircuit doorlopen. 

New Amsterdam is de voort
zetting van de Nederlandse 
nederzetting Nieuw Amsterdam 
in Berbice. Het herinnert aan de 
17''' eeuw toen diverse Europese 
landen probeerden de kust van 
Guiana (de Wilde Kust) te koloni
seren. Het uiteindelijk resultaat 
was dat de kolonies Demerara, 
Essequiba en Berbice in Neder
landse handen kwamen en in de 
tweede helft van de 18''' eeuw tot 
grote bloei kwamen (afb 12). In 
1803/1804, tijdens de Napoleon
tische tijd, kwamen de kolonies 
van Nederlands Guiana m Engelse 
handen. Na afloop, in 1815, kreeg 
Nederland Suriname terug maar 
de Engelsen hadden inmiddels 
zoveel investeringen gedaan dat 
Nederland de drie andere kolo
nies moest afstaan. Zij werden in 
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Afb 12 De Europese 
kolonisatie van de 
Guyana's met de 
voormalige Ne
derlandse kolonies 
Demerara, Essequiba 
en Berbice die in 
iSis aan Engeland 
werden afgestaan 
(bron: Wikipedia). 

2000 
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1831 verenigd tot de kolonie Brits 
Guiana. 

Nog een gebied dat de Engelsen 
in 1815 in handen kregen, was het 
Caraibische eiland Saint Lucia. Na 
een langdurige periode waarin 
Frankrijk en Engeland elkaar het 
eiland betwistten, trokken de En
gelsen uiteindelijk aan het langste 
eind. Voor de Engelsen vormden 
de suikerplantages van Saint 
Lucia een welkome aanvulling 
van die van Barbados. De eerste 
postzegels in Saint Lucia werden 
uitgegeven in 1860, de eerste 
Renveloppc in 1882. Elke post 
uit Saint Lucia uit die periode is 
schaars want het eiland had rond 
1900 slechts 50.000 inwoners. 
Daar was toch een correspondent 
bij van de ons reeds bekende Hr. 

Buijs die hem in 1895 een aangete
kende zending toezond (afb 13). 

De laatste en tevens de mooiste 
Renvelop van dit artikel is afkom
stig uit Afrika. Helaas mocht ik 
slechts als onderbieder functio
neren maar dankzij Philapedia is 
het toch mogelijk deze brief in dit 
artikel af te beelden (afb 14). Aan 
het einde van de 19''' eeuw was 
Marokko een onafhankelijk sulta
naat, maar de Europese mogend
heden Frankrijk, Spanje, Engeland 
en Duitsland probeerden er elk 
een voet aan de grond te krijgen. 
Marokko was nog niet aan een 
eigen postdienst toe, maar in de 
tweede helft van de 19''̂  eeuw 
fungeerden postkantoren van 
elk van de genoemde landen. De 
Engelse postkantoren werden 

in 1886 onder de postdienst van 
Gibraltar geplaatst. Postwaarden 
van Gibraltar werden overdrukt 
met de tekst MOROCCO AGENCIES. 
Het Engelse postkantoor in Casa
blanca werd geopend in 1897, De 
Renveloppe verzonden naar een 
handelsfirma in Soerabaja (1904), 
heeft een aantrekkelijke bijfran
kering voor een brief van de twee
de gewichtsklasse. De enveloppe 
is voorzien van het rechthoekige 
stempel SEA P.O. C. SET. Derge
lijke stempels zijn afkomstig van 
de zeesorteerkantoren op de 
schepen van de AdenBombay 
lijn van de P&O rederij. Het 
zeldzame rechthoekige stempel 
werd uitsluitend aangebracht op 
aangetekende post'. 

Tenslotte 
De Renveloppen bieden in ge
concentreerde vorm een aardige 
indruk van de correspondentie 
uit de Engelse gebieden die rond 
1900 In Indië werd ontvangen. 
Opmerkelijk is dat de aangete
kende brieven uit Azië groten
deels afkomstig waren van of 
gericht waren aan de metwes
terse bevolking. De getoonde (en 
enkele nietgetoonde) Renvelop
pen uit landen buiten Europa en 
Azië maken vrijwel alle onderdeel 
uit van correspondentie tussen 
postzegelverzamelaars. 
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Afb 13 Renveloppe (1895) van Saint Lucia naar Tegal Het eiland Samt Lucia had rond 1900 
slechts 50 000 inwoners, waaronder een correspondent van de bekende verzamelaar Buijs. 

Afb 14 Renveloppe (1904) verstuurd van het Engelse postkantoor m Casablanca naar een handelsfirma m Soerabaja (bron Philapedia) De 
brief IS voorzien van het rechthoekige stempel SEA PO. C. SET Dergelijke stempels zijn afkomstig van de zeesorteerkantoren op de schepen van 

de AdenBombay lijn van de PCO rederij. Het stempel werd uitsluitend aangebracht op aangetekende post 



NEDERLANDSE BRIEFKAARTEN 
DIE NIET AANKWAMEN 

ADAM VAN DER LINDEN, HILVARENBEEK, 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Tegenwoordig beperkt het 
gebruik van briefkaarten zich 
nagenoeg tot particulieren. Naast 
een (destijds) lager verzend tarief 
is een briefkaart gemakkelijk 
te schrijven, men heeft geen 
postzegels, papier en envelop
pen nodig, en "last but not least", 
voor de verzamelaars achteraf 
aantrekkelijk om te verzamelen. 
Een afstempeling wordt altijd op 
een vlakke ondergrond geplaatst 
(bevat immers geen inhoud) 
waardoor de stempels (meestal) 
goed leesbaar zijn. Bovendien 
zijn briefkaarten gelijkaardig 
van formaat wat het plaatsen op 
albumbladen/tentoonstellings-
bladen een stuk gemakkelijker 
en overzichtelijker maakt. Maar 
er zijn andere aspecten die het 
verzamelen van briefkaarten heel 
aantrekkelijk maken! 

Censuur 
Met name in turbulente tijden, 
zoals oorlogen, kan het vervoer en 
de bezorging van post behoorlijk 
wat problemen ondervinden. 
Dit leidt vaak tot een scala van 
stempels, (postale) aanteke
ningen, censuurkenmerken en 
strookjes die normaliter (bijna) 
niet op briefkaarten voorkomen. 
Een saillant detail hierbij is dat 
in sommige perioden tijdens 
de oorlog het postverkeer tot 
briefkaarten beperkt werd, onder 
andere om het censureren te 
vergemakkelijken. Dit artikel is 
toegespitst op briefkaarten die 
niet bij de geadresseerde aan
kwamen, en dus teruggestuurd 
werden aan de afzender om de 
meest uiteenlopende redenen 
en oorzaken. Deze zijn bij alle nu 
volgende briefkaarten toegelicht. 
Om hierbij een goed overzicht te 
kunnen bewaren op het verloop 
van de Tweede Wereldoorlog zijn 
genoemde onderwerpen op een 
globale tijdsvolgorde ingedeeld. 

Toelichting bij de briefkaarten 
Bij de afgebeelde briefkaarten 
zal relevante informatie worden 
gegeven. Het is niet de bedoeling 
om een uitgebreide beschrijving 
op te nemen en zodoende reeds 
verschenen studies te gaan her
halen. Voor meer achtergronden 
zie hiervoor bijvoorbeeld de drie 

Briefkaarten zijn sinds hun invoering in 1871 al 
meer dan een eeuw niet meer weg te denicen uit 

liet postverkeer. Dit artikel gaat over briefkaarten 
verstuurd in de Tweede Wereldoorlog die nooit hun 

geadresseerde hebben mogen bereiken. 

oorlogspost rondom de Tweede 
Wereldoorlog. Deel II. 
(allen verschenen als Posthistori
sche Studies bij Po & Po). 

Met dank aan Hans van der Horst 
en Frans van de Heuvel voor het 
afstaan van enkele stukken. 

onvolprezen Posthistorische Stu
dies (Po & Po) van W. van Doorn, 
van Stefan Drukker "gevolgen 
van oorlog en bevrijding voor het 
Nederlands postverkeer 1940 en 
1944-1945" en van H.E.R. Sandberg 
"De PTT in bevrijd Zuid Neder
land". Bij de afbeelding wordt 
primair de tekst/inhoud van het 
strookje of stempel behandeld. 

Briefkaarttarieven tijdens WOII 
Om een herhaling van de uitleg 
van de tarieven van elk poststuk 
te voorkomen volgt hierna een 
opsomming van de briefkaart 
tarieven tijdens de Tweede we
reldoorlog. 

Binnenland lokaal: 
Vanaf 1.4.1939 t/m 19.8.1940 2 cent 
Vanaf 20.8.1940 t/m 31.10.1946 4 
cent. 

Binnenland interlokaal: 
Vanaf 1.4.1939 t/m 19.8.1940 3 cent 
Vanaf 20.8.1940 t/m 31.10.1946 5 
cent. 

Buitenland: 
Vanaf 1.11.1928 t/m 31.10.1946 7 '/z 
cent 
Vanaf 1.1.1942 naar Duitsland, 
Bohemen en Moravië, Generaal 
Gouvernement scent 
Vanaf 1.4.1943 leden medeoprich
ters "Europeesche PTT-Vereeni-
ging" te Wenen, 5 cent. 
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DAG VAN DEN POSTZEGEL 
7 - 8 OCTOBER 1939. 

QEDENKTEEKEN TE BERN 
DER WERELDPOSTVEREENIGINQ 

Herrn Jerzy Schendsl 

Al.Kosciuszki 87 

_TERUG AFZEMDER 
Postvorblnging net 
Polen tijdelijk 
nlot nogelljk. 

TIRUG AFZENDER Postverbinding met Polen tijdelijk niet mogelijk 
Amsterdam, 9 oktober I939- Bestemming Lodz, Polen. 

Op I september 1939 viel Duitsland Polen binnen waarmee de Tweede wereldoorlog begon. 
Immers, Engeland en Frankrijk hadden een verhond met Polen. De postverbindingen met 

Polen werden verbroken, door de posterijen m Amsterdam is een strookje aangemaakt met 
een foutieve tekst, "verbingmg" i.p.v. "verbinding". 

1 

f 
Terug afzonder 

Postverbinding met 
Hoorwegen tijdelijk 

Terug afzender. Postverbinding met Noorwegen tijdelijk verbroken 
's èravenhage, 8 april 1940. Bestemming Bergen, Noorwegen. 

Op 9 april 1940 zijn de Duitsers Noorwegen en Denemarken binnen gevallen waardoor de 
postverbinding werd verbroken. Strookje in dezelfde geest als Polen, maar nu geen fout 
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Verbinding Verbroken Retour Afzender 
Leeuwarden lo mei 1940 Bestemming Amsterdam 

De Duitsers vielen in de nacht van 9 op 10 mei 1940 Nederland binnen De eerste aanvalsgol
ven van de Duitsers richtten zich ook op de Noordelijke provincies Dit hield in dat de post 
van 10 mei 1940 met meer verzonden kon worden In allerijl werden provisorische stempels 

aangemaakt, veelal samengesteld uit stempeldoosjes (van kinderen') Van de bekende "Leeu
wardenstempels" komt de laatste "e' in "Verbroken" er steeds slecht uit 

TIRUG AFZENDER Met groot verlof 
Onstwedde, 28 mei 1940 Bestemming veldpostkantoor5 (Boxtel) Ten onrechte is Bergen op 

Zoom vermeld zodat de kaart is doorgestuurd De lichte divisie en het veldpostkantoor s zijn 
pens mei 1940 verplaatst naar Apeldoorn en per 1 juni 1940 opgeheven De tekst handelt over 
een verzoek om adresgegevens van iemand te verstrekken Ongeveer so% van de militairen is 

per 26 mei 1940 met groot verlof gestuurd 

\ f^lSmt %i^Mé^it: ' 

RETOUR AFZVERBINDINOVERBROKEN 
5 Oravenhage, 14 mei 1940 Bestemming Soerabaja, Ned Indie 

De post naar Ned Indie kwam pas vanaf 29 mei 1940 weer op gang De duidelijk proviso
risch aangemaakte stempel uit een stempeldoos bestaat in meerdere uitvoeringen steeds 

met de regels anders onder elkaar geplaatst De briefkaart is ten onrechte voorzien van een 
portaantekening s cent tekort (voor een brief'") werd verdubbeld naar 10 cent Omdat de 

briefkaart is teruggestuurd is het te betalen port met geïnd 
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Postverzending Verbroken 
Harlingen, 12 mei 1940 Bestemming Zaandam 

Een enigszins verminkt stempel De stempels werden plaatselijk aangemaakt/samengesteld 
Niet te bezorgen post werd zoveel mogelijk aan de afzenders teruggegeven Op 18 mei 1940 

werd zoveel mogelijk post uit Noord Nederland voor "Holland" meegegeven met de boot van 
Lemmer naar Amsterdam 

'él/JM /,,.. IM. 
RETOUR AFZ  Geen Postverbinding 

Wassenaar, 14 mei 1940 Bestemming 's Cravenhage/Madrid (Spanje) 
De briefkaart is naar de Twentsche Bank gestuurd ter doorzending naar Madrid Bij gebrek 

aan een adres van de afzender is de kaart na heropening van de postverbindingen naar 
Spanje op 7 juni 1940 opnieuw gepost en daar aangekomen op 20 juni 1940 (stempel op ach
terzijde) De briefkaart is al direct gefrankeerd met het buitenlandtarief zodat de briefkaart 

zonder bijfrankering zou kunnen worden doorgestuurd naar Madrid 
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PEWU 
Oennip, i juni 1940 Bestemming Springs Zuid Afrika 

Een mooi voorbeeld dat het steeds moeilijker werd om een passend stempel te maken De 
letters waren plaatselijk kennelijk uitgeput zodat slechts het woord "PETOU" kon worden 

gemaakt dat het meest leek op RETOUR. Voor de duidelijkheid is "retour" met de hand erbij 
geschreven Eerst op 21 juni 1940 werd de post naar buiten Europa gelegen landen heropend 



VERKCER TIJDELIJK GESTAAia 
Rotterdam, 26junn940 Bestemming Meirelbeke, België 

De postverbindingen naar België en Luxemburg zijn pas heel laat hersteld, op 31 juli 1940 was 
verzending van post nog niet mogelijk Men spreekt van 11 september 1940 (Dienstorder 41s), 

maar er zijn enkele poststukken hekend die in augustus 1940 zijn verstuurd 
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Terug afzender ^ -

werktarlef gefrank-oa^H ^^^ ^'^^

Terug afzender, Prenthriefkaarten ("ansichtkaarten") Niet toegelaten 
Amsterdam CS 27september 1940 Bestemming Olten in Zwitserland 

Reeds in het begin van WOU is het verzenden van particulier drukwerk zoals geboortekaart
jes, rouwbrieven en anzichtkaarten verboden Deze maatregel werd ook m Duitsland en 

andere bezette gebieden toegepast 

f^0^ 
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Zurück an Absender—Neue Anschrift Abwarten 
Groningen, 24 juli 1943 Bestemming lager Walterhof I, Hamburg Duitsland 

Walterhof I en II waren kampen voor dwangarbeiders in WOU De briefkaart is teruggestuurd 
omdat de geadresseerde blijkbaar verhuisd was Diverse censuurkenmerken, aantekeningen 
en strookje De afzender schrijft in Groningen te zijn Stempel Hamburg 20 september 1943 

TSRUG APSEKBER 
Fostverbindmg met het land yan 
■bestemming tijdelijk verbroken. 

Poat- en Telegraaf-
kantoor UTESCHT 
Afd. "BXPEBITIE-

BHIEFPOST" 

^t. ' / n i. •E V 

TERUG AFZENDER 
UtrechtStation, 28 juni 1940 Bestemming Brussel België 

Vanuit Utrecht kwam het kennelijk vaker voor dat post naar België moest worden terugge
stuurd zodat men een strookje heeft aangemaakt Zie voor de verdere toelichting de hiervoor 

geplaatste afbeelding 

^ ' A tJ j • ^<^ (f 'y/M^Cu^ I '^ix^u!^ ^ijfv^'t'C««^ 

Zurück Postsperre 
's Oravenhage, 2 december 1941 Bestemming Santa Monica 

Op 7 december 1941 is Pearl Harbour gebombardeerd door de japanners Vanaf dat moment 
waren de Verenigde Staten van Amerika in oorlog met Duitsland, Japan en hun bondgenoten 
De briefkaart is gecensureerd in Berlijn "Ab m cirkel" waar de stempel Zurück Postsperre is 
geplaatst Ogenschijnlijk is het vreemd dat een poststuk van 2 december 1941 is terugge
stuurd, de censuurkantoren hadden echter een grote achterstand en beschikten over alle 

informatie de postroutes aangaande 

truebene sind.Für Traudesf 
WohlbefindenCum das \ ort 
zu gebrcUohen)trage ich 
mit allen Kräften Sorge. 
"Ohreiben Sie mir fur das. 
Hadel ein par aufmunterni 
Zeilen,in ihrpm schweren 
Siechtum hat sie derlei 
vonnoten-anderes erlaubt 
auch der Atzt nicht.Meine 
untenstehende Anschrift 
ermöglicht Ihnen stets 
mit mir zu correspondi 
was mir recht lieb war' 
Praude lässt Sie Dre* 
Herzen grussen,^,i.<,it^ 
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Zurück, Verkehr—vorlaufig eingestellt 
Heveadorp (Cid), 4 augustus 1943 Bestemming Milaan, Italië 

DeAStroepen hebben zich op 13 mei 1943 '" Uoord Afrika overgegeven De geallieerden zijn 
op op 9 juli 1943 op Sicilie geland en daarna aan een opmars begonnen naar het noorden 

van Italië Tijdens de opmars en bijbehorende gevechten was de postverbinding grotendeels 
verbroken De censuurkantoren waren goed op de hoogte waar de gevechten plaatsvonden 

zodat post werd teruggestuurd voorzien van een voor zich sprekend stempel 
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„neen daarvoor aangewezen 

loket worden aangeboden 
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rFRÜG /M/V AFZENDCRStukken voor het buitenland moeten aan een daarvoor aange
wezen loket worden aangeboden 

's Oravenhage, 8 mei 1944 Bestemming Schweinfurt an Mam 
Op (5 maart 1943 is een publicatie in de kranten verschenen dat post naar het buitenland 

"open" aan het loket moet worden aangeboden Deze briefkaart is in de brievenbus gegooid 
zie het rode stempel met de tekst "Brievenbus / Aus dem Briefkasten Kennelijk was de 

maatregel ook op briefkaarten van toepassing 

"044 5 : ! 

Verbmdingverbrohen—Retour Afzender 
Utrecht Station, 29 september 1944 Bestemming Eindhoven 

Deze briefkaart is retour gezonden aan de afzender omdat de postverbinding vanuit het 
gebied "boven de rivieren" met het Zuiden van Nederland is verbroken wegens de opmars 

van de geallieerden richting Arnhem De slag om Arnhem, Operatie Market darden begon op 
17 september 1944 en eindigde in een catastrofe voor de geallieerden 
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Terug afzender, postverbinding met bezet gebied niet mogelijk 
IJzendijke 8 november 1944 Bestemming Arnhem 

IJzendijke is al op 17 oktober 1944 bevrijd de slag om Arnhem (aanvang 17 september) was 
mislukt zodat Arnhem in bezet gebied lag, waardoor de postverbinding was verbroken De 
briefkaart ts gecensureerd door de Nederlandse Censuurdienst m Imdhoven die vanaf begin 

november 1944 actief was Post van het bevrijde Zuiden werd gecensureerd in Eindhoven 

gEOErajwn 
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Terug afzender, alleen gebruik maken van toegezonden briefkaarten 
Amsterdam CS 20 mei 1944 Bestemming Off lag 67 Neu Brandenburg Mecklenburg 

Teruggestuurde briefkaart Tekst van het strookje spreekt voor zich 'Voor brieven en brief
kaarten slechts gebruik maken van byzondere formulieren/briefkaarten door krygsgevange

nen toegezonden 
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VERBINGDINC VERBROKENRETOUR AFZENDER 
Leiden 21 oktober 1944 Bestemming Middelburg 

Vanaf begin oktober 1944 waren er zware gevechten gaande op Walcheren waarondereen 
bombardement van de dijken waardoor Walcheren gedeeltelijk blank kwam te staan Tijdens 
deze gevechten was de postverbinding verbroken Middelburg is uiteindelijk op 6 november 

bevrijd Let op de fout in het stempel VERBINGDINC ipv VERBINDING 

BRIEFKAART 
H A R T O E P O S 

NEDERLAND 
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tiAAM EN AÜBfcS VAN DEN AFZEHOEQ 
NAMA DAN ALAHAT SIPENGlBtM 
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RETOUR AFZENDER NIH TOEGELATEN 
BRIEFKAARTEN AAN EEN ZIJDE BESCHRIJVEN 

Vlaardingen 27 augustus 194s Bestemming Huddlesex Engeland 
Na de bevrijding bestonden er nog geruime tijd aanvullende voorwaarden om controle 
en inzicht op het postverkeer te houden Hier is duidelijk aan de voorwaarde "een zijde 

heschrijven"niet voldaan 
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TER.UO MN AFZENDER, GEEN LUCHTPOST TOEGELATEN 
LeeuwardenStation, ii augustus 194s Bestemming Nairobi, Kenya 

Luchtpost naar (Zuid) Afrika was eerst in oktober 1946 weer toegestaan 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 

vooploopig HIET m be'Ändollng worde 
genomen. 

TERUG A?ZEï!D3R 
Blijkens van de Indino lo postadminl
s t r a t l e ontvangen in l ion t ingen kunnen 
t ] h i l a t e l l a t l s cho veri^oelcen aldaar 
'•oorlooplg WET in bohandei:n,n; worden 
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rer(<j aan den afzender. Alleen brieven m de Neaerlandsche, Fransche, Engelsche en 
Duitsche taal zijn ter verzending toegelaten. C. 102 

Leiden, 18 juni 1945 Bestemming Praag TsjechoShwakije 
Naar Duitsland en voormalig bezette gebieden is nog geruime tijd censuur toegepast Om dit 
in goede banen te leiden waren slechts de 4 op het strookje vermelde talen toegelaten Overi
gens was vanaf midden september 194s voor TsjechoShwakije alleen luchtpost toegestaan 

TERUG AFZENDER voorlopig geen philatelistische 
verzoeken toegestaan 
's Cravenhage, 3 november 194s Bestemming 
Batavia, Ned Indie 
Filatelisten zijn altijd actief ook tijdens de Tweede 
Wereldoorlog! Met deze briefkaart werd verzocht 
de heide kaarten niet gescheiden terug te sturen 
De posterijen in Ned Indie hadden kennelijk nog 
wel iets anders aan hun hoofd 

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

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

plaatsen. Voor dat bedrag 
heeft u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
ci)fers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan met 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 met, 
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 met uw hand
tekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, met 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet m 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor 
elke regel meer betaal t u 
3,50 euro. Vermelding van 
uw naam en adres (of naam 
en telefoonnummer) m 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 t Plaats: 

Telefoon: 
Giro/banknummer: 
Ten name van: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 

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

(handtekening) 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden m behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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ZOEK MEE NAAR 
DE HOOGE HAGENAARS (VEOVOLO 

Nederlands oudste machinestempels 
op eerste postwaardestukken 

OTTO KOENE, LID VLISSINOSE FILATELISTEN VERENIGING 

Ruim de meerderheid van de 
Hooge Hagenaars is gedagtekend 
tussen zaterdag 19 maart en vrij
dag 8 april 1881 (begin en eindda
tum inbegrepen), (afb. 1, 2) In nog 
geen drie weken tijd is deze sterke 
opeenhoping even opmerkelijk 
als raadselachtig. En te meer, 
omdat er na afloop van deze 
hausse in de daarop volgende 
acht maanden niet meer dan een 
zestal exemplaren nadruppelde 
(zie tabel) Het laatste bekende 
vertrekstempel, een verrassend 
mooi exemplaar van 31 december 
i88t, is in 2011 geveild door René 
Hiliesum Filatelie in Zwijndrecht. 
afb. 3) Tenslotte duiken er in 
1883 onverwacht nog een drietal 
afdrukken op als aankomststem
pel op de achterzijde van brieven. 
Hiervoor golden destijds geheel 
andere stempelvoorschriften 
dan voor de briefkaart die in 1871 
werd ingevoerd tegelijk met de 

De recente oproep In het novembernummer (nr. 1008) 

om mee te zoeken naar de Hooge Hagenaars heeft 
een verheugend aantal reacties opgeleverd. Hiermee 

is het aantal bekende Hooge Hagenaars (kopstaande 

kleinrondstempels van 1881 met een opmerkelijke hoge 
en groter dan normale plaatsnaamletter - Vellinga's Nr. 

54a) toegenomen tot 30 exemplaren. 

invoering in de grote steden van 
het Mellet stempeltoestel. 
Al IS het thans beschikbare stu
diemateriaal nog steeds beschei
den van omvang, het bevat een 
schat aan waardevolle nieuwe 
informatie. Dit nodigt uit tot het 
verrichten van nader onderzoek. 
Het ligt nu eenmaal in de aard van 
de stempelverzamelaar aandacht 

te schenken aan de grote lijn en 
het detail. Zonder hierop vooruit 
te lopen, laten zich enkele kant
tekeningen plaatsen. 

Machinale en handmatige 
afstempeling 
Het voldoen van het stempel 
aan de kenmerken van de Hooge 
Hagenaar betekent met zonder 

meer, dat het daarmee noodza
kelijkerwijs een afdruk is van de 
Mellet stempelmachine. Op dit 
niet onbelangrijke aspect ben 
ik in het novemberartikel te kort 
door de bocht gegaan. Stand, 
positie en kwaliteit van de stem
pelafdrukken van de intussen be
kende Hooge Hagenaars laten een 
zo hoge mate van diversiteit zien, 
dan dit zich moeilijk laat vereni
gen met de mate van uniformiteit 
die van machinale afdruk kan 
worden verwachten. Een deel van 
de afdrukken is dan ook zonder 
veel twijfel handmatig aange
bracht. Ook het bestelformulier 
bij 's Rijks Munt bevat een duide
lijke aanwijzing in deze richting. 
Hieruit blijkt, dat er behalve de 
zes (6) voor het toestel verstrekte 
Hooge Hagenaars ook een drietal 
exemplaren waren bestemd als 
handstempel.Anders dan van de 
iets latere Roelantsmachine is er 

f6\ 

IS6 

Brlofkaart mw 

I. De eerste bekende Hooge Hagenaar van 79 
maart 1881 op de eerste buitenlandse briefkaart 
met het mantelwapen 
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Briefkaart. 
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2. Hooge Hagenaar uan 8 april 1881 op de eerste 

kaart met het mantelwapen 
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helaas geen exemplaar van een 
Melletmachine behouden. Dit zal 
het onderzoek naar het te maken 
onderscheid tussen machinale 
en handmatige afstempellng er 
vrees Ik niet makkelijker opma
ken. Het laat zich hierbij aanzien 
dat helderheid en gelijkmatigheid 
van de afdruk wel eens factoren 
van grote betekenis zouden kun
nen zijn. 

De twee Haagse machines 
Gedurende de hausse van drie 
weken in de maanden maart en 
april is er geen sprake van ook 
maar één afstempeling van het 
sinds medio 1874 kopstaande 
kleinrondstempel met de plaats
naam in de gangbare, kleinere 
letter, (afb. 4) Ditzou een eerste 
aanwijzing kunnen zijn, dat de 
twee Haagse Melletmachines (de 
proefmachine van 1867 en de re
gullere van 1871) beide in gebruik 
waren, elk voorzien van een van 
de zes door 's Rijks Munt vervaar
digde stempel koppen met een 
middellijn van 23 mm en de hoger 
dan gebruikelijke plaatsnaam
letter. Behalve de vraag naar de 

^ ^ Ä 

herkomst van de afdruk, ble 
ook dit een spannende uitdaging 
om te onderzoeken of de twee 
machines ook inderdaad beide in 
gebruik waren en zo ja, of ze aan 
hun stempel of anderszins kun
nen worden herkend. 

Woorden van dank 
Graag wil ik de volgende lezers 
van dit blad hartelijk bedanken 
voor hun medewerking en de mij 
toegezonden scans van poststuk
ken uit hun verzameling:)an Arts, 
Hennie van Dijck, Guus Fransen, 
Jos Stroom, Martin Sutherland, jan 
Vellekoop en Pietjan Zwaag. In het 
bijzonder betuig Ik jan van den 
Berg en Cees van Hoek, de auteur 
van het handboek voor de kleine 
uurstempels, dank voor hun 
behulpzame, kritische commen
taar. Lezers die beschikken over 
nog onbekende Hooge Hagenaars 
wil ik vragen zo vriendelijk te zijn 
hiervan een afdruk toe te zenden 
aan schrijver dezes op 
ottokoene^gmail.com. 
Stempelknipsels zijn ook heel 
welkom. 

Overzicht van de Hooge Hagenaars 

De In januari 2012 bekende 

Datum en 
19 /03 /81 
20 /03 /81 
20 /03 /81 
22 /03 /81 
23 /03 /81 
24 /03 /81 
24 /03 /81 
25 /03 /81 
28 /03 /81 
29 /03 /81 
31 / 03 /81 
31 /03 /81 
31 /03 /91 
01 /04 /81 
01 /04 /81 
02 /04 /81 
02 /04 /81 
02 /04 /81 
04 /04 /81 
05 /04 /81 
08 /04 /81 
01 /05 /81 
12 /07 /81 
12 / 07 /81 
12 /07 /81 
22 /09 /81 
31 /12 /81 
17 /04/83 
18 /04/83 
18 /04/83 

tijd 
78 

122 
45 

1012 
1112 
910 

1012 
1012 
45 
45 

1012 
45 
45 
910 
12 
34 
45 
78 

1012 
1112 
45 

1012 
1112 
56 
89 
89 
45 

1012 
1012 
121 

N 
N 
N 
N 
V 
V 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N6+ 
V 
N 
N 
N 
N 
N 
V 
N 
N 
V 
N 
N 
N 
N 
N) 
N) 
N) 

exemplaren 

Klokstand 
7 
7 
7 
6+ 
6+ 
6+ 
6+ 
6+ 
1 
7 
6 
6 
6 
6 
1 
6+ 
6

7 
6 
12 
7 
6 
7 
6

5 
6+ 
7 

PositieC) 
LO 
LO 
LO 
LB 
MO 
LO 
LO 
LO 
op brief 
LO 
MO 
LB 
LB 
MOMB 
op brief 
MO 
MB 
LO 
M 
op brief 
MO 
LO 
LO 
MO 
MO 
MO 
LO 

aankomststempel op 

(*)L0 en LB staan voor Links Onder en Links Boven 
enMO en MB voor Midden Onder en Midden Boven 

Conditie 
8 
8 
78 
6 
8 
56 
56 
7 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6

5 
8 
7 
6 
7 
6 
6 
67 
5 
7 
to 

brief 

'm^ 
B RIE F Iv A A FvWL'rB^ 
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3. In alle opzichten het fraaiste exemplaar 
als hekkensluiter 
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4. Het smds medio 1874 kopstaande 

kleinrond met de kleinere letter 



SPOORWEGBRIEFKAARTEN 
IN ROTTERDAM 

RIEN DE JONG, WADDINXVEEN 
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Hoe het begon 
In het jaar 1837 werd de 'Holland-
sche IJzeren Spoorweg Maatschap
pij' (afgekort HYSM en ook wel als 
HSM aangeduid) opgericht. Op 20 
september 1839 werd de eerste lijn 
tussen Amsterdam en Haarlem in 
gebruik genomen en voor vervoer 
van personen opengesteld. Tussen 
1839 en 1847 werd de spoorlijn 
uitgebreid naar Rotterdam via 
Leiden en Den Haag. 
De lijn Amsterdam-Utrecht-
Arnhem ontstond in de periode 
1843-1845 en de lijn Utrecht-
Gouda-Rotterdam kwam in 1855 
gereed. 
In de concessievoorwaarden aan 
HYSM was de bepaling opgeno
men, dat er op aanvraag van de 
postdirecteuren brieven moesten 
worden meegenomen als er een 
tekort zou blijken te zijn aan 
gewone vervoermiddelen. 
Echter, eerst op 30 juni 1844 kwam 
het eerste contract tot stand 
tussen de Posterijen en de HYSM 
voor het vervoer van postzendin-
gen, verpakt in lederen zakken, 
per spoor tussen Den Haag en 
Amsterdam. 

Spoorwegbriefkaarten 
In augustus 1871 werd de Spoor
wegwet van 1859 aangepast en 
'het bestellen der goederen' (die 
per spoor aangekomen waren) 
in artikel 22 nader geregeld. Het 
gevolg hiervan was onder andere, 
dat de spoorwegmaatschap
pijen gebruik gingen maken van 
briefkaarten. 

Tegenwoordig kunnen we snel een boodschap 
overbrengen per telefoon, email of sms-bericht. In de 

tweede helft van de 19e eeuw moest men zich behelpen 

met het schrijven van een brief en vanaf 1871 van een 
briefkaart. Het spoorwegnet kwam tot ontwikkeling 

en de spoorwegen hadden de post nodig voor het snel 
laten weten aan geadresseerden van de aankomst van 

zendingen aan de stations. Spoorwagons moesten 

zo snel mogelijk, zeker die met bederfelijke waar, 
geleegd worden. Het venenden van een briefkaart met 

'Kennisgeving van aankomst' was hiervoor geschikt. 
Een stukje geschiedenis over de in Rotterdam gebruikte 

spoorwegbriefkaarten. 

in die jaren was er nog geen 
telefoon en was de briefkaart het 
geëigende middel om snel een 
bericht over te kunnen brengen. 
Spoorwegbriefkaarten waren ge
wone briefkaarten, voorzien van 
een opdruk van de spoorwegen 
die duidelijk maakten, dat er goe
deren waren aangekomen die aan 
het station konden worden afge
haald. Behalve de modellen voor 
'Kennisgeving van aankomst' van 
goederen, waren er ook modellen 
die gebruikt werden voor admini
stratieve doeleinden. 

Bij de spoorwegbriefkaarten 
onderscheiden we twee catego
rieën: particuliere en particulier 
bedrukte spoorwegbriefkaarten. 
In grote lijnen komt het erop neer, 
dat het bij de eerstgenoemde 
categorie gaat om door de Poste
rijen geleverde speciaal voor de 
Spoorwegen bedrukte briefkaar
ten en bij de tweede categorie 
om achteraf met een extra tekst 
bedrukte briefkaarten. 
Bij de particulier bedrukte 
spoorwegbriefkaarten kennen we 
twee modellen: model C.C. 238 en 

model 1202. De spoorwegbrief
kaarten werden gebruikt van 1872 
tot omstreeks 1967. 

Model CC. 238 
('Kennisgeving van aankomst') 
Er werden vijf verschillende 
versies van model 238 gebruikt 
al naar gelang de herkomst, de 
bestemming en de afhandeling
procedure namelijk: 
Model 238 interlokaal, geen doua
negoederen. 
Model 238c interlokaal, douane
goederen. 
Model 238d militaire zendingen 
alleen gebruikt tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 
Model 238e lokaal, geen douane
goederen. 
Model 238f lokaal, douanegoe
deren. 

Model 1202 
('Verzoek tot betaling van 
verschuldigde kosten van een 
zending') 
In tegenstelling tot het model 
238, waarvan er in de periode 
april 1921 - oktober 1927 verschil
lende varianten uitgegeven 
zijn, is er van model 1202 slechts 
één oplage op 18 oktober 1927 
uitgegeven. Van de particulier 
bedrukte spoorwegbriefkaarten 
zijn er echter meerdere varianten 
uitgebracht (tussen april 1925 en 
oktoben955). 

Particulier bedrukte spoor
wegbriefkaarten 
Behalve de algemene kaarten 

^/4>. ^«'^^L. 
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Particuliere spoorwegbriefkaart, model 238c van de uitgifte 23-12-1921, verzonden op 21 december 1924 naar Aalsmeer over een partij goederen afkomstig uit Mannheim (D) 
Op de achterkant is het stationsstempel ROTTERDAM FIJENOORD SS. geplaatst 



Kennisgeving wegens aankomst 
van goederen 
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Particuliere spoorwegbrießaart, model 238c van de uitgifte 2691927, met op de achterkant het stempel ROmRMMKKHWR MAASOeVER. De briefkaart werd lokaal Rotterdam verzonden 

op 21 maart 1928 De goederen waren afkomstig uit Duitsland, aangekomen op het station Maas en bestemd 'voor uitvoer overzee (handgeschreven op de achterkant van de kaart) 
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Particuliere briefkaart model 1202 van de uitgifte 18 10 1927 vanaf Rotterdam station Maas verzonden op 28 7-1931 Op de voorkant het stempel ROTTERDAM MAAS BUITENLANDSCH BUREAU 
SS Voor de goederen moest, onder andere voor vracht, in totaal f 3,35 betaald worden (berekening op de achterkant van de kaart) Op de voorkant in rood het stempel STRAATNAAM IN ROT

TERDAM ONBEKEND Rotterdam werd doorgehaald en erboven werd Kralingscheveer als bestemming geschreven 
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De kaart van de Hollandsche IJzeren Spoorweg (HYSM) toont op de achterkant een geschreven tekst lithografisch vermenigvuldigd, en werd lokaal Rotterdam op 17 januari 1873 verzonden 
Aan de geadresseerde werd meegedeeld, dat er op het station (stationsstempel ROTTERDAM op beide kanten van de kaart) 12 balen wol vanuit Leiden aangekomen waren 
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De Kennisgeving van aankomst kaart van de HYSM van het model No 1030A van de uitgifte 7 2 1895 werd lokaal in Rotterdam verzonden op 20 december 1910 Op de achterkant van de 
kaart is als station van aankomst van de partij hout het stempel ROTTERDAM DP (DP staat voor Delftsche Poort) geplaatst Ook staat daar, dwars gedrukt, in rood vermeld dat de bestelling 

der goederen doordezorgen van de spoorwegadministratie kan geschieden 
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In 1917gmg de HVSM samenwerken met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en ontstond de belangenmaatschap Nederlandsche Spoorwegen (als afzender op de voorkant 
van de kaart vermeld) De kaart van het model238 van de uitgifte 3111925 met op de achterkant het stationsstempel ROTTERDAM FIJENOORD SS werd met verzonden 
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Briefkaart 7i Wl?l238 van de uitgifte 21 2 1929 met op de achterkant het stempel ROTTERDAM FIJENOORD SS De brief werd op 2 maart 1931 naar Slikkerveer verzonden Op de voor
kant van de kaart is een grote zwarte L gestempeld 
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Een op 17 oktober 1929 lokaal Rotterdam verzonden spoorwegbriefkaart van het model 238f van de uitgifte lit 5 1929 van een in te klaren zending goederen bestemd voor de firma Wynmalen L 
Hausmann Station ROTTERDAM FIJENOORD gebruikte met meer hun stationsstempel aangezien op de voorkant van de kaart als afzender al Station ROTTERDAM Fi/enoord gedrukt stond Wel 

werd de kaart met een grote violette L afgestempeld 
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De kaart van het model 1202 van de uitgifte 10 10 1929 toont geen stationsstempel aangezien de kaart al bedrukt is met de tekst Hotterd Rechter Maasoever 
Wel werd de kaart voorzien van een kleine L stempel in zwart 
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De ondergetekende verklaart de hierboven vermelde aan hem <haar) geadresseerde goederen 
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ROTTERDAM ( H a n d t e k f t n i n A v a n d e g e a d r e s s o e r d e ) 
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Ongebruikte briefkaart in gebruik op het Station Maas van het model 23Sf van de uitgifte augustus 195; met op de achterkant gedrukt ROTTERDAM RMO (RMO is Rechter Maas Oever) 

die door alle stations, niet al
leen m Rotterdam maar ook m 
andere plaatsen waar een station 
gevestigd was, konden worden 
gebruikt, waren er ook kaarten 
bestemd voor een met naam ge
noemd station, zoals m het geval 
voor Rotterdam op de spoorweg
briefkaarten als volgt benoemd 
Station ROTTERDAM Fijenoord, 
Rotterd Rechter Maasoever en 
ROTTERDAM RMO (RMO staat voor 
rechter Maasoever). 

De letter L 
BIJ nadere bestudering van een 
groter aantal spoorwegbriefkaar
ten blijkt, dat er vanaf ongeveer 
1929 tot m 1932 op de voorkant 
van de kaarten een letter L stem
pel gebruikt wordt Vermoedelijk 
gaat het hier om een administra

tief stempel, dat op drie manieren 
voorkomt een grote L m zwart 
of violet en een kleine L alleen 
m zwart Deze stempels schijnen 
alleen voor te komen op spoor
wegbriefkaarten gebruikt op de 
stations ROTTERDAM FIJENOORD en 
ROTTERDAM MAAS Tot nu toe is 
mij nog met duidelijk geworden, 
wat de betekenis van het stempel 
geweest is Zou het kunnen zijn, 
dat de L voor legger staaf Wer
den de te verzenden briefkaarten 
m een register ingeschreven (de 
kaarten bevatten op de achter
kant een nummer)? Komt de L ook 
nog op briefkaarten voor, die na 
r932 verzonden zijn? 

Rotterdamse stations met 
vrachtafhandeling 
In de tijd dat de spoorwegbrief

kaarten gebruikt werden, vanaf 
1872 tot omstreeks 1967 waren er 
in Rotterdam een drietal stations 
die vracht afhandelden, name
lijk de stations Delftsche Poort, 
afgekort D P, zijnde het oudste 
Rotterdamse station daterend 
uit 1848, tevens eindpunt van de 
spoorlijn uit de richting Schie
dam), Maas, daterend uit 1855 
en eindpunt voor de spoorlijn 
uit de richting GoudaUtrecht en 
Fijenoord, daterend eind 19e eeuw 
en eindpunt voor de spoorlijn 
komend uit het zuiden , 

I 
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stelt u zich een wereld voor 
zonder internetbankleren, zonder 
pinnen en zelfs zonder bank- en 
girorekeningen. Een wereld, 
waarin vrijwel alle geldtransacties 
plaatsvinden met contanten. Het 
loon wordt per week uitbetaald 
in een loonzakje, de bakker en 
de slager komen aan de deur en 
verwachten directe betaling, de 
huur en de premie voor het zie
kenfonds worden aan huis opge
haald. Tot vijftig jaar geleden was 
dit voor de meeste Nederlanders 
de realiteit. 
Maar ook toen al moest men af en 
toe betalingen doen aan mensen 
of instanties buiten de eigen 
kleine kring. Er was dus behoefte 
aan geldverkeer over de langere 
afstand. En daarbij verleende 
de Post, met haar fijnmazige 
kantorennet, goede diensten. Een 
bureaucratische organisatie als 
de Post heeft voor dat geldverkeer 
natuurlijk een scala aan richtlij
nen en formulieren ontwikkeld. In 
dit artikel stel ik u een aantal van 
die formulieren voor, waarbij ik 
me beperk tot de formulieren die 
beschouwd worden als postwaar-
destukken. 

JACQUES SPIJKERMAN, ARNHEM 

Tot voor kort had ledere Nederlandse plaats van enige 
importantie een postkantoor. Als filatelisten zijn we 

geneigd het postkantoor voornamelijk te zien als een 
verkooppunt van postzegels, maar lange tijd was een 
andere functie van het postkantoor veel belangrijker: 

zijn rol in het geldverkeer. 

Postwisselformulier 
Een van de oudste vormen van 
geldverkeer per post is de post-
wissel. Op het postkantoor stortte 
men het bedrag dat men aan een 
ander verschuldigd was. De Post 
verstuurde een postwisselformu
lier ter grootte van dit bedrag 
aan de ontvanger, die tegen 
inlevering van het formulier het 
geld op zijn eigen postkantoor 
in ontvangst kon nemen. De prijs 
die de Post voor deze dienst aan 
de betaler in rekening bracht, het 
recht, werd meestal verantwoord 
door op het formulier geplakte 
postzegels. In de jaren '50 en '60 
van de 20e eeuw zijn er echter 

enkele formulieren geweest waar
bij dit recht werd verantwoord 
door de afdruk van een bedrag 
of zegelbeeld (afb. ia, b). Deze 
formulieren rekenen we tot de 
postwaardestukken. 

Postbewijs 
Voor het overmaken van be
dragen tot en met 10 gulden is 
van 1884 tot 1955 het zogeheten 
postbewijs in gebruik geweest. 
Dit was een formulier dat men 
op het postkantoor kon kopen, 
waarbij het bedrag werd door de 
postbeambte werd ingevuld en 
aanvankelijk met postbewijsze-
gels werd voldaan. Het recht dat 

de koper diende te betalen, werd 
verantwoord door middel van 
een ingedrukt zegelbeeld (afb. 2). 
In tegenstelling tot de postwis-
sel werd dit postbewijs niet door 
de Post verzonden, maar kon de 
koper zelf het formulier aan een 
ander geven of versturen, die het 
vervolgens weer kon inwisselen. 

stortingsbiljet 
Na de oprichting van de Post-
cheque- en Girodienst in 1918 
werd het mogelijk voor bedrijven, 
instellingen en particulieren om 
een postgirorekening te openen. 
De meest particulieren hadden 
nog geen behoefte aan een der
gelijke rekening, maar moesten 
soms betalingen verrichten aan 
een organisatie die er wel een 
had. Voor deze contante stortin
gen op andermans rekening was 
het girostortmgsbiljet bestemd: 
een driedelig formulier bestaande 
uit een stortingbiljet, een stor
tingsbewijs en een kennisgeving 
van bijschrijving. Op sommige 
van deze formulieren werd het 
betaalde recht op het middelste 
gedeelte - het stortingbiljet -
verantwoord door middel van een 

Afb ia Een ongebruikt postwisselformulier 
uit 1957 Postwisselrecht 2; cent voor een 
bedrag t/m 2S gulden. Bij hogere bedragen 
werd het betaalde recht aangevuld door 
postzegels bij te plakken 

Afb. 2 Een gebruikt postbewijsformulier uit 1941 met 
zegelbeelds cent donkergroen Koningin Wilhelmina 
type Van Konijnenburg. De koper was blijkbaar een 
verzamelaar die het formulier aanschafte voor zijn 

collectie. Inclusief de minimumstorting van 1 cent 
kostte deze aanwinst hem 6 cent 

Afb. ib Op de achterzijde van het formulier 
staat aangegeven hoe het postwisselrecht 

oploopt met het gestorte bedrag 
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Afs 3 Een ongebruikt stortingsbiljet uit 1951 Voor stortingen tot en met soo gulden was nog maar 
5 cent recht verschuldigd 

UNION POSTALE COUPONRÉPONSE CN 01 
UNIVFRSELLE INTERNATIONAL (ancien C 2?) 

Ce coupon est échangeable dans tous les pays de! Union postale universelle 
contre un ou plusieurs timbres poste representant l affranchissement 
minimal d un envoi priontaire ordinaire ou d une lettre avicffi ond na re expedie 
ä I etranger 
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Afb 5 De laatste Nederlandse antwoordcoupon uit 1998 Bij een prijs 
van f2 50 kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Post aardige 
winsten maakte op de coupons Het briefport naar Duitsland bedroeg 

in 1998 bijvoorbeeld f 100 en dat naarde VSfi 60 

Afb 4a Een ongebruikte stortingskaart uit 1961 Recht is cent op de kaart zelf 

Cruis 

T 5, V F A • T 

Afb 7 Op deze prijsvraagbriefkaart (7/1 cent Koningin Wilhelmina type Van Konijnenburg) 
heeft de afzender 1 gulden aan extra postzegels bijgeplakt voor het Rode Kruis 

Afb e De Sealbag een speciale verpakking voor geld cheques en sieraden In de prijS van 
f 16so was de verpakking het port plus het aanteken en verzekeringsrecht opgenomen 

rechthoek met een waardeaan
duidmg(afb 3) 

Stortingskaart 
De opvolger van het stortingsbil
jet, en een teken van de toene
mende automatisering van het 
betalingsverkeer, was de girostor
tmgskaart Dit was een ponskaart 
bestaande uit twee delen een 
gecombineerde stortingskaart/ 
kennisgeving en een stortings
bewijs 
Op enkele van deze kaarten uit de 
jaren 191611966 is het stortmgs
recht weer verantwoord door een 
rechthoek met waardeaandui
dmg Deze rechthoek kan aange
bracht zijn op de stortingskaart 

(afb 4a) of op het stortingsbewijs 
(afb 4b) 

Internationale antwoordcou
pon 
Voor een specifieke betaling op 
afstand, namelijk het vergoeden 
van briefport aan een buiten
landse correspondent, kent men 
sinds het begin van de 20e eeuw 
in vele landen de internatio
nale antwoordcoupon (afb 5) 
Men koopt deze coupon op het 
postkantoor en verstuurt hem per 
brief naar zijn correspondent 
Deze kan de coupon op zijn eigen 
postkantoor inwisselen tegen 
postzegels voor een brief van de 
eerste gewichtsklasse vanuit zijn 

eigen land naar (bijvoorbeeld) 
Nederland In Nederland is de 
verkoop van antwoordcoupons 
eind 2001 gestaakt 

Andere postwaardestukken 
Voor de volledigheid noem ik 
nog enkele postwaardestukken 
die geen formulieren zijn, maar 
wel gebruikt konden worden 
voor geldverkeer Allereerst 
de aantekenenvelop, met als 
voorbeeld een grootformaat 
kunststof exemplaar uit 1999, een 
zogeheten Sealbag (afb 6) Dit 
soort enveloppen, van karton of 
kunststof, met of zonder waar
deaangifte, IS uitgegeven tussen 
1996 en 2006 

Briefkaart 
Sinds lang bestaat de mogelijk
heid om kleine geldbedragen 
over te maken door middel van 

het plakken van extra postzegels 
op een briefkaart De waarde van 
de extra zegels wordt  na aftrek 
van de kosten  door de Post 
uitbetaald aan de geadresseerde 
Het bekendste voorbeeld hiervan 
zijn de vele puzzelacties voor 
goede doelen, zoals de actie van 
het Rode Kruis in 1947 (afb 7) 

Literatuur 
Geuzendam's Catalogus van de 
Postwaardestukken van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen 8e editie Po 
& Po 2008 
Dmy Beereboom Het overmaken van 
kleine geldbedragen door het bijplak

ken van postzegels op briefkaarten 
In De Postzak 205, p 549 vv 
Dr G Hogesteeger en drs A R Kra

mer Het Postkantoor De geschiedenis 
van een begrip Den Haag 1995 
Dr G Hogesteeger 200 jaar Post m 
Nederland PTT Post BV 1998 
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TANDJES VAN DE MACHT 
BIJTEN OOK /'^»IJl^'i'A 

IN POSTWAARDESTUKKEN 

Koude Oorlog 
Cuba voert, als een de weinige 
nog communistische landen, nog 
steeds een "Koude Oorlog" met 
het buurland de Verenigde Staten 
van Amerika. Nadat de USA in 1961 
steun gaf aan een mislukte inval 
op Cuba volgden vele conflicten 
en steeds zwaardere economische 
sancties. Zo mogen Amerikanen 
niet naar Cuba reizen en mag 
er niet met Cuba gehandeld 
worden, dus ook geen Cubaanse 
postzegels. Toch kwam ik in 2005 
op Cuba een Amerikaan tegen, 
maar ook dit postwaardestuk. Het 
eiland Cuba heeft, met een beetje 
fantasie, de vorm van een kroko
dil en de trotste Cubanen laten 
deze, m een op dit postwaarde
stuk afgebeelde muurschildering. 

JAN HEIJS, AMSTERDAM 

Cuba zet, als krolcodil, zijn tandjes van de mach 
in aartsvijand Ameriica (afb. 1). Dit is wel een heel 

letterlijke illustratie van het jaarlijkse artikel voor 
het themanummer van de 19e Brievenbeurs en de 2e 

Filamania op Goede Vrijdag en Paaszaterdag in Gouda, 
met dit jaar als thema "Postwaardestukken". 

m de aartsvijand USA bijten. Ook 
al wonen daar inmiddels 4 van de 
15 miljoen Cubanen. De "Koude 
Oorlog" gaat hier gewoon door. 

Toen de Koude Oorlog op zijn he
vigst was werd deze ook gevoerd 

met postwaardestukken. Veel 
Oostbloklanden propageerden 
hun vriendschap met de Sovjet 
Unie, anderen stoorden zich 
eraan. 
Zo gaven de Poolse posterijen 
in 1951 een postwaardestuk uit 

waSrop de tekst sta*ft'"Llv#'de 
eeuwige en groeiende vriend
schap van het Poolse volk met de 
volkeren van de Sovjet Unie" (afb. 
2). In WestBerlijn aangekomen 
werd deze tekst door de posterij
en aldaar zwart gemaakt (afb. 3). 
Een van de nieuwe hoofdnummers 
m de door mij net weer opnieuw 
uitgegeven en, met name buiten 
de DuitsDuitse postoorlog, sterk 
uitgebreide en geactualiseerde 
Postoorlog catalogus."' 
Tsjechoslowakije protesteerde in 
1952 tegen de inzet van bacte
riologische wapens in de Korea 
oorlog waar het Westen het 
huidige Zuid Korea steunde in de 
strijd tegen het communistische 
huidige Noord Korea (afb. 4). 
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Een bijzondere vorm van Post-
waardestukken is de prentbrief-
kaart als postwaardestuk zoals 
deze uit Tsjechoslowakije, uitge
geven op 8-3-1951 en onmiddellijk 
weer ingetrokken met het plaatsje 
Mikulov (afb. 5). Op het eerste oog 
een vredige afbeelding maar toch 
is het bijtende politieke propa
ganda rondom een grenskwestie. 
Het dorpje tussen Brno en Wenen 
was tot de Tweede Wereldoorlog 
Tsjechisch maar in 1951 een Oos
tenrijks dorp. 

Ook een bijzonder vorm van 
postwaardestukken is de Loterij
briefkaart. Deze DDR briefkaart 
uit 1953 voor de "Pieck Aufbau-
Lotterie" had de bijtende tekst 
"Zo mooi zullen we heel Duitsland 

op bouwen. Daarom eisen we het 
sluiten van een vredesverdrag". 
De briefkaart werd onbedoeld ge
bruikt naar West Berlijn alwaar de 
posterijen in West Berlijn dan het 
rode tegenstempel "....aber nicht 
unter kommunistischer Diktatur" 
stempelden (afb. 6). De ruzie tus
sen Oost en West gaat zelfs over 
geldacties voor de opbouw. 

Postwaardestukken als poli
tiek protest 
Er zijn veel postwaardestukken 
bekend met een private bijdruk 
als politiek protest om op te stu
ren aan politici of de Verenigde 
Naties. Deze heb ik verschillende 
in mijn verzameling maar ze zijn 
echter niet postaal en ik laat ze 
nu dan ook buiten beschouwing. 

Toch zijn er ook wel degelijk volle
dig postale politieke protestacties 
gevoerd met postwaardestukken. 
Dit Ierse postwaardestuk tegen 
de Britse kernreactor in Sel-
lafield, vlak bij de Ierse grens 
(afb. 7). Hij komt uit een serie van 
drie postwaardestukken die de 
Ierse posterijen m april 2002 uit 
gaven voor een campagne tegen 
kernenergie 16 jaar na de ramp m 
Tsjernobyl. Deze kaart kan naar 
de toenmalige premier van Groot 
Brittanniè, Tony Blair gestuurd 
worden en vraagt aan hem: "Kijk 
me in de ogen en vertel me, dat 
ik veilig ben als er een groot 
ongeluk gebeurd in Sellafield. 
De risico's zijn te groot. Sluit 
u alstublieft Sellafield in aller 
belang." De opbrengst van de 

verkochte kaarten ging naar het 
"Tsjernobyl kinderproject". 

In het uiteengevallen Joegoslavië 
woedt begin negentiger jaren in 
Bosnië-Herzegovina een burger
oorlog. De Serviërs willen een Ser
vische staat, gesteund door Ser
vië. De Moslims en Kroaten willen 
een onafhankelijk Bosnië-Herze
govina. In de hoofdstad Sarajevo 
wordt dagelijks gevochten. De 
steun voor de Bosnische regering 
IS wereldwijd vrij algemeen en 
loopt van 'links' naar 'rechts' 
over alle vroegere scheidslijnen 
heen. Door de betrokkenheid van 
moslims was er veel extra steun 
uit moslim landen zoals via dit 
bijzondere postwaardestuk uit 
1994 uit Turkije met de opdruk 
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Tony, Look me in the eye and teil me I'm safe. 

Tony, 
Look me m the eye and teil me Tm safe if there's a major 
incident in Sellof leid 

Radiation does not respect borders Depending on which way 
the wind blows large areas of my country would be made 
unrnhabitoble Forever 

As i t stands BNFL dump mrtltons of litres of radioactive 
waste into the Ir ish Sea everyday 

This IS the sixteenth Anniversory of the Chernobyl disoster 
The world can't afford another, and neither can you Don't be 
blind to the danger, Tony The risks are too great 

Please shut down Sellafield For all of uS 

Signed 

Citizen of Iretond 
DELIVERED ON BEHALF OF THE IRI8H PEOPLE BY AN POST 

ya 7b 

Rt Hon Tony Hair MP. 

Prime Minister, 

10, Downing Street, 

Undon SWIA ZAA, England. 195 
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NAME AND SURNAME 
ADI VE SOYADI 

DATE OF BIRTH 
DOCUM TARIHI 

ADDRESS 
ADRES 

COUNJRY^ 
ULKE 

ME, AS A HUMAN BEING, ALSO ASKING FOR 
FREEDOM AND PEACE TO ALL PEOPLE OF 
BOSNIA AND HERZEGOVINA ! 

BEN BIR DUNYALI OLARAK, BOSNA HERSEK 
CUMHURIYETI HALKLARI i(;IN BARI5 VE OHGURLUK 
ISTlYORUM 

rotiMU 

ÜCWTI 
Ö D V M T m 

UNITED NATIONS 
ORGANIZATION 

NEW YORK 
USA 

A 3<ä 0n3239 

Bu par^a gonderkl de kalacaktir Ucretl 20 000 TL. 

SAYG1DEÖER ...! 
Bu karti almakia siz, Bosna-Hersek halklarina iki jekilde yardim ettiniz 

M a n e v i : Bu karti BM ye gondermekle ozgur Bosna-Hersek ve Ban? i(;in 
sesinizi duyurmu? oldunuz 

Maddl : Bu kart «;m ödediQiniz para lie Bosna-Hersek ii;in sagiik 
merkezlen agilmasi t ibbi malzeme, ila? alimi ile birlikte diger 
sagiik gerei;lerinin alinmasina da katkida bulundunuz 

Minnettariz, 

Bosna-Hersek Saglik Bakanli^i adina 
Uz. Dr. ISÎ ET RASIC 

H 

III NOT Ust parcayi doldurduktan sonra kopartarak herhanqi 
bir posia kuruSL na puisuz olarak atiniz A Jß ma^sg 
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"port betaald" en op de beeld-
zijde de daken van verwoeste 
kerken van verschillende geloven 
(afb 8). Bijzonder omdat het 
enerzijds een bewijs is voor 
financiële steun voor "gewond 
Sarajevo 1992-1994" Anderzijds is 
het een briefkaart aan de V N om 
hen op te roepen vanuit menselijk 
oogpunt "de vrijheid en vrede 
te bevorderen voor alle mensen 

van Bosnië-Herzegovina." De 
kaart kan dus zonder verdere 
frankering aan de V.N. verstuurd 
worden. Er is wel enige discussie 
of dit nu een postwaardestuk is 
waarvoor de verzender betaalt 
of portvrijdom voor post van 
de posterijen zelf Daarom staat 
hij wel m de Michel catalogus 
afgebeeld, maar zonder nummer 
en prijs. 

Tweede Wereldoorlog 
Aan het eind van de oorlog waren 
er nog veel postwaardestukken 
over met een ingedrukt zegel van 
Hitler. Er was toen gebrek aan al
les dus ook aan papier. Daardoor 
werden de Hitler postwaardestuk
ken opgebruikt en werd zijn kop 
er door de posterijen afgeknipt 
(afb 9). Deze 'beschadiging' 
IS een postale noodmaatregel 

en werd bevestigd door het 
dagtekenstempel van Hamburg 
op 19.6 1945 In dit geval IS deze 
'beschadiging' geen minpunt in 
een (tentoonstelling) verzame
ling, maar een pluspunt. 

Aerogram 
Politieke propaganda op Aero-
grammen, weer een andere vorm 
van postwaardestukken, is wat 

TO OPEN SUT HERE 

AEPOrPAMMA - UQAK MEKTUBU - AEROGRAMME ' ' »s i r 

fhe Sb les D i r e c t o r , 

ÏIMS-MF^. INÏEBKATIOIUL B V, 

Ottho l l e l d r i n g s t a a t 5 , 

1066 Al/iSTEHDAM, 

j ^ j , - , j j i . S.L4NDS. 
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moeilijker te vinden. Dit Aero
gram van de republiek Cyprus uit 
1990 (afb. 10) heeft een landkaart 
het eiland Cyprus. De grens met 
TurksCyprus, vanaf 1974 door de 
Turken bezet en als land vanaf 
1983 alleen door Turkije erkent, 
staat er niet op. Daarmee is dit 
Aerogram niet zo geschikt om 
naar Turkije te sturen. De kans dat 
het met vertraging, of helemaal 
niet aan komt is groot. 

Val van communisme 
Ook de val van het communisme 
ging niet aan postwaardestukken 
voorbij. 
Als in december 1989 de commu
nistische regering van Roemenië 
valt dan wordt de Roemeense 
vlag zonder socialistisch embleem 
afgebeeld (Afb. 11). 
Litouwse politieke propaganda 
voor een eigen staat toen ze nog 
deel waren van de Sovjet Unie. 
Litouwen verklaarde zich op 11 
maart 1990 eenzijdig onafhanke
lijk van de Sovjet Unie. De Sovjet
unie erkende Litouwen pas na o.a. 
een economische blokkade, op 6 
september 1991. Dit Sovjet post
waardestuk (afb. 12), verzonden 
op 5111990 in deze politiek on
duidelijke periode, is al helemaal 
aangepast. Boven de postcode 
links onder  is een tekst bijge
drukt dat Litouwen op 11 maart 

'z? V  2. 1 Mc 

1990 onafhankelijk is geworden. 
Zo staan er twee landsnamcn op 
één postwaardestuk! Maar ook 
het poststempel is ontdaan van 
de Sovjet ster met hamer en sikkel 
en de Sovjet republleknaam. In 
plaats daarvan is de landsnaam 
"Lietuva" gezet. 

Strafport om poiitielce redenen 
Tot slot speelden ook postwaar
destukken een rol in de Berlijnse 
Postoorlog.'' Alle zegels van West 
Berlijn werden voor een periode 
in 1948/49 niet erkend door de 
Sovjet Bezetting Zone, de latere 
DDR. Als tegenmaatregel was het 
andersom ook zo van 1461949 
tot het einde van de Postoorlog 
1591949. Dus ook het waarde
zegel van een postwaardestuk 
niet. En ja, als er een ongeldige 
waardeopdruk op zit, is deze 
niet gefrankeerd en dan krijg je 
Strafport zoals op dit postwaar
destuk d.d. 2181949 van de SBZ/ 
DDR naar West Berlijn (afb. 13). 
Dit ondanks dat het geldig was m 
WestBerlijn en het waardezegel 
de correcte  vooruit betaalde 
waarde voor de gevraagde dienst 
was. Vervelend voor de afzender 
(diefstal want de dienst werd niet 
geleverd), maar nog vervelender 
voor de geadresseerde want die 
moest achteraf voor een tweede 
keer betalen. 
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Slot 
In dit artikel heb ik zoveel moge
lijk vormen van postwaardestuk
ken met politieke propaganda 
proberen te behandelen. Verder 
heb ik zoveel mogelijk verschil
lende thema's, postale ingrepen 
en landen aan bod laten komen. 
Daarmee komt u als lezer op meer 
ideeën om postwaardestukken bij 
uw verzameling te betrekken. 
Op enkele vormen van postwaar
destukken kon ik geen politieke 
propaganda vinden. Zonder 
uitputtend te zijn wil ik er enkele 
noemen: het krantenbandje, de 
postwissel, pakketkaart (maar die 
zijn er erg weinig met ingedrukt 
waardezegel), vouwbrief van 
karton en de antwoordkaart. Ik 
nodig iedereen uit dit artikel met 
dergelijke voorbeelden aan te 
vullen. 

Onderstaande literatuur is als 
extra service op de Brievenbeurs 
bij mijn stand in te zien: 
■' Postkriegspezialkatalog/Cata 

logue of Postal War 18702008 
jan Heijs, september 2011,232 
pag
Berliner Postkrieg 19481949 
Wolfgang Eisner, 2005,126 pag 

É 
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NU TE KOQB! 

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

ïigitaliseerd. Als u deze Cdrom wilt bestellen, kunt u lo 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. 

#0: 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2012 
(verschijnt 10 mei) moeten 
uiterlijl< op 1 april 2012 in 
het bezit zijn van de redac
tie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactie@defilatelie.nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de volgende gegevens 
vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, 
openingstijden en tele
foonnummer. Onvolledige 
opgaven van evenementen 
kunnen helaas niet ver
werkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten over
staan van een deurwaar
der of notaris worden 
gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de ge
noemde evenementen ook 
op de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
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 aangebo
den. Wij adviseren u met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2012 

10-11 maart: 
Utrecht. Verzamelend 
Nederland. Grote internatio
nale verzamel- en curiosa-
markt Groite Veemarkthal, 
Sartreweg, 930-1630, 
Tel: 0317-614760/06-12918888. 
www.verzainelendnederland.nl 

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

18 maart: 
Alkmaar. Voorjaarsbeurs 
NVPV, aula clusiuscollege, 
Drechterwaard 10,10-16. 
Tel: 072-5333906. 

24-25 maart: 

's Hertogenbosch. Filafair 
2012,2e nationale postzegel-
beurs. Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop 1,10-17. 
www.filafair.nl 

6-7 april: 
Gouda, de Brievenbeurs 
en Filamania, 19e inter
nationale beurs voor 
poststukken&postzegels. 
Thema: Postwaardestukken. 
Sportcomplex De Mammoet, 
Calslaan 101 (hoek Burg. van 
Reenensingel/Groen van 
Prinsterersingel), 
zaii-i7u/zoio-i7U. 
www.brievenbeurs.com 
www.filamanla.com 

Salie Savoye, Université Lil-
loise, Av. Gaston Berger, Mo. 
Porte de Douai, 9-1630. Tel: 
0033-320954473. 

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

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

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

Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp.ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
Maassluis, zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr. De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115,10-13. 
Tel: 073-5230479. 

Opperste comcentratie tijdens de laatste filateliebeurs in Loosdrecht 

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

21 april: 
Aurich (D). AUPHILA regio-
nalausstellung, Ostfriesland-
haus, Weddingenstr. 15,9-17. 
Tel: 0049-4941-5524. 
horst.heimkecaewetel.net. 

21-22 april: 
Purmerend. Filamanifestatie 
2012.). van Egmondlyceum, 
jeffreygroeneveldohetnet.nl 

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

12-13 ">«': 
Vlissingen. Regionale Post
zegeltentoonstelling. Aula 
scholengemeenschap C.S.W. 
Adriaan Coortelaan 5, za 12-18, 
zo 10-16. Tel: 0118-464109. 

20 mei: 
Lille (F). 2e Filateliebeurs, 

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

3-4 november: 
Helmond. Pro-Phil 2012, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za it-17; 
zo 10-16. Tel: 040-2427073 
n.broek9@chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 maart: 
Kloetinge(Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
19-22. Tel: 0113-228562. 
ecm@zeelandnet.nl 

10 maart: 
Dronten. Kerkcentrum 'Open 
Hof', Copernicuslaan, 1330-
1630. Tel: 0321-314305. 
Elshout (NBr), Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. 
Tel: 0182-374230/06-
11837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 

Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 4, 
10-15. Tel: 0181-616995. 
maliev@planet.nl 
Winschoten. Gebouw S.V. Bo-
venburen, Tromplaan 86,10-
15. Tel: 0597-592676/421497. 

11 maart: 
Anna-Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21,930-
1230. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. 
Tel: 0411-688620. 
Echt. Clubgebouw St. loris, 
Cypresstraat 58,930-13. 
Tel: 043-3111760. 
robvosseno7@home.nl 
llmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29,11-15. 
Tel: 06-41739966. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
schilder@tiscali.nl 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1030-12. 
Tel: 077-3517700/3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-13. 

Tel: 024-6413608/6413355. 

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

17 maart: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. 
Tel: 0297-322034/340484. 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. Tel: 0182-615136. 
Heerenveen. De Koningshof, 
Prinsenweg 1. 
Tel: 0513-626073. 
pvheerenveen@gmail.com 
Leiden. Clubhuis KZ Danaï
den, Monfgomerystraat 50, 
10-16. Tel: 071-5312597. 
Mijdrecht, de Meijert, Dr. J. 
v.d. Haarlaan 6,930-13. 
Tel: 0297-289322. 
Nieuwleusen. Muziekge-
bouw de Bombardon, Burg. 
Backxlaan 181,10-15. 
Tel: 0529-431528. 
Schoonhoven. St. Ver. De 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
13-16. Tel: 0172-216239. 
j.p.zirkzeei@kpnplanet.nl 

' Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29. 
Tel: 040-25344002. 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 

18 maart: 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,10-14. 
Tel: 0485-571842. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Diemen-
straat ia, 930-1230. 
Tel: 0413-367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

20 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.j.m.goossens@chello.nl 

24 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Tel: 023-5613929. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat 76,13-16. 
Tel: 0181-415640. 
halooverbeek@planet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Huizen. Zenderkerk, Bor-
neolaan 30,10-17. 
Tel: 035-5387550. 

25 maart: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,Wi|k De 
Maare, 9-12. Tel: 0227-542286. 
Diemen. 'De Schakel', Bicker-
straat 46a, 10-16. 

mailto:redactie@defilatelie.nl
http://www.verzainelendnederland.nl
http://www.filafair.nl
http://www.brievenbeurs.com
http://www.filamanla.com
mailto:n.broek9@chello.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:maliev@planet.nl
mailto:robvosseno7@home.nl
mailto:schilder@tiscali.nl
mailto:pvheerenveen@gmail.com
mailto:j.p.zirkzeei@kpnplanet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
mailto:w.j.m.goossens@chello.nl
mailto:halooverbeek@planet.nl


Tel: 020-6942002. 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,930-12. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
Enschede. Gebouw St. Post
duiven Ver, Poolmaansweg 
128,10-16. Tel 053-4313352 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brinks, 10-15. 
Tel 026-3271979 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel' Tel 077-4743032 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Home, Wertastraat 
1,10-1530. Tel 0495-561906. 
Wijk bij Duurstede. Vi-
kmghal, Karolingseweg 234, 
11-1530 Tel 06-22650760 

26 maart: 
Nijmegen. Wykcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, 
19-1930. Tel 024-3974654. 
w.j.m.goossens@chello.nl 

30 maart: 
Eerbeelc. Café-rest De Koren
molen, Kanaalweg 3,10-16. 
Tel 0313-650802. 

31 maart: 
Bodegraven. Rijngaarde, 
Rijngaarde 1,930-1630. 
Tel 06-53260579/ 
06-13536015. 
Deventer. Wi|k- en Zalencen
trum Van Vlotenlaan, 
J. van Vlotenlaan 85,10-16 
Tel 0570-644136. 
De Meern. Cultureel Centrum 
'De Schalm', Oranje-laan 10, 
9-12. Tel: 0348-443237. 
www.pf68.nl 
Deventer. Wijk en zalencen
trum Van Vlotenlaan, Van 
Vlotenlaan 85,10-16 
Tel 0570-644136 
Emmen. De Giraf/Eden Hotel, 
Van Schaikweg 55,930-16. 
Tel 050-5033926. 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talm-
astraat 9,10-16. 
Tel. 06-20111834 
arjanvanbaarengiplanet nl 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel 035-6216261 
Leer-Bingum (D). Dorfge-
meinschaftshaus, Ziegeleistr. 
15,9-15. Tel: 0049-4954-6346. 
Noordwijlc. Vinkenhof, Ach
terzeeweg 2,10-13. 
karelmeeuwenbergfeiggo.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16 
Tel 0475-321179 
Veenendaal. Chr Scholen
gemeenschap Het Perron, 
Sportlaan 11,10-16. 
Tel 06-12960344 
Zwolle, lubal. Geert Groot
estraat 1,10-15. 
Tel 038-4216493. 

1 april: 
Obdam. Ver Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153,9-12. 
Tel. 0226-452047. 

7 april: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. 
Tel 0229-582544 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel- 035-6216261. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat 1,10-16. 
Tel: 06-21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-15. 
Tel: 0529-432746 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,1315-16 
Tel 0341-256163. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel 0413-264291. 
schilder@tiscali.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15 
Tel: 0297-525556. 

8 april: 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg2,io-i3. 
Tel 0411-688620. 

9 april: 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-15. 
Tel. 024-6413608/6413355. 

12 april: 
Kioetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpennmckstraat 14, 
19-22. Tel. 0113-228562. 
ecm@zeelandnet nl 

14 april: 
Dronten. Kerkcentrum 'Open 
Hof', Copernicuslaan, 1330-
1630. Tel 0321-314305 
Elshout (NBr). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel 0416-379919 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16 
Tel: 0227-542286 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. 
Tel 0182-374230/ 
06-11837028 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel- 035-6216261 
Hoofddorp.ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel 023-5613929 (na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
Maassluis, zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel 010-5916747. 
's Hertogenbosch. Soc. 
Cult. Centr. De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115,10-13. 
Tel. 073-5230479 
Zeewolde. De Sfinx, Flevoweg 
69,10-17. Tel. 071-5149310. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-1530. 
Tel: 030-6300776. 

www.prlmazegel.nl 

15 april: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel 0224-298416 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291 
schilder@tiscali nl 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Diemen-
straat ia, 930-1230 
Tel: 0413-367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1030-12. 
Tel: 077-3517700/3820064. 

17 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg Sloten
maker de Brumeweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.j.m.goossens@chello.nl 

19 april: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel 045-5415088 
Tiel. Gebouw AVGN, Schee-
nnglaan 4a, 20-2230. 
Tel: 0344-623545. 

21 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. 
Tel- 0297-322034/340484. 
Bilthoven. FC Oost Europa, 
't Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan 1,10-16. 
Tel: 0346-572593 (na i9u). 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17 Tel 0182-615136. 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70,930-16. 
Tel: 050-50333926. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel, 035-6216261. 
Mijdrecht, de Meijert, Dr. J. 
v d. Haarlaan 6,930-13. 
Tel 0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. 
Tel 0184-415437. 
m a.smedmg@tele2 nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10-16. 
Tel: 0172-216239. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Veenendaallaan 8,930-1530. 
Tel 0318-517569 
deglobe-vndaal@live.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel- 033-2863510. 

22 april: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,Wijk De 
Maare, 9-12 Tel. 0227-542286 
Diemen. 'De Schakel', Bicker-
straat 46a, 10-16 
Tel-020-6942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brinks, 10-15. 
Tel 026-3271979. 

23 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 

Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Brumeweg 272, 
19-1930. Tel. 024-3974654. 
w |.m.goossens@chello nl 

27 april: 
Rotterdam. Gebouw de 
Larenkamp, Slinge 303,11-17. 
Tel. 010-4762424. 

28 april: 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat 76,13-16 
Tel 0181-415640. 
Dordrecht. De graven horst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 07S-6140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel 035-6216261. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel. 0475-321179. 
Zwolle, lubal. Geert Groot
estraat 1,10-15. 
Tel: 038-4216493. 

29 april: 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,930-12. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel' Tel 077-4743032. 
Wijk bij Duurstede. Vi-
kinghal, Karolingseweg234, 
11-1530. Tel. 06-22650760. 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel: 038-4211045. 
veilinghui5@devoorstraat.nl 
www devoorstraat-wmkel.nl 
3 apr. Kijkdag 830-2130. 
3 apr Beursavond 18-21.30. 
4 apr. kijkdag 8.30-18.50. 
4 apr. 19U aanvang veiling 
5 apr. 8.30-15 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveilmg tot 12 maart 15U. 

29-31 maart: 
Weesp. 
de Nederlandsche Postzegel-
veiling 

FRANKRIJK: ZEG HET 
MET BLOEMEN! 

Afgelopen maand kwam 
in Frankrijk een postzegel
boekje beschikbaar met 
als thema'Zeg het met 
bloemen'. De zegels met een 
nominale waarde van 'Let
tere Prioritaire 20g' tonen 
een twaalftal kleurrijke 
afbeeldingen van bloemen-
aronskelk, tulp, roos, 
viooltje, viool, lelietje-van
dalen, iris, dahlia, klaproos, 
pioenroos, margriet en 
anjelier. Volgens La Poste 
verscheen het boekje op 12 
februari. 

De Nederlandsche Postzegel-
en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14 
1382 LX Weesp Holland 
TEL +31(0)294433020 
FAX: *3i(o)294 433055 
www.npv.nl 

e-costa internetveilingen 
Veiling 222 v. 27/2-12/3 i2u 
Veiling223v. 12-26 mar i2u 
Veiling 224 v 26/3-9/4 i2u 
Veiling 225 v. 9 - 23 apr i2u 
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 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel 070-3307500 
Infolijn 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden, dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
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) 15 maart en 19 april. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens 
(tel 070-3307567), 
email merkelens®muscom. 
Vanaf i januari moet de 
onderzoeker - zoals elke 
museumbezoeker - normaal 
toegang betalen. 

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

POSTWAARDENPRODUCTIE G. KOLFF & CO. BATAVIA 19401949 

■■MHi C^ 

Door oorlogs
omstandigheden 
Al vanaf begin jaren 
twintig is in Nederlands
Indië volop gediscussieerd 
over de aanmaak van 
postzegels en postwaar
destukken in Indiëzelf. Dit 
vraagstuk werd actueel 
door het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog, toen 
ook de scheepvaart van 
de neutrale landen, zoals 
Nederland, behoorlijk 
hinder ondervond van 
oorlogshandelingen en het 
langdurig aanhouden van 
schepen. Onderzocht werd 
ook wat de kostenbespa
ringen zouden zijn. Diverse 
proeven zijn genomen 
door de Landsdrukkerij te 
Batavia en het reproduc
tiebedrijf van de Topogra
fische Dienst te Weltevre
den, maar het is er niet 
van gekomen. Door het 
uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog en de bezet
ting van Nederland werd 
het echter noodzakelijk 
de postwaardenproductie 
naar Indië te verplaatsen. 
En dat niet alleen voor 
Indië zelf, maar ook voor 
Curagao en Suriname. De 
eer viel de N.V. Koninklijke 
Boekhandel en Drukkerijen 
G. Kolff & Co. te Batavia 
(dat is de correcte naam) 
te beurt. 

Afbeeldingen 
Aartsfilatelist Giel), 
Bessels heeft hierover 
na jarenlang onderzoek 
een rijkelijk geïllustreerd 
boek van 458 pagina's in 
A4formaat geschreven, 
mede dankzij ...een groot 
aantal leden zowel uit 
binnen als buitenland 
van de filatelistenver
eniging Dai Nippon, de 
studiegroep ZuidWest 
Pacific en de Malaya 
Study Group... Onvermeld 
is gebleven dat de laatste 
jaren talrijk eerder niet 
aangeboden materiaal 
dankzij de veilingen van 

Van Dieten Postzegelvei
llngen BV en Corinphila 
Veilingen BV de gespe
cialiseerde verzamelaars 
heeft kunnen verwennen. 
Van de mooie illustraties 
op de veilingwebsites kon 
de auteur ruimschoots 
gebruikmaken. Tot op het 
laatst zijn nieuwe illustra
ties toegevoegd. Even bij 
dit punt blijvend, valt het 
op dat onder de vele hon
derden illustraties, al dan 
niet genummerd (wat was 
het criterium de illustraties 
wel of niet te nummeren?), 
slechts onder enkele daar
van namen van eigenaars 
staan. Mogelijk stonden 
deze verzamelaars erop 
hun naam specifiek te 
vermelden. Wat is dan 
de bron van alle andere 
afbeeldingen? Dit had in 
het voorwoord of in een 
dankwoord kunnen staan. 

G. Kolff & Co. 
Genoeg hierover. Een 
eerste vraag die bij 
mij opkomt is; waarom 
werd Kolff de opdracht 
gegund? Dat staat op biz. 
9: Kolff kreeg de order 
overigens, omdat zij in 
de banderollendrukkerij 
beschikte over machines 
om te perforeren en te 
gommen. Het jaarverslag 
van de Ned. Indische PTT 
over 1940 meldt op bIz. 
16 het volgende: Deze 
[postwaardenproduc
tie] werd, aan de hand 
van de uitkomst van 
een beoordeling van de 
proeven, welke de voor 
dit werk in aanmerking 
komende drukkerijen op 
verzoek van het Hoofd 
van den P.T.T.dlenst 
hadden ingezonden, 
opgedragen aan de N. V. 
Koninklijke Boekhandel 
en Drukkerijen 0. Kolff 
C Co. te Batavia Cen
trum, voor wat betreft 
de in rotogravure uit te 
voeren postwaarden. 
De in offset te drukken 

waarden zouden, voor 
zover daartoe gelegen
heid zou bestaan, worden 
vervaardigd in de, mede 
onder Kolff's directie 
staande, banderollen
drukkerij. Opbiz. 10 staat 
in het jaarverslag over 
1941: The manufacturing 
of postage stamps and of 
other postal values by the 
"N.V. Koninklijke Boek
handel en Drukkerijen 0. 
Kolff en Co" at Batavia 
Centrum was continued 
during the year under 
review. Although the 
delivery of a view values 
was somewhat delayed 
on account of the stress 
of printingbusiness, it 
may be stated that or
ders were carried out in a 
satisfactory way." 

Postwaarden 
Al na een eerste doorbla
deren valt onmiddellijk de 
rustige, ruime layout op. 
Elke zegel en elk postwaar

^ C E N T 

Ongetande kleurproef op ongegomd papier in boekblok van 6 ex. van de} 
cent danser m de met gecatalogiseerde kleur magenta 

destuk heeft zijn eigen 
pagina('s). De zegels zijn 
afgebeeld op 100%, de 
vellen en meeste veldelen 
en poststukken verkleind. 
Maar er is meer te zien: ook 
proeven (en/of onafge
werkte zegels), ontwerpen, 
foto's van o.a. het bedrijf 
en bedrijfswerkzaamhe
den, souveniralbums, etc. 
Ook de indeling is over

Afgebeeld op de omslag is de vestiging van 0. KolffC Co. te Cheribofi 

zichtelijk. Na inleidende 
hoofdstukken over o.a. 
de geschiedenis van het 
bedrijf worden de emissies 
van achtereenvolgens 
NederlandsIndië, Curasao 
en Suriname behandeld, 
gevolgd door de uitgiften 
onder de Japanse bezetter 
(niet alleen van Indië, 
maar ook diverse emissies 
van Malakka, Noord
Borneo, Birma en de Shan 
Staten, gelegen in het 
noorden van Birma, gren
zend aan Thailand) en als 
sluitstuk de postwaarde
stukken. Na een inleidend 
hoofdstuk worden van 
elke emissie de afzonder
lijke waarden zo volledig 
mogelijk behandeld. 
Dus inclusief eventu
ele bewaard gebleven, al 
dan niet goedgekeurde 
ontwerpen, proeven (w.o. 
gehele vellen en veldelen, 
waarop geschreven fiat
tering met datum om te 
kunnen drukken), de ge
drukte zegels zelf, waarbij 
ook verschillende oplagen 
en druktechnische as
pecten, talrijke hand en 
machinaal aangebrachte 
opdrukken (inclusief spe
cimen), soms aangevuld 
met gebruiksmogelijkhe
den en geïllustreerd met 
een poststuk, etc. 
Een mankement is, de 
auteur wijst er diverse 
keren op, het ontbreken 
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van authentieke bron
nen. Van het hele archief 
van Kolff is niets meer 
bewaard gebleven. Van 
wat er allemaal mee is 
gebeurd in die roerige 
periode na 1942 durf ik me 
nauwelijks een voorstel
ling te maken. Er zal ook 
op uitgebreide schaal zijn 
geroofd, niet alleen uit de 
drukkerij, maar ook uit het 
Postmuseum te Bandoeng. 
Op bIz. 43 wordt geciteerd 
uit Mijn Stokpaardje 
van september 1948: Er 
zijn berichten, dat deze 
[Brits-lndische troepen] 
langs de kant van de weg 
hele vellen proeven aan 
de gaande en komende 
man voor een appel en 
een ei aanboden. 

Bronnen, zeldzaamheid, 
vervalsingen 
Het ontbreken van of
ficiële documenten heeft 
ertoe geleid, dat alle door 
de auteur verzamelde 
informatie verkregen is uit 
filatelistische publicaties 
en wat aan materiaal op 
de markt is gekomen. Dat 
heeft weer tot gevolg, dat 
in niet alle gevallen de 
werkelijke oplagecijfers 
bekend zijn. Het verschil 
tussen de oplagecijfers in 
de Speciale Catalogus van 
de N.V.P.H. en wat Bessels 
als 'waarschijnlijk' opgeeft 
is soms aanzienlijk. 
De opgave van vroegst 
bekende data of de 
uitgiftedatum is vooreen 
belangrijk deel gebaseerd 
op het werk van de heer C. 
Avezaat, gepubliceerd in 
de Specialiteitencatalogus 

2006-2011 van de N.V.P.H. 
Deze bron had wat mij 
betreft vermeld mogen 
worden. 
De emissies Van Konijnen
burg en Inheemse Dansers, 
inclusief de bijbehorende 
postwaardestukken, heb ik 
altijd de meest intrige
rende Indische uitgaven 
gevonden. Bessels heeft 
- voor zover mogelijk - ook 
een uitspraak gedaan 
over het vooroorlogse 
gebruik. Daarmee ben 
ik het meestal eens. Zo 
oordeelt de auteur dat 
de 25,30 en 40 cent Van 
Konijnenburg schaars zijn. 
Naar mijn bevinding is de 
25 cent zeldzaam, maar 
van de 30 en 40 cent zijn 
toch veel zegels bewaard 
gebleven. De 5 gulden 
schaars? Welnee, echt 
gebruikte exemplaren van 
de 35 cent en 5 gulden zijn 
rariteiten. Gaat u er maar 
vanuit, dat een gestem
peld exemplaar vals is, 
tenzij het tegendeel door 
een echte deskundige 
kan worden aangetoond. 
Overigens komen ook vals 
getande gestempelde 
exemplaren van vooral de 
5 gulden voor: nagetand 
of ongetande exempla
ren die van een valse 
tanding zijn voorzien. Van 
de verzonden bewaard 
gebleven Van Konijnen
burgbriefkaarten meldt 
Bessels, dat hem twee 
exemplaren bekend zijn. 
Dat is onjuist. De briefkaart 
is zeer zeldzaam, maar ik 
ken er inmiddels zeven 
stuks van. 
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Voor veel geharrewar heeft de 2 cent danser gezorgd, omdat de zegel niet door de Nederlands-Indische PTT 
IS uitgegeven. Bessels spreekt op blz. 126 zelfs over een 'non-emis'. Maar op deze met 1 cent overgefrankeerde 
envelop zijn S stuks geplakt (tarief bedroeg is cent voor brieven van s-20 gram sedert 1-10-1947), van Kasijan 

21-S-1949 naar Soerabaja, beide onder Nederlands gezag 

Conclusie 
Ik ben met zevenmijls
laarzen door dit prachtige 
boek gestapt. Is het een 
aanvulling op de filatelis-
tische bibliotheek? Zonder 
enige terughoudendheid 
zeg ik volmondig: ja. Het 
biedt zo veel meer extra 
informatie dan bv. de 
Speciale Catalogus van 
de N.V.P.H. en is bijzon
der goed geïllustreerd. 
Het hoort thuis op iedere 
boekenplank van verza
melaars, geïnteresseerden 
in geschiedenis en filatelie, 
verenigings- en andere 
bibliotheken, en niet te 

VERHUISKAART :ê. 
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Adresopgave. 
Voor de regelmatige overkomst \an postzendingen is 

h« tioodzakeJiik, dat men i-im correspondenicn, alsmede 
het post- of hulppostkantoor op de oude en nieuwe 
woonplaats, onvernijid van elke adrcwerandenng medc-
deeling doet Dit kan gcschiedeïi door middel van deze 
kaarienj welke bij alk post- en hulppostkant o re o ver
krijgbaar zijn 

Pemberian alamat. 
Soepaia nada berhalangan sampainja kirimati-kiriman 

pos maka pcrloe otang mcngchabarkan dcngan sigera 
pada orang-orang )ang biasa mcnginm sofrat padanja, 
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teniang iiap-tiap perocbahan alamatnia Hal mi dapai 
dilako<Juii\ dengan kanoc-kartoe mi jatig dapat diperolch 
pada sekalian kantor-kantor pos dun kantor-kantor pos 
pcmbantoe 
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Vooroorlogse door Kolff gedrukte verhuiskaart van 2 cent, abusievelijk zonder bijfrankering van 1 cent verzon
den uit Soekaboemi 5-4-1948 Het tarief bedroeg sedert 1-10-19473 cent, maar de post heeft de kaart met beport 

vergeten serieuze veiling
huizen. Bessels' magnum 
opus zal niet onder het 
stof geraken, want zijn 
boek zal vaak ter hand 
worden genomen. Soms 
alleen maar om ervan te 
genieten. 
Ontbreekt er iets? Mo
gelijk duikt er nieuwe, 
aanvullende informatie 
op. Of nog niet beschre
ven proeven. De auteur 
verneemt het graag. Ik 
garandeer u als geïnteres
seerde filatelist, zelfs als u 
geen Nederland & Overzee 
verzamelt, dat u heel veel 
opsteekt van dit boek. 
En dat geldt niet alleen 
voor de Nederlandstalige 
filatelist, want de heer J.R. 
van Nieuwkerk heeft het 
boek vertaald in het Engels 
zodat buitenlanders ook 
kennis kunnen nemen van 
"onze Kolff-zegels". En 
verkijkt u zich niet op de 
belangstelling. Die is er 
volop. 
Het behandelde onder
werp gaat over meer dan 
postzegels alleen. Het 
is postale geschiedenis. 
Daarom grote waardering 
en lof voor de auteur Giel 
Bessels en de vereniging 
Dal Nippon, die het boek 
heeft uitgegeven. 

Dank aan Van Dieten 

Postzegelveilingen voor 
de afbeeldingen in deze 
boekbespreking. 

POSTWAARDEN GEDRUKT 
DOOR DE KONINKLIJKE 
DRUKKERDEN N.V. G. KOLFF 
& CO. TE BATAVIA door Giel 
J. Bessels, ie druk, septem
ber 2011, formaat 210x297 
mm (A4), 458 genummer
de bladzijden gebonden 
in harde kaft. Uitgegeven 
door de filatelistenvereni-
gingDai Nippon, 
ISBN 978-90-72270-73-3. 
Prijs € 75, verkrijgbaar bij 
de uitgever, email: 5ecre-
tary@dainippon.nl. Meer 
informatie: 
www.dainippon.nl 

Peter Storm van Leeuwen 
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Moeizame 
samenwerking 
Het Winterbulletin van 
Grenzenloos, periodiek 
van de verzamelaars van 
de Verenigde Naties en 
Verenigd Europa, brengt 
onder meer de vierde afle
vering van een reeks over 
'25 jaar Europese Hoofd
steden voor Cultuur'. Het 
stuk van Rita van Gelder 
opent wat somber met de 
vaststelling dat er weinig 
terecht is gekomen van de 
hooggespannen verwach
tingen die men had over 
de samenwerking van de 
steden. Er is in tien jaar tijd 
geen enkel groot project 
van de grond gekomen. De 
samenwerkingsprojecten 
die wel slaagden, waren 
kleinschalig en marginaal. 
'Het lag niet aan de com
municatie, de oorzaak lag 
veel dieper: 'het concept 
Culturele Hoofdstad is 
geen unieke definitie. 
Er is geen recept, geen 
blauwdruk voor. En zo 
vulde iedere stad het idee 
in op zijn eigen manier en 
vanuit de eigen culturele 
lacunes en interesses.' In 
2001 waren Rotterdam en 
Porto culturele hoofdste
den; de samenwerking 
heeft weinig opgeleverd. 

geweest voor de eenwor
ding van Europa. Naast 
grootheden als Adenauer, 
Spaak en Schuman, krijgt 
ook de Nederlander Henri 
Beyen een plaats in dit 
rijtje. 
Verder aandacht voor 
het thema 'Bos en Woud', 
de Universele verklaring 
van de Rechten van de 
Mens, en de Donau. Een 
veelzijdig en leerzaam 
Winternummer. 

Prachtig in kleur 
Ze hebben me niet 
gevraagd, maar als ik 
nog eens een prijs mag 
weggeven voor het mooist 
uitgevoerde verenigings
blad, dan scoort Waal
zege! uit Nijmegen heel 
hoog. Verzorgde lay-out, 
prachtig van kleur, boei
end van de eerste tot de 
laatste bladzijde. Voor mij 
was het decembernum
mer extra bijzonder, want 
het leeuwendeel ging 
over trekschuiten. Mijn 
eigen belangstelling gaat 
vooral uit naar het oudste 
openbaar vervoer in 
Waterland, maar ook rond 
Leiden zijn de trekschuiten 
heel belangrijk geweest als 
vervoerders van personen, 
klein vrachtgoed en post. 
Die post staat centraal in 
het artikel van Hans van 
der Lelie, prachtig geïl-

De thema's van beide 
steden waren zo open, dat 
men er echt alle kanten 
mee op kon. 
Culturele samenwerking 
tussen steden is wel mooi 
filatelistisch te illustreren, 
want postadministraties 
weten zo'n thema altijd 
wel in te vullen. Verder in 
Grenzenloos een beschou
wing over 'Bouwers aan 
een Verenigd Europa', 
een stuk van Marcel van 
Graven. Kleine portretjes 
van vijftien mannen en 
één vrouw, die als politici 
van enorme betekenis zijn 

lustreerd met poststukken 
en oude stadsbeelden. 
In het voorwoord van 
Waalzegel maakt het be
stuur zich wat zorgen over 

de clubveilingen. Iedereen 
die op de vergaderingen 
komt, heeft kennelijk zijn 
verzameling Nederland, of 
wat hij verder verzamelt, 
vrijwel compleet. Dat is 
mooi, maar daardoor valt 
er niet zo heel veel meer 
te veilen en is het lastig 
kavels te vinden waar 
nog wat belangstelling 
voor is. Toch geeft het 
blad zelf een aanwijzing 
voor de oplossing van dit 
probleem: stimuleer het 
posthistorisch en thema
tisch verzamelen. Een leuk 
artikel van Herman Berte-
ler laat zien dat een thema 
als 'Golf' onbegrensde 
mogelijkheden biedt. 
Herman heeft ook nog de 
Campanula (klokjesbloem) 
ennaaktschilderijenals 
thema in de kast staan. 
Vooral dat laatste thema 
moet het prachtig doen in 
Waalzegel! 

Vals? 
Hoewel we graag willen 
geloven dat de jeugdfi-
latelie springlevend is, 
blijft het overeind houden 
van een jeugdafdeling 
voor de meeste verenigin
gen toch een moeizame 
zaak. In Onder de Loupe 
genomen van de postze
gelvereniging Haarlem
mermeer lezen we, dat 
ook het bestuur van deze 
bruisende vereniging tot 
het besluit moest komen 
om de jeugdafdeling op 
te heffen. Er was gewoon 
te weinig animo voor, al 
blijven jeugdige verzame
laars uiteraard welkom en 
blijft men nadenken over 
manieren om ook jongeren 
enthousiast te krijgen voor 
onze mooie hobby. Zoals 
veel verenigingsbladen 
schenkt ook 'Onder de 
Loupe genomen' aan
dacht aan de door PostNL 
ontdekte handel in valse 
postzegels. Denepzegels 
werden via websites 
verkocht, voor een prijs die 

ver onder de waarde van 
de postzegels lag. De nep
pers zijn ontdekt via de 
'authenticiteitsystemen' 
van PostNL. De valse zegels 
zouden vooral gebruikt 
zijn voor het verzenden 
van dure aangetekende 
stukken en internationale 
zendingen. 
Opmerkelijk is wat mij 
betreft vooral de volgende 
uitspraak van een PostNL 
deskundige: 'Geen enkele 
postzegel kan onder de 
nominale waarde gekocht 
worden, omdat het 
wettelijk vastgelegde 
waardepapieren zijn'. Ga 
kijken op een willekeurige 
(verenigings)veiling en 
zie, dat zegels ver onder de 
nominale waarde verkocht 
worden. De ontdekking 
van PostNL heeft overi
gens geleid tot een ware 
heksenjacht. Zo kreeg onze 
eigen huisdealer, die ook 
veel via internet verkoopt, 
een pakket retour omdat 
de zegels 'vals' waren. 
Controle had namelijk 
aangetoond, dat de hoge 
Regina-waarden niet op 
fosforescerend papier 
gedrukt waren en dat zou 
een bewijs van vervalsing 
zijn. Misschien moeten de 
onderzoekers bij PostNL 
een kleine bijscholing 
krijgen (en een cursus 
omgaan met klanten)? 

zijn onderzoeksresultaten 
vandoor gaan. Het over
nemen van artikelen komt 
veel voor in de wereld van 
de filatelie, maar zodra dat 
gebeurt zonder toestem
ming van de auteur of de 
redactie, is dat een slechte 
zaak. Wim van Aalzum 
schrijft met grote regel
maat in ZWP en moest meer 
dan eens constateren dat 
zijn bevindingen zonder 
bronvermelding elders 
opdoken ('plagiaat'). 
In editie 43/2 schreef hij 
een goed gedocumenteerd 
artikel over luchtpost van 
Nederlands-Indië. In au
gustus 1932 nam de KLM de 
Fokker F18 in gebruik op de 
in oktober 1931 geopende 
wekelijkse KLM-dienst 
Amsterdam-Bandoeng. 
Van dit type vliegtuig heeft 
de KLM er vijf gehad. Enkele 
daarvan werden wereldbe
roemd; ze hadden allemaal 
de naam van een vogel: 
Pelikaan, Snip, Kwartel, 
Rijstvogel en Oehoe. Die 
laatste staat centraal in het 
artikel. Tussen augustus 
1932 en mei 1935 vloog de 
Oehoe 24 retourvluchten. 
Van Aalzum belicht de peri
kelen rond enkele van deze 
vluchten en analyseert een 
drietal heel verschillende 
brieven die met de 147e 
vlucht van 4 oktober 1933 
vervoerd werden. 

F18 Pelikaan 

Overzee 
De (voormalige) Overzeese 
Rijksdelen worden niet al
leen nog steeds enthousi
ast verzameld, ze worden 
ook grondig bestudeerd. In 
de 2e aflevering van de 43e 
jaargang van ZWP (Stu
diegroep Zuidwest Pacific) 
nemen stempels, luchtpost 
en APO's een voorname 
plaats in. 
Wie onderzoek doet en 
nieuwe bevindingen 
publiceert, loopt altijd de 
kans dat anderen er met 

APO staat voor Army Post 
Office, FPO voor Fleet 
Post Office. Amerikaanse 
leger- en marinepost
kantoren waren er in de 
jaren 1942-1947 ook op 
het grondgebied van 
Nederlands-Indië, Nieuw-
Guinea, Curasao, Aruba 
en Suriname, jan Heyboer 
deed er onderzoek naar en 
kwam met een uitgebreid 
overzicht. Het artikel zal 
de specialisten ongetwij
feld pri kkelen tot verder 
onderzoek, aanvullingen 



en commentaar, want 
het overzicht bevat nog 
flink wat vraagtekens en 
onzekerheden. Dat is ook 
het mooie van dit soort 
onderzoek, het zet ande
ren aan om te reageren en 
met nieuwe ontdekkingen 
het terrein verder in kaart 
te brengen. En mocht het 
ooit tot een publicatie in 
boekvorm komen, dan zal 
een inleidend hoofdstuk 
over de opzet en het func
tioneren van de APO's veel 
mensen interesseren. 

Leesplezier 
Ik heb een neef en 
naamgenoot die alles van 
Italiaanse postzegels weet, 
maar voor mi) blijft het een 
onbekend verzamelge-
bied. De zegels die ik - uit 
een nalatenschap - voor 
hoge prijzen bij onze Grote 
Veiling inzette, bleken 
allemaal vals. Toch lees 
ik Filitalia altijd met veel 
plezier. Het verenigingsor
gaan van de verzamelaars 
van Italië en gebieden, 
Vaticaan en San Marino, 
ziet er altijd mooi en kleur
rijk uit en de artikelen zijn 
prettig leesbaar. In het de
cembernummer verzucht 
Vincent Prange (voorzit
ter, veilingmeester en 
redacteur) dat er voor veel 
filatelisten tegenwoordig 
geen touw meer aan vast 
te knopen is. Zijn bepaalde 
zegels nu frankeergeldig 
of met? 
Zowel in Nederland als 
Italië worden zegels van 
veertig jaar geleden nog 
vrolijk gebruikt, waarbij 
de heffing van het aloude 
Strafport lijkt te zijn af
geschaft. Wie denkt, dat 
dit een ontwikkeling van 
de laatste jaren is, vergist 
zich. Hij laat een paar leuke 
brieven zien van voor de 
Tweede Wereldoorlog, 
waarbij de postbeambten 
kennelijk een beetje zaten 
te slapen. Een van de brie
ven IS bij deze bespreking 
afgebeeld. 
Vincent Prange komt met 
wat sombere geluiden 
over de Italiaanse filatelie. 

Met de vereniging gaat 
het prima, maar tijdens 
een bezoek aan een beurs 
in Rome constateerde hij 
dat het kommer en kwel is 
in de handel; er lijkt sprake 
van een complete kopers
staking. 'Alleen posthis-
torie loopt in Italië nog, 
maar voor de rest wordt 
er geen zegel verkocht'. 
De handel houdt de prijzen 
te hoog (50% catalogus) 
en veilinghuizen komen in 
de problemen doordat de 
klanten wel kopen, maar 

heel lang wachten -soms 
weleen half jaar-met 
betalen. Op enkele grote 
veilingen blijft 80% van de 
inzendingen onverkocht. 
Prange vernam van een 
van de meest vooraan
staande Italiaanse filate
listen dat ook de China-
hype langzaam maar 
zeker over is. 'Mocht u uw 
pensioengeld in Chinese 
zegels willen beleggen, 
dan is het advies nu heel 
duidelijk: niet doen.' Ik heb 
een buurman die met dit 
advies niet blij is. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Saint Pierre et Miquelion 
Wie aan Franse koloniën 
denkt, droomt meestal 
weg naar zandstranden 
met palmen en kleine 
vissersbootjes. Die vis
sersbootjes zijn er zeker op 
Saint Pierre et Miquelion, 
de palmen echter niet. 
Deze eilandengroep ligt 
namelijk in het noordelijk 
deel van de Atlantische 
Oceaan, 25 kilometer 
onder Canada. De eilanden 
zijn sinds 1816 definitief 
een Franse kolonie welke 
vooral IS bevolkt door 
Normandische en Bretonse 
vissers. De eilanden zijn 
sinds 2003 een Collecti-

vité d'Outre-mer (COM) 
en gebruiken de Euro. 
DBZ 26 van 2011 heeft een 
uitgebreid artikel over de 
filatelie van dit gebied. We 
beginnen met een waar
schuwing: ga niet voor 
compleetheid. De eerste 
uitgiften zijn weinig fraaie 
provisorische opdrukze-
gels die nog duur zijn ook. 
Daarna volgt een eigen 
uitgifte: het standaard 
Franse koloniale ontwerp 
met de eigen landsnaam. 
Er wordt in het artikel 
aangeraden om gewoon 
te beginnen in 1909, als 
het eerste eigen ontwerp 
verschijnt, een frankeer-
serie met 3 ontwerpen 
waarvan de lage waarden 
met daarop een stoere 
visser met zuidwester de 
bekendste zijn. Er volgen 
verschillende nieuwe 
ontwerpen (elk gegra
veerd zoals het hoort in de 
Franse gebieden) welke elk 
typisch zijn voor de regio. 
Toch is er af en toe ook 
postzegelschaarste, zodat 
Taxe Perf ue stempels moe
ten worden gebruikt. In 
1977 krijgen de eilanden de 
status van departement, 
waarna gewoon Franse 
zegels worden gebruikt. 
Dit duurt tot 2003, waarna 
weer eigen zegels verschij
nen. Het uitgiftebeleid is 
bescheiden, niet te veel 
maar wel fraai waardoor 
het een voorbeeldig verza-
melgebied is. 

Een beroemde 
verzamelaar 
Politici zijn soms net 
gewone mensen. In de 
Monthly Universal Post 
1/2012 wordt een interview 
herdrukt uit 1999 met 
de toenmalige premier 
Benazir Bhutto. ZIJ bleek 
een gedreven filateliste te 
zien. Tijdens haar vele bui
tenlandse reizen maakte 
ze het haar beveiliging 
moeilijk, omdat ze iedere 
keer het lokale postkan
toor wilde bezoeken om 
een aanvulling voor haar 
verzameling te kopen. 

Onder de Loep 
De rondzendbrief nummer 
190 van de Arge Nieder

lande IS weer goed gevuld 
met informatie. Dit fraaie 
full colour magazine bevat 
een negental (meest korte) 
artikelen met een post-
historische beschrijving 
van een of enkele stukken. 
Zeer interessant vond ik 
zelf het artikel over de bij
zondere stempels van de 
Holland-Amerikalijn waar 
zo'n beetje alle beroemde 
schepen met klinkende 
namen als de SS Nieuw 
Amsterdam en de SS Rot
terdam aan bod komen. 
Verder in het blad onder 
meer een zeer bijzondere 
brief uit Texel met een 6 
stuiverstempel, een aantal 
bijzondere strafportstuk-
ken en een artikel over de 
enclaves Baarie Nassau en 
Baarie Hertog. 

Drie miljard 
Ongeveer drie miljard 
zegels zijn er gedrukt 
van de Franse 5 centimes 
groen type Sage tus
sen 1876 en 1900. Het 
Timbres Magazine van 
afgelopen januari laat in 
een groot artikel zien, hoe 
men een verzameling kan 
opzetten rond deze zegel. 
Hierbij wordt gelijk al 
duidelijk dat het eigenlijk 
vier zegels betreft. De 
eerste twee verschijnen in 
donkergroen in de twee 
bekende subtypes (u 
weet wel, die hele kleine 
lettertjes waarvoor u een 
loep nodig heeft om te 
zien hoe ze precies staan, 
"N sous B" of "N sous U"). 
De eerste is veel schaar
ser en duurder dan de 

tweede, maar met veel 
geduld zijn ze allebei wel 
te vinden. Deze zegels zijn 

niet constant van kleur, 
over de jaren wijzigt de 
samenstelling van de inkt. 
Dit kan heel mooi worden 
getoond door de zegels 
vanaf 1891 met 'millesimes' 
te verzamelen en op een 
rij te leggen. In 1898 wordt 
besloten de zegel in het 
lichtgroen uit te voeren, 
omdat de huidige kleur 
steeds dichter tegen die 
van 15 centimes komt te 
liggen waardoor verwar
ring mogelijk is. Ook nu 
weer de twee bekende 
subtypen. In het artikel 
gaat men overigens 
een stuk dieper dan de 
catalogus. Variaties in de 
gravure worden getoond 
evenals drukvariëteiten 
en afwijkingen. Hopelijk in 
een volgend nummer de 15 
centimes. 

Verder in deze glossy een 
artikel over een graveur 
die vele zegels van Frank
rijk en zijn voormalige ko
loniën heeft gerealiseerd: 
Charles Paul Dufresne. 
Opvallend is dat deze man 
pas op latere leeftijd echt 
zegels is gaan graveren. 
Hij is geboren in 1885 
en heeft een opleiding 
gevolgd aan I ecole des 
Beaux Arts in Parijs. In 1914 
breekt hij zijn carrière als 
kunstenaar af om zich als 
vrijwilliger te melden voor 
het leger. Pas in 1936 wordt 
hij weer actief als graveur. 
In 1939 verschijnt de eerste 
postzegel van zijn hand, 
waarna er velen zullen 
volgen. In december 1956, 
enkele maanden na zijn 
dood verscheen de laatste 
zegel: een zegel van Vin
cent van Gogh. Terloops 
in dit artikel leren we iets 
over de Franse postze
geluitgiften. Inderegel 
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Samenstelimg: 
Nederlandstalige tijdschriften: lohn Dehé 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller 

verschijnt een beroemd
heid maar een l<eer op 
een zegel (uitzonderingen 
als Pasteur daargelaten). 
Daardoor komt het dat de 
echt grote Fransen reeds 
in de jaren '40 hun zegel 
hebben gekregen, waar
door we het later met de 

minder bekende Fransen 
moeten doen, 

Firmaperforaties 
In de eerste Philatelie 
Fran^aise van 2012 een ar
tikel over briefkaarten met 
firmaperforaties. Dit was in 
Frankrijk mogelijk van 1876 

tot in de jaren '40. Het is 
een boeiend verzamelge-
bied veel mogelijkheden 
(zelfs thematisch). Er wordt 
een mooi stuk getoond 
met als perforatie het 
beroemde vrijmetselaars
symbool bestaande uit 
een piramide met een oog 

erin. Wat verder opvalt Is, 
dat er op dit gebied ook 
gevaarlijke vervalsingen 
bestaan. Goede literatuur 
is dan ook belangrijk; er 
wordt daarom ook een 
goede literatuurlijst aan 
het eind opgenomen. 

Gert Holstege 1857 
IN GESCHONDEN TOESTAND 

UIT DE BUS 
In 1857 waren reeds postzegels 
ingevoerd, maar verreweg de 
meeste binnenlandse post (in 1857 
84%, zie Tabel I op biz. TAR-A-2 
van het Handboek Postwaarden 
Nederland) werd nog ongefran
keerd verzonden. Hoewel de 
verzending van ongefrankeerde 
post aanzienlijk meer werk met 
zich meebracht voor de Posterijen, 
men moest immers voor iedere 
brief het port bij de geadresseerde 
in ontvangst nemen, was het tarief 
voor gefrankeerde en ongefran

keerde post gelijk. Bij het publiek 
bestond namelijk de gedachte, 
dat gefrankeerd verzenden door 
de geadresseerde kon worden 
opgevat als zou de verzender de 
geadresseerde niet in staat achten 
het port te betalen, wat een beledi
ging van de geadresseerde inhield. 
Hierbij moet worden bedacht, dat 
vrijwel alle postverkeer tussen het 
meer elitaire deel van het publiek 
plaatsvond. Verder speelde de 
gedachte mee dat de brief een gro
tere kans had goed aan te komen, 

indien de post het portbedrag nog 
moest innen. 
Het was vanaf 1850 mogelijk om 
een brief niet alleen aan het loket 
af te geven, maar in een aan het 
kantoor bevestigde brievenbus 
te werpen, zodat men op tijden, 
dat het postkantoor niet geopend 
was, de brief kon posten. Dit was 
het geval bij de brief die op 7 
november 1857 in Assen ter post 
werd bezorgd. De brief bleek 
zwaar beschadigd. Mogelijk was 
de afzender, vlak voordat hij of zij 

de brief in de brievenbus wierp, er 
niet zeker van of de inhoud juist 
was. De afzender kan daarom de 
brief geopend hebben en na con
trole op de bus hebben gedaan, 
zonder deze verder goed te sluiten. 
Ook is het mogelijk, dat de brief 
in handen van buitenstaanders 
is gekomen die de brief hebben 
geopend en vervolgens opnieuw 
in de bus hebben geworpen. Hoe 
het zij, toen de Posterijen in Assen 
de bus ledigden trof men de brief 
zodanig beschadigd aan, dat zij 
veel moeite hebben gedaan om 
deze toch nog in redelijke con
ditie te verzenden. De brief werd 
daarom op het postkantoor met 
lak gesloten en werd er linkson
der op de voorzijde vermeld: "In 
geschonden toestand uit de bus 
gevonden ten postkantore Assen". 
Voor de ontvanger. Van Heijst te 
Vlaardingen, maakte het niet veel 
uit, hij betaalde het portbedrag 
van 10 cent. 
Pas in 1871 veranderde de houding 
van het publiek ten aanzien van 
wel of niet tevoren frankeren. 
Werd in 1870 nog 71% van de post 
ongefrankeerd verzonden, in 1871 
was dat nog maar 5,3% en in 1872 
nog slechts 3,2% (zie Handboek 
Postwaarden Tarieflijst B-6 afb. 
14). De oorzaak was simpel, vanaf 
1 januari 1871 bedroeg het port 
voor ongefrankeerde brieven van 
het eerste gewicht 10 cent en voor 
gefrankeerde brieven de helft (5 
cent) en dan weten Nederlanders 
wel hoe zij hun brieven moeten 
verzenden. 

i»wa»Hf', 



VEILING NIEUWS 
Samenstelling: 
Edwin Voerman 

CRISIS KRIJGT GEEN VAT OP VEILINGMARKT 

De belangstelling en 
opbrengsten tijdens de 
eerste veiling dit jaar bij 
Corinphila afgelopen janu
ari in Amstelveen beloven 
veel goeds voor de filate
lie: Een afgeladen veiling
zaal. Beide zaterdagen, 
waarop collecties en par
tijen werden geveild, ruim 
500 schriftelijke bieders 
en vele tientallen bieders 
online maken duidelijk, 
dat veel verzamelaars zeer 
actief met hun hobby be
zig zijn. En zijn bereid om, 
ondanks of juist dankzij de 
financieel onzekere tijden, 
daarin ook veel geld te 
investeren. Bijzondere op
brengsten bij de postge
schieden is waren er voor 
een vouwbrief geschreven 
in het Franse legerkamp 
tijdens de belegering van 
Bergen op Zoom 1747 met 
langstempel CD. Lovendal 
(de naam van de Franse 
commandant), slechts 3 
ex. bekend en afgebeeld in 
Adema "Netherlands Mail 
in Times of Turmoil" 
(€1.800), een aange
tekende envelop met 
de fk en 22'/? cent 1872, 
beide in paar, Harlingen 
3041890 (€840), uit 
1916 een portvrije envelop 
uit interneeringsdepot 
Wierickerschans, gestem
peld Bodegraven naar 
Duitsland (€ 120) en bij Ne

derlands
" " ^ Indiëde 

voorzijde 
van een 
aangete
kende brief, 
correct ge
frankeerd 

metfl. 29,725 w.b.iixfl. 
2,50, Buitenzorg 861888 
van de Gouverneurge
neraal naar Den Haag aan 
Zijne Excellentie den Minis
ter van Koloniën (€ 660) 
en uit 1940 een briefkaart 
"Service des prisonniers 
de Guerre, Franc de Port" 
vanuit Banjoebiroe 183, 
slechts enige ex. bekend, 
afgebeeld in boek P.R. Bul
terman "NederlandsIndië 
in oorlog" (€ 680). Afstem
pelingen genieten nog 
steeds een brede belang
stelling; bij het tweede ge
deelte puntstempels uit de 
collectie Dreikurs spande 
259  Waddinxveen  op 
Hangend Haar 5 cent, fraai 
ex.,cat.w. 6.000, zeer 
zeldzaam (slechts 7 ex. in 
particulier bezit bekend) 
de kroon met € 5.100. 
Naast klein en grootrond 
zijn uitzonderlijke op
brengsten voor modernere 
stempels in prachtige kwa
liteit geen uitzondering 
meer getuige de toeslagen 
voor een Bontkraag 5 
gulden wijnrood met luxe 
afdruk langebalkstempel 
's Gravenhage v.d. Bosch
str. 1 (€ 125) en een 50 cent 

Jubileum 
1913 met 
korte
balkstem
pel Leiden 
 Heeren
gracht 1 
(€105). 
Bij de 
druken 

tandingvariëteiten zijn 
spectaculaire unica nog 
te koop voor prijzen die 
gelijk liggen met een 10 

G E M E E N T E L I J K E T E L E P H O O N D I E N S T VAN 

feRfepKAART 

2048 

U wordt dringend veriocht niet (e v 
mimen op de achterzi)de van de keni 
gcvmg van storting of bi|scbnjving 
vermelden 

Notnnummer 
Het door U voor extca venoelding 

den Jaotstverïchcnen Teli 
schuldjgde bedraagt f 
' II wordt verzocht dit bedrag « d é * 
IBPniMhuiniWopPostrekemngNr S220 
(Kantoor 'sGravenhage) (e ttorten of blj 

1 5 WW J^^:! schrijven 

i-GRAVENHAGE. 

'sGRAVENHAGE. 

gulden nr. 80 of 101; een 
Hartz 60 cent geelbruin 
met hoekvelrand, deels 
onbedrukt door spec
taculaire papiervouw 
bracht € 290 op. Een 
klein minpuntje waren de 
beduidend lagere prijzen 
voor de Volksrepubliek 
China die het speculatieve 
karakter van het 'verza
melen' van dit gebied 
goed aangeven; voor 
klassiek China was geen 
achteruitgang te merken, 
een serie Chinese Imperial 
Post Vz cent  5 dollar met 
watermerk in gemengde 
kwaliteit, cat.w. € 1.700 
bracht € 980 op. De 
stijgende belangstelling 
voor India bleek wel uit de 
opbrengsten van de serie 
Mahatma Gandhi i'/2 anna 
lorupees, cat.w. £250 
(€ 280). De interesse van
uit Engeland voor de afde
ling Malta was enorm; het 
merendeel van de kavels 
werd toegeslagen op 250 
tot 300 % van de inzet. 

Niet alleen bij Corinphila 
lagen de Engelse koloniën 
goed in de markt. Ook de 
laatste veiling van begin 
december jongstleden 
van Rijnmond in Rotter
dam werd uitstekend be
zocht. Ook bij deze veiling 
bleek er veel belangstel
ling te zijn voor de Engelse 
koloniën. Een winkelvoor
raad op dat gebied trok 
op zaterdagmiddag veel 
(buitenlandse) bieders. Op 
de 81 kavels werd druk ge
boden. Per saldo werd 
deze voorraad afgeslagen 
voor € 50.350 (taxatie 
€18.240). 

De Sheraton & Peel veiling 
van januari bij RenéHil
lesum Filatelie in Zwijn
drecht liet weer eens zien, 
dat er een grote belang
stelling is voor  met name 
 bedrukte Nederlandse 
briefkaarten. Ongetwijfeld 
is daar opname van de 
zogenoemde spoorweg
briefkaarten in de meest 
recente (2008) editie van 
de Geuzendam debet aan. 
Ondanks de uitvoerige 
studie en catalogisering, 
blijkt het nog steeds 
mogelijk nieuwe kaarten 

te vinden. Zo werd een nog 
onbekende HYSM brief
kaart 1875 verkocht voor 
€ 385. Van de (semi)over
heidsbriefkaarten werden 
uitsluitend de spoorweg
briefkaarten gecatalogi
seerd. Maar ook voor niet 
spoorwegbriefkaarten 
blijkt grote belangstelling. 
Een kaart van de Gemeen
telijke Telephoondienst 's 
Gravenhage bracht € 352 
op. Soms komt er nog een 
interessant posthistorisch 
weetje boven water. Vol
gens 'Geuzendam' (pag. 
65) werden de opdruk
briefkaarten i2'/2C (1926) 
verkocht voor 10c omdat 
het buitenlands port bij 
uitgifte verlaagd was. De 
term "faciale waarde" 
werd bij kavel 6616 heel 
letterlijk genomen, en 
geaccepteerd! Tarief 
binnenland briefkaart 
(1930) 5C en expresse recht 
IOC. Bijgeplakt werd 2^kz, 
zodat de verzender 2'/2C 
goedkoper uit is geweest. 
De koper wist dit met € 221 
wel te waarderen! 

JUBILEUMVELLETJE FIUTELIE 

'■^"^m^^ 
joe903C 

Ter gelegenheid van het uitbrengen van de duizendste editie 
van uw maandblad Filatelie heeft de stichting een eigen 

^ postzegelvelletje met tien dezelfde zegels in ƒ ran keerwaarde 
^^ Ik^ '1' uitgebracht. Daarop staat de voorpagina van het 

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

■ . Maandblad voor Philatelie naar een idee van Paul 
^ Walraven en samensteller Frits Njio. 

Het velletje in beperkte oplage is te koop voor 
-■ € 8. inclusief verzendkosten en zolang de 

voorraad strekt. Dit bedrag kan worden 
overgemaakt op ING rekening 706968 ten name 

van de penningmeester van bovengenoemde stichting in 
Leiden onder vermelding van 'Postzegelvelletje 1000e editie'. Let 
op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres het velletje moet 
worden opgestuurd. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 

■■■■■ ^ 
Ql|c 

205 



NIEUWE 
Samenstelling: 
Arie Moorland AIIP 

S i a — Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

'4> 
m 1 ^ 

'm 

In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zi|n aangesloten bi| 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Miciiel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALAND 
i-2-'i2. Veerboten, IV 
€ 0.55, Lokalpost (€ 0.75). 
Resp. s.S. 'Birgerlarl'.m.s. 
'Sally Albatros'. 
2i-3-'i2. Nordic, vissersleven 
bij de zee. 
Blok Världen(€i.-). Vissers 
op scliip en meeuwen. 

i6-4-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
€ 1.80. Schip en rederijvlag. 

ALiAlTD 1 , 8 0 € 

26-<i-'i2. Zeevaardersmo
nument. 
€ 3.-. Zeeman aan het roer. 

ANDORRA FRANS 
i6-i-'i2. Legende 'De heksen-
winkel'. 
€ 2.78. Heksen bij vuur in 
grot. 

ARMENIË 
i4-i2-'i i . Europa, jaar van de 
Bossen. 
350,350 d. Armeense bossen. 
23-i2-'ii. G. Zohrab (1861-1915). 

170 d. Portret advocaat en 
schrijver. 
27-i2-'ii. Monumenten op 
Werelderfgoedlijst Unesco*. 
Velletjemet 230,33od. 
Kloosters van resp. Sanahin, 
Haghpat. 
27-i2-'ii. jeugdfilatelie. 
Velletje met 100,120 d. Per
sonen uit Armeense sprook
jes resp. meisje met druiven 
en granaatappel, jongen met 
korenaren. 

f uj 

27-i2-'ii. Kerst en Nieuwjaar. 
220 d. (ruitvorm). Kerstman 
in de sneeuw. 

ATHOS (Heilige berg) 
i5-i2-'ii. Boekdrukkunst, ge-
illustreerde hoofdletters, IV. 
€ 0.50,0.60, 0.85,1.-, 1.47, 
2.-. Verschillende hoofdlet
ters uit misboeken (van 
kloosters) resp. Tau (Chilan-
der). Ypsilon (Karakallou), 
Pi (Protaton), Chi (Aghiou 
Pavlou), Psi (Iveron), Omega 
(Esphigmenou). 

AZERBEIDZJAN 
26-12-'«. Damesteam Rabita 
Baku wereldkampioen club-
volleybal. 
Blok i .-m. Team. 

5-i-'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
jaar van de Draak. 
0.20 m. (Ook ongetand). 
Draak. 

CYPRUS 
3i-i-'i2. Paarden 
€0.26,0.34,0.51,0.85. 
Verschillende afbeeldingen 
van paarden. 

CYPRUS TURKS 
25-ii-'ii. Planten en vruch
ten. 
0.25, 0.50, 0.60,0.70, 0.80, 
1.50 NTL. Resp. Ziziphus lotus 
Lam, Cynara cardunculus, 
Oxalis pes-caprae, Malva 
sylvestris, Rubus sanctus 
Schreber, Crataegus mono-
gynalacq. 

DENEMARKEN 
25-io-'ii. Humoristische 
tekeningen, aanvulling 
melding 11/762. 
6.-, 8.-, 10.-, 13.- kr. Ook vel
letje met de zegels. 
2-i-'i2. Frankeerzegels, 
koningin Margaretne II. 
12.-, 14.- kr. Portret met ver
schillende kaderkleuren. 

DUITSLAND 
Vakantie in Duitsland. Aan
vulling melding feb. '12. 
De jaargetijdenzegels van 
€ 0.55, 0.55 (Europa) en 0.55 
zullen worden uitgegeven op 
resp. 1 mrt. (voorjaar), 3 mei 
(zomer) en 13 sept. (herfst). 
9-2-'i2. Herintroductie van 
inheemse wilde dieren. 
€ 0.55,0.55. Lynx (Lynx lynx), 
eland (Alcesalces). 

9-2-'i2. Kunstenaarsgroep 
'De Blauwe Rijder' 100 jaar. 
€ 1.45. Schilderij van Franz 
Marc (1880-1916) 'Blauwe 
Paard 1'. 

9-2-'i2. Wereldkampi
oenschap biatlon 2012 in 
Ruhpolding. 
€ 0.55. Start van skiërs met 
geweren. 

9-2-'i2. Smalspoorbanen in 
Harz 125 jaar. 
€ 0.45. Stoomlocomotief met 
wagons. 

ESTLAND 
7-i-'i2.125e geboortedag 
Oskar Luts (1887-1953). 
€ 0.45. Portret schrijver met 
tekst. 
i2-i-'i2. Volkstelling. 
€ 0.45. Symbolische voorstel
ling met pi|l. 

23-i-'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
laar van de Draak. 
€ 1.10. Draak. 

FARÖER 
20-2-'i2. Dieren uit het 
Vikingtijdperk. 
13.-, 21.- kr. Resp. reuzenalk 
(Pinguinus impennis), 
Dimunschaap. 

23-i-'i2.150e geboortedag 
Schilderes Helene Schjerf-
beck (1862-1946). 
Viermaal 1 KI. Schilderijen 
met: schoolmeisje, groene 
appelen en champagneglas, 
zelfportret, meisje. 

B08OtAR]3KR 

2o-2-'i2. Zeeanemonen. 
3.-, 6.-, 8.50,10.50 kr. Ver
schillende zeeanemonen. 

FRANKRIJK 
9-i-'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
laar van de Draak. 
€0.60. Draak. 
i3-i-'i2. Hart van liefde en 
trouw. 
€ 0.60 (transparant). Lijnmo-
tief. 
20-i-'i2. Reliëfs. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
2og (in postzegelboekie). 
Zes verschillende reliëfs 
uit Franse musea in zowel 
gravure- als offsetdruk. 

FINUND 
23-i-'i2. Stad van de toe
komst. 
Achtmaal 1 Kl. (in boekje). 
Handen, imaginair straten
plan, gebouwen, boomtak 
met huizen, kindertekening, 
zon en vogels, konijnen, 
dieren kop. 

6-2-'i2. Kunst. 
€1.45. Schilderij 'De Och
tendzon' van Edward Hopper 
(1882-1967). 

23-i-'i2. Ik hou van jou! 
Velletje met zesmaal 2 Kl. 
Vogels, meisje en bladeren, 
harten, meisje met hond, 
meisje en harten, harten. 

23-i-'i2. Sami-cultuur. 
Velletje met viermaal 1 Kl. 
(Verschillende vormen). 
Diverse tekeningen uit Sami-
cultuur. 

i3-2-'i2. 'Zeg het met bloe
men'. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
2og (in boekje). Aronskelk, 
tulp.roos, viooltje, viool, 
lelietje-van-dalen, iris, 
dahlia, klaproos, pioenroos, 
margriet, anjelier. 

i3-2-'i2. Grote moskee van 
Parijs. 
€ 0.60. Moskee met minaret 
in vijfde arrondissement. 



93'i2. Dag van de vrouw 
2012, vrouwen op schilde
rijen. 
Twaalfmaal Lettre Prio
ritaire 2og (in boekje), 
jonge vrouw in balkledij van 
Berthe Morisot (18411895), 
portret Lydia Cassat van 
Mary Cassat (18441926), 
vrouw uit Biskra van Marie 
Caire Tonoir (18641934), 
vrouw met hoofddoek van 
Marie Laurencin (18851956), 
mevrouw MoléRaymond van 
de Italiaanse komedie van 
Elisabeth VigéeLebrun (1755
1842), jonge vrouw van Edgar 
Degas (18341917), Mandy 
van Edouard Berbard Lintott 
(18751951), weesmeisje van 
Eugene Delacroix (1798
1863), vrouwenportret van 
Titiaan (14871576), portret 
Madeleine Bernard van Paul 
Gauguin (18481903), jonge 
vrouw van jeanHippolyte 
Flandrin (18091864), Berthe 
Morisot van Edouard Manet 
(18321883). 

GIBRALTAR 
23i'i2. Internationaal 
schaakfestival Gibraltar 10 
jaar. 
2,30,75 p., £2.. Schaak
borden met verschillende 
stellingen. 

GRIEKENLAND 
22ii'ii. Acteurs. 
€ 0.01,0.05,0.50,0.60,2.47, 
2.50. Resp. Vasilis Diaman
topoulos (19201999), Rena 
Vlachopoulou (19232004), 
Orestis Makris (18981975), 
Thanasis Veggos (19272011), 
Mary Aroni (19141992), Sapfo 
Notara (19071985). Ook vel
letje met dezegels. 

GROENLAND 
t^^'^2. Koningin Margarethe 
II (1942) 40 jaar koningin. 
26.50 kr. Staatsiefoto met 
beelden van leeuwen. 

KALAALLIT NUNAAT 

i6i'i2. Unicef*, project 
Nakuusa voor verbetering 
kinderwelzijn. 
8.50*0.50 kr. Eskimo gezin. 
i6i'i2. Kruiden en planten, 
II. 
14.50,18.50. Resp. Vaccinium 
uliginosum. Ledum groen
landicum. 

i6i'i2. Knud Rasmussen
school inSisimiut. 
21. kr. Schoolgebouwen 
sledehonden. 
i6i'i2. Hedendaagse 
Groenlandse kunst, VI. 
8.50,9.50,38.50 kr. Werken 
van resp. Jessie Kleemann 
(1950) met man en gewei, 
Frederik Kristensen (1952) 
met ijsberg en vogels, Inuk 
Sills Hoogh (1972) met land
kaart met gletsjers. 

9.50 

•"»J , 

Kalaallit Nunaat ■ Granland 

GROOTBRITTANNIE 
232'ii. Beroemde Britten. 
Tienmaal 1" (samenhan
gend). Coventrykathedraal 
van architect Sir Basil 
Spence (19071976), portret 
componist Frederick Delius 
(18621934), sinaasappel
boom van textielontwerpster 
Mary 'May' Morris (1862
1938), portret geheim agente 
Odette Hallowes (19121995), 
stoommachine van uitvinder 
Thomas Newcomen (1663
1729), portret zangeres 
Kathleen Ferrier (19121953), 
interieur Westminster Palace 
van architect Augustus Pugin 
(18121852), portret schrijver 
Montague Rhodes lames 
(18621936), decodeerma
chine van wiskundige en 
informaticus Alan Turing 
(19121954), portret sociaal 
hervormster Joan Mary Fry 
(18621955). 

lERUND 
i9i'i2. Trouwzegel. 
€ 0.55. Echtpaar en trouw
auto. 

26i'i2. Wenszegels. 
€ 0.55, 0.55. Pakje, kaarsen. 
22'i2. Ierland voorzitter 
OSCE*. 
€0.55. Embleem. 
92'i2. St. Patrick's Day. 
€ 0.82. Beschermheilige van 
Ierland. 

223'i2. Moderne dans. 
Viermaal € 0.55 (samenhan
gend, ruitvorm). Verschillen
de dansers en danseressen. 

ITALIË 
4i'i2.100e geboortedag 
sporttopman Giulio Onesti 
(19121981). 
€ 0.60. Gebouw sportorga
nisatie CONI' (Rome) met 
sporters. 

lERSEY 
ioi'i2. Toerisme. 
42,49 (Europa), 59 (Europa), 
86 p. Resp. kreeft met fles 
wijn en diverse groenten, 
surfers en strandzeilers met 
vuurtoren, fietser en wande
lende familie met rugzak
toeristen, soldaten met fort 
en kerk. 

62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
12., 2. (samenhangend). 
Portret koningin, portret 
prins Philip (1921). Ook vel
letje met de zegels. 
io3'i2. Luchtvaarthistorie, 
XI, 75 jaar luchthaven op 
jersey. 

37, 49, 50, 64, 79, 86 p.; blok 
l. 3.. Resp. De Haviland DH86 
(1937), Bristol 170 Wayfarer 
(1946), Airspeed Ambassador 
6953), Hawker Siddeley Tri
dent (1966), BrittenNorman 
Trislander (1977), Vickers VC 
10 (1987); Fairchild Dornier 
(2009). 

KOSOVO 
i9io'ii. Klederdracht, vrou
wenkleding uit regio Hasi. 
€ 0.30, 0.50,0.70,1.; blok 
2.. Resp. schoenen, com
plete klederdracht, stoffen 
zakje, vest; hoofddoek. 
2ii'ii. Historische molens. 
€ 0.30, 0.50,0.70,1.; blok 
€ 2.. Verschillende molens; 
brug en molen. 

KROATIË 
8i2'it. Rode Kruis, Week 
van de Solidariteit (Verplicht 
toeslagzegel van 815 dec). 
1.55 kn. Rode kruismede
werker levert pakketje in de 
sneeuw. 
4i'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Draak. 
1.60 kn. Tekening met draak. 

G O D I N A Z M A J A 

WW 
Repubhka Hrvatska I 

LETLAND 
7i'i2. Frankeerzegels, 
stadswapens. 
033, 0.35, 0.38 Lvl. Resp. 
Piltene (torens en bisschops
staven), Riga (Kasteel en 
sleutels), Lielvardes Novads 
(zwaard). 

LIECHTENSTEIN 
i2'i2.100 jaar postzegels. 
1., 1.40,2.20, 2.80 F. Portret
ten vorsten resp. Johannes 
II (18401929), Frans I (1853
1938), Frans Josef II (1906
1989), Hans Adam II (1945). 
Ook velletje met de zegels. 
r 2012 
► 1912_ 
► lOÖJAH^E 
[ IIECHTENÖ' 
► BRlEFMAftK! 
; FÜRSTENTUM 
; LIECHTENSTEIN 
. 100 

53'i2. Grondwet en parle
ment 150 jaar. 
1., 1.40 F. Resp. achter, 
voorzijde van munt 'Ver
einsthaler'. Op beide zegels 
deel van eerste pagina 
grondwet. 

LITOUWEN 
7i'i2. Frankeerzegels, 
traditionele muziekinstru
menten. 
0.10, 0.20, 0.35,1., 1.35, 
2.15 Lt. Resp. houten panfluit, 
kleifluitjes (vogel en paard), 
strijkstok van bas, trompet 
van schors, snaarinstru
ment uit Suvalkija, f uit van 
koehoorn. 
7i'i2. Frankeerzegels, 
wapenschilden. 
135,135, 245 Lt. Resp. 
Kalvarija met lauwerkans en 
kroon, Kavarskas met zwaard 
en fontein, Najou Akmenè 
met rood wiel en tongen van 
vuur met hakken. 

UETim 

M 
42'i2. Bekende personen. 
1.55, 2., 2.90 Lt. Resp. militair 
en staatsman Mikalojus 
Radvila Rudasis (15121584) 
met staatswapen, schilderes 
en illustratrice Domicele 
Tarabildiene (19121985) met 
illustratie, componist en 
dirigent Stasys Simkus 
(18871943) met titelpagina 
programmaboekje. 

MACEDONIË 
2oi2'ii. Kerst. 
18 den. Schaal met fruit, 
brood, herfstbladeren. 

28i2'ii. Gjerasim Kiriazi 
(18581894). 
20 den. Portret preker en 
leraar met handtekening. 

MALTA 
i5ii'ii. Kerst, schilderijen. 
€ 0.20,0.37,0.63. Resp. 'De 
Heilige Familie', 'Madonna en 
Kind met Johannes de Doper', 
'De Vlucht naar Egypte'. 

MAN 
ii'i2. Olympische spelen in 
Londen. 
37,38, 58,68, 76p., t l . , 1.15; 
blok £ 3.. Resp. zeilen, deel 
van racefiets, zwembad, 
tennisbal, roeiriemen, hard
lopers, schietschijf; racefiets. 
Alle zegels met embleem 
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62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
37.38,58,68,41.10,1.82. 
Verschillende portretten. 

202'i2. Schilder William 
Hoggat (18791961). 
Vijfmaal 38 p. (samenhang
end). Schilderijen met 
resp. watermolen, baai met 
huizen, vissers met paarden, 
bomen in landschap, kinde
ren in bos. 

MONACO 
25i'i2. Fresco's in Garnier
zaai van operagebouw. 
Velletje met viermaal € 1.45. 
'De Muziek' van Gustave 
Boulanger (18241888),'De 
Komedie' van Frederic Lix 
(18301897), 'De Dans' van 
Georges Clairin (18431919), 
'De Zang de Welbespraakt
heid' van Fran?ois Feyen
Perrin (18261888). 
22'i2. Internationale hon
dententoonstelling. 
€0.89. Collie. 

22'i2. Tennistoernooi Rolex 
Masters 2012 in Monte Carlo. 
€0.89. Tennisstadion. 
202'i2. Monaco 500 jaar 
onafhankelijk. 
€ 0.55. Portret Franse koning 
Louis XII (14621515) met rots 
van Monaco en staatswapen. 
202'i2. Theatergezelschap 
Florestan 25 jaar. 
€ 0.55. Podium met maskers 
en wereldbol. 

202'i2. Schietvereniging La 
Carabine 100 jaar. 
€ 1.35. Schutters met geweren 

2 en verenigingswapen. 

MONTENEGRO 
i5i2'ii. Dag van de Post
zegel. 
€ 0.40, Postwagen en post
zegels. 

OEKRAÏNE 
28i2'ii. Watermolens. 
Velletje met 1.80,2.20, 6.50, 
7.70 Hr. Verschillende water
molens. 

i4i'i2. Frankeerzegels, 
bomen. 
0.20,0.40,0.70, 2.50 Hr. 
Bladen en vruchten van resp. 
Robinia pseudoacacia, Jug
lans regia. Betuia pendula, 
Acerplatanoides. 

24i'i2. Frankeerzegels, 
bomen. 
3., 4.80, 5., 8., 10. Hr. 
Bladen en vruchten van resp. 
Tiliacordata, Fagus svivatica, 
Alnus incana, Ulmus laevis, 
Populustremula. 

OOSTENRIJK 
i8i'i2. Frankeerzegel, 
gebouwen. 
€ 1.45. Vrouwenmuseum in 
Hittisau. 

POLEN 
8i'i2.20e inzamelingsactie 
medische hulporganisatie 
WOSP. 
Blok 1.95 Zl. Hart met plane
tenbanen. 

, I.HitL' I rmsij , ,̂ i,s5i 

gtamnoorapa! f™' 

PORTUGAL 
i2i'i2. Militaire Academie 
175 jaar. 
€ 0.32,0.68. Resp. Portret 
markies van Sa de Ban
dera (17951876) en gebouw, 
beeldmerken en academie
wapen. 

ROEMENIË 
i7i'i2. Flora, I. 
I., 1.20, 3.30,3.60,4.70, 
7.60 L. Alle zegels met 
dierenkop resp. Pulmo
naria officinalis en beer. 
Ranunculus repens en haan. 
Antirrhinum majus en leeuw, 
Oxalis acetosella en konijn, 
Callistephus chinensis en 
koe. Convolvulus arvensis en 
zwaluw (Hirundo rustica). 

i9i'i2. Flora, II. 
0.50, 0.60,1.60, 2. L. Alle 
zegels met dierenkop resp. 
Eritrichium nanum en slang, 
Amaranthus caudatus en 
wilde kalkoen (Meleagris gal
lopavo), Borago officinalis en 
scnaap, Potentilla anserine 
en rivierkreeft. 

RUSUND 
i2'i2. Wapenfabriek Tula 
300 jaar. 
Blok 50 r. Geweren, pistolen, 
kogels en bedrijfswapen. 
Op rand bedrijfsgebouw en 
standbeeld tsaar Peter de 
Grote (16721725). 

82'i2. Fauna, zeezoog
d leren. 
15, 20 r. (samenhangend). 
Resp. Orcinus orca, Megap
teranovaeangliae. 

i32'i2.125e geboortedag 
P.Nesterov (18871914). 
15 r. Portret grondlegger 
luchtvaartacrobatieK en 
vliegtuig type MoranG. 
272'i2. Nationaal Park 
Wrangel. 
Blok 45 r. Ijsschotsen met 
zeeleeuwen en eenden. Door
lopend beeld op rand. 

272'i2. Olympische Winter
spelen inSochi. 
Velletje met driemaal 15 r. 

Mascottes: ijsbeer, sneeuw
haas, luipaard. 
272'i2. Paralympische 
Winterspelen in Sochl. 
Blok 30 r. Mascottes. 

SERVIË 
64'o9. Aidsbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel 625 
apr.). 
10. Ndin. Portret radioloog 
Aleksandar Simic (1899
1966). 
85'o9. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslagze
gels 815 mei). 
10.Ndin. Rood kruis en 
hoofden. 

■ "  * »  * * * * * ' 

86'09.75e sterfdag koning 
Alexander I (18881934). 
(Verplicht toeslagzegel 813 
juni). 
10. Ndin. Portret. 
296'o9. St. Savakathe
draal. (Verplicht toeslagzegel 
29juni29auc(.). 
10. Ndin. Kathedraal. 
i49'o9. Week van de 
Solidariteit. (Verplicht toe
slagzegel 1421 Sept.). 
10. Ndin. Moeder met zuige
ling in draagdoek. 
5to'o9. Week van het Kind. 
(Verplicht toeslagzegel 511 
Okt.). 
10. Ndin. Meisje en jongen. 
9ii'09. Instituut Behoud 
Cultureel Erfgoed 65 jaar. 
(Verplicht toeslagzegel 914 
nov.). 
10. Ndin. Bevrijdingsmonu
ment in Belgrado. 
23i2'o9. Hulp aan straat
kinderen. (Verplicht toeslag
zegels 2331 dec). 
10. Ndin. Kinderen op 
straatrand. 

i2'io. Vluchtelingenhulp. 
(Verplicht toeslagzegel 16 
feb.). 
10. Ndin. Vluchtelingen. 
83'io. Aidsbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel 831 
mrt.). 
10. Ndin. Portret fysicus Dra
goljub jovanovic (18911970). 
i64'io. Europees kam
pioenschap waterpolo in 
Zagreb. (Verplicht toeslagze
geri624apr.). 
10. Ndin. Spelmoment. 
85'io. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslagzegel 
815 mei). 
10. Ndin. Rood kruis en 
hoofden. 
28'io. St. Savakathedraal. 
(Verplicht toeslagzegel 2 
aug.i3 Sept.). 

10. Ndin. Klokken van 
kathedraal. 
i49'io. Week van de Soli
dariteit. (Verplicht toeslagze
gel 1421 Sept.). 
10. Ndin. Rood kruis en 
ingestorte gebouwen. 
4io'io. Week van het Kind. 
(Verplicht toeslagzegel 410 
Okt.). 
10. Ndm. Meisje en jongen. 
i9'ii. Organisatie Niet
gebonden Landen 50 jaar. 
22. Ndin. Wereldkaart en 
handen. 

SLOVENIË 
25ii'ii. Kerst, persoonlijke 
zegels. 
Vel met viermaal A (€ 0.27), 
viermaal B (€ 0.31), vier
maal C (0.40), viermaal 
D (€ 0.44). Verschillende 
kerstdecoraties en afbeel
dingen. 

XJ SLOVENIJA C 

27i'i2. Nationale kleder
dracht, Bohinj. 
€ 0.27. Man en vrouw. 
27i'i2. Liefde. 
€ 0.31 (hartvormig te ma
ken). Graffitihart. 

27i'i2. Chinees Nieuwjaar", 
jaar van de draak. 
€ 0.92. Draak. 
27i'i2. Mira Mihelic (1912
1985). 
€ 1.25. Portret schrijfster. 
27i')2. Prikkeldraadom
heining Ljubljana 70 jaar 
geleden. 
Blok € 1.33. Prikkeldraad en 
stadsplattegrond. 

.IMIHII 



SLOWAKIJE 
i3i2'ii. Kunst. 
Blok € 1.60. Schilderij 'Meter
cia van Rozanova' (1513) met 
St. Anna, Maria en Jezus. 

27i'i2. Cultureel erfgoed. 
€ 0.80. Engel uit Priaristkerk 
in Prievidza. 
32'i2.200e geboortedag 
Jonas Zaborsky (18121876). 
€ 0.40. Portret priester en 
schrijver. 

TSIECHIË. 
i52'i2.100e geboortedag 
JiriTrnka (19121969). 
10. Kc. Portret beeldhouwer 
en filmproducent met filmfi
guur. 
i52'i2.150 jaar Sokol
beweging, vrijwilligersor
ganisatie voor cultuur en 
sportpromotie. 
14. Kc. Beeldmerk met 
roofvogel. 

|;ALO2EN[SOKO[A| j 

TURKIJE 
6io'ii. Militaire eenheid 
'Otuzdokuzlar'. 
0.50, 0.90,1.30 NTL. Resp. 
parade en vlag, vlag en 
marcherende militairen, 
militairen op boot. 

WITRUSLAND 
2oi'i2.20 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China. 
Blok met 15.000 r. Staats
wapens van beide landen 
en tekst. Op rand bison en 
reuzenpanda. 

27i'i2. Frankeerzegels. 
M, N. Ornamenten. 

ZWEDEN 
i2i'i2. Europa, toerisme. 
12., 12. kr. (samenhangend). 
Stockholm met stadhuis en 
Globearena, Dalarnamet 
huisjes en Siljanmeer. 

i2t'i2. Publieke parken. 
Viermaal Brev(in toekje), 
Brev (op rol). Mensen bij 
ingang met ballonnen, 
dansers, zangeressen, rad en 
'chocoladerad', mensen bij 
parkingang. 

r2i'i2. Weldadigheid, 
kankerbestrijding. 
Tweemaal Brev+i. kr. Silhou
et, illustratieve afbeelding. 
i2i'i2. Meetkunde. 
Viermaal Ekonomikbrev(in 
boekje), Ekonomikbrev (op 
rol). Verschillende geometri
sche figuren. 

ZWITSERLAND 
83'i2. Frankeerzegels, 
bloemen van groenteplan
ten. 
140,180,190 c. Resp. 
Lycopersicon lycopersicum, 
Phaseolus coccineus. Allium 
cepa. 

83'i2. jungfrauspoorweg 
100 jaar. 
100 c. Trein en bergen. 

; 
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83'i2. Pro juventute 100 
jaar. 
100+50C. Kinderen op 
schommel. 
83'i2. Zwitserse Brass Band 
Organisatie 150 jaar. 
100 c. Blaasinstrumenten. 
83'i2. Burgerlijk Wetboek 
100 jaar. 
100 c. Tekst van artikel 2. 
83'i2. St. Gallus (550640) 
kwam 1.400 jaar geleden 
naarst. Gallen. 
100 c. Portret heilige en beer. 
83'i2. lanosch, figuren uit 
kinderboeken. 
100 c. Muis en tijger op ski's 
met eend. 

83'i2. Fauna. 
100 c. Bever (Castor fiber). 

»»»**»••»•■ 

' " "  , 
83'i2. Zonsopkomst in 
Martinsloch. 
Driemaal 100 c. (samenhan
gend). Huizen in Elm, zon en 
bergen, kerktoren in Elm 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
Nov.'ii. Kerst. 
9oc.,$i., 1.20, 2.. Resp. 
danseressen, dansers, 
muzikanten met fluiten 
en schelpen, muziekgroep 
met trommels. Alle zegels 
met Ster van Bethlehem. 
Ook velletje met de zegels 
(samenhangend). 

ANGUILLA 
2011. Koninklijk huwelijk. 
$4., 5., 6., 10.. Resp. 
driemaal verschillende 
afbeeldingen van Prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982), portretten 
en staatswapen Groot
Brittannië. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
3i' i i . Internationale Post
zegeltentoonstelling Beijing 
2010. 
Viermaal $ 2.; blok $ 5.. Ver
schillende afbeeldingen van 
reuzenpanda(Ailuropoda 
melanoleuca). 
3i'ii. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van het Konijn. 
Velletje met tweemaal $ 4.. 
Konijn, Chinees karakter voor 
konijn. 
i7i'ii. Kerst. 
$0.30,0.75, 0.90,1.50. 
Details van schilderijen en 
mozaïek resp. 'Madonna met 
Kind' van Tommasso Masac
cio (14011428), 'Madonna' 
van Tintoretto (15181594), 
mozaïek uit kerk Sant'Apol
linaire Nuovo (Ravenna), 
fresco 'Aankondiging' in 
klooster San Marco (Florence) 
van Fra Angelico (13951455)
i27'ii. 50e geboortedag 
Prinses Diana (19611997) 
$ 10., 10.; blok $ 50.. Resp. 
prinses met gezin en vlieg

tuig, portret; portret. 
15811. Koninklijk huwelijk. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 2.50; blok $ 6.. 
Verschillende foto's van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
i58'ii. Schelpen. 
Velletje met zesmaal $ 2., 
velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $6., blok $6.. Verschil
lende schelpen. 

9  9  ' i i . lohn F. Kennedy 
(19171963). 
Velletje met viermaal % 2.75; 
blok $ 6.. Amerikaanse oud
president resp. bij Mercury
capsule, op Cape Canaveral, 
bij Saturnraket, op Cape 
Canaveral; met vlag. 
99'ii. Barack Obama (1961). 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
president. 
99'ii. 50e geboortedag 
Prinses Diana (19611997). 
Velletje met viermaal $ 2.76; 
blokje.. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
99'ii. Eerste mens in ruimte 
50 jaar geleden. 
Twee velletje met elk vier
maal $ 2.75; blok $ 6.; blok 
$6.. Resp. lancering van 
Vostok, Russisch ruimtevaart 
volg vaartuig Yuri Gagarin, 
embleem Vostoki, eerste 
Amerikaanse astronaut Alan 
Shepard (19231998); kaart 
van Gagarms vluchtplan, 
Vostok 8K72Kraket, eerste 
kosmonaut Yuri Gagarin 
(19341968), Amerikaanse 
astronaut Virgil Grissom 
(19161967) en raket; Gagarin, 
Vostokruimtevaartuig en 
aarde. 

99'ii. Elvis Presley (1935

1977). 
Velletje met driemaal $ 2.; 
velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met tweemaal $ 6.. 
Amerikaanse zanger en 
acteur resp. met gebouw, 
op treeplank van trein, op 
motor; in legeruniform, in 
galauniform, m gevechts
tenue, in gevechtstenue 
met brief; vier verschillende 
afbeeldingen van Presley; op 
podium, in trui. 

ARUBA 
i9i'i2. Roofvogels. 
Tienmaal 150 c. (samenhan
gend). Pithecophaga iefferyi, 
Harpia harpyja, Morphnus 
guianensis, Caracara plan
cus, Lophaetus occipitalis, 
Stephanoaetus coronatus. 

Haliaeetus leucocephalus, 
Vultur gryphus, Aquila chry
saetos, Faico sparverius. 

AUSTRALIË 
ioi'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Draak. 
'5,15,'5.15,20, 20,20,20, 
25,25, 25, 25 c. Tekens van 
de Chinese dierenriem resp. 
rat, os, draak, slang, tijger, 
konijn, varken, paard, geit, 
aap, haan, hond. Ook velletje 
met de zegels (incl. zegels 
van Christmaseiland). 
i7i'i2. Mooie momenten, 
groetzegels. 
Vijfmaafóo c. (samenhang
end), $ 1.20. Cupcake met 
kaarsje, teddybeer, ballon
nen, hartje met 'love', duiven 
en hartje, roos. 

20i'i2. Bekende rugbyers 
en voetballers. 
Achtmaal 60 c. Ron Barassi 
(v), John Raper (r), David 
Campese (r), David Pocock 
(r), Billy Slater (r), Gary Ablett 
(v). Mark Schwarzer (v), Joe 
Marston (v). 

72'i2. Technologie vroeger 
en nu. 
Vijfmaal 60 c. (samenhang
end). Telefoon: telefooncel
len en mobieltje, koeling: 
koelkasten, televisie: gezin 
en tvtoestel, muziek: gram
mofoon met MP4 en man 
met plaat, navigatie: modern 
navigatiesysteem en oldti
mer met man en kaart. Ook 
velletje met dezegels. 
2i2'i2. Stadsvervoer. 
Vijfmaal 60 c. (samenhang
end). Obaanbus (Adelaide), 
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veerboot (Sydney), trein 
(Perth), tram (Melbourne), 
dubbeldekstrein (Sydney). 

BELIZE 
62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
25, 60,75 c. $ 1., 2., 5. (ruit
vorm); blok i 10.. Verschil
lende portretten van vorstin. 
Ook velletje (diamantvorm) 
met dezegels. 

BERMUDA 
62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
10,35,70, 85C.,$i.ro, 1.25; 
blok $ 2.50 (ruitvorm). 
Verschillende portretten van 
vorstm. Ook velletje (dia
mantvorm) met de zegels. 

BRAZILIË 
i2i'i2. Presbyteriaanse 
kathedraal Rio de laneiro 
150 jaar. 
RS$ 1.60. Gebouw en glasin
loodraam. 

38141 "Prwftkriona 

i7i'i2. Oliewmning. 
10 Carta Comercial. Boorei
land Campo da Lula. 
i9i'i2. Persoonlijke zegels, 
MinaisGerais. 
10 Carta Comercial (hori
zontaal en verticaal) (met 
aanhangsel voor persoonlijke 
invulling). Vlag en bergen 
i9'"'i2. Persoonlijke zegels, 
medische faculteit van Bahia. 
10 Carta Comercial (met 
aanhangsel voor persoonlijke 
invulling). Gebouw. 

CANADA 
ioi'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
jaar van de Draak. 
P (61c.), $1.80; blok $1.80; 
velletje met $ 1.75, t.80. Resp. 
driemaal draken; konijn, 
draak. 

i6i'i2. Frankeerzegels, 
jonge dieren. 
P, $1.05,1.29,1.80. Resp. 
wasbeer (Procyon), kariboe 
(Rangifer tarandus), duiker 
(Gavia immer), eland (Alces 
alces). Ook velletje met de 
zegels. 
i6i'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Viermaal P. Portret koningin, 
zegelopzegel 4 c. Yvert 265 
('953), zegelopzegel 5 c. 
Yvert 392 (1967), zegelop
zegel 25c. Yvert 622 (1977). 
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i6i'i2. Frankeerzegels, 
Canadese vlag. 
Vijfmaal P. Vlag met resp. 
kind, auto met kano, kust
wachtschip en helikopter, 
sportman, bobslee. Ook 
velletje met dezegels. 
i2'i2. Bekende personen. 
Tweemaal P. Portretten 
van cowboy lohn Ware 
(18451905), activiste Viola 
Desmond (19141965). 
232'i2. Kunst. 
P. Koe van )oe Fafard (1942). 

bloemen en vlinders. 
Tienmaal 1.20 y. (* aanhang
sel met vlinders voor per
soonlijke invulling). Pioenen, 
lelies, zonnebloemen, rozen, 
anjers, camelia's, azalea's, lo
tusbloem, pruimenbloesem, 
magnolia bloesem. 
9io'ii. Gelukkig Nieuwjaar. 
Velletje met 1.20,3. y. Vogel 
op tak met bloem, Chinese 
karakters. Op rand tak met 
bloesem. 

CHRISTMASEILAND 
ioi'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
laar van de Draak. 
60 c., $1.80, Resp. draak, 
chinees karakter. Ook velletje 
met de zegels. 

COMOREN 
i5i2'io. Wintersporters. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. snow
boarder Mikkel Bang, vrije 
stijl skiër Bobby Brown, twee
maal snowboarder jamie An
derson, snowboarder Shaun 
White, sneeuwmobiel racer 
Tucker Hibbert; Anderson. 
i5i2'io. Aziatische vecht
sport. 
Velletje met zesmaal 350 f.; 
blok 3.000 F. Resp. aikido, 
jiujitsu, judo, kickboksen, ka
rate, taekwondo; grondleg
ger aikado Morihei Ueshiba 
(18831969). 

i3'i2. Lelies. 
Tweemaal P. Rode en gele 
Hemerocallisfulva. 

CARIBISCH NEDERLAND 
iiii'ii. December, lichtde
coraties. 
63,81,93,159 c. Resp. ijs
kristallen, herten, bloemen, 
klokken. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i9'ii. Persoonlijke zegels. 

i5i2'io. Sumoworstelaars. 
Velletje met zesmaal 350 f.; 
blok 3.000 F. Resp. tweemaal 
Akinori Asashöryü, Hitachiy
ama, Mitsugu Cniyonofuji, 
Shó Hakuhö; Taö Akebono. 
i5i2'io. Rugbyers. 
Velletje met zesmaal 
350 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Serge Blanco, Bryan Habana, 
Sébastien Chabal, |oe Roko
coko, Jonah Lomu, johnny 
Wilkinson; Wilkinson. 
i5i2'io. Honkballers. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Alfredo 
Simon, Ichiro Suzuki, Jeremy 
Guthrie, Meivin Mora, No

richika Aoki, Ty Wigginton; 
Daisuke Matsuzaka. 
i5i2'io. Golfspelers. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Phil 
Mickelson, Paul Casy, Gary 
Player, Severiano Ballesteros, 
Tiger Woods, Greg Norman; 
Jack Nicklaus. 

i5i2'io. Autocoureurs 
Formulei. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Michael 
Schumacher, Nigel Mansell, 
Jackie Stewart, Ayrton Senna, 
Alain Prost, Niki Lauda; Jim 
Clark. 
i5i2'io. Schakers. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Anatoli 
Karpov, James Fischer, Boris 
Spaski, Gary Kasparov, 
Rusian Ponomarjov, Wesselin 
Topalov; Wladimir Kramnik. 
i5i2'io. Spelers Xiangqi 
(Chinees schaken). 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Xie Jun, 
Ye Jiangchuan, Zhang Zhong, 
Bu Xiangzhi, Xu Yuhua, Zhu 
Chen; PengZhaoqin. 
i5i2'io. Tafeltennissers. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Liu 
Shiwen, Ma Long, Ma Lin, 
Wladimir Samsonov, Wang 
Hao, Werner Schlager; Joo 
Se Hyuk. 
i5i2'io. Tennissers. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. André 
Agassi, Boris Becker, Ivan 
Lendl, John McEnroe, Yannick 
Noah; Mats Willander. 

CONGO (BRAZAVILLE) 
2010. PAPU*, 30 jaar. 
120 F. Embleem met land
kaart. 

COOKEILANDEN 
Nov. '11. Kerst. 
$ 1.10,1.20, 2.10,3.60. Resp. 
Resp. landkaarten van 
eilanden, ganzen (Anser an
ser), zwanen (Cygnus oior), 
mensen en geiten. Alle zegels 
met Ster van Bethlehem. 
Ook velletje met de zegels 
(samenhangend). 
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CUBA 
2010. Wereld Statistiek Dag. 
65 c. Portret Argentijnse 
revolutionair Che Guevara 
(19281967) met embleem. 
2010.14e Cubaans filatelistis
tencongres in Havana. 
1. P. Handen. Op rand ver
grootglas en pincet. 

2010. Diplomatieke betrek
kingen met Mongolië 50 jaar. 
85 c. Muziekinstrumenten uit 
beide landen. 

CURASAO 
i i7'ii. Prehistorische 
dieren. 
Velletje met 700,800, 
1.000 c. Resp. Ankylosaurus, 
Spinosaurus, Saurolophus. 

ii7'ii. Technologie. 
275. 375, 475. 625 c. Resp. so
cial media; mensen, optie fi
bers: kabels, pin messaging: 
braam, cloud computing: 
appel en wolken. 
ii8'ii. Bescherming pool
gebieden en gletsjers. 
Velletje met 112,145 c. Resp. 
gletsjer met embleem, kaart 
Antarctica. 
ii9'ii. Gebak. 
63, 81,112,145,166,172, 
195,285,405,630 c. Resp. 
amandelcake en amande
len, appelgebak en appels, 
blauwe bessen pannenkoek 
en blauwe bessen, 'broken 
glass cake' en geleiblokjes, 
limoencake en limoenen, po
lentacake en maïskolven en 
pepers, chocoladecake, fruit
gebak en aardbei, cheese 
cake met kersen, pompoen
cake en pompoenen. 
iii2'ii. Groenten. 
Velletje met 150,200, 
225,325, 500,750 c. Resp. 
pompoenen, pepers, uien, 
paprika's, maïs, tomaten. 

iii2'ii. December, feeste
lijke gerechten. 
63,112,145,166,172, 250, 
405 c. Resp. bolo di pasku, 
ayaka,pan dushi, ham di 
pasku, salmou di bari, nechi, 
suit. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
2ii2'ii. 50 jaar pastoraal en 
sociaal werk van monseig
neur Francisco J. Arnaiz. 

Repüblica Dominicana 



33 P Portret geestelijke, 
hand met pen en vlaggen 
28i2'ii. Protest Antonio de 
Montesino (14751540) tegen 
uitbuiting indianen 500 jaar 
geleden. 
60. P. Portret van monnik 
en tekst. 
30i2'ii. 75 jaar Nationale 
Politie. 
20. P. Embleem en pet. 

ECUADOR 
28ii'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
$'■75,175; blok $ 5.. An
tieke brievenbus met fiets, 
moderne brievenbus met 
motor; brievenbus op eiland 
Floreana (Galapagos). Op 
rand fregatvogel. 
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291111. Kerst. 
Tweemaal $ t. (samenhan
gend). Maria met Jozef en 
Jezus, engel. 
30ii'ii. PanAmerikaanse 
Spelen in Guadelajara, 
Mexico. 
Vijfmaal $ 0.25 (samenhan
gend). Karate, gewichthef
fen, kanoën, boksen, skaten. 
Alle zegels met landkaartje. 

i4i2'ii. Industriekamer 
Guayaquil 75 jaar. 
$ 2. Embleem en tandwielen. 
i9i2'ii. Kankerbestrljding
organisatie Soica 60 jaar. 
$0.75. Embleem. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2011. Internationaal jaar van 
de Chemie. 
525, 625, 675, 725 F. (samen
hangend). Resp. laborato
riumglaswerk, moleculair 
model en boek, kinderen in 
school, water. 

ETHIOPIË 
2011. Moskeeën. 
0.20,0.80, 2. B. Moskeeën 
resp. in Goze, AlNejashi 
(Negash), Shakena Hussien 
in (Dire). 
96'ii. Kerken. 
0.35,0.65,3.6. Resp. St. 
Georgeklooster (Gonder), 
Meskele Kiristonsekerk 
(Wollo), Aregawiklooster 
(Tigrai). 
29'ii. Bruggen. 
0.20,0.80,1., 2. B. Resp. 
Tekezebrug, Hidassiebrug 

over de Nijl, brug over Bes
helo, brug over Blauwe Nijl. 

99'ii. Einde socialistische 
dictatuur 20 jaar geleden. 
0.40,0.60,3. B. Herden
kingsmonumenten in resp. 
Amnara, Oromo, Tigrai. 

Fill 
2011. Overdruk frankeerze
gels, vogel 
1, 2,3, 4,5, 20 c. Butoris stria
tus diminutus (Yvert 749). 

FILIPPIINEN 
2i'i2. Lyceum van universi
teit 60 jaar. 
7. P. Jubileumbeeldmerk met 
toren en landkaart. 

GUATEMALA 
i49'ii. Upaep', nationale 
symbolen. 
0.20,10. Q. Nationale boom 
(Ceiba pentandra Gaertn.), 
nationale bloem orchidee 
(Lycaste skinneri alba). 

3io'ii. Taiwan 100 jaar. 
2. Q. vlaggen en parle
mentsgebouwen van beide 
landen. 

GUINEE 
io4'o9. Boek 'The Origin of 
Species' van Britse natuur
onderzoeker Charles Darwin 
(18091882) 150 jaar geleden 
gepubliceerd. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 25.000 F. Resp. Grieks 
filosoof Aristoteles (384322 
V. Chr.) met kever (Carabus 
auronitens), Darwin met 
baviaan (Papio hamadryas), 
Franse natuuronderzoe
ker Georges Louis Ledere 
(17071788) met vogel (Vireo 
osburni), Franse botanicus 
en zooloog Jean Baptiste de 
Lamarck (17441829) met zee
slak (Turbo cornutus), Darwin 
met vis (Macropodus opercu
laris), Duits wetenschapper 
en schrijver Johann Woljgang 
von Goethe (17491832) met 
parkiet (Aprosmictus ery
thropterus); Darwin met vos 
(Pseudalopex fulvipes). 

io4'o9.200e geboortedag 
van Charles Darwin. 
Drie velletje met elk zesmaal 
5.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Darwin met resp. 
portret, aap (Macaca radi
ata), vogel (Cyanopica cy
ana), aap (Cefcus albifrons), 
eend (Aix sponsa), slak 
(Nautilus macromphalus); 
aap (Cebus albifrons), aap 
(Macaca radiata), aap (Cebus 
albifrons), aap (Saimiri sciu
reus), aap (Macaca radiata), 
aap (Saimiri sciureus); Maori
krijgsman, prehistorisch 
luipaard (Magatherium), 
vogel (Carduelis carduelis 
caniceps), vogel (Carpodacus 
mexicanus), vogel (Serinus 
canaria), Maorikrijgsman; 
aap (Papio anubis), vogel 
(Certhiaea olivacea), evolutie 
van de mensheid. 
io4'o9. Supersonisch pas
sagiersvliegtuig Concorde 
40 jaar geleden in gebruik 
genomen. 
Drie velletje met elk zesmaal 
5.000 F.; driemaal blok 
25.000 F. Concorde met 
resp. Concorde, Rio, Dakar, 
Bahrein, Washington, Parijs; 
Caracas, Dakar, Dallas, Lon
den, Parijs, Rio; Washington, 
Azoren, Bahrein, Dallas, Lon
den, Parijs; Dakar en Franse 
verkeerspiloot André Turcat 
(1921); Rio en Britse piloot 
Mike Bannister (1949); TGV 
en Franse politicus Georges 
Pompidou (19111974). 
2909. Overlijden van Mi
chael Jackson (19582009). 
Velletje met vijfmaal 
5.000 F.; tweemaal blok 
25.000 F. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
zanger. 
29'o9.200e geboortedag 
Felix Mendelssohn BarthoIcTy 
(18091847). 
Velletje met vijfmaal 6.500 F.; 
blok 29.000 F. Duitse compo
nist met resp. driemaal scene 
uit 'Een zomernachtsdroom', 
Duitse componist Robert 
Schumann (18101856), Duitse 
componist Johannes Brahms 
(18331897); portret. 

29'o9. Stelling van Pascal 
370 jaar. 
Velletje met vijfmaal 6.500 F.; 
blok 29.000 F. Franse filosoof 
en wiskundige Blaise Pascal 
(16231662) met resp. jongen 
en computer, afbeelding uit 
encyclopedie, rekenmachine, 
astronomisch model van Co
pernicus, Chinese astronoom 
en wiskundige Zu ChongZhi 
(429500); Copernicus en 
Galileï. 

GUINEEBISSAU 
io8'io. Olympische Jeugd
spelen in Singapore. 

Velletje met viermaal 800 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Ryosuke 
Igarashi (judo), Mathilde 
Cini (zwemmen), Jessica Fox 
(kanoën), DariaGavrilova 
(tennis); Miku Tashiro (judo). 
io8'io. Ongeval met su
personisch verkeersvliegtuig 
Concorde in Parijs 10 jaar 
geleden. 
Velletje met driemaal 800 F., 
1.000 F.; blok 3.100 F. Con
corde tijdens vlucht. 
io8'io. 70e geboortedag 
John Lennon (19401980). 
Velletje met driemaal 900 
F., 1.000 F.; blok 3.200 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse rockmuzikant. 

io8'io. Vassily Ivanchuk 
(1969). 
Velletje met viermaal 850 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Oekraïense 
schaker. 
io8'io. 100e sterfdag Henri 
Dunant (18281910). 
Velletje met driemaal 
850 F., 950 F.; blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Zwitserse filantroop en 
medeoprichter Rode Kruis. 
io8'io. James Dean (1931
1955)
Velletje met driemaal 850 F., 
950 F.; blok 3.000 F. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse filmacteur. 
io8'io. Grotten van 
Lascaux. 
Velletje met viermaal 900 F.; 
blok 3.200 F. Verschillende 
afbeeldingen van Franse 
grotten. 
io8'io. Vlaggen. 
Viermaal blok 2.000 F. Vlag 
van GuineeBissau met 
inheemse man, stokken, 
man en apenbroodboom, 
danseres. Op randen vlaggen 
van Afrikaanse landen. 
10810. Chinese heersers. 

Drieëntwintig blokken 2.000 
F. Sennong met Nuw en Fuxi, 
Yu,Wu(Zhou), HuangDi, 
Ping (Zhou), Qin shi Huang, 
Liu Bei (Shu Han), Liu Bang, 
Guangwu, Wang Mang, Wu 
(Jin),Yan(Jin),Wen(Sui), Li 
Shimin, Taizu (Liao), Zhao 
Kuangyin, Kangxi, Li Zicheng, 
Hongwu, Kubilai, Gaozong, 
Taizu (Jin), 0 Taizu. 

GUYANA 
i99'ii. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
Duitsland. 
Blok $ 3.000 (goudfolie). 
Paus met bondskanselier 
Angela Merkel (1954) en pre
sident Christian Wulf (1959)
i99'ii. Koninklijk huwelijk. 
Velletje met viermaal $ 275; 
viermaal blok $ 250; blok 

$ 500. Verschillende foto's 
van huwelijksdag van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
i29'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met driemaal $ 275; 
blok $ 50. Verschillende foto's 
van prinses. 
i2io'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen, paddenstoe
len. 
Velletje met zesmaal $ 150; 
velletje met viermaal $ 225; 
blok $ 475; blok S 475. Resp. 
Pseudotulostoma volvata, 
Inocybe ayangannae, Ama
nita perphaea, Entoloma 
olivaceocoloratum, Panae
olus cyanescens, Tylopilus 
vinaceipallidus; Boletellus 
dicymbophilus, Inocybe 
epidendron, Amanita auran
tiobrunnea, Tylopilus pak
araimensis; Amauroderma 
gusmanianum; Craterellus 
excelsus. 

i2io'i i . Elvis Presley (1935

1977). 
Vier velletje met elk viermaal 
$ 275. i) platenhoezen: Viva 
Las Vegas, Welcome to My 
World, The '68 Comeback 
Special, I Got Stung en One 
Night, 2) platenhoezen: Blue 
Hawaii, Gold Records, Elvis 
Presley, Moody Blue, 3) Aloha 
from Hawaii met verschil
lende afbeeldingen van 
Presley in Hawaii, 4) verschil
lende afbeeldingen uit film 
lailhouse Rock. 

HONGKONG 
i4i'i2. Chinees Nieuwjaar', 
Jaar van de Draak. 
$1.40, 2.40,3., 5.; blok 
$10.; blok $50.(zijde). 
Verschillende afbeeldingen 
van draken. 

INDIA 
2oi2'ii. Archeologisch 
onderzoek. 
5., 20. R.Archeologische 
vondsten. Ook velletje met 
dezegels. 
23t2'ii. Medische Univer
siteit Chhatrapati Shahuji 
Mahara. 
5. R. Gebouw in Lucknow. 
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26i2'ii . Srinivasa Ramanu

jam (18871920) 
5. R. Portret wiskundige. 
27i2 ' i i . Madan Mohan 
Malaviya (18611946). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en onderwijsdeskundige. 
2i'i2. Puran Chandra Gupta 
(19121986). 
5. R. Tekstkolommen met 
portret vrijheidsstrijder en 
oprichter krant Hindi Daily. 
iSi'i2. Bhai jagtaj i . 
5. R. Portret geestelijk leider 
en vredesactivist. 
24i' i2. Shyam Narayan 
Singh. 
5. R. Portret politicus 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Zesmaal 54 p.; blok £3.02 
(ruitvorm). Verschillende 
portretten van vorstin. Ook 
velletje (diamantvorm) met 
de zegels. 

INDONESIË 
i i  i i  ' i i . Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Wuxi (China). 
Blok 10.000 Rp. Poort van 
Chinese tempel. 
511'«. Flora en fauna. 
Tweemaal 5.000 Rp. Pad 
(Leptophryne cruentata 
Tschuai), waterplant (Nymp

hoides indica) met bloemen 
en bladeren. Ook velletje 
en velletje in bladvorm. 
Zegels ook samenhangend in 
keerdruk. 

V^v" ' 

i5i'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
laar van de Draak. 
Driemaal 2.500 Rp.; blok 
5.000 Rp. Verschillende 
draken. 

IRAK 
iii'i i . Revolutie van Imam 
Hussein (627680). 
250, 500 ,750 ,1 .000 Din. 
(samenhangend); blok 1.000 
Din. Resp. kamelenkaravaan, 
paard, mannen op paarden, 
mannen in kampement; 
koepel van moskee. 
3ii'ii. 60 jaar Irakese filate
listen organisatie. 
250, 500 Din. Resp. collage 
van verschillende postzegels, 
zegelopzegel 'A d. Yvert 145 
(1941) en 15 f. Yvert 481 (1967). 
Beide zegels met munten en 
beeldmerk organisatie. 
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3ii'ii. WetlandsConventie, 
bescherming waterrijke 
gebieden. 
500, 750.1.000 Din. Mussen. 

ISRAËL 
72'i2. Vrouwelijke pioniers. 
NIS 4., 5.90. Portretten van 
resp. musicus Bracha Zefira 
(19101990), zakenvrouw 
BatiaMakov (18411912). 

72'i2. Rabbi Shneur Zalman 
van Liadi (17451812). 
NIS 1.70. Filosofisch theo
logisch boek Tanya (1797) 
geschreven door Zalman. 
72'i2. Technionlsraël 
Instituut van Technologie 
100 jaar. 
NIS 2.60. Hand met 'nano
parachute ' en jubileumem
bleem. 
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•Idïii: 
72'i2. Gerechtigheid in | e 
ruzalem, proces tegen Adolf 
Eichmann 50 jaar geleden. 
NIS 9.30. Beschuldigende 
vinger van aanklager Gideon 
Hausner 
72'i2. Frankeerzegel, In 
Herinnering. 
Geen waarde aanduiding 
(binnenlands port). Bran
dende kaars. 
72'i2. Borstschilden van 
hogepriesters met edelste
nen. 
Viermaal NIS 2.60. Schilden 
van resp. Reuven met carne
ool, Shimon met topaas, Levi 
met smaragd, Yehuda met 
turkoois. 

JAPAN 
ii2'ii. Landschappen uit de 
herinnering. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Kinderen op excursie naar 
Liyama (Nagano), bloeiend 
koolzaad (samenhangend), 
kinderen met vlieger in 
Oshino (Yamanashi), met 
sneeuw bedekte bergen 
(samenhangend), huizen 
aan rivier in Kashiwakazi (Nii
gata), hond met motorrijder 
en arbeider met hoe (samen

hangend), dorp Yamakoshi 
(Nagaoka), stad Fuji met 
berg Fuji (samenhangend), 
mensen met huizen, be
sneeuwde stad Nagano. 
i3i'i2. Wet lokale autono
mie Akita 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 
80 yen. Poolreiziger Nobu 
Shirase (18611946), gebouw, 
besneeuwde boom in 
Kakunodate, Tazawameer 
en bloeiende boom, iglo in 
Yokote. 
23i'i2. Animatieserie 'Hero 
Heroïne' 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Figuren uit serie: Vegcta, 
Goku, Son Gohan, Piccolo, 
Trunks, Vegeta, Goku, Pic
colo, Son Gohan, Goku. 

KAZACHSTAN 
i6i2'ii . Autoexpeditie 
naar Zuidpool. 
1901. Landkaart, auto, deel 
van vlag. 

22i2'ii. Olie en gasdepot 
in Kyzylorda 25 jaar. 
1501. Embleem en aardolie
pomp jaknikker. 
3ii2'ii. Elektronische over
heid. 
321. Embleem egov. 

KIRGIZIË 
i4i ' i2. Chinees Nieuwjaar*, 
laar van de Draak. 
36 s. (ook ongetand) . Draak 
i4i ' i2. Dierenriem. 
Velletje met twaalfmaal 
25. s. (ook ongetand) . Hond, 
beer, rat, stier, tijger, konijn, 
draak, slang, paard, schaap, 
aap, haan. 

KOREA NOORD 
30i2'ii . Overlijden Kim 
Jongil (19422011). 
Blok 70 w.; blok 70 w. Resp. 
portret met begonia's en 
orchideeën; met zoon Kim 
Jongun (1984). 
1112. Nieuwjaar. 
10 w. Orchidee (Dendrobium 
'Kimilsungia') en Juche
toren. 
5i'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
jaar van de Draak. 
10,30, 60 w, (samenhan
gend). Verschillende draken. 
i7i'i2. Paektuberg. 
20, 30 w. Resp. landschap 

met berg en Samj imeer met 
bomen, Chonkratermeer 
op berg. 
25i'i2. Vlinders. 
30,70 ,90 ,120 w. (ook 
samenhangend). Resp. 
Pachliopta coon, Aqrias pe
ricles, Bhutanitis lidderdalei, 
Cethosiabiblis. 

i62' i2.70e geboortedag 
Kim|ongil. 
10 w.; velletje met 4 0 , 7 0 w.; 
blok 70 w. Resp. bloem 
(Begonia'Kimjongilia'); 
oudpresident op berg, met 
militairen; in landschap met 
bergen en bloemen. 
io3'i2. Cultureel erfgoed. 
30, 40 w.; blok 70 w. Kerami
sche fles met resp. lotus
bloemmotief, drakenmotief; 
kruik van cinnabar met 
motieven van kind en drui
ven. Ook boekje met de drie 
zegels en twee tussenvelden. 

233'i2.95e verjaardag 
van Nationale Koreaanse 
Associatie. 
30 w. Monument met den
nenboom. 
i54'i2.100e geboortedag 
oudpresident Kim llsung 
(19121994). 
10 w.; velletje met 70,100 w.; 
blok 100 w. Resp. geboor
teplaats Mangyongdae met 
orchidee 'Kimilsungia' en 
magnoliabloemen; Kim met 
kinderen. Kim met mensen; 
Kim met vrouw. 

MACAU 
5i'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Draak. 
Viermaal 1.50, 5.ptcs.; 
blok 12. ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van draak. 

3ii'i2. Macau rookvrij 
vanaf 2012. 
1.50,5.ptcs. laartal met 
verbodsbord en gebouwen, 
verbodsbord en stadsge
zicht. 

MALEISIË 
i2i'i2. Weven. 
Vijfmaal 60 sen (samen
hangend); blok RM 3.. blok 
RM 5.. Vijfmaal vrouw aan 
weefgetouw; tweemaal 
drakenmotief op jasje. 

MAROKKO 
i67'ii. Frankeerzegels, 
kopersmeedwerk. 
Tienmaal 8.40 Dh. Verschil
lende inheemse koperen 
voorwerpen. 

i5i2'ii. Instituut voor Sta
tistiek en Economie 50 jaar. 
3.50 Dh. Cijfer, boek en jubi
leumembleem. 

MARSHALLEILANDEN 
23i'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
jaar van de Draak. 
Velletje met viermaal $ 1.05. 
Draken. 

MAURETANIE 
2010. Traditionele sierraden. 
100,150, 220, 370,440 um. 
Verschillende halskettingen. 
2010.50 jaar onafhankelijk
heid. 
370 um. Embleem met 
landkaart. 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIË 

MAYOTTE 
3ii2'ii. Schip. Gezamenlijke 
uitgifte met Franse Zuidpool
gebieden. 
€ 0.60. Bevoorradings en 
passagiersschip m.s. 'Marion 
Dufresne' in lagune van 
Mamoudzou. 
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MONGOLIË 
8-7-'ii. Motorsporten. 
Velletje met 300,400, 600 T. 
Resp, autorally, motorsport, 
autorace. 
25-7-'ii. Hunnu-cultuur 
2.200 jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal 
r.ooo T.; blok 5.000 T. Resp. 
aardewerk, juweel met 
paard, juweel met vogel, 
wolf en rendier, pijlpunten; 
koning van Xiongnu Modun 
Shanyu (234-174 V Chr.). 

r-i-'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Draak. 
600 T. Draak. 

MONTSERRAT 
(5-fo-'ii. Nationale held Alp-
honsus Cassell (1949-2010). 
$2.25, 2.50; velletje met 
viermaal $ 2.75. Verschillende 
foto's van musicus. 
28-io-'ii. Vrijheidsbeeld 
125 jaar. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Resp. zesmaal ver
schillende afbeeldingen van 
standbeeld; standbeeld. 
ii-n-'ii. Chinese flora en 
fauna. 
Velletje met $ 1.10,2.25,2.50, 
2.75; velletje met $ 1.10, 2.25, 
2.50, 2.75. Resp. fauna: reiger 
(Ardea purpurea), olifant 
(Elephas maximus indicus), 
aap (Rhinopithecus roxella-
na), tijger (Panthera tigris 
tigris); flora: Chinese pruim 
(Prunus mume), bolpapa
ver (Papaver somniferum). 
Camellia japonica, Punica 
granatum. 

MOZAMBIQUE 
30-n-'io. Olieramp in Golf 
van Mexico. 
Velletje met zesmaal 16, 
tweemaal 92 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van brandende oliebron en 
met olie besmeurde dieren. 
30-ii-'io. Kerst. 
Velletje met zesmaal 16, 
tweemaal 92 mt.; blok 175 mt. 
Beeldmontages van verschil
lende schilderijen van resp. 
Titiaan, Allessandro Bot
ticelli, El Greco, Giotto, Rogier 
van der Weyden, Antonio 
da Correggio, Pierro del la 
Francesca, Giovanni Bellini; 
Lorenzo Lotto. 
30-n-'io. Overlijden van 
Tony Curtis (1925-2010). 
Velletje met zesmaal 16, 
tweemaal 92 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse acteur. 

30-ii-'io. 90e sterfdag Ame-
deo Modigliani (1884-1920). 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende beeldmonta
ges uit werken van Italiaanse 
schilder. 
30-ii-'io. 30e sterfdag van 
Alfred Hitchcock (1899-1980). 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende scènes uit films 
van Britse regisseur. 
30-ii-'io. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Prinses met resp. Tower 
Bridge, prinsen William 
en Henry, gezin, wapen, 
Buckingham Palace, Moeder 
Teresa; zieke Afrikanen. 
30-ii-'io. Overlijden van 
Witali Sewastjanow (1935-
2010). 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van Russische kosmonaut. 
30-ii-'io. 70e geboortedag 
van Pelé (1940). 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van Braziliaanse voetballer. 

3o-ii-'io. Verloving Prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton(i982). 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van paar. 
3o-ii-'io. Zuid-Amerikaanse 
Spelen in Medellin, Colom
bia. 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Resp. judo, gewichtheffen, 
tennis, BMX-wielersport, 
tafeltennis, boksen; baan-
wielrennen. 
3o-ii-'io. Wereldwijde 
ontwikkeling elektrische 
energie. 
Velletje met driemaal 
16, driemaal 66 mt.; blok 
175 mt. Resp. duiven vliegen 
om aardbol, hand aan 
schakelaar, Griekse filosoof 
Thales van Milete (ca. 624-
546 v.Chr.), Amerikaanse 
uitvinder Thomas Alva Edison 
(1847-1931) met gloeilamp, 
mensen met wolkenhemel, 
grondlegger China Sun 
Yat-sen (1866-1925) met 
stuwdam; Italiaanse arts 
en biofysicus Luigi Galvani 
(1737-1798). 

NAMIBIË 
r3-2-'ii. Frankeerzegels, 
vogels. 
5,10, 20,30, 50 c, Standard 
Mail, $5.-, Postcard Rate, 
Non-standard Mail, $ 20.-, 

Registered Mail, $100.-. 
Resp. Parus carpi, Pternis-
tis hartlaubi, Namibornis 
herero, Poicephalus ruep-
pellii, Eupodotis rueppellii, 
Certhilauda erythrochlamys, 
Achaetops pycnopygius, La-
nioturdus torquatus, Tockus 
damarensis, Sterna balaena-
rum, Phoeniculus damaren
sis, Turdoides gymnogenys. 

NEVIS 
20-6-'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (1961-1997). 
Twee velletje met elk vier
maal $ 2. Verschillende foto's 
van prinses. 
2o-6-'ii. President Abraham 
Lincoln (1809-1865). 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 2.-. Resp. portret, 
driemaal uitspraken van 
president; soldaat, vlag en 
schild met boeken, soldaten 
in loopgraven, portret. 
25-7- II. Schelpen. 
20,30 c., $1.80, 5.-; vel
letje met viermaal $ 2.50; 
blok $6.-; blok $6.-. Resp. 
Scaphella junonia, Strombus 
gigas, Busycon contrarium, 
Area zebra; Charonia varie-
gata, Cypraea aurantium, 
Cyphoma gibbosa, Chicoreus 
articulatus; Thais deltoida; 
Cittarium pica. 
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25-7-'ii. Vissen van de 
Caraïben. 
10,30, 40 c., $5.-; velletje 
met zesmaal $ 2.-; blok $ 6.-. 
Resp. Haemulon sciurus, Cep-
halopholis miniatus, Lutjanus 
campechanus, Enoplosus 
armatus; Chaetodon ocel-
latus, Sepioteuthis sepioidea, 
Kyphosus biggibus, Acanthu-
ridae olivaceus, Thalassoma 
bifasciatum, Diodon holo-
canthus; Amphiprioninae. 

29-8-'ii. Inhuldiging presi
dent John. F. Kennedy (1917-
1963)50 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok $6.-. Verschillende 
afbeeldingen van oud-presi-
dent Verenigde Staten. 
9-9-'ii. Herdenking aansla
gen 11 september 2001. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.-. Tekeningen van 

monumenten: Staten island 
(N.Y.),Bayonne (N.J.), Penta
gon, Jeruzalem (Israël) met 
vogels; Ground Zero. 
i3-9-'ii. Italiaans voetbal. 
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Foto's van spelers (Itali
aanse competitie 1910) 
Giorio Muggianai, Angelo 
Moratti, Helenio Herreramet 
trofee, (Italiaanse beker 2011) 
Giancinto Facchetti, Sandro 
Mazzola, Mario Corso. 
4-10-'«. Honden. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $6.-. Resp. Alaska 
Malamute, Yorkshire terriër, 
zwarte Labrador, teckel; 
beagle. 
7-ii-'ii. Kerst, schilderijen. 
25,30, 90 c., $5.- Resp. 
'Maria-Boodschap', 'Bezoek', 
'Voorstelling in de Tempel', 
'Vlucht naar Egypte'. 

NIEUW-CALEDONIË 
2-i2-'ii. Jacques Lafleur 
(1932-2010). 
1.000 F. Portret oud-poli-
ticus. 
24-i-'i2. Valentijnsdag. 
110 F. Hart met vissen. 

24-i-'i2. Chinees Nieuwjaar', 
Jaar van de Draak. 
75 F. Draak. 

NIEUW-ZEELAND 
i-2-'i2. Inheemse bomen. 
60 c, $ 1.20,1.90,2.40,2.90. 
Resp. Metrosideros excelsa, 
Cordyline australis, Sophora 
microphylla, Rhopalostylis, 
Leptospermum scoparium. 
Ook velletje met de zegels. 

OEZBEKISTAN 
i6-i2-'ii. 30 jaar aidsbestrij-
ding. 
900 (S). Rood lint. 
3-i-')2. Leger 20 jaar. 
Velletje met 200, 550, 700, 
900,1.000,1.200,1.900, 
2.150 (S) (+sierveld). Resp. 
felicitatie voor geslaagde 
luitenant, eedaflegging 
met vaandel, militair met 
gezin, helikopter, militairen 
met mortier, eedaflegging 
bij monument, militairen in 
leslokaal, tank T-80. 

PAKISTAN 
i3-i2-'ii. 60 jaar diploma
tieke betrekkingen met Thai
land. Gezamenlijke uitgifte 
met Thailand. 
8.- R. Minaret Minar-e-Pa-
kistan (Lahore) en Overwin
ningsmonument (Bangkok) 
met vlaggen. 
3i-i2-'ii. St. Patrick-school 
150 jaar. 
8.- R. Gebouwen in Karachi 
met embleem. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
5-)-'i2. Rifvissen. 
1.20,1.20,6.-, 8.- K.; velletje 
met 1.20,1.20,1.20, 8.- K.; 
blokio.- K. Resp. Poma-
canthus xanthometopon, 
Pomacanthus imperator, 
Chaetodon meyeri, Amp-
hiprion akindvnos; Amp-
hiprion percula, Balistoides 
conspicillum, Amphiprion 
clarkia, Pteroisantennata; 
Scorpaenopsis cirrhosa. 

PENHRYN 
Nov. 'fi. Kerst, vogels. 
30, 50,90 c., $2.-. Resp. 
Alectoris rufa, Streptopelia 
turtur, Gallus gallus, Turdus 
meruia. Alle zegels met Ster 
van Bethlehem. Ook velletje 
met de zegels (samenhan
gend). 

PERU 
2-8-'ir. Derde top Peru-
Arabische landen. 
8.40 S. Embleem en bergen. 
25-8-'ii. Gastronomie. 
Velletje met viermaal 7.50 S. 
Lomo saltado: roerbak-
gerecht met groenten en 
reepjes vlees, Aji de gallina: 
pikante kip in romige saus, 
Tiradito pescado: visschotel 
met bleekselderij en knof
look, Chicarron: gebakken 
varkenszwoerd. 
9-9-'ii. Clorinda Matto de 
Turner (1852-1909). 
3.60 S. Portret van schrijfster 
met twee mensen en kerk. 
i2-9-'ii. Munten. 
Tweemaal 5.50 S. (samen
hangend). Gouden munten. 

22-9-'ii. Universiteit Caye-
tano Heredia 50 jaar. 



NIEUWE 

3.60 S. Universiteitsgebouw. 
239'ii. Eerste vlucht in Peru 
100 jaar geleden. 
7.20 S. Piloot )uan Bielovu
cicCavali (18891949) mnet 
vliegtuig. 
io io ' i i . Apen. 
Viermaal 7.80 S. (samenhan
gend). Lagothrix flavicauda, 
Callicebus oenanthe, Actus 
miconax, Cacajao calvus. 
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1110'«. Flora. 
8.50, 8.50 S. Verschillende 
afbeeldingen van Gossypium 
barbadense. 
i7io' i i . Prehistorische 
dieren. 
Blok 10.S. Fossielen van 
reuzenwalvis met nam als 
vergelijking. 
22io'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt (18111886). 
5.80 S. Portret van componist 
en Liszt aan piano. 
28io'i i . Bedreigde vogels. 
10., 10. S. Loddigesia mira
bilis, Cinclodes palliatus. 
i i i ' i i . Kerst. 
5.50 S. Schilderij met geboor
tescène. 
2ii ' i i . Upaep*, brievenbus
sen. 
10., 10. S. Rode brievenbus, 
bus met dierenkop. 

5ii'ii. Fotografie m Peru, 
Martin Chambi (18911973). 
5.20 S. Portret van fotograaf. 
io i i  ' i i . Koffie. 
6.60 S. Twee handen met 
kopjes koffie. 
i9 i i  ' i i . Heilige Sebasti
aan, schutspatroon van stad 
Chepen. 
2.S. Standbeeld. 

POLYNESIË 
23i'i2. Chinees Nieuwjaar', 
laar van de Draak. 
140 F. Draken in water. 
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SAO TOME ET PRINCIPE 
295'o9. Prehistorische 
zeedieren. 
Velletje met 20.000,30.000, 
tweemaal 35.000 Db.; blok 

100.000 Db. Resp. Tylosau
rus, Hybodus, Ichthyosaurus, 
Eurhinosaurus; Anomalo
caris. 
295'o9. Onderzeeërs. 
Velletje met 15.000,35.000, 
tweemaal 30.000 Db.; blok 
100.000 Db. Verschillende 
onderzeeboten. 

295'o9. Hogesnelheids
treinen. 
Velletje met 20.000,30.000, 
tweemaal 35.000 Db.; blok 
110.000 Db. Resp. V150, 
tweemaal Magiev, TGV; 
Maglev. 
295'o9. Schilderijen. 
Velletje met 20.000,30.000, 
tweemaal 35.000 Db.; blok 
115.000 Db. Resp. 'Geboorte 
van Venus' van Amaury
Duval (18081885), 'Susanna 
en de Ouderlingen' van 
Alessandro Allori (15351607), 
'Phyllis en Demophon' van 
Agnolo di Cosimo (15031572), 
'Geboorte van Venus' van 
WilliamAdolphe Bouguereu 
(18251905); 'Venus in Bad' 
van Franf ois Boucher (1703
1770). 
295'o9. NATO* 60 jaar. 
Velletje met 25.000, 
driemaal 30.000 Db.; 
blok 100.000 Db. Resp. 
bommenwerper B2Spirit, 
schip 'Bulwark', soldaat aan 
ziekenhuisbed en transport
helikopter, Leclerctank; 
Britse diplomaat Hastings 
Ismay (18871965) en confe
rentiezaal. 
295'o9. Prehistorische 
reptielen en mineralen. 
Velletje met 25.000, 
driemaal 30.000 Db.; blok 
110.000 Db. Resp. Triceratops 
met sideriet en sfaleriet op 
calciet, Batrachognathusmet 
pyromorfiet, Caudipteryx 
met dioptaas, Compsog
nathus met vanadiniet in 
hollandiet; Platecarpus met 
vanadiniet. 
295'o9. Wereldkampi
oenschappen wielrennen in 
Polen. 
Velletje met 20.000, 
driemaal 30.000 Db.; blok 
104.000 Db. Resp. Gregory 
Baugé, Victoria Pendleton, 
Simona Krupeckaité, Came
ron Meyer; Michael AAorkov 
en Alex Rasmussen. 

295'o9. Vlinders. 
Velletje met 25.000, twee
maal 30.000,35.000 Db.; 
blok 110.000 Db. Resp. 
Attacus atlas, tweemaal Orni
thoptera alexandrae, Attacus 
atlas; Brephidiumexilis. 
295'o9. Overeenkomst van 
Algiers 25 jaar geleden. 

Blok 100.000 Db. Handen 
ondertekenen onafhanke
lijksheidsacte van Sao Tomé 
en Principe en van Guinee
Bissau. 
295'o9. Wereldaidsdag. 
Blok 100.000 Db. Twee 
zieken. 
i7'o9. Postduiven in mili
taire dienst. 
Velletje met 10.000,20.000, 
40.000, 50.000 Db.; 
Blokio4.ooo Db. Verschil
lende afbeeldingen van 
militairen met duiven. 

ST. HELENA 
62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
20,35, 40, 50,60 p., t 1 . 
(ruitvormig);blokt1.50. 
Verschillende portretten van 
vorstin. Ook velletje (dia
mantvormig) met de zegels. 

ST. KITTS 
276'ii. Nationale Bank 40 
jaar. 
IOC, $3.. Resp. Bankge
bouw, embleem. 
57'ii. Moeder Teresa (1910
1997). 
Twee velletje met elk vier
maal $ 2.75. Resp. Moeder 
Teresa met president Ronald 
Reagan (19112004) en echt
genote Nancy, bij muur met 
kruis.met kind, met 
Parijse burgemeester Jacques 
Chirac (1932); portret, met 
prins Charles (1948), twee
maal met kind. 
i47'i i . Bloemen van de 
Caraïben. 
Velletje met zesmaal $ 2.
(driehoek). Strelitziareginae, 
Gardenia jasminoides, Ama
ryllis hippeastrum, Etiingera 
elatior, Heliconia rostrata, 
Lamprocapnos spectabilis. 

ST. LUCIA 
62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
$1.50,1.50, 2., 2., 2.50, 
2.50 (ruitvormig); blok $ 6.. 
Verschillende portretten van 
vorstin. Ook velletje (dia
mantvormig) met de zegels. 

ST. MAARTEN 
1111'«. Frankeerzegels. 
Driemaal 170 c. (samen
hangend). Boot op strand, 
luchthaven met vliegtuig, 
haven met cruiseschepen. 
3011'«. Schepen. 
50, 60,80,380,405, 525 c. 
Resp. Vikingschip (ca. 1030), 
'Mataro' (1450), 'St. Michael' 
(1669), haringvisschip (1700), 
'Wendur' (1884), dhow (ca. 
1900). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
7i'i2. Vogel. 
€ 0.47. Tachycineta bicolor 
met jongen. 

ST. VINCENT 
267'«. Koninklijke gedenk
dagen. 
Vier velletjes met elk vier
maal $ 2.75. Resp. 1) kroning 
koning George V (18651936) 
100 jaar geleden: verschil
lende afbeeldingen; 2) 
ambtsaanvaarding koning 
George VI (18951952) 75 jaar 
geleden: met echtgenote 
Lady Elizabeth Bowes (1900
2002), na polowedstrijd 
met paard, fotoportret, in 
uniform met troepen; 3) ko
ningin (1926) 85 jaar: portret, 
als jonge vrouw, als meisje 
met bloemen, in auto met 
prins Philip (1921); 4) prins 
Philip 90 jaar: in uniform, 
met Koningin Elizabeth II, in 
uniform, met gezin. 
287'«. 50e geboortedag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met driemaal $ 2.75; 
velletje met tweemaal $ 2.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van prinses. 
7911. Amerikaanse bur
geroorlog 150 jaar geleden, 
president Abraham Lincoln 
(18091865). 
Twee velletje met elk vier
maal $ 2.75. Resp. 1) tweemaal 
portret Lincoln zonder baard, 
tweemaal (doorlopend 
beeld) van Slag van Opequon 
met paarden en kanon; 2) 
tweemaal portret Lincoln met 
baard, tweemaal (doorlo
pend beeld) van Slag van 
Fair Oaks. 
610'«. Schildpadden. 
Velletje met driemaal $ 6.; 
blok $ 6.. Resp. Deirochelys 
reticularia, Malaclemys 
terrapin, Trachemys scripta 
elegans; Cheloniamydas. 

610'«. Bezoek Paus 
Benedict us XVI (1927) aan 
Duitsland. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 6.. Resp. driemaal 
verschillende afbeeldingen 
van paus in Duitsland; paus 
met kerk. 
211'«. Mohammed Ali 
(1942). 
Blok $2.75; blok $2.75. Ver
schillende afbeeldingen van 

Amerikaanse bokser. 
2ii'ii. Kerst, Italiaanse 
schilderijen. 
30,90 c, $2., 3.. Resp. 'Ma
donna en Kind' van Sandro 
Botticelli (14451510), 'Ma
donna op Troon' van Giotto 
diBondone (12661337), 
'Madonna en Kind' van Cralo 
Crivelli (14301493), 'Mystieke 
Geboorte'van Botticelli. 

TAIWAN 
io2'i2. Valentijn. 
NT$ 12., 25. (samenhan
gend met tussenveld); blok 
NT$ 32. (zegel hartvorm). 
Verschillende rozen. Op tus
senveld pijl en harten. 
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93'i2. Boktorren, III. 
NT$7., 12., 15., 20.. Resp. 
Leptura formosomontana 
formosomontana, Pyrestes 
curticornis, Anaglyptus 
meridionalis, Anoplophora 
albopicta. 

THAILAND 
ii'i2. Chinees Nieuwjaar", 
Jaar van de Draak. 
3.B. Draak. 
ii'i2.120e geboortedag 
prins Mahidol van Songkhia 
(18921929) 
3. B. Portret. 
i4 i  ' i2 . Nationale Kinder
dag. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
sprookjesfiguren. 
i4i'i2. Koning Bhumibol, 
leermeester voor het land. 
3. B. Koning met aanwijs
stokje bij landkaart. 

! ifrum^lW THAILAND 

23i'i2. Caishenye, goden 
van welvaart. 
3., 3. B. Verschillende 
goden. 
26i'i2. Stad Chang Rai 750 
jaar. 
3. B. Standbeeld koning 
Magrai (12381317). 

TRISTAN DA CUNHA 
30i'i2. Vulkaanuitbarsting 



en evacuatie 50 jaar geleden, 
II. 
25.35. 95p.. f 1.10; blok 
{ 2.-. Resp. terugkeer met 
roeiboot, onderzoeksteam, 
helikopter, mensen in 
aanhangwagen; landing met 
op rand oorlogsschip en heli
kopter. Op alle zegels eiland 
met vulkaan. 

6-2-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II0926). 
25, 35,50. 50,70,70 p.; blok 
£ 1.50 (ruitvormig). Verschil
lende portretten van vorstin. 
Ook velletje (diamantvorm) 
met de zegels. 

TUNESIË 
i4-i-'i2. Revolutie 1 jaar 
geleden. 
390 m. Figuren met vlag. 

TUNISIE 
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TUVALU 
i5-4-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Tweemaal $ 1.- (samenhan
gend); blok $ 3.-. Verschillen
de afbeeldmgen van paus. 

UGANDA 
2-3-'ii. Padvinderij In Ver
enigde Staten 100 jaar. 
Driemaal 3000 Sh. Embleem 
jamboree en padvinder met 
vlaggen, embleem Scout 
Rancli en padvinder op 
paard, embleem Sea Base 
met duiker en zeilboot. 

URUGUAY 
27-i2-'ii. Internationaal Jaar 
van Afrikaanse Afkomst. 
$ 12,37. Resp. Geketende 
Afrikaanse vrouw met speer, 
oud-president Zuid-Afrika 
Nelson Mandela (1918). 
27-i2-'ii. Staatsverzekerings-
bank 100 jaar. 
$12. Bankgebouw met 
embleem. 
28-i2-'ii. Mensen van Afri
kaanse en Indiaanse afkomst. 
$ 12,12. (samenhangend). In
diaan, Afrikaan met geweer. 

VENEZUELA 
25-io-'ii. Muntenverzame-
lingvan Centrale Bank. 
Velletje met 0.40,0.60,1.-, 

5.50, 5.50,13.-B. Resp. ach
terzijde 1.000 bolivars (1975), 
achterzijde roo b. Pachano 
(1886), voor- en achterzijde 
van $20 Moracota (1851), 
voorzijde 100 b. Pachano 
(1886), voorzijde 1.000 boli
vars (1975). 

VERENIGDE STATEN 
i9-i- ' i2. Amerikaanse land
schappen. 
85 c. Glacier National Park. 
20-i-'i2. Vlinder. 
65 c. Euphydryas phaeton. 

20-i-'i2. Huwelijkszegel. 
65 c. Taart. 
20-i-'i2. Roofvogels. 
Vijfmaal 85 c. Koppen van: 
Accipiter gentilis, Faico pe-
regrinus, Aquila chrysaetos, 
Pandion haliaetus. Circus 
cyaneus. 
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23-i-'i2. Amerikaanse land
schappen. 
$ 1.05. Lancaster County. 
23-i-'i2. Bonsai. 
Vijfmaal Forever. Azalea, 
banyan-vijg, esdoorn, zwarte 
den, jeneverbes. 

ZUID-AFRIKA 
2i-io-'ii. Aankomst contrac
tarbeiders uit India 150 jaar 
geleden, I. 
Blok Standard Postage. Schip 
s.S. 'Truro'. 
25-ii-'ii. Aankomst contrac
tarbeiders uit India 150 jaar 
geleden, II. 
Velletje met tweemaal 
Standard Postage. Arbeiders 
in suikerplantage, op schip. 

6-i-'i2. Oprichting SANNC' 
100 jaar geleden. 
Standard Postage. Oprichters 
Walter Rabusana, Saul 
Msane. Thomas Makipela, 
John Dube, Sol Plaatje. 

22-2-'i2. John Dube (1871-
1946). 
Blok Africa Airmail. Portret 
schrijver en politicus. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
23-i2-'ii. Crozetbaai. 
Tweemaal € 0.60. Baai in 
resp. 1961,2011. 
3i-i2-'ii. Schip. Gezamenlijke 
uitgifte met Mayotte. 
€ 0.60. Bevoorradings- en 
passagiersschip m.s. 'Marion 
Dufresne' in lagune van 
Mamoudzou (Mayotte). 
2-i-'i2. Mineralen. 
€ 0.29,0.36. Verschillende 
afbeeldingen van diopsied. 
2-i-'i2. Scnip. 
€ 0.60. Boeienlegger 'Marius 
Moutet'. 
2-i-'i2. Slak, programma 
Ecobio. 
€ 0.60. Notodiscus hookeri 
en hand. 

2-i-'i2. Bekende personen. 
€1.-, 1.45. Resp. Noorse 
poolreiziger Roald Amund
sen (1872-1928) met schip 
en ijsbergen, oud-resident 
René-Emile Bossière met 
zeeolifanten en pinguïns. 
2-i-'i2. Zeehond. 
€ 1.-. Leptonychotes wed-
dellii. 
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2-i-'i2. Arctische vis. 
€ 2.40. Lepidonothen larseni. 
2-i-'i2. Basis Molloy (Kergu-
elen). 
Tweemaal € 0.60. Barakken, 
seismologisch station. 
2-i-'i2. Ontwikkeling van 
transport in poolgebieden. 
Velletje met zesmaal € 1.-. 
Vliegtuigen: B24 Liberator, 
DC4 Skymaster, Nord 2501 
Noratlas, C130 Hercules, 
DC3 Basier BT67, DHC-6 Twin 
Otter. 
2-i-'i2. Modernisering. 
Velletje met viermaal € 0.60. 
Verschillende afbeeldingen 
van voorzieningen van 
vroeger en nu. Op rand 
laserscanner. 
2-i-'i2. Fauna en flora. 
Velletje met € 0.20, 0.60,1.-, 
1.45. Resp. Pinguïn (Pygosce-
lis papua), witKinstormvogel 
(Procellaria aequinoctialis), 
kussenplant (Lyallia kergu-
elensis), insect (Anatalanta 
aptera). 

2-i-'i2. Militaire bases op Ties 
Eparses (verspreide eilanden 
in Indische Oceaan). 
Tweemaal € 0.60 (samen
hangend met tussenveld). 
Vliegtuig en parachutes met 
parachutist en eiland, mili
tair hijst vlag. Op tussenveld 
landkaart en emblemen. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
i4-i- ' i2. Postzegeltentoon
stelling Christchurch. 
Velletje met $1.90, 2.40. 
Zegels uitgegeven 2-ii- ' i i , 
Zuidpoolexpedities. Resp. 
Robert Scott (1868-1912) met 
zeilschip, expeditieleden op 
ski's met slee en monument. 

• Gebruikte afkortingen: 

CONI Comitate Olimpico 
Nazionaleltaliano 

NATO North Atlantic Treatv 
Organization (NAVO) 

Nordic Samenwerkingsver
band Noordse landen 

OSCE Organization for 
Security and Coope
ration in Europe 

SANNC South African Native 
National Congress. 

Unesco United Nations 
Educational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Unicef United Nations In
ternational Children 
Emergy Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas yEspanay 
Portugal. 

•* Chinees Nieuwjaar: Jaar 
van de Draak 23-i-'i2 tot en 
met9-2-'i3 

SAN MARINO HERDENKT GUSTAV KLIMT 

Dit jaar is het 150 jaar 
geleden, dat in Baumgarten 
bij Wenen Gustav Klimt werd 
geboren. Reden voor de 
filatelistische dienst van San 
Marino om hieraan een serie 
zegels aan te wijden. 
Afkomstig uit een armoedig 
gezin, zijn vader was 
goudgraveerder, heeft Klimt 
zich ontwikkeld tot een 
vooraanstaand Oostenrijks 
schilder. 
In eerste instantie verliep de 
loopbaan van schilder Klimt 
niet zo voorspoedig. Zijn 
schilderijen werden door de 
in die tijd gevestigde orde 
van schilders in Wenen, ver
enigd in het Künstlerhaus, 
als te pornografisch ervaren. 
Reden voor Klimt om, samen 
met anderen, in 1897 zich 
van het Künstlerhaus af te 
splitsen en verder te gaan 
onder de naam Wiener 
Secession. De oprichters 
zagen dit als de Oostenrijkse 

variant van de Jugenstil. 
Met zijn symbolistische 
schilderijen was Klimt een 
zeer belangrijk lid van de 
Weensejugenstilbeweging. 
Voor vrijwel al zijn schilde
rijen heeft hij de vrouw als 
onderwerp gekozen. Zijn 
werk wordt gekenmerkt 
door een grote gevoeligheid 
en veel gevoel voor kleur. 
Hij maakte niet uitsluitend 
schilderijen. Ook tekenin
gen, muurschilderingen en 
collages behoren tot het 
oeuvre van Gustav Klimt. 
De zegels die door San 
Marino werden uitgegeven 
zijn samengebracht in een 
velletje, dat verschenen op 
29 februari jl. Het betreft ze
gels met de waarden € 0.85, 
1.-, 1.40 en 1.50. Hierop staan 
respectievelijk de schilde
rijen 'De Omarming', 'De 
Kus', 'De drie Levensfases 
van de Vrouw' en 'Hoop II'. 
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POSTWAARDESTUKKEN IN EEN THEAAATISCHE VERZAMELING 

De tijd is allang voorbij, 
dat een thematische ten
toonstellingsverzameling 
alleen maar uit postzegels 
bestond. Elke serieuze 
verzamelaar gaat dan ook 
op zoek naar een zo groot 
mogelijke variatie aan 
filatelistische elementen. 
Postwaardestukken horen 
daar zeker bij en kunnen 
een goede bijdrage leve
ren aan de ontwikkeling 
van de verzameling (i). Het 
is echter nog steeds niet 
duidelijk voor iedereen, 
dat bij het opnemen van 
een postwaardestuk alle 
officieel, dat wil zeg
gen door de postdienst, 
aangebrachte elementen 
gebruikt mogen worden. 
Voorwaarde is wel.s dat 
deze elementen gelijk met 
of voor het drukken van 

de frankeerwaarde op het 
poststuk terecht kwamen. 
Dat betekent dus, dat alles 
wat er daarna op werd 
gedrukt, onder de noemer 
"particulier" valt. In 
sommige verzamelingen, 
zeker die van hoog niveau, 
zult u toch wel derge
lijke postwaardestukken 
aantreffen. Meestal heeft 
de verzamelaar er dan 
bij vermeld, dat het een 
"particulier bedrukt post
waardestuk" is om aan te 
geven, dat hij wel degelijk 
op de hoogte is van de 
status van het postwaar
destuk. De jury zal in der
gelijke gevallen het stuk 
tolereren met name als het 
oud en bijzonder materiaal 
betreft. Om er achter te 
komen of een postwaarde
stuk officieel of particulier 

is, is het gebruik van een 
goede catalogus onont
beerlijk. Voor Nederland 
isdeGeuzendam,die 
wordt uitgegeven door de 
vereniging Po&Po, voor 
handen en ook andere 
landen hebben hun eigen 
postwaardestukken 
catalogi. De Bondsbiblio
theek in Baarn heeft er 
een aantal van die u in de 
leeszaal kunt inzien. 

Variatie 
Er zijn postwaardestuk
ken in allerlei soorten 
en maten. De briefkaart 
schiet u waarschijnlijk als 
eerste te binnen, maar 
er zijn nog vele andere 
soorten postwaardestuk
ken, zoals enveloppen (2), 
adreswikkels van kranten, 
luchtpostbladen(3). 

advertentiebrieven (4) en 
advertentiekaarten. Van 
al deze postwaardestuk
ken mag u de informatie 
gebruiken in uw verzame
ling, vooropgesteld dat 
het voldoet aan de eerder 
gestelde eis; al aanwezig 
of gelijk aangebracht met 
de frankeerwaarde. Het is 
een misverstand te denken 
dat alleen de aanwezige 
frankeerwaarde goed te 
gebruiken is en ook is het 
niet juist dat bij alleen het 
gedeelte waar die frank
eerwaarde zich bevindt 
voor het thema gebruikt 
mag worden. De briefkaart 
uit Noorwegen, waarop 
het bekende schilderij 
De Schreeuw van Edvard 
Munch is afgebeeld, 
kan op twee manieren 
in de verzameling. Ten 
eerste kan de beeldzijde 
gebruikt worden als u het 

hele schilderij wil tonen 
om iets uit het thema te 
illustreren (5). Wanneer 
het om de handtekening 
van de schilder gaat is 
de ingedrukte frankeer
waarde meer op zijn plaats 
(6). In beide gevallen 
wordt de hele briefkaart in 
de verzameling getoond. 
Als het alleen om de 
handtekening gaat is dat 
een beetje jammer, want 
de kaart neemt wel veel 
ruimte in. Insnijden is 
bij postwaardestukken 
echter uit den boze. Een 
uitzondering kan gemaakt 
worden om een stempel te 
tonen, dat toevallig op een 
postwaardestuk is terecht 
gekomen. In zulke geval
len is het wel raadzaam 
om op zoek te gaan naar 
een stempelafdruk op een 
gewoon poststuk. 
Een ander misverstand. 
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dat naar het rijk der 
fabelen verwezen moet 
worden is de opmerking, 
dat postwaardestukken al
leen gebruikt opgenomen 
mogen worden zeker als 
de getoonde postzegels op 
hetzelfde blad gestem
peld zijn. Het is niet waar. 
Hooguit is het uit esthe
tisch oogpunt mooier om 
op zoek te gaan naar een 
gebruikt exemplaar. Een 
ongebruikt postwaarde-
stuk, zeker als het een wat 
groter exemplaar betreft, 
kan een wat lege indruk 
aan het blad geven. 

Spreiding 
Voor alle filatelistische ele
menten geldt dat er sprake 
moet zijn van spreiding 
van het materiaal. Dat 
houdt in dat er een goed 
evenwicht moet zijn tussen 
oud en nieuw materiaal, 
stukken uit Europa en 
de andere werelddelen 
en soorten filatelistische 
element. Dat geldt ook 
voor postwaardestuk
ken. Zeker beginnende 
verzamelaars beperken 
zich nog tot relatief recent 
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materiaal, zoals de brief
kaarten uit Duitsland (7), 
maar de spreiding begint 
al als er briefkaarten uit 
Zuid-Amerika in voorko
men (8). Daarna kan men 
teruggaan in de tijd. Al 
in de 19e eeuw werden er 
briefkaarten uitgegeven 
die prima in thematische 
verzamelingen passen. 
De afgebeelde briefkaart 
met de processie van Sint 
Etiënne komt uit Hongarije 
(9). Het is een juweeltje 
van de bovenste plank. De 
Nieuw Zeelandse post gaf 
begin 20e eeuw briefkaar
ten uit met afbeeldingen 
van de Nieuw Zeelandse 
troepen die meestreden 
in de Boerenoorlog (10). 
Het is de moeite waard om 
er naar opzoek te gaan. 
Frankrijk gaf in 1895 en
veloppen uit ter gelegen
heid van bezoek van het 
Russische tsarenpaar (11). 
Ze mogen in een verzame
ling over vorstenhuizen 
niet ontbreken, maar 
ook in een collectie over 
uniformen, snorren en 
baarden of juwelen passen 
ze prima. 

Bijzonderheden 
Bij het opnemen van filate-
listische elementen houdt 
de thematische verzame
laar steeds in het achter
hoofd, hoe de betreffende 
stukken gebruikt kunnen 
worden om de ontwik
keling van het thema te 
bevorderen. Bijzonderhe
den kunnen hem daarbij 
helpen. In verzameling 
over het Nederlandse 
koningshuis kan een lucht
postblad, waarbij door 
een fout het gezicht van de 
koningin niet meegedrukt 
werd (iz), kan het verhaal 
verteld worden van de rel
len tijdens de inhuldiging. 
Vergezeld van de juiste 
tekst kan zo'n postwaar-
destuk een meerwaarde 
voor de verzameling zijn. 
De begeleidende tekst zou 
kunnen luiden: "Ondanks 
de rellen tijdens de inhul
diging leed de monarchie 
geen gezichtsverlies 
dankzij de waardige 
houding van de koningin". 
Een republikein zou het 
postwaardestuk overigens 
ook op een andere manier 
kunnen gebruiken door er 

bijvoorbeeld bij te vermel
den: "Het optreden van de 
koningin tijdens de kabi
netsformatie viel met bij 
iedereen in goede aarde 
en leidde tot gezichtsver
lies van de vorstin". 

Mogelijicheden 
Wie ftlatelistische elemen
ten in zijn verzameling 
opneemt kan dat om een 
paar redenen doen. In de 
eerste plaats natuurlijk 
vanwege de afbeelding. In 
het geval van de briefkaart 
die in de jaren dertig werd 
uitgegeven met toeslag 
voor het Nationaal Crisis 
Comité kan dat om de 
vuurtoren en het schip in 
nood (13). Maar hij kan ook 
gebruikt worden om de 
liefdadigheid ten opzichte 
van de werklozen te il
lustreren. Veel werklozen 
vonden dat zij betutteld 
werden door de dames en 
heren van het Comité. Zij 
weigerden de hulp ook al 
verkeerden zij onder erbar
melijke omstandigheden. 

Oppassen 
Uit het voorgaande blijkt 

dat er een scala aan 
mogelijkheden is om 
postwaardestukken te 
gebruiken. Het is wel op
passen geblazen. Er wordt 
soms materiaal te koop 
aangeboden dat wel op 
postwaardestukken lijkt, 
maar die dat toch niet zijn. 
Zo mogen de wikkels van 
krantenbandjes met een 
f ran keerwaarde zonder 
problemen opgenomen 
worden, maar niet alle 
wikkels voldoen aan de 
voorwaarden. In een ver
zameling over auto's kwam 
een blad voor over par
keerproblemen. Dit werd 
aanschouwelijk gemaakt 
door het gebruik van een 
schitterende wikkel van de 
ANWB Kampioen (14). De 
inzender meende dat de 
aanduiding "Port betaald" 
wees op een ingedrukte 
frankeerwaarde, die gelijk 
staat met een ingedrukte 
postzegel. Dat is helaas 
niet het geval en de inzen
der kreeg het dringende 
advies om de wikkel te 
vervangen voor een echt 
filatelistisch element. 
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AANGEBODEN 

www.niotiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. 
Pzh. lansen. Telefoon 0493320949

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. 
Email robertwiktor(Shome.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229261611. 
www.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegelveiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge
laar. Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. |. Römkens. 
Telefoon 0455462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223614066. 

www.philatelieamsterdani.nl 
Ruim aanbod motief, met foto. Nu 
ook voor mancolijsten! K.A. Erke
lens. Telefoon 0206838643. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
Email infootenkatephilatelie.nl 
Telefoon 0646644808 of 
0264722176. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www.stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. ♦ gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoekOhetnet.nl 
Telefoon 0228318267 of 
0614511744. 

Davo de luxe albums Neder
land. Alles nieuw, deel 1,2,3, 4, 5, 
6 velletjes album: deel 1 en 2. Geïl
lustreerd Verzamelen: deel 1 en 2. 
Grenzeloos Nederland: en 100 jaar 
Vorstinnen Albums Eerstedag
bladen nieuwprijs 75 euro, nu 
per album 30 euro.). van der Vet. 
Telefoon 0793517054. 
Email: jvandervetOcasema.nl 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. N. 
Engelhart. Telefoon 0615641312. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 0104826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
0703388427 of 0651118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Sowjetunion postfris jaren 1937
1957. Prijsopgave emailadres: 
wimgabelóziggo.nl 
Davo postvoertuigen nrs. 111. 
W.M. Gabel. Telefoon 0765651851. 

"DIENST" gezocht voor sa
menstelling catalogus foto's van 
DIENSTenveloppen. Rob Blote, 
Ammonslaantje 36,2241 BR 
Wassenaar. Telefoon 0705114180. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezler. )oin the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.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 
0206197689. 
Email ppmuldertSplanet.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 0206277894. 
Email: p.zwaagcshccnet.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 CsKboekjes; 
aankoopkosten boekjes worden 
bij afrekening vergoed. 
Zie www.csk.nu B.K. Okma. 
Telefoon 0527615129. 

Op 14 april organiseert PVZ 
Zeewolde zijn jaarlijkse Post
zegeldag. Schriftelijke veiling 
van 300 aantrekkelijk geprijsde 
kavels. Huur tafels 1.80 x 0.8010 
euro. Flevoweg 69. Inl. E. Brug
man, telefoon 0651514939. 

PostzegelAnsichtkaarten
Muntenbeurs zaterdag 31 
maart 2012 van 9.30 16.00 uur 
in Rijngaarde, Dronensingel 1,2411 
EV Bodegraven, semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Inlichtin
gen D. Verwoerd. 
Telefoon 0653260579. 
Tevens materiaal inleveren voor 
stichting De Postzegelvriend. 

Ver. van Postz. Verz. Gouda heeft 
dringend behoefte aan kwali
tatief goede boekjes t.b.v. het 
rondzendverkeer Inl.: J.v.d.Hoogt. 
Telefoon 0182538349 of 
koosvanderhoogt(5)kpnmail.nl 

NUNSPEET zaterdag 5 mei 2012 
Grote Verzamelaarsbeurs van 
10.00 16.00 uur in Sporthal de 
Brake, Oostereinderweg 19. |. den 
Besten. Telefoon 0341256163. 

Voor al uw speciale wensen 
op postzegelgebied: www. 
specialsale.nl, postzegelspeciaal
gebieden. M. Schoemaker. 
Telefoon 0641492580. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I Postzegels 

W. van der Bijl 

tztri 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelic Association 

http://www.niotiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.philatelie-amsterdani.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.stores.ebay
http://mennosnoekOhetnet.nl
http://www.postzegelparadijs.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.csk.nu
http://specialsale.nl


Nieuw: de altijd 
actuele gratis 

wereldcatalogus 
www.f reesta m p 
catalogue.com 

nu met gratis 
verlanglijstfunctie 

powered by PostBeeld.com 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

Bureau de Troye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 
ofinfo@bureaudetroye.nl 

POSTZEGELBEURSs 

BRIEVENBEURS 
leder jaar Goede Vrijdag en Paaszaterdag: GOUDA, postzegelstad! 
2e FILAMANIA voor postzegels en 19e de BRIEVENBEURS voor poststukken 

de BRIEVENBEURS 
FiUtmanict 

te koop in Gouda! 

Sporthallen "de MAMMOET" 
Calslaan 101, 2804 RT GOUDA 

vrijdag 6 april: 11.00-17.00 uur 
zaterdag 7 april: 10.00 -17.00 uur 

Toegang en parkeren gratis! 
Handelaar en nog geen stand? Neem contact op! 

Organisatie: Stichting "de Brievenbeurs" 
info@brievenbeurs.com 

www.brievenbeurs.com / www.filamania.com 

do BRIEVErjBEURS 
FilnH\ttnici 

mMmoet Ceuda 

http://www.f
http://catalogue.com
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
mailto:ofinfo@bureaudetroye.nl
mailto:info@brievenbeurs.com
http://www.brievenbeurs.com
http://www.filamania.com
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Veiling 398 op 23, 24 en 25 april 2012 
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4/s u snel bent kunt u nog net inzenden! 
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ROODEKRUISZEGELS 
IS67 ^ ^ 1927 
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« . 

sluit de aanname van materiaal voor de komende 
veiling. Wij zijn doorlopend op zoek naar collecties, voorraden 

en partijen postzegels, brieven en prentbriefkaarten. 

Taxaties bij ons op l<antoor zijn 
vrijblijvend van maandag t/m vrijdag tussen 

9.00 en 17.00 uur op afspraal<. 
Voor grotere en/of waardevolle objecten 

komen wij graag naar u toe. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

^ ot)UW vei>^ ®" ̂ ®"* ^^" ^^^^ welkom! 
iß^w^^^^^^^. 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@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

'Ofl 
•^oruwve' 

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



