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1942 nemen de postzegelvriendeh 
het initiatief een postzegel veiling op*" 
geschiedenis van De Nederlandsche 

L als de NPV. Zij vestigden zich in een statig 
IjAmsterdam, de veilingen werden gehouden in het 

M.F. Leipoldt en Hubert Bol^ 
te richten. Daar begint de 

Postzegelveiling bij velen bekend 
kantoorpand aan het Rokin op nr. 58 te 

gebouw Frascati aan de Nes en later in de 
'Koningszaal van Artis te Amsterdam, de veilingen stonden onder toezicht van de alom bekende deurwaarder Blomkwi^ 
bijgestaan voor de filatelistische kennis door de heren "Westerheiden en Moeijes. 
1979 wilden zij het rustiger aan doen en werd er een koper gezocht, deze vonden zij in de welbekende verzamelaar 
Paul Bulterman, hij vond een compagnon in Cees Muis. Al snel na de overname groeide het bedrijf uit zijn voegen. 
1982 naar een groter pand, op Rokin nr. 60 één deur verder maar twee maal zoveel ruimte. De veilingen kregen steeds 
meer aanzien, deze werden gehouden in de blauwe zaal van de RAI. Bulterman en Muis begonnen grote filatelistische 
collecties te veilen met als klap op de vuurpijl in 1983 de grootste veiling postwaardestukken van de welbekende heer Broekman. 
Nog steeds in het geheugen gegrift staat de Selecfveiling van 1984 waarin de collectie Mulder Canter werd geveild, met vele 
topstukken uit de Nederlandse filatelie. Het meest aansprekend was de collectie van de wereldberoemde filatelist Poulie, 
dit was destijds de allergrootste collectie ooit in Nederlandse handen. 
1991 gaf Paul Bulterman zijn professionele filatelistische loopbaan op en zijn zoon Bas nam na zijn studie zijn aandeel in de NPV 
over. Vanaf hier begon de NPV steeds verder uit te groeien, zo werden ook buiten de landsgrenzen kopers en inzenders gezocht 
met name destijds in Amerika waar de grootste markt van verzamelaars en handelaren lag. Er werden vele buitenlandse beurzen 
bezocht en op de grote jaarlijkse Internationale beurzen hadden zij dan ook een stand. Eind jaren 90 werd bekend dat de 
Amsterdamse Noord-Zuidlijn er zou komen die ook onder het Rokin kwam te liggen, Cees en Bas zagen al aankomen dat de 
binnenstad van Amsterdam een bouwput zou worden en besloten op zoek te gaan naar een andere locatie. 
2000 van Amsterdam naar Weesp, een groot verschil, maar toch besloot men deze stap te nemen. Op slechts 15 minuten van 
Amsterdam, aan het Station, 1 minuut van de snelweg Al en wellicht nog belangrijker, veel parkeerruimte een eigen veilingzaal 
en alles nieuw. Hier is begonnen waar de NPV nu voor staat. 
2002 ging Cees Muis met pensioen en nam René Dresken, voorheen groothandelaar in postzegels, zijn aandeel in de NPV over. 
Bas en René gingen verder met het ontwikkelen van hun veilinghuis voor postzegels en munten waar iedereen terecht kan en 
zich thuis kan voelen, mede door de vele duizenden cliënten over de gehele wereld, groeide de NPV uit tot het grootste veilinghuis 
in Nederland, met de mooi uitgevoerde veilingcatalogus en altijd een mooi en uitgebreid aanbod. De NPV blijft steeds op zoek naar 
uitbreidingsmogelijkheden, ook over de grenzen, bijv. op de Wereldtentoonstelling in China. 
Genoeg over het verleden, verder kijken naar de toekomst en daar hebben wij uw hulp bij nodig als toekomstige 
inzender bij de NPV. Wij willen op onze veiling van 1 t/m 3 november 2012, de 70-jarige jubileumveiling, het allergrootste en 
mooiste aanbod kunnen brengen uit de geschiedenis van de NPV. 
Wij zijn daarom op zoek naar collecties, partijen of losse zeldzame stukken, posthistorie, postzegels etc. van de gehele wereld 

Wij willen alle records uit het verleden breken. Kunt u ons hierbij helpen? 
Neem dan contact op voor een afspraak voor bezichtiging en/of taxatie van uw collectie en 

laat onze wereldwijde klantenkring in uw voordeel werken. 
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Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp - 0294-433020 - info@npv.nl - www.npv.nl 

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


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Voor betere zegels 
uit 1840-1955 

Posffris, ongebruikt en gebruikt 
van de hele wereld. 

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

WWW. 
dutchstamp. nl 

^ ^ 

Maanderpi 
6711 AB Ede. 
Tel. 0318-610334 
E-mail postzegels@dutchstamp.nl 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
CH//NA/ 

Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


INTERNATIONALE POSTZEGEL EN MUNTENBEURS 

ZATERDAG 12 MEI in HOUTEN 
( EXPO HOUTEN, MEIDOORNKADE 24, 9301 HX ) 

ZAAL OPEN 09.30 16.00 UUR 
ENTREE € 4,00 ( Kinderen tot 16 jaar vrije toegang ) 

BON0Si»AS 

I 
GRATIS TOEGANG OP VERTOON KNBF BONDSPAS !!! 

► BEURSVLOER 3500 m2 ► GOEDE VERLICHTING 
k ► MEER DAN 100 STANDHOUDERS 

( HELFT POSTZEGELS & HELFT MUNTEN / BANKBILJETTEN ) 
► VOLOP ZITGELEGENHEID ► UITSTEKENDE CATERING 

. ► CENTRAAL IN NEDERLAND ► EENVOUDIG BEREIKBAAR 
ï I 

E/GEN VERVOER. EXPO HOUTEN LIGT PAL AAN DE A27 (AFRIT 29) EN BESCHIKT OVER 
RUIME GRATIS PARKEERGELEGENHEID 

OPENBAAR VERVOER. RECHTSTREEKSE BUSVERBINDING (CONNEXXION LIJN 47) 
TUSSEN UTRECHT CS (BUSSTATION ZUID) EN STATION HOUTEN, 

BUSHALTE OP 100 METER AFSTAND VAN EXPO HOUTEN 

EXPO HOUTEN 
Beunen, congressen en vergaderen 1 

DEVeLEGÉ/ICHTCN 
VAN £XPO HOUTCN 

VOOR AANVULLENDE INFO, GA NAAR 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU


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 I»» '.«-«J t « «Wj o e n t 

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

ADMINISTRATION DES POSTES ET DES TÈLÉGRAPHES 

IHIIflll,SI»OSTi; IH', L\ CiHtiV-lidK.I, HI \ .M; \ IM, 
Valables SeuJeineiit dans le.s relations niterieures et a\ec 

l'Algéi'ie, la Tunisio et les Colonies. 

Valeur d'affranchlssement postal du Timbre: 0,10 
IjC Carnet de 20 Timbres 3 Jrancs 

TR 175-201 

Nieuwe cliënten ontvangen onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus 
na ontvanast van €.10.= O D A B N - A M R O 47.24.34.411 

Van Dieten Postzegelveilingen BV 

- Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T: +31 (0)475 - 563 500 • F: +31(0)475 330 829 
l l J i k ' i * 

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

info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

Van Diëten Posizegelvei l ingen BV is onaerdeeT van van LoRven Fi latel ie B T 

ig: 

225 

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


^TenKate 
PHILAIELIE 

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

VERZAMELBEURS G R O N I N G E N 
zaterdag 21 april 2012 

Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70, 9744 AP 
Open 09.30-16.00 u Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 
\5!?\Ä7\Ä/o(il©^®®(?8ft(?(3(o)i}oßöO 

\5ï?WWo(o)©W®®(?§(j'(?(ó3®ft°\A/ÖÖDfe©0oöD0 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 
Tel. 038 - 4211045 daags ma-za. 08.30 tot 16.00 uur 

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

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

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

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

met V 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.vp. na tel. afspraak]. 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities. 

HansSundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel.(055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur, 
maandag gesloten. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

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

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 lussen 1979 en 1990 7,00 netto per boekje, (losse zegels 0,35 per stuk) 
Alle zegels dienen incl gom te /ijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op Lianviaag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommelingen. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens de Filanumis 2012 in Houten 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

FILAIVIANIFESTATIE2012 
Dag van de Jeugdfilatelie 
Zaterdag 21 april 10.00-18.00 
Zondag 22 april 10.00 -16.00 
Meer dan 200 kaders 
cat. 3 en propaganda 
Handelaren, stuiverboeken 
Entree € 2, catalogus en 
parkeren gratis 
Jan van Egmond Lyceum 
Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend 
www.pprc.nl 

"iis^l^i^üe 

Noord-fiolland 
in een kader 

fmtc 

"'•me, '^end, 2i e o ^ ^ "On; 
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Veilingbedrijf "POVEIA-Assen" 
viert een feestje en dat willen we met u vieren!!! 

in mei veilen wij voor de 100e keer 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland hebben wij 
elke keer een groot aantal poststukken, telefoonkaarten en andere 

'platte zaken'. Overtuig u van dit schitterende aanbod!! 

Deze keer speciaal: 
een kleine attentie voor ledere deelnemer 

Aantrekkelijke kavels 
Aantrekkelijke Inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopiënservice 

Veilingschema 

maart 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
gratis catalogus- "POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel: 0592 - 350 486 
fax: 0592 - 355 861 

e-mall: info@povela.nl 
httpV/www.poveia.nl 

*¥OVËIA'': Uw vertrouwen meer dan waard 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
lioog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te sleclite 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. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

http://www.tenliateptiilatelie.ni
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.pprc.nl
mailto:info@povela.nl
http://www.poveia.nl
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'Filatelie' (waarm opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie m Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatclistenverenigmgen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur: 
Frits Njio AIJP 
Postbus 30014,1303 AA Almere 
Telefoon 06-51536872 

036-5250 490 
Email redactie@defilate({e ni 
Website www defilatelie nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
leanine de Troye 
Telefoon 036-53 84 528 
Telefax 036-5384880 
mfo@bureauäetroye nl 
www bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonn ementen land 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900-ABOLAND 

(0900-2265263) 
Telefax 0251-310405 
Mutaties www aboland nl/blad/fdatelie 

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

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

Belgische abonnees 
Woont u m Belgte'' Dan kost een 
abonnement €33 85 Stort dit bedrag 
op rekening 000-0350882-331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel, 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar 
het blad moet worden verzonden 1 

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

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

Bestuur: 
voorzifter 
G C van Balen Blanken AUP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra Roelofsstraat 31 
2596 VK sGravenhage 
Tel 070-3280342 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright: 
© 2012 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
28 500 exemplaren 

ISSN-nummer 0166-3437 

H Uit de wereld van de filatelie 236-237 
B Verzamelgebied Nederland 238 
I Verzamelgebied België 239 
I DePosthoorn 240-243 

H Maximafilie .... 244 
H Nieuwbij PostNL. 245 
H Bondspagma's 246-247 
H Postzegelboekjes 248 - 249 
Franse doorzcndpost deel 2 250 - 254 
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Filanuinis20i2 257 
Franse zwerfbrief 258 - 259 
(Eigen)aardigheden van cijfers en getallen 260 - 263 
Schilderijen op postzegels 264-267 
NVTF* diamanten jubileum met zilveren randje 268 - 270 
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PostNLcnCVL 272-273 
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H Nieuwe uitgiften. 284-291 
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Franse doorzend-
post (2 en slot) 
250 

Het tijdelijk 
aanhouden en/of 

doorzenden van post 
kan diverse oorzaken 

hebben. 

(Eigen)aardigheden 
van cijfers en 
getallen 
260 

Pii i% Y99rgiiginit F T ^ 
In deze voorjaarseditie een gevarieerd 
aanbod van artikelen. Schilderijen op 
postzegels uitgeven is al lang een favoriet 
thema voor vele postadministraties en er 
IS veel mee te doen Daarnaast hebben 
we een interessant artikel over cijfers en 
getallen op postzegels, verschijnt het 
laatste deel van de Franse doorzendpost 
en nemen we een Franse zwerfbrief onder de loep 
Jubilerende verenigingen krijgen ruimschoots aandacht, 
zoals de vijftigjarige NVTF en het komende Filafestival in 
Purmerend, georganiseerd door twee van onze trouwe 
redacteuren. Verder staan de rubrieken weer bomvol met 
wetenswaardigheden en nieuwtjes. Veel leesplezier in het 
hopelijk uitbundig schijnende voorjaarzonnetje. 

Advertentie- Index 

anstide 
RRIItNT 

'Cijfers'zijn de getallen 
één tot en met negen, 

'getallen' zijn alle andere 
combinaties van cijfers. 

Een speciaal geval is nul, aldus John Beenen. 

Schilderijen op 
postzegels 
264 

Als verzamelgebied 
kent het thema 
Schilderijen op 
Postzegels vele 

mogelijkheden, legt 
Rob van de Bor uit. 

Advantage, Pzh 
ApcIdoornseDe, Pzh 
Brabantse Pz«Mh 
Bredenhof, Postz Imp 
Crimpen, Pzh 
Dieten van, Pzv 
Dutchstampzooo 
Essen Postzegclbeurs 
Fijamanifestatie 2012 
Filanumis20i2 
Gartner Christoph. Aukt haus.. 

226 
226 
235 
295 
228 

..225 
223 
235 
226 
224 
233 

Globe de, Pzh 
Goudprijs B V 
Herscheit Ron, Pzh 
Hollandse De, Pzv 
Leopardi, Pzv 
Lodewijk, Pzh 
Meinhardt 
MPO'88 . . . . 
Nederlandse De, Pzv 
Nijmeegse, Pz+Mh 
Nijsde.Wim Pzh 

270 Nunspeet, Verz Beurs 
255 Poveia 
270 Rietdijk, Pzh 
295 Safe Nederland 
234 Sandafayre 
226 Smits Philately 
245 Ten Kate Philatelie 
234 Vergossen Ruud, Fil 
222 Voorstraat de. Veilinghuis 
234 WB Evenementen. 
232 Zutphense Pzh 
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Bureau de Troye 
T e l e f o o n 0 3 6 - 5 3 8 4 5 2 8 

I o f m f o ( a ) b u r e a u d e t r o y e . n l 

Het maandblad Filatelie is O^cial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes PKiIüteliques) en lid 
van de ASCAT (de internaüonale organisatie van uitgevers van postzegelcataiogi en postzegel tijdschriften). j4SC4r 



postzegelhandel 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

Reisschema april/mei 2012 
In de liomende maand reizen wij continu door NL Hier ziet u ons schema: 
27 - 28 april Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
1-2 mei Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
3-4 mei Utrecht, Flevoland en Gelderland 
9-10 mei Noord- en Zuid-Holland 

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

mailto:info@Dzhcrimpen.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

AANKOOP CHINA 
/ ' 

Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen 
voor onze investeerders: 

€ 4.850 

• f i » ! ' « » . ^ S f.*' ' ' » . . ! ■f .»l ' « » , f ■*)'.«» .1 •f * /. « k .1 B . 

€14.900 

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. 

N 
<Q 
3 

<Q 
CD 

(C 
3 

O 
c 

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

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

mailto:info@pzhcrimpen.nl


«MlS** 

jmillat^ly Tl 
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs besteiiijn) f^^^ 
lnfo@fiiatelie.net - Banjk: 3@.1fi(!9f'378 / Giro: 72270d1 

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

Of kijk op: www.filatelie.net 
16613 België voorafstempelingen 1894-1966. Prijs: € 220,00 
Leuke collectie voorafstempelingen België 1894-1966 in blanco album Bevat veel complete senes 

Comp/eef gefotografeerd op. www.fllatelie.net 
16626 Berlijn 1948-1987. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1987 in Leuchtturm album Aardig gevulde collectie met 
ook beter matenaal zoals (Michel no's) 21-34 (no 33 gekeurd), 35-41, 61-63, 64-67, blok 1 (stempel vals), 71 
(keur), 72-73 (73 keur), 74,75-79 (78 keur), etc Vanaf 1957 postfns of ongebruikt 

Compleet gefotografeerd op: www.fllatelle.net 
16687 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 750,00 
Vrijwel complete, postfnsse en ongebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in blanco Schaubek album Collectie bevat 
veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-20", 21-34", 35-41", 42-60*, 61-63*, 64-67", 68-70*, 71**, 72-73", 
74**, 75-79**, etc Mooie kwaliteifi Compleet gefotografeerd op: www.fitatetie.net 
16649 Berlijn 1949-1990. Prijs: € 665,00 
Gestempelde, vrijwel complete collectie Berlijn 1949-1990 in blanco album Mooie collectie, echter zonder blok 1 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16744 Bosnië, Oostenrijkse gebieden. Prijs: € 300,00 
Ongebruikt en gebruikt lot Bosnië op albumbladen in map Tevens wat Oostenrijk, afstempelingen op Oostenrijkse 
dagbladzegels, Oostenrijkse gebieden etc Comp/eef gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16679 Canada 1 e vlucht enveloppen. Prijs: € 775,00 
Doos met ruim 6001 e vlucht enveloppen van Canada Voornamelijk gefrankeerd met 5 en 6 cent luchtpostzegels en 
met zeer veel bijzondere stempels Ideaal kavel voor Ebay of wederverkoper 
16693 Canada spoorwegstempels. Prijs: € 385,00 
MOOI gedocumenteerde collectie spooraiegstempels van Canada, zowel los als op bnef Voornamelijk matenaal van 
ca 1900-1950 Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
16650 Cyrenaica. Prijs: € 220,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Cyrenaica in insteekboek Leuke collectie met ook beter materiaal 

Compleel gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16728 Danzig 1920-1937. Prijs: € 440,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Danzig 1920-1937 op blanco bladen in klemband Collectie bevat ook 
wat beter matenaal zoals (Michel no's) 202-206*, 231-235*, 276-280, blok 1,2'*, 3**, Duitse Rijk 716-729*, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiateiie.net 
16706 Denemarlten 1851-1986. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-1986 in Kabe album Aardig gevulde collectie met 
tevens wat Groenland en Faeroer Comp/ee( gefotografeerd op. www.filatelie net 
16644 Denemarken 1854-1970. Prijs: € 685,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Denemarken 1854-1970 in insteekboek Veel beter materiaal aanwezig zoals 
(Yvert no's) 3*, 43-47*, 62-64* 82*, 83', 85*, 122-126* 130-131*, 148**, 153-164* (in blokken van 4), 190-192*, 
luchtpost 1 -5**, 6-10", etc Compleet gefotografeerd op. www Watetie.net 
16748 Duitse Koloniën/gebieden/bezetting. Prijs: € 1.300,00 
Speelse ongebruikte/gebruikte collectie met veel betere uitgaven van de diverse kolomen met ook hoge(re) waar
den, bezetting België WO I en WO II wo Vlaams Legion 1943 opdrukserie gebruikt, Waals legioen serie op brief", 
Bohemen/Mahren, General gouvernement Zara met toppers, zones met goed Franse en Russische zones etc etc 
in zelfgemaakt album Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16735 Duitse post in Turkije 1874-1913. Prijs: € 1.275,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, beginnend met voorlopers, 1884 en 1889 opdrukken uitgebreid, 
1900/04 t/m 25 piaster met opdruktypen, 1905 sene t/m 25 piaster, 1905 en 1908 senes, verder veel afstempelingen, 
brieven en bnefstukjes, op blanco bladen, in map Mooie collectie" Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16672 Duitse Rijk 1872-1945. Prijs: € 3.800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1945 in Leuchtturm album Collectie is zeer goed ge
vuld nagenoeg compleet, met veel beter matenaal zoals 1872 kleine bruschschilder compleet gebruikt incl beide 
1/2gr en 2gr('), 1872 grote bruschschilder 1/2gr t/m 5gr, 7kr, 9kr, 1872 lOgr en 30gr*, 1874 opdrukken gebruikt, 
1900 Reichpost sene t/m 5 mark, verder in de hoofdnummers vrijwel compleet incl alle zeppelin series en alle blok-
ken("i), dienst, Bohemen & Mahren en General Gouvernement incl de betere uitgaven, diverse uitgaven bezetting 
WO II incl Laibach opdruk sene. Indien incl de schaarse 1 Rupiah etc in Leuchtturm album Prachtkoop met enor
me cat w " ' Compleet gefotografeerd op; www.fitatelie.net 
16751 Duitse Staten 1850-1872. Prijs: € 1.000,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie in nogal diverse kwaliteit, met ook veel betere zegels aanwezig wo Baden, veel 
Bayern, Hamburg, T&T, Württemberg etc in zeer goedgevuld Leuchtturm album 

Comp/eef gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16676 Duitsland 1872-1932. Prijs: € 3.250,00 
Indrukwekkende speciaalverzameling, vaak dubbel verzameld zowel **/* als ook gebruikt, met o a 1872 kleine 
brustschilder 1/2gr t/m 18kr gebruikt (2kr en 18kr gekeurd), grote brustschilder op 2kr en 18kr na gebruikt en meest 
gekeurd + diverse ongebruikte waarden wo 9kr, 1872 10gr en 30gr ongebruikt, ook lOgr gebruikt met poststempel 
(gekeurd), 1900 Reichspost t/m 2 mark wo postfns, lOpf ongetand, veel typen en kleurnuances veel infia wo be
ter en gekeurd, blok 1 postfns met eert, blok 1 gebruikt, goede uitgaven jaren 20/30 vaak dubbel, zeppelins incl Ie 
sene dubbel, 2rm sudamenka, Irm en 2rm PolarFahrt gebruikt (gekeurd), dienst etc in Safe Dual album Zeer in
drukwekkende collectie met enorme cat w " Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
16749 Duitsland 1920-1970. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie Saar incl beter, verder zeer uitgebreid deel combinaties van Bayern, Reich met veel 
betere uitgaven gebruikt en ongebruikt, Bund met o a Posthorn combinaties en veel Heuss wo beter, in blanco bla
den album Compleet gefotografeerd op; www.filatelie net 
16670 Egypte 1958-1965. Prijs: € 240,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1958-1965 in Lindner album Aardige collectie met ook Yemen 
en Syrie Comp/eef gefotografeerd op. www filatetie.net 
16696 Engeland 1841 -1985. Prijs: € 385,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1841-1985 in Davo cnstal album Collectie bevat wat klas
siek matenaal, veel fosfor series en nominaal matenaal Collectie is vanaf 1948 vrijwel compleet, voornamelijk post
fns Compleet gefotografeerd op' www.filatetie.net 
16726 Engeland. Prijs: € 1.375,00 
Voornamelijk gebruikte collectie en stock Engeland in insteekboek Partij bevat zeer veel klassiek matenaal Wat ge
mengde kwaliteit, maar zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16680 Engelse koloniën ca. 1850-1920. Prijs: € 2.400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie en stock van vele duizenden zegels van diverse Engelse kolomen ca 1850-1920 op 
stockkaartjes in 2 albums Bevat o a goed Canada, Zuid Afrika, Natal, Cape of Good Hope, Oost Afrika Orange 
River colony f scaalzegels hoge waarden. Nova Scotia etc Zeer veel apart matenaal, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op- www.fllatelie.net 
16697 Faeröer 1977-2008. Prijs: € 300,00 
Postfnsse collectie Faeroer 1977-2008 in blanco album en doosje De jaren 1999-2008 zitten in originele jaarsels 

Comp/eef gefotografeerd op' www.filatelie net 
16723 Filippijnen 1864-1979. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Filippijnen 1864-1979 in groot Yvert album Zeer aardig gevulde col
lectie met ook leuk deel Ryu Kyu eilanden. Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 

16708 Finland 1856-1999. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1856-1999 in Davo album Zeer goed gevulde collectie met 
veel postfns materiaal, waaronder ook blokken en postzegelboekjes 

Comp/eef ge/bfografeerd op; www.ft'/ate//e.nef 
16627 Finland 1860-1940. Prijs: € 300,00 
Aardig gevulde, gestempelde collectie Finland 1860-1940 op albumbladen in map Collectie bevat leuk klassiek ma
tenaal Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16704 Finland 1860-1998. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Finland 1860-1998 in Leuchtturm album Goed gevulde collectie met ook beter 
klassiek matenaal Comp/eef gefotografeerd op. www filatelie.net 
16645 Finland 1866-2000. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-2000 in 3 zelfgemaakte albums Collectie is 
goedgevuld met in het klassieke deel wat gebruikt matenaal en verder voornamelijk postfns, resp ongebruikt ma
tenaal Klassieke deel is wat gespecialiseerd op tanding en kleur en bevat verder ook beter materiaal, waaronder 
Bob (oa luchtpost 1 " (Zeppelin), autopost, Karelie Inkenetc 

Comp/eef gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16739 Franse koloniën, epreuves de luxe. Prijs: € 300,00 
Map met 101 epreuves de luxe van diverse Franse kolomen Bevat o a Cambodja, Centraal Afnka, Laos, Dahomey 
etc Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16699 Groenland 1938-2008. Prijs: € 350,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Groenland 1938-2008 op albumbladen en in jaarsets in doosje De jaren 2000-
2008 zitten in onginele jaarsets 
16671 Hannover 1850-1864. Prijs: € 1.650,00 
Schitterende stempelverzameling van Achim t/m Wunstorf, veel prachtige afdrukken, ook op bnef, opgezet in album 
De collectie bevat 750 zegels + 99 bneven/kaarten" Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16659 Hannover 1850-1865. Prijs: € 465,00 
Meest gebruikte collectie in vnl zeer mooie frisse kwaliteit zegels mooi gerand met o a 1850/51 1 grt/m1/10thmet 
doubletten, 1853 3pf(2), 1859/64 1/2gr ongetand en doorsloken, 3pf groen, lOgr gebruikt met blauw stempel etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatetie.net 
16721 Hongarije 1871-1965. Prijs: € 1.375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1965 in Kabe album Collectie is zeer goed gevuld met 
veel beter matenaal zoals (Michel nos) 403-410*, 427-429* 478-479*, 484-487,502-510,517-521*, 696-698A** in 
kleinbogen, 696-698B** kleinbogen, 999* kleinbogen, 1034* kleinbogen 1035* kleinbogen, 111A*, H I B ' , blok 1*, 
1 op bnef, 2*, 3*, 5*, 6* 10*, 11' , 20" , 2 1 " , 22**, etc Tevens veel ongetand matenaal aanwezig Mooie collectie, 
hoge cat waardei Comp/eef gefotografeerd op' www.fitatetie.net 
16722 Hongarije 1871-1972. Prijs: € 700,00 
Posttrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1972 in dik Scott album Collectie is goed gevuld met 
ook beter materiaal zoals (Michel no's) 403-410*, 458-462*, 467470*, 478-479*, 484-487,502-510,511-515*, 517-
521*, 1111A*, blok r , 2*, 3*, 4*, 5,6', 25', etc Mooie collectie, hoge cat waardel 

Comp/eef ge/ofograféerd op. wwKfi/afe/icnef 
16620 Indonesië 1949-2003. Prijs: € 900,00 
Complete, voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Indonesië 1949-2003 in 3 Davo luxe en 1 Davo stan
daard album Bevat alle goede senes en blokken, zoals opdrukserie 1949 gebruikt, tempelserie 1949 ongebruikt 
met plakker. Ris 1950 gebruikt (enkele waarden ongebruikt), Riau sene ongebruikt met plakker etc Mooie collectie, 
hoge cat waarde Comp/eef gefotografeerd op: www.filatelie net 
16754 Israël 1948-2002. Prijs: € 400,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Israel 1948-2002 zonder tab in 2 speciale albums Collectie bevat ook blokken, 
luchtpost, port etc Compleet gefotografeerd op. www.filatetie.net 
16630 Italiaans Levant 1874-1923. Prijs: € 500,00 
Gebruikte collectie Italiaans Levant 1874-1923 en andere Italiaanse gebieden op albumbladen in map Collectie be
vat beter matenaal zoals (Yvert no s) Levant 11,49,65,73,81,89,105,113, Egeische eilanden algemeen 1-2, etc 

Comp/eef gefotografeerd op-www fi/ate/ie.nef 
16646 Italiaans Tripoli. Prijs: € 125,00 
Leuke kleine ongebruikte en gebruikte collectie Italiaans Tnpoli in insteekboek 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
16632 Italiaanse gebieden. Prijs: € 300,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse gebieden op stockblad in map Bevat leuk materiaal van o a 
Italiaans Oost Afnka, Italiaans Somalië, onafhankelijk Somalië (o a pakketpost Sassone 1 -9) etc 

Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 

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

16757 Italiaanse Staten 1851-1864. Prijs: € 9.750,00 
Extreem mooie ongebruikte/gebruikte collectie van de diverse Staten in meest bovengemiddelde kwaliteit, met zeer 
veel topnummers We zagen o a Modena 1852 5c t/m 40c meervoudig 1855 Segnatesse 10c gebruikte en onge
bruikt, 1859 10c ongebruikt (keur Diena), 1859 5c, 15c bruin, 20c(3x ongebruikt) 40c(3) en 80c, Napoli 1858 
1/2gr t/m 50gr(2) met typen, provincie Napoletane 1/2t t/m 50gr gebruikt/ongebruikt incl bnefstukje met 5gr en 
20gr, ook diverse kopstaande middenstukken, Parma uitgebreid 1852 5ct/m40cwo gekeurd, 1857/9 15c t/m 40c 
meervoudig, Segnatesse 1853/7 6cen9c(2), 1859 5c(2x), 10c(2) 20c(2), 40c, 80c, Kerkenstaat 1852 1/2bajt/m 
8baj WO 6 baj grijs met gom met keur Buhier en eert Raybaudi 50baj (keur) en 1 scudo, 1867 en 1868, Romagne 
1/2 baj t/m 20 baj WO gekeurd, Sardinië incl 5c zwarL Sicilie incl 50 gr, Toscane incl OOcretc etc opgezet in zelf
gemaakt album Cat w Sassone 2009 meer dan 330 000 euro, PRACHTKOOP"! 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16660 Italië 1862-1913. Prijs: € 965,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1913 op oude albumbladen in map Collectie bevat beter materiaal 
zoals (Yvert no's) 37 (stempel met controleerbaar), 39,40', 45,46-51', 63', 83-86, service 1-8', port 20-21,25-26, 
pakketpost 1*, 2*, 3-6, etc Leuke collectie, zeer hoge cat waardei 

Comp/eef gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16647 Italië 1862-1945. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Italië 1862-1945 in luxe Lindner album 
Aardige collectie met o a Manzoni serie 1923 ongebruikt (1 lire gebruikt) 

Comp/eef gefotografeerd op; www.filatetle.net 
16752 Italië 1862-1995. Prijs: € 1.675,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1995 in 2 Davo albums Goed gevulde collectie met ook beter maten
aal zoals (Michel no's) 41A (stempeP), 49,61-66 95-96,97-98,183-185,188-193 (Manzoni), 194-200,352*, 353* 
383*, 384*, 391-400, 415-430, 439-444*, 483* 484-487, 505-513*, 547-559*, 560-575*, 744-745, 796-797, 830-
831,837-838, pakketzegels 1-6, etc Ook wat Italiaanse gebieden aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
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16685 Italië 1922-1945. Prijs: € 850,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1922-1945 in blanco album Collectie is gedeeltelijk dubbel verzameld (on
gebruikt en gebruikt) en bevat ook doubletten en beter materiaal zoals (Yvert no's) 119,134-139,139", 140-142', 
152-155, en zeer veel afwijkingen, blokken van 4, specialiteiten etc Een echte collectie voor de specialisti 

Compleet gefotografeerd op: wwwMatelie.net 
16639 Italië back of the book. Prijs: € 950,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Back of the Book van Italië, waarbij portzegels met beter zoals (Michel no s) 1', 2 
(7x), 3-14 met doubletten en kopstaand, 15-17, GNR opdrukken 45,47, 49,50,52, BLP opdrukken B91I*, B89ir, 
B91ir, Espresse zegels. Pneumatische post zegels etc Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16631 Italië Pubs. Prijs: € 250,00 
Klem kavel Italië ongebruikte en gebruikte PUBS zegels met reclamevelden Cat Michel no's 130/R1, 130/R2, 
130/R3, 130;R4 130/RIO, 130;R11, 130/R12allen*en 130/R2,130/R9,130/RIOen 130/R11 gebruikt Opalbumb-
laden in map Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16705 Liechtenstein 1912-1984. Prijs: € 825,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, gedeeltelijk dubbel verzamelde collectie Liechtenstein 1912-1984 in groot 
Yvert album Collectie bevat beter materiaal zoals (Michei no's) 1-3*, 11-16', 50A*, 52A', 53-60', 61-62*, 72', 73', 
75-77', 79, 81, 89,94-104,108-113', 114-115' 143-147', 148', 150*, 183-185*, 238-239*, 289-300*, 304*, 305A* 
305B*, 306-308*, 309*, 311-314*, 315-318", 322-325", 332,334-337", blok 2*, 3*, etc 

Compleet gefotografeerd op; wvm.fllatelie.net 
16717 Luxemburg 1852-1959. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1959 in Davo cristal album Goed gevulde collectie 
met veel beter malenaal zoals (Michel nos) 240-244', 245-249*, 252-256*, 259-264*, 256-280* (Intellectuelen), 
284-289', 468-473**, 478-483, 488-489** 490-494**, blok 7**, etc 

Compfeet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 
16724 Luxemburg 1852-1985. Prijs: € 1.375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1985 in groot Yvert album Collectie is gedeeltelijk 
dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en bevat veel klassiek materiaal (o a no 1 1 lx), en betere senes zoals 
(Michel no's) 121* (in kleinbogen), 240-244*, 245-249*, 252-256*, 259-264', 284-289', 478-483', 488-489, 490-
494*, 495-500*, 555-557**, 572-574*, blok 3**, 7*, telegram 1-5*, 1-5, leuk dienst etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
16616 Luxemburg 1882-2000. Prijs: € 925,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Luxemburg 1882-2000 in 4 luxe Lindner albums Collectie is goed 
gevuld met ook veel beter materiaal zoals (Yvert nos) 234-238**, 239-243*, 244-248*, 252-257', 276-281', 433-
438', 443-448", 449-452", 454A**, 461-464**, 514-516*, 531-533*, luchtpost 16-20**, blok 7,7*, etc Ook wat dou
bletten aanwezig Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16753 Malta 1860-2000. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1860-2000 in 3 albums Collectie is goed gevuld en bevat beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 11 (dunne plek), 16*, 51*, 57', 77', 80', 101', etc Mooie collectie, veel matenaaP 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
16673 Midden Oosten 1963-1972. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Midden Oosten 1963-1972 in superdik Minkus album Collectie bevat zeer veel 
matenaal, waaronder ook blokken en ongetande zegels Compleet gefotografeerd op: www.filatehe.net 
16655 Nederland 1852-1976. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 in 2 Schaubek albums Veel matenaal, koopjei 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 
16609 Nederland 1852-2010. Prijs: € 1.200,00 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2010 in 5 albums in doos Zeer goed ge
vulde collectie met zeer veel nominaal matenaal Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
16617 Nederland 1964-1987 postzegelboekjes. Prijs: € 550,00 
Complete, postfnsse verzameling postzegelboekjes van Nederland 1964-1987 in luxe Lindner album Mooie kwali
teit' Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
16621 Nederland 1975. Prijs: € 100,00 
Originele PTTjaarset 1975 van Nederland Compleet gefotografeerd op: wwwfilatelie net 
16709 Nicaragua 1862-1983. Prijs: € 825,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nicaragua 1862-1983 in groot Yvert album Goed gevulde collectie 
met ook aardig luchtpost dienst, port etc Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
16703 Noorwegen 1855-2005. Prijs: € 900,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noorwegen 1855-2005 in Davo album Collectie is goed gevuld met o a (Yvert 
no's) 1,2-5,10 11-15,16-21,22-31,101-107,151-153'etc Mooie kwaliteiL hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www. fl/atelie.nel 
16718 Noorwegen 1856-1974. Prijs: € 600,00 
Gebruikte collectie Noorwegen 1856-1974 in Schaubek album Collectie is aardig gevuld met o a (Yvert no's) 2-5, 
7,10,101-107, etc Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 
16694 Oostenrijk 1850-2002. Prijs: € 2.075,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2002 in 2 Davo albums Collectie is zeer goed gevuld 
met leuk klassiek en veel beter matenaal zoals (Michel no's) 175*, 176* (177* gerepareerd), 418-424' 433-441*, 
442-446*, 447-467* 468-487*, 494-497*, 497-511' (498 en 504 gebruikt), 518-523', 524-529**, 530-543', 545-
550", 551-554" 556* (Wipa), 557-562*, 591-596', 617-622*, 623-626** (keur), 693-696*, 984-987", etc Ook 
Verenigde Naties Geneve aanwezig, wat zwartdrukken, portzegels etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16737 Oranje Vrij Staat 1896. Prijs: € 200,00 
Map met 2 postfnsse veldeeltjes van de _ penny op de 3 penny ultramarijn (Stanley Gibbons no 69-75) In totaal 90 
zegels Compleet gefotografeerd op: www.fllateiie.net 
16711 Panama 1887-1974. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Panama 1887-1974 in groot Yvert album Leuk gevulde collectie 

Compleet gefotografeerd op: www.filateiie net 
16667 Parma 1852-1859. Prijs: € 220,00 
Stockblad met 12, voornamelijk ongebruikte zegels van Parma 1852-1859 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16710 Peru 1858-1993. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Peru 1858-1993 in groot Yvert album Collectie is aardig gevuld met 
o a (Yvert no's) 92 344 blok 1* (verkleurd) 5*' en ook luchtpost, dienst etc Tevens wat Puerto Rico aanwezig 
met o a 84,177', port 3' 3 Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 

16758 Postzegelboekjes Nederland 1964-1993. Prijs: € 150,00 
Collectie, voornamelijk postfnsse postzegelboekjes van Nederland 1964-1993 in Davo album Bevat 110 boekjes, waar
onder ook wat betere zoals 6d, 8c telblok 8cR 9dR etc Koopje' Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16674 Roemenië 1862-1980. Prijs: € 2.850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1980 in 2 Scott albums Collectie is zeer goed gevuld 
en bevat leuk klassiek matenaal en veel betere series zoals (Michel no's) 146-153', 154-160', 197-207', 227-236', 
372-374Y*, 397-401* 402-405*, 406-412*, 413-417*, 437-442*, 443-445*, 446-448*, 468-473*, 516-518*, blok 1*, 
9**, 13", 14**, 15" (vouw), 40* 42*, etc Compleet gefotografeerd op: www.fflatelle.net 
16629 San Marino 1877-1938. Prijs: € 385,00 
Gebruikte collectie San Manno 1877-1938, wo (cat Yvert) no 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12-22,26-31, port, expres, 
blok no 2 en 3 enz Op albumbladen in map Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16745 Servië/Kroatië 1866-1945. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte/gebruikte deels gespecialiseerde verzameling incl betere zegels, senes en blokken, in oud Letra voor
druk album Leuke collectie voor weinig geld' Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16664 St. Christopher 1861-1907. Prijs: € 625,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie St Chnstopher 1861-1907 op oude albumbladen in map Collectie bevat beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 11,15*, 16', 18', 23-32*, tevens Nevis 1 *, 7', 12', 13', 14', 28', 29* etc Mooie collec
tie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: www fiiatelie.net 
16733 Thurn und Taxis 1852-1866. Prijs: € 500,00 
Overcomplete ongebruikte/gebruikte collectie in ietwat diverse kwaliteit, incl de dure uitgaven en veelal gestempeld, 
op albumbladen, in map Compleet gefotografeerd op: wwwfiiatelie.net 

Hier h a d u w co l l ec t i e k u n n e n s taan . 
W i j b e m i d d e l e n v o o r s l e c h t s 1 2 % c o m m i s s i e . 

16636 Toscane 1828-1860. Prijs: € 2.075,00 
Enorm indrukwekkende verzamelaar accumulatie/verzameling met alle waarden (mol de toppers) in aantallen 
Meer dan 230(') zegels, meest gebruikt, in diverse kwaliteit met ook veel mooie zegels en betere afstempelingen, 
1851/57 incl 1q(4), 9cr(16), 1860 incl 1c(9), 5G{8), 40c(16) en 80c(3) etc etc op albumbladen Enorme cat wen 
vondsten mogelijk" Compleet gefotografeerd op. www.filatetie.net 
16691 Treinen. Prijs: € 220,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Tremen in 2 luxe blanco Lindner albums 

Compleet gefotografeerd op: www.fil3telie.net 
16714 Tsjecho-Slowakije 1918-1952. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1952 in blanco album 
Collectie bevat beter matenaal zoals (Michel no's) I-H' (padvinder zegels), 209-211 *, 209-211,212-215*, 212-215, 
253-256', 263-266', 314-317', 630-633' blok 12', etc Compleet gefotografeerd op: www.fitateiie.net 
16702 Turkije 1863-1990. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1990 in 2 Behrens albums Goed gevulde collectie met 
ook beter matenaal zoals (Michel no s) 58*, 94-99,124-129,144-149,705' 777,778,792' 881', 994', 995', blok 
1, 3, Rode halve maan blok 2, 3, etc Tevens betere FDC's aanwezig zoals 1774-1775,1861-1862, 1863-1865, 
1867-1870,1871-1872,1873-1875,1876-1878,1894-1895 etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
16681 UPU congres 1947. Prijs: € 965,00 
Doos met 37 speciale gelegenheidsmapjes van diverse Engelse kolomen ter gelegenheid van het UPU congres 
1947 Mapjes bevatten ongebruikte ingeplakle zegels 
16607 USA 1861 -1994. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte maar voornamelijk gebruikte collectie USA 1861-1994 in 2 Davo albums Bevat veel maten
aal Compleet gefotografeerd op: www. filatelie net 
16743 USA misperforaties. Prijs: € 250,00 
Stockblad met postfnsse misperforaties van USA Leuk kavel' Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
16701 Verenigde Naties 1950-2009. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ogenschijnlijk complete collectie Verenigde Naties 1950-2009 in 4 Davo luxe albums Collectie bevat t̂ ew 
York, Geneve en Wenen en is inclusief blokken en vlaggenvellen Compleet gefotografeerd op. www.filatelie net 
16731 Zweden 1855-1979. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1979 in 2 Leuchtturm albums Collectie is goed gevuld 
met ook beter matenaal zoals (Yvert nos) 2,6-11 (2x), 14,16-26A (zonder 25), 16-25B, 86*, 163-177 (1e UPU se
rie), 178-192 (2e UPU serie), service inteneur 1, etc Bevat ook postzegelboekjes blokken etc 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 
16677 Zwitserland 1850-1990. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1990 in 2 luxe Leuchtturm albums Goed gevulde 
collectie waaronder ook doubletten, met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 811,911 (met certificaat), 35*', 145**, 
145,152**, 233-234*', 245", 458-459 (PAX 5 en 10 Franc) 470" (2x), 479" (2x), 506-507**, 518**, blok 2,4,5", 
6**, 8,9*, 10', 11 *, 12*, 13**, 14", 15', 15, etc Compleet gefotografeerd op. www.fitatelie.net 
16700 Zwitserland 1850-2009. Prijs: € 2.650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-2009 in 4 Davo luxe albums Collectie is zeer goed 
gevuld met aardig klassiek en veel beter matenaal zoals (Michel no's) 447-459* (Pax), blok 2,4", 6**, 7**, 8*, 9,10*, 
11*, 12* 13*, 14*, 15*, dienst II*, 61', 81', 2-811', SDN 1-15 (zonder 14), 34,36-41, 70-90', BIT 1-12,62-82*, BIE 1-
21 *, 29-39*, etc Tevens Verenigde Naties (Geneve) aanwezig Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16657 Zwitserland 1854-1962. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruiKte collectie Zwitserland 1854-1962 in Davo album Collectie is 
zeer goed gevuld met veel beter matenaal zoals (fvlichel no's) 114-116*, 127*, 128-129*, 130-
132*, 133-135*, 142*, 145*, 152*, 179-184*, 189-191*, 226*, 233-234*, 245*, 387-394*, 447-
459* (Pax), 506-507*, blok 1* (Naba 1934), 2*, 2* in blok van 4 (grosbogen), 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8, 
9,10*, 11,12*, 13*, 14', 15 " , dienst 1-81*, 1-811*, 64-74*, SDN 36-41, 70-90, BIT 32-37, BIE 1-
21*, 29-39*, samenhangend K3*, K9*, K12*, etc Mooie collectie, fioge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op'www.fflatelle.net 
16746 Zwitserland 1854-1976. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1854-1976 op Yvert albumbladen in doos Aardig gevulde 
collectie met o a 20 ongetande zittende Helvetia 's. Pax sene gebruikt, goed luchtpost, etc 
16623 Zwitserland. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met poststukken van Zwitserland, waaronder speciale vluchten Tevens wat Cinderella's 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.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 koste loos onze pri jsl i jst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

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

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

http://wwwMatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://wvm.fllatelie.net
http://www.fiiatelie.net
http://www.filateiie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatehe.net
http://www.fiiatelie.net
http://www.filateiie.net
http://www.filateiie.net
http://www.filateiie.net
http://www.fiiatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.fllateiie.net
http://www.filateiie
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.fflatelle.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://fiiatelie.net
http://wwwfiiatelie.net
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GROTE VERZAMELBEURS 
NUNSPEET 

zaterdag 5 mei 2012 
PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

250 meter verzamelobjecten 

Sportcentrum 'DE BRAKE' 
Oosteinderweg 19 te Nunspeet, van 10.00 tot 16.00 uur 

NEDERUWDSr^5 ' 
ENTREE IS GRATIS 

Gratis pendelbusje van / naar station Nunspeet 
Postzegelvereniging NUNSPEET (inlichtingen:0341 - 25 61 63) 

www.wijverzamelenpostzegels.com 

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) 

http://www.wijverzamelenpostzegels.com


DON 'T MISS THE 22"" AUCTION 
S'l- to 12''^ of May 2012 

SAVE THE DATE FOR OUR AUCTION: 
For our 22"''Auction we recieved fantastic consignments' 
Here are some examples a big offer CHINA, including Republic of China 
(PRC), THAILAND stamps and covers, BRITISH COLONIES important 
stamps and covers, over one Million covers and stationeries by country 
from an old stock, over 5.000 collections worldwide and an extraordinary 
coin collection of the Roman Empire. 

Visit us online: 
On www.auktionen-eaertner.de you will find every information about our 
company and our 22"" Auction in May 
On our special page www.stamD-auctions.de vou can download all current 
auction catalogues as pdf with a comfortable full-text-search furthermore 
you will also find selected complete collections for download. 

Review: 
Our 21=' Auction held on 6'" to 10'" of February 2012 made a total turnover 
of over 6,6 Million Euro (without tax) with 22.000 lots We would like to 
thank the 3.250 bidders and over 950 consigners for the confidence to 
achieve such results 

start 20 000 € start 3 200 £ 
hammer 23 000 € hammer 4 300 € 

-^c^ ï ^^s l l ^< ' . - ' 

start 4 000 € /hommer 7 400€ 

start 500 € /hommer 9 600€ 

lii.f,^ Jiy^/'''j (^^^^Jl 
(a Ai(/^a I 

stdtt 4 000 €/hommer 74001 

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

< ^ / x / 
Christoph Gartner 

UPCOMING AUCTION 
Auction No 23 will be held 10"' to 14'" of 
September 2012. Your consignments are 
welcome till the T" of July 2012' 

CONSIGN TO US! 
For future auctions we are always looking 
for single lots, accumulations, specialized 
collections, complete estates and coins -
worldwide 
Your consignment is welcome at any time' 
An insured pickup service by FEDEX is al
ways possible -for large or valuable con 
signments we can visit you personally 

Full insurance guaranteed after prior no
tice. Auction payments - we wire your 
money or we send a check 6 weel(s after 
the auction. 

ALTERNATIVELY WE OFFER 
OUTRIGHT PURCHASE I 
Top prices paid immediately, 
finder's fee for agents guaranteed. 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG / ^ ^<->( 
steinbeisstr.6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany-Tel.+49-(0)7142-789400 1 1 T 
Fax. +49-{0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de \ ^ ^ ^ X ^ ^ m 

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


Ji 'J^ MUNTEN'& POSTZEGEL ORGANISATIE 

Aankomende Postzegel en Muntenbeurzen: 

, ., Van der Valk Bijhorsl 
en llaau I april _.., ^. 

Zijdevveu 54 

Roltcidam 9 april RottLrdam 
Vliegveldweg 5961 
De Nobelaer 

Van der Valk Bijhoist 
Zijdeweg 54 

WWW.MPO.NL 
De volgende halljaarlijkse MPOposlzegelveiling waar 
ook ansiehtkaarlen en varia geveild worden. \ indl plaats op 

7&8september2ül2. 
Inleveren voor de veiling kan tot 

I3iuli20l2. ^ 

Wilt II Liw verzameling laten veilen? Neem dan contact op 
met MPO en wij \er/orgen professionele begeleiding van 

taxatie tot veiling. 

Kantooradres MPO: Hnergieweg 7. .■̂ 401 MD j.lssclstcin 
Tel: 0306()6."^944  Fax: 0.3060198').S  W'WW.MPO.NL 

ZUTPHENSE 
•NDSTZEGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
POSTZÊGËLS^lvïUNTCN

BANKèlLJETTEN  ANSICHTKAARTEN 

Open ingstijden: 
Te/.; 057554 02 54 woensdag 13.30 u.  17.30 u. 
Fax: 0575  51 40 48 donderdag 10.00 u.  17.30 u. 
Email: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl vrijdag 10.00 u.  21.00 u. 
U^è«>^; www.dezutphensepostzegelhandel.nl zaterckg 10.00 u.  17.00 u. 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024  3224636 ^ k 
www.muntenenpostzegels.nl ^ ^ ^ 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 179 
zaterdag 5 mei 2012 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: dinsdag 1 mei t/m vrijdag 4 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 5 mei van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 5 mei van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine l<avels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 180 wordt gehouden op 30 juni 2012. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

http://www.mpo.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:info@leopardi.nl


22e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 130 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties 
& agentschappen uit 
de hele wereld 

■ I e Dag emissies Duitsland 

■ Speciale beursstempel & postwaardestuk 

Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters 

Duitse kampioenschappen 
voor thematische f i lateli '^ 

GRATIS TOEGANG! 
Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

Deutsche 

Öffnungszeiten: 12./13. Apri l 1018 Uhr • 14. Apri l 1017 Uhr 

Veranstal ter: Jan Bi l l ion  Messeagentur  Postfach 108 254  40863 Ratinger 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmesseessen.de • www.briefmarkenmesseessen.de 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

^ ^ 

Houdt op 4 en 5 mei 2012 
haar 171® openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen In dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon0497512057 
Fax 0497516605 
Email: info@brabantsepostzegelveiling.nl 

Bezoek nu ook onze online velling 

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

LOOK AGAIN AT 
SANDAFAYRE 
THE WORLD'S MOST EXCITING 

No. 1 Qioice for Collectors 
• Weekly Sales Catalogues or Oiiline 

Thousands of Stamps & Collections From 
Around The World 

FREE 
INTRODUCTORY 

» »  . _ _  — CATALOGUES 
è t • I ■ ̂  ^ ̂ 1 
9 :^. f    J OR VISIT OUR WEBSITE 

www.sandafgyre.com 
llilWWlllWIW»M..IIIMIIWII»W«M»W'»<l|«llll'M .l.l«Mll«l.l.»ll»'.iilO^ jll.111. <i»lll>1lll«IHWIHIII 

Catalogues 1 Lots from r^oO% Satisfaction 
or Online ■ € l 5 t o I Guaranteed  or 

Sandafayre 
AMP AUCTIONS»/ 

Don't delay request your free catalogue 
or visit our website today! 

www.sandafayre.com 
p « • ««" "™ «^ ■ 

! Please send me my FREE introductory Sandafayre catalogues ^ 
Name: 

Address: 

•r 

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

b _ B l _ B i M « B i » » « i B B M M i ~ B M M I 

! 
I 

(NL) I 
I 

SANDAFAYRE, PARK GATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK. 

mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de
mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpveiling.nl
http://www.sandafgyre.com
http://www.sandafayre.com
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EERSTE VOORDRUKALBUM PERSOi 

Het is al weer heel wat 
jaren geleden, dat PostNL
voorloper TPG Post met de 
eerste gepersonaliseerde 
postzegel kwam. Toen 
bestonden deze Persoon
lijke Postzegels uit een 
zegel met een aanhangsel. 
Het was mogelijk om zelf je 
eigen postzegel te maken, 
maar het postbedrijf kwam 
zelf ook met verschillende 
thematische series. In april 
2006 verscheen de eerste 
serie 'Rembrandt en zijn 
leerlingen'. Voor de losse 
postzegels uit de velletjes 
van tien door PostNL uitge
geven series: Rembrandt 
en zijn leerlingen, canon 
van Nederland, jaren 
50/60/70, bloemenpracht 

janneke Brinkman, vlinders 
in Nederland, kastelen in 
Nederland, de vier jaarge
tijden, Duckstad, ontdek 60 
jaar televisie. 
Al snel stonden de eerste 
fanatieke persoonlijke 
postzegelverzamelaars op 
en inmiddels is er zelfs een 
vereniging opgericht, de 
'Vereniging van Persoonlij

attsess n n 

ke Postzegel Verzamelaars 
(VPPV)'. 
Medio 2012 zal de eerste 
NVPH Catalogus Persoon
lijke Postzegels verschijnen 
die een compleet beeld 
zal geven van alle officieel 
uitgegeven Persoonlijke 
Postzegels door én ver
krijgbaar via PostNL. 
Tijdens de afgelopen 
Filafair 2012 (2324 maart, 's 
Hertogenbosch) kwam uit
geverij DAVO met het eerste 
voordrukalbum Persoon
lijke Postzegels. Hierin zal 
van alle abonnementense
ries één postzegel (uit het 
velletje) worden opgeno
men. Later volgen mogelijk 
nog voordrukbladen 
voor de Beurspostzegels, 
Beursvelletjes, de persoon
lijke (Prestige)boekjes, de 
gelegenheidsvelletjes en 
de geschenkvelletjes. 

FILATELISTISCHE HERDENKING TITANICRAMP 

Op 14 april is het een 
eeuw geleden, dat het 
RMS Titanic in aanvaring 
kwam met een ijsberg en 
als gevolg hiervan binnen 
drie uur naar de zeebodem 
verdween. Hierbij kwamen 
ruim 1.500 opvarenden, 
waaronder drie Neder
landers, om het leven. Het 
wrak van het als 'onzink
baar' omschreven schip 
werd pas in 1985 terug
gevonden. Met een lengte 
van bijna 290 meter, een 
breedte van iets meer dan 
28 meter en een hoogte 

van 56 meter was de Titan ie 
destijds het grootste schip 
ter wereld. 
Het schip, eigendom van 
de White Star Line, verging 
op haar eerste reis. Het in 
Belfast gebouwde schip 
maakte de Atlantische 
overtocht vanuit Sout
hampton met korte stops in 
de Franse haven Cher
bourgh en de Zuidlerse 
plaats Queenstown (nu 
Cobh). In beide plaatsen 
kwamen nog passagiers 
aan boord zodat het 
totaal aantal opvarenden 
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iets meer dan 2.200 was, 
waarvan ongeveer 900 
bemanningsleden. Hieron
der waren de Nederlanders 
Wessel van der Brugge 
en Hendrik Bolhuis, die 
respectievelijk als stoker en 
kok werkzaam waren. De 
derde Nederlander die bij 
het tragische ongeluk het 
leven liet was de Rotter
dammer George Reuchlin. 
Hij maakte de overtocht 
op uitnodiging omdat zijn 
bedrijf, de HollandAmeri
ka Lijn, een bestelling had 
gedaan bij dezelfde werf, 
waar de Titanic was ge
bouwd. In het Rotterdams 
Maritiem Museum is onder 
de naam 'Nederlanders op 
de Titanic' een bijzondere 
tentoonstelling ingericht. 
Filatelistisch wordt door di
verse landen aandacht ge
schonken een het vergaan 
van de Titanic. Op de eerste 
dag van januari verscheen 
in Liberia een velletje en 
een blok met Titaniczegels 
en op de laatste januaridag 
kwam Gibraltar met vijf 
zegels. Het Kanaaleiland 
Alderney kwam 22 februari 
met een bijzondere serie 
van zes zegels. 

JSilPiSiRIL/AMI: MliniltiÄiMD: 

VOORJAARSZEGEL VREESWIJK 

Afgelopen maand 
verscheen een nieuwe 
persoonlijke postzegel 
van het dorp Vreeswijk, 
gemeente Nieuwegein, 
met als thema het ont
luikende voorjaar. Het 
velletje met tien dezelfde 
zegels '1' is verkrijgbaar bij 

de Dagwinkel Vreeswijk, 
Dorpsstraat 10. Voor zover 
voorradig kunnen deze 
zegels ook worden besteld 
via email infoOactivi
teitenvreeswijk.nl en bij 
vooruitbetaling, inclusief 
verzendkosten. 

125 JAAR ALBERT HEIJN BEZEGELD 

Ter gelegenheid van het 
125jarig jubileum van 
Albert Heijn bracht PostNL 
een speciaal postzegelvel 
uit. Cees van Vliet, directeur 
Albert Heijn, ontving op het 
hoofdkantoor van Albert 
Heijn het eerste exemplaar 
uit handen van Arno van 
Bijnen, directeur Retails 

Consumentenmarkt PostNL. 
Het postzegelvel Albert 
Heijn 2012 bevat tien 
zelfklevende postzegels, 
waarvan vier verschillende 
ontwerpen en een bedrukte 
achterzijde. Naast het post
zegelvel verschenen ook 
een postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 

http://teitenvreeswijk.nl


VOORJAARSVAKANTIEZEGEL 

Zo'n 200 jaar geleden 
werden de schoolvakan
ties ingevoerd in Duits
land rond de Christelijke 

feestdagen. Ter ere van de 
voorjaarsvakantie heeft 
Deutsche Post een speciale 
postzegel en bijbehorende 
stempels uitgebracht. Dit 
omdat naast een origi
neel zegelidee  de meeste 
voorjaarsvakanties in eigen 
land worden gevierd en 
dus ook binnenlandse 
toeristenpromotie is. Het 

Frühjahrsferien 

^ 13. 80939 2012 

thema wordt later dit jaar 
uitgebreid met de Euro
pazegel 'Zomervakantie'. 
Meer info: 
www.deutschepost.de 

DICKENS OP BRITSE ZEGELS 

Op 7 februari was het 200 
jaar geleden, dat de Britse 
schrijver Charles Dickens 
werd geboren. Zijn vader 
was werkzaam als schrijver 
bij de Royal Navy. Op tien
jarige leeftijd verhuisde hij 
met het inmiddels tot tien 
personen uitgegroeide 
gezin naar Camden Town, 
ten noordwesten van Lon
den. Stad en straten waren 
de grote inspiratiebron 
van Dickens als schrijver 
van vele boeken. Markten, 
kroegen, bouwplaatsen, 
steegjes en andere min 
of meer duistere plaatsen 
werden door Dickens op 
een bijzondere manier 
in zijn boeken 'inbeeld' 
gebracht. Maar voordat 

Dickens ertoe kwam om 
te gaan schrijven maakte 
hij ook kennis met de 
realiteit van het harde 
en armoedige leven. 
Toen in 1824 zijn vader, 
wegens schulden in het 
gevang belandde moest 
de jonge Dickens er op uit 
om geld te verdienen. In 
een schoensmeerfabriek 
werkte hij tien uur per dag 
voor een karig loon. Drie 
jaar later kwam er verbe
tering in zijn situatie en 
ging hij werken op een ad
vocatenkantoor. Hij leerde 
stenografie en in 1835 ging 
hij aan de slag als verslag
gever van de Morning 
Chronicle. In deze periode 
ontstond zijn eerste lite
raire werk; een bundeling 
verhalen van Londen en 
het buitenleven. Deze 
werden als bundel onder 
de titel Sketches van Boz 
uitgebracht. Hierna ver
schenen van zijn hand nog 
een groot aantal boeken. 
Enkele bekende titels zijn: 
The Pickwick Papers, Oliver 
Twist, Nicholas Nickleby 
en David Copperfield. 
Royal Mail zal in juni een 

MUTATIES 

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

enigingen doorgevoerd. 

Apeldoorn 
De Globe:nieuwe secre

taris: W.M. Venneman, 
Fortunalaan 140,7321GN 
Apeldoorn, 
telefoon 0553664528. 

Deventer 
N.V.P.V.: heijdentmm® 
gmail.com. 

Ede 
De Globe: nieuwe secre
taris: mw. J.A. te Loo, Kees 

de Koninglaan 1,6741ZA 
Lunteren, 
telefoon 0318485049. 

Zeist 
Zeister Zegel Zoekers 
2000: P. jongebreur. 
Weeshuislaan 29, 
370t JV Zeist, 
telefoon 0306915011, 
■pjongebreur@hccnet.nl 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 
aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander

laan4i,3273AS 
Westmaas, 
• e.braakensiek(5)tele2.nl. 
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serie van tien zegels 
en een souvenirvelletje 
uitbrengen met een 
aantal afbeeldingen 
uit de boeken van de 
wereldberoemde auteur. 
Ter gelegenheid van zijn 
geboortedag werd in 
februari reeds een tweetal 
ontwerpen bekend 
gemaakt. Hierop zien we 
afbeeldingen uit Nicolas 
Nicklebyen Pickwick 
Papers. 

VOLGENDE FIUFAIROP 78 SEPTEMBER 

Na het succes van de 
afgelopen Filafair op 2324 
maart in 's Hertogenbosch 
wordt de volgende editie 
alweer in de steigers gezet 
voor 78 september. Glo
baal dezelfde deelnemers 
zullen ook dan weer hun 
acte de presence geven 
in het Maaspoort Sports & 
Events center. Marathon
loop 1, 's Hertogenbosch. 
Naar verwachting zullen 
ook dan nieuwe speciale 
beurspostzegels ongetwij

Äl?ßllS'?(/V^!!I 

feld weer hun weg vinden 
naar de enthousiaste 
bezoekersschare, aldus 
organisator Stichting 
Hertogpost.. Meer info: 
www.filafair.nl 

VELLETJE 125 JAAR LEGER DES HEILS 

Vanwege het 125jarige 
bestaan van het Leger 
des Heils in Nederland 
bracht PostNL een speciaal 
velletje uit. Arno van 
Bijnen, directeur Retail & 
Consumentenmarkt van 
PostNL overhandigde het 
postzegelvel aan commis

sioner Hans van Vliet, com
mandant van het Leger des 
Heils voor Nederland en 
Tsjechië. Naast het post
zegelvel met tien dezelfde 
postzegels verscheen ook 
een postzegelmapje en 
een eerstedagenvelop. 

VROUWEN OP FRANSE ZEGELS 

Door de eeuwen heen 
zijn vrouwen in de kunst 
altijd een dankbaar thema 
geweest om af te beelden. 
Bekende en onbekende 
schilders hebben de 
dames in allerlei vormen 
en poses aan het doek 
toevertrouwd. Ook in de 
filatelie zijn schilderijen 
met afbeeldingen van 
vrouwen een geliefd 
onderwerp voor vele ver
zamelaars. Binnenkort kan 
deze groep filatelisten een 
aantal fraaie zegels aan 
hun verzameling toevoe
gen. Op 9 maart kwam in 
Frankrijk, ter gelegenheid 
van de Dag van de Vrouw, 
een boekje beschikbaar 
met twaalf zegels van 
geportretteerde vrouwen. 
Alle zegels hebben de 
waardeaanduiding Lettre 
Prioritaire. Elf zegels dra
gen een portret van een 
vrouw dat door een Franse 
schilder is vervaardigd. 
Een zegel heeft een por

tret, dat is gemaakt door 
de Italiaanse kunstenaar 
Titiaan. In het boekje 
bevinden zich de volgende 
zegels: Jonge vrouw 
inbalkledij 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 Vigée
Lebrun (17551842), 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 (1848
1903), jonge vrouw van 
jeanHlppolyte Flandrin 
(18091864), Berthe Mo
risot van Edouard Manet 
(18321883). 

http://www.deutschepost.de
http://gmail.com
mailto:-%c2%a6pjongebreur@hccnet.nl
http://www.filafair.nl
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HET LAND VAN ALBERT HEIjN 

In het land van Albert 
Heijn IS het goed toeven en 
dat alweer 125 jaar' 
Uitgebracht op 27 februari 
2012 in een blok met 10 
zelfklevende zegels van 
"1" Gedrukt m offset door 
JESSP te Haarlem op hun 

10 kleuren MullerMartmi 
pers De achterzijde is 
bedrukt en voorzien van 
het AH logo 
Artikelnummer 320264 
productbarcode +74829 
Deze zegels zijn ook bij 
Albert Heijn verkrijgbaar' 

M Leger des Heils ft» 
^■■^ *'^Doen wat we geloven al 125 jaar W^ 
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LEGER DES HEILS 125 |AAR 

Op 27 februari verscheen 
een blokje met 10 [=2x5] 
zegels van '1' ter gelegen
heid van het 125 jarige be
staan van het Nederlandse 
Leger des Heils 
De zegels zijn gedrukt 
in offset bij de Franse 
dochteronderneming van 
Walsall Security Printing, 
Carter in La Loupe Het 
zegelformaat is het aloude 
standaardformaat G 
ofwel 36x25mm 24/17 
tanden hor /vert Raster 
125 met voor magenta 
een hoek van 15 graden, 
cyaanblauw 75, geel 90, 
en zwart 45 
Papier met een looprich
ting verticaal, en duidelijk 
een zeefstructuurmet licht 

schuin aflopende lijnen' 
Artikelnummer 320263 
productbarcode +74805 
Ook hier worden we nog 
steeds geconfronteerd 

met het nieuwe beleid 
van PostNL om bijzondere 
zegeluitgiften alleen via 
de Bruna vestigingen te 
verkopen 

I 
HALLMARKZEGELS 

In januari heeft 
Hallmark de serie 
postzegels [40 stuks] 
van 2011 voor een deel 
opnieuw uitgege
ven, ZIJ het dit keer 
overwegend in een 
geprinte versie Tege
lijk verschenen twee 
korte series kaarten 
voorzien van ix resp 
3X een zegel van het 
grijszwarte kader 
met '1' De volgnum
mers lopen van 1 t/m 
11 (verkoopsprijs 
€ 2 95), resp 2831 
(verkoopsprijs 
€695) De volgnum
mers 1247 zijn de be
kende vierkante met 
het blauwe kader 
(Verkoopprijs €275) 
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VERZAMELCEBIED BELGIË 
Samenstelling: 
Jan Borluut 

ONDERGANG TITANIC 100 JAAR GELEDEN 

Op 16 april verschijnt een 
blok met 2 zegels van (3 
wereld) (= € 3.27) met de 
Titanic en een reddings
boot. Ontwerp Franf ois 
Schuiten. Opmaak van het 
blaadje Kris Maes. Bij het 
blok wordt een 3Dbril ge
leverd. Samen €8.99. De 
bril komt erbij in verband 
met het opnieuw uitbren
gen van de bioscoopfilm 
over de Titanic maar nu 

in 3D! De postzegels zijn 
gedrukt op in offsetdruk 
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 linker en rechterkant 
en tussen de beide zegels 
doorlopende tanding. 
Geen productbarcode op 
het blok. 

HUISDIEREN 

Op dezelfde datum 
verschijnt een 
postzegelboekje met 
10 verschillende 
zelfklevende zegels 
van 'i'(€ 0.65) met 
huisdieren als 
kanaries, via, 
katten, goudvissen, 
parkieten, ponies, 
honden, hamsters 
en konijnen. 
Ontwerp MVTM 
[Myriam Voz en 
Thierry Martin). De 
zegels zijn gedrukt 
in 4 kleuren 
rasterdiepdruk op 
een Goebelpers 
bij de Zegelwerk
plaats te 
Mechelen. De 

O 1 zegels zijn 
uitgevoerd met 
eenslittanding! 
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MYSTAMP 

De al eind vorig jaar 
ingevoerde versie van de 
persoonlijke postzegel 
met tab komt nu ook 
beschikbaar voor het grote 
publiek. 
Alles in digitale druk bij 

de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Vanaf 12 maart 
2012 ook in een versie met 
de'2'(€1.30). In vellen 
van 20 [was 15!] en er is de 
keuze uit zelfklevend of 
gegomd, zij het dat op de 
website die '2' nog niet te 
vinden is! 

De Duostamps met 
stripfiguren e.d. zijn uit 
de roulatie, er is nu nog 
slechts MyStamp voor par
ticulieren en MyStampPro 
voor bedrijven, daarnaast 
HappyStamp voor de 
wenskaarten MyStamp 
(Pro). 
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TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maar 
alieen met bronvermeldinq. 

postzegelmagazine yay\JEUGDFILATELIE Nederland 
KOM NAAR DE 27ste DAG VAN DE JEUGDFILATELIE! "̂ ^̂ PESTÂ E 

«nOASv 

Het is bijna zover: tijdens 
FILAMANIFESTATIE2012 in 
Purmerend wordt voor de 
27ste keer de Dag van de 
Jeugdfilatelie gevierd. Er 
wordt hard gewerl<t om 
liet evenement een groot 
succes te mal<en. Wat l<un 
je verwachten als )e op 21 
of 22 april naar Purmerend 
komt? In de eerste plaats 
natuurlijk mooie verzame
lingen van inzenders uit 
het hele land en Vlaande
ren. De jeugdleiders van 

TREINEN OP STOOM 
Soms zie je nog wel een 
echte stoomtrein rijden. 
In ons land zijn er nog 
een paar spoorlijnen waar 
vrijwilligers deze voer
tuigen uit het verleden 
in ere houden. Als je naar 
Groot-Brittannië gaat kun 
je je hart als stoomtrei
nenliefhebber ophalen. 
Daar rijden nog verschil
lende stoomtreinen en 
voor sommige mensen Is 
dat een reden om er de 

vakantie door te brengen. 
De Royal Mail besteedt al 
een aantal jaren achter 
elkaar aandacht aan 
stoomlocomotieven. 
Op 8 maart werd een vel
letje uitgegeven met vier 
zegels waarop bekende 
locomotieven te zien zijn. 
Op het velletje staat 
bovendien een mooie foto 
van een stroomtrein m 
actie op een lange brug in 
het Schotse landschap. 

de StampKids Club zullen 
je weer welkom heten met 
leuke presentjes als je lid 
bent van de club. JUNIOR 
PLAZA heeft weer het 
nodige voor je in petto, 
zoals de )FN postzegel-
en computerhoek, fiet 
Noord-Holland fotospel 
een tombola met mooie 
prijzen, een spellencir-

O0'' 
.1 -

cuit, schminken, bingo, 
de Noord-Holland rebus, 
ouderwets kaasdragen en 
een spectaculaire veiling. 
Als je op 21 april om 11.00 
uur op de tentoonstelling 
bent, kun je zien hoe de 
commissaris van de ko
ningin in Noord-Holland, 
Johan Remkes, de Dag van 
de Jeugdfilatelie opent. 
Ook hoor je dan wie de 
ontwerpwedstrijd gewon
nen heeft. Misschien ben 
jij wel de gelukkige. Zoals 
andere jaren is er ook 
weer een envelop te koop 
met een speciaal stempel. 
Het belooft een evene
ment te worden dat je 
niet mag missen. De 27ste 

2012 

Dag van de Jeugdfilatelie 
wordt gehouden In het 
jan van Egmond Lyceum, 
Hoornselaan 10, 1442 AX 
Purmerend. De toegang 
is gratis voor de jeugd 
en volwassenen met een 
Bondspas. KOM OOK EN 
NEEMJE VRIENDEN EN 
FAMILIEMEEÜÜÜ! 

FILAMANIFESTATIE 2012 te PURMEREND 

'tÄÄESJÖ?' 

BEZOEK AMSTERDAM 
Nederland geeft dit jaar 
weer Europapostzegels 
uit. Helaas komen ze te 
laat voor de Dag van de 
Jeugdfilatelie. Ze zouden 
mooi gepast hebben 
in het thema van de 
tentoonstelling: vakantie. 
Het gemeenschappelijke 
thema van de Europaze
gels is dit jaar namelijk 
"visit". Post.NL heeft 
ervoor gekozen om Am
sterdam in het zonnetje 
te zetten onder het motto 
Visit Amsterdam, bezoek 
Amsterdam. Er werden 
twee velletjes uitgegeven 
die de bijzondere relatie 
van Amsterdam met het 
water als onderwerp 
hebben. De ontwerpers 
hebben geprobeerd om 
het heden en het verleden 

te laten zien. Op de zegels 
zie je een oud schilderij 
van de Herengracht, 
een foto van de Magere 
Brug, het gerestaureerde 
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Scheepvaartmuseum met 
het VOC-schip de Am
sterdam en het moderne 
Muziektheater aan het IJ 
met een cruiseschip. 
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HET IS WEER LENTE 
Het is geen horrorwinter 
geworden, maar toch 
Fiebben we even gedacht 
dat Koning Winter ons een 
Elfstedentocht zou schen
ken. Inmiddels is het weer 
volop lente en ziet de 
wereld er anders uit. Als 
de bollen bloeien weten 
we dat het niet meer lang 
duurt of de ergste kou 
van de winter is voorbij. 
Ook andere planten laten 
weten dat het voorjaar 
IS. De Hongaarse post gaf 
een postzegel uit met een 
beschermde plant: de 
paarse lenteroos. Zij komt 
daar in het wild voor. De 
plant werd ook wel in me
dicijnen gebruikt, maar 
men moest er heel voor
zichtig mee zijn, want de 
lenteroos is nogal giftig. 
Er zit nog een aardigheid 

aan de postzegel. Als je 
hem onder een UV-lamp 
houdt, zie je het geelgroe
ne patroon op de blaadjes 
van de bloem oplichten. 

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



Een albi^mblad over jezelf, heb 
je daar wel eens aan^edaehtl^ 

MaKKeiyK om te maKen en 
bî itenjewoon leî K om aan 

anderente laten %ien. IK help je 
een eint̂ je op wej. 

mensen die zelf een 
eigen paard hebben. 
Heb jij al bij je ouders 
gezeurd? 

Je favoriete vogel 
Heel veel kinderen zijn 
dol op uilen. Ik ook hoor, 
altijd ga ik even kijken 
als ik in de dierentuin 
ben. Uilen kijken je aan, 
maar toch ook weer niet. 
Kijkt hij door je heen? Ik 
denk het wel. 

Voor de dames onder 
ons 
Voor de meisjes zal een 
paard in de verzameling 
niet ontbreken. Paarden

zegels worden door veel 
meisjes verzameld. Maar 
ja, wat wil je; ze rijden er 
ook graag op. De laatste 
tijd zijn er steeds meer 
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Welke sport doe jij? 
Ik weet dat veel kinde

ren sporten; ze zitten 
op tennis of voetbal. Nu 
wil het merkwaardige 
feit dat filatelisten géén 
voetballers zijn. Of toch 
wel? Ik ben benieuwd 
welke sport jij hier in je 
albumblad doet. 
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Hoe ga jij naar school? 
In een albumblad over 
jezelf hoort natuurlijk 
ook te staan welk ver

voermiddel bij jou past. 
Een fiets, neem ik aan, of 
zo'n leuke step. 

|e hobby 
ja, daar kom je niet 
onderuit;je bent natuur

lijk een filatelist. Dus 
dit is het moment om 
je mooiste postzegel te 
laten zien en te vertellen 
waarom deze hobby je 
zo heeft gegrepen. 

hebjedeDordogne, 
daar heb je vast wel eens 
van gehoord. Zoiets 
hoort natuurlijk wel in je 
collectie. 

» » » • » » » » • » • • • • » » • • • • • » » • • • i 
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|e leukste stripboek 
Wintdezehet, of kiesje 
liever Donald Duck? Van 
veel stripfiguren kun je 
zegels vinden en in je 
albumblad doen. 

Huiswerk maken 
Vertel me niks: huiswerk 
maken is met je leukste 
bezigheid. Maar het 
wordt wel leuker als de 
poes meehelpt en tja, het 
moet tóch gebeuren. 

Je muziek oefenen 
Heb je al geoefend? 

vraagt je moeder als 
jenèteven lekker zit 
te computeren. O, ja, 
je muziek! Speel je een 
instrument, dan is dat 
ook iets wat bi) jou hoort 
en wat in je albumblad 
kan gedaan worden. Ik 
heb nu een paar dingen 
opgenoemd die jc kan 
verzinnen voor een 
albumblad dat helemaal 
over jouzelf gaat. Kijk 
zelf eens wat je er van 
kunt maken. 

Succes ermee! 

QjufiM/^ vxv»v 
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Je vakantieland 
Steldat je het liefst naar 
Frankrijk met vakantie 
gaat. Dan kun je na

tuurlijk een mooi Frans 
zegel in je albumblad 
opnemen. Maar eigenlijk 
is een stempel van het 
gebied veel leuker. Hier 
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Patrick Peschke is een jeugdlid van de Zuid-Hollandse Postzegel 
Vereniging (ZHPV). Aan de hand van zijn ervaringen als inzender 

op tentoonstellingen schreef hij voor het clubblad een aantal 
bijdragen over verzamelen en tentoonstellen. De komende tijd zullen 

deze artikelen in een aangepaste vorm in De Posthoorn worden 
opgenomen, deze maand deel 4 over frankeertarieven. 

Eerst een stukje ge
schiedenis, want zonder 
geschiedenis geen post-
tarief. Vroeger betaalde 
de verzender niet aan 
de postbode voor de 
post. Dit werd gedaan, 
omdat de postkoetsen 
telkens werden overvallen 
door rovers. Dus er werd 
betaald door de ontvan
ger. Op de post werd een 
stukje papier geplakt 
met het opschrift Porto, 
maar de postbode had 
een probleem wanneer de 
post niet werd geaccep
teerd of de ontvanger was 
verhuisd. 

Afstand 
De Schot James Chalmers 
(1782-1853) was de uitvin
der die de zelfplakkende 
postzegel introduceerde. 
Op 6 mei 1840 werd de 
allereerste postzegel ter 
wereld op een brief ge
plakt. De postzegel toont 
het portret van koningin 

DIENST. 

Victoria en de woorden 
postage en one penny. 
Postage betekent port en 
one penny was het tarief 
dat voor een gewone brief 
moest worden betaald. 
Omdat de postzegel met 
zwarte inkt was gedrukt, 
wordt deze eerste postze
gel wel de "Penny Black" 
genoemd (1). Sir Row
land Hill was de man die 
bedacht had dat je voor 
het bedrag van een penny 
een brief kon versturen 
naar elke plaats in heel 
Engeland. Tot 1840 moest 

je betalen voor de afstand 
die de brief aflegde. 

Kleur 
Op de eerste postzegel 
werd geen landsnaam 
vermeld. Dat vond men 
toen niet nodig, want men 
ging er van uit dat ieder
een op de wereld koningin 
Victoria kende. Omdat 
het Verenigd Koninkrijk 
als eerste land postzegels 
uitgaf, heeft dit land 
later het recht verkregen 
om geen landsnaam te 
vermelden, in tegenstel
ling tot alle andere landen 
die postzegels uitgeven 
en die zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie. Die 
Wereldpostunie advi
seerde deze landen m 1897 
om voor bepaalde tarieven 
een bepaalde kleur te ge
bruiken. In 1906 werd het 
zelfs verplicht. Het druk
werktarief werd groen, het 
briefkaarttarief rood (2) en 
het brieftarief blauw. Ne

derland, maar ook andere 
landen, moest er speciaal 
postzegels in de juiste 
kleur voor laten drukken. 
In 1952 werd de verplichte 
kleur afgeschaft. 

Rechten 
Hoeveel er op een poststuk 
geplakt moet worden 
hangt van een paar dingen 
af. Als een brief gewoon 
van a naar b verstuurd 
moet worden betaal je 
het basistarief. Zodra er 
bijzondere dingen mee 
moeten gebeuren, betaal 
je meer. Zo kun je een brief 
per aangetekend versturen 
(meer zekerheid), per 
expresse (sneller) of per 
luchtpost (ook sneller). Je 
betaalt een extra bedrag 
voor het aantekenrecht, 
het expresserecht of het 
luchtrecht. Met de brief 
die je hier ziet is iets 
bijzonders aan de hand 
(3). De commissaris van de 
koningin in Noord-Holland 
verstuurde zijn post als 
dienstpost. Daarvoor 
hoefde geen postzegel 

geplakt te worden, maar 
de kosten werden achteraf 
venekend. Wel moest hij 
het aantekenrecht betalen 
en dat was 40 cent. Daar
voor werden vier zegels 
van 10 cent op de envelop 
geplakt. 

Stijging 
In Nederland is het post-
tarief van de binnenlandse 
post tussen 1891 en 2001 
van 5 cent gestegen naar 
85 cent, in 2001 werd dit 
omgerekend naar € 0,39. 
Anno 2012 is dit al weer 
€ 0,50. Tot aan 1997 gold 
er een ander tarief voor 
de welbekende (prent) 
briefkaart. In 1997 werd 
dit tarief afgeschaft en 
werd het tarief hetzelfde 
als dat van het brieftarief. 
Maar...er waren inmiddels 
wel decemberzegels met 
een kortingstarief. Voor 
het buitenland geldt een 
ander tarief. Het "priority" 
(gegarandeerd snelste 
verzending) voor brieven 
binnen Europa stijgt van 
€ 0,61 in 2004 tot € 0,85 in 
2012. De tarieven verschil
len nogal per land. In 
Engeland kennen ze ook 
nog tarieven op basis van 
de snelheid waarop de post 
wordt bezorgd. Er staat op 
deze zegels ist (4) en 2nd 
(5) oftewel first class mail 
en second class mail. 

Patrick Peschke 

Departement van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw. 
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ANTWOORDEN PUZZEL JANUARI 2012 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van januari 
2012 1.100 miljoen, 2. Duits, 3. Leonardo da Vmci, 
4. gevechtshelikopter, 5. )ohan Remkes, 6. Hubble 

■ 
■ 
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Na loting heeft Ricardo Pluijmakers uit Hulsberg een 
prijsje gewonnen 

Hartelijk gefeliciteerd' 

PUZZEL APRIL 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand 
1. Wat IS de oorspronkelijke naam van de Zwitserse 

stad Bern? 
2. Hoeveel was het aantekenrecht toen het basisport 

voor brieven 12 cent was' 
3. Welke sport werd er afgebeeld op de Engelse 

postzegel die Willeke laat zien' 
4. Noem de kleuren die postzegels hadden voor het 

drukwerk, het briefkaart en het brieftarief 
5. Waar staan de aanduidingen "ist" en "2nd" voor 

op zegels van Engeland? 
6. Wat IS het thema van de Europazegels 2012' 

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

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampltids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

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

jurylid Het gaat over al
lerlei aspecten van de fila
telie Het IS een ideeenbus 
In de Posthoorn geven we 
die ideeën uit het boek 
aan jullie door In het 
tweede hoofdstuk wordt 
onder andere verteld wat 
er allemaal op een post
zegel kan staan Patrick 

Peschke heeft jullie al iets 
verteld over f ran keerta
rieven Op pagina 21 van 
het ABC deel 3 lezen we 
over Nederlandse post
zegels met waarden als 
37 en 62 cent De eerste 
werd uitgegeven m een 
ti)d dat het frankeertarief 
voor brieven 12 cent was 

Het aantekenrecht 
bedroeg toen 25 cent 
en daarom was een 
postzegel van 37 cent 
met zo raar meen 
tijd dat de waarde 
van een postzegel 
meestal een meer
voud van scent was 
De postzegel van 62 
cent IS ook mak
kelijk te verklaren 
Het brieftarief was 
12 cent en als je zo'n 
brief extra snel bij 
de geadresseerde 
wilde hebben, 
moest je expres

, serecht betalen 
Dat was in toen 50 
cent, 12 + 50 cent IS 
62 cent 

WIST JE DAT 
...de hoofdstad van Zwitserland Bern 
heet? Dat is een heel oude stad. Deze 
stad is gesticht door graaf Berchtold V 
van Zährringen in 1191. De graaf moest 
nog wel een naam verzinnen voor de 
nieuwe vestiging. Tijdens een jachtpar
tij kreeg hij een idee: de stad zal heten 
naar het eerste dier dat ik dood schiet. 
En dat werd een beer. De stad kreeg 
toen de naam Bären, wat later werd 
geschreven als Bern. En Bern heeft nog 
altijd wat met beren behouden. In het 
stadswapen komt een beer voor. Er is 
natuurlijk een Berenplein in het cen
trum. En er is zelfs een Berenpark met 

echte levende beren. Dat mag je zeker 
niet missen als je op bezoek gaat! 

Toon Oomens 

11911941 

http://www.stampltids.org


MAXIMA 
Samenstelling 
Edward Froon 
E-mail f2hedwardfroon@hetnet nl 

FRANSE NIEUWTJES VAN 2011 

Uit de vele uitgiftes van de 
Franse post kunnen we 
slechts een beperkt aantal 
nieuwe maximumkaarten 
tonen Een kunststukje van 
modern ontwerp is de 
brug van Crest [afb i] Met 
een overspanning van 92 
meter is het de langste 
houten brug van Frankrijk 
Zijn draagkracht komt 
door een slimme manier 
van ondersteuning uit de 
twee betonnen pijlers met 
vertakkingen zoals een 
boom zijn zware kruin 
draagt Plomp oogt dan de 
brug[afb 2] naar het 
middeleeuwse kasteel van 
Angers, dat zo herkenbaar 
IS door de vele massieve 
ronde verdedigingstorens 
Na de serie semiperma-

nenten met Romaanse 
kunst m 2010 IS de Gotiek 
in 2011 een logische 
opvolger met twaalf zegels 
van bekende Franse 
kathedralen Hieruit [afb 
3] de majestueuze 
voorgevel van Laon, uit de 
beginperiode van de 
Gotiek, gebouwd tussen 
1150 en 1235 [Afb 4] laat 
twee kerken van Metz zien 
De oudste is de Kathedraal 
St Etienne met een van de 
grootste gotische 
roosvensters De tweede 
kerk lijkt oud, maar is de 
Nieuwe Protestantse kerk, 
gebouwd begin 1900 in 
Neo-Romaanse stijl op dat 
moment in zwang bij de 
Duitsers die Metz ingelijfd 
hadden tussen 1871 en 1918 

Trouwe viervoeters sieren 
een blok met puppies en 
volgroeide honden van vier 
verschillende rassen Hieruit 
de Labrador [afb 5], 
waarbij het stempel heel 
toepasselijk en speels is m 
de vorm van een honden
voerbak met een welver
diende kluif De Notre Dame 
van [afb 6] is een geheel uit 
gewapend beton gebouw
de kerk m Royan Deze 
zwaar gebombardeerde 
plaats in WO II moest inde 
50-er jaren herbouwd 
worden, waaronder deze 
moderne kerk Andere 
kunst was rijk vertegen
woordigd met beeldhouw
kunst van Bourdelle en zijn 
leerling Maillol De laatste is 
bekend om zijn glad 
gepolijste beelden van 
vrouwelijke figuren en dat is 

goed te zien met de "drie 
nymfen" [afb 7] Zeer apart 
IS het werk van de 
)ean-Michel Othoniel, die 
van omkeringen in zijn 
kunstwerken houdt Dit 
deed hij bij het metrosta
tion van het Koninklijk 
Paleis m hartje Parijs door er 
de "Kiosk van Noctambu-
les" [afb 8] van te maken 
Het IS een soort dubbele 
kroon van rood glas en 
aluminium boven een bank, 
geschikt voor leuke 
toevallige ontmoetingen 

Uit de serie Tuinen van 
Frankrijk [afb 9] het kasteel 
van Cheverny dat omgeven 
wordt door een grootse 
tuin in Engelse landschaps
stijl Het kasteel komt ons 
welbekend voor als het 
evenbeeld van kasteel Mo-

lensloot uit de strip Kuifje 
De 65e Parijse Herfstsalon 
stond in het teken van de 
relatie met Engeland met 
op de daar speciaal uitge
komen frankeerstrook links 
Londense bouwwerken, 
zoals de Big Ben en rechts 
bekende Parijse taferelen 
als de Eiffeltoren en het 
Gare du Nord De indruk
wekkende gevel van dit 
kopstation ziet u op [afb 
10] Hier komen WIJ aan als 
we de TGV nemen naar Pa
rijs, maar de Britten ook als 
ze met de Eurostar komen 
Neem die trein ook naar de 
Salon de Timbre die van 9 
tot 17 juni wordt gehouden 
m Parijs m het Pare Floral 
bij Vmcennes Deze keer 
extra attractief wegens de 
tegelijkertijd gehouden 
FEPA-tentoonstelling 
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NIEUW BIJ 

100 JAAR OPENLUCHTMUSEUM 

100 jaar Nederlands Openluchtmuseum 
100 jaar Hulde aan het dagelijks leven 
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Het Nederlands Open
luchtmuseum biedt een 
levendige kijk op het 
dagelijks leven van ge
wone mensen in ons land 
gedurende de laatste eeu
wen. De collectie telt zo'n 
170.000 voorwerpen, van 
boeren wagens en woning
textiel tot streekdrachten 
en speelgoed. Het ontwerp 
van het postzegelvel 100 
jaar Nederlands Open
luchtmuseum IS van de 
hand van Christine Alberts 
en Patrick Coppens, van 
het bureau Coppens 
Alberts. Hoe zijn ze aan 
hun opdracht begonnen? 
Patrick: "Na gesprekken 
met PostNL en het museum 
bleek dat we het thema 
'Hulde aan het dagelijks 
leven' met behulp van 
foto's zouden verbeelden. 
Het museum gaf ons aller
lei nuttige suggesties over 
welke thema's van belang 
zijn. Vervolgens zijn we de 

archieven van het museum 
en allerlei andere beeld
banken ingedoken op zoek 
naar geschikte beelden." 

De postzegels zijn, zolang 
de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, via de 
Online winkel op www. 
postnl.nl/collectclub. 
De geldigheidstermijn is 
onbepaald. 

HET UITGIFTE

PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
EERSTE HALFJAAR 
2012: 

23 april 
• Het Nederlandse Open

luchtmuseum 

21 mei 
•jubileumpostzegels 
2012 

• Mooi Nederland 2012: 
Middachten* 

• Mooi Nederland 2012: 
Verzamelvel** 

18 juni 
• Nederland m de Bos

atlas 

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

SflrÊ Safe Verzamelsystemen 
Postzegelverzamelalbum "Nederland" 
met voordruk en folieinsteekhoesjes 

met voorbedrukte zegels van de jaren 
20022010 (vanaf de Euroinvoering) 
met insteekhoesjes in nngband (met 
jaarlijkse aanvulmogelijkheid) 

Nr 21105/7060 €129,50 

■a 

Compactalbum voor brieven 
en ansichtkaarten 
Reusachtig inhoudsvermogen, 
in lichtbruin vierringsband 
met zandkleurige tussenschotjeS 
Door gepatenteerd klemsysteem 
staat dit album stevig als een boek. 
Inclusief 20 bladen voor 80 kaarten. 

Nr 7883 € 27,50 

SAFE Nederland • Firma Van Masthgt 
Botersloot 62 & 64 • 3011 HJ ROTTERDAM 
Internetsite; www.safenederland.nl • Email; m.mastrigt@wxs.nl 

P . W . M e i n h a r d t ■ Fax 070 365 is ss 
Piet Heinstraat 36 ■ 2518 CH Den Haag 

ëlï 
Fax 
Email 
info@colIeetura.com 

\/!jeq Hollander Luchtpost Nederland 25,00 
Catalogus Luchtpost & luchtpost '012, nu 700 blz.1 

Nieuwe catalogi 
Yvert Jaaroverzicht zegels hele wereld 2011 in kleur 22,50 
Michel Overzee deel 1.1 NoordAmerika 2012 nu in l<leur! 66,00 
Michel Overzee deel 8.1 ZuidAzië 2012 nu In kleur! (mei) 79,00 
Michel catalogus EK 1 MiddenEuropa 2012 58,00 
Michel catalogus EK 2 ZuidwestEuropa 2012 (mei) 58,00 
Michel catalogus EK 3 ZuidEuropa 2012 (juni) 58,00 
Michel catalogus EK 4 ZuidoostEuropa 2012/2013 Ouli) 58,00 
Michel catalogus EK 5 NoordEuropa 2012/2013 (juli) 58,00 
Michel Duitsland speciaal deel 1 tot 1945, in kleur 76,00 
Michel Duitsland speciaal deel 2 na 1945, in kleur 76,00 
Michel catalogus Duitsland 2012/2013, in kleur (juli) 44,00 
Michel catalogus Vogels op zegels Europa 3e editie 2012 49,80 
Gibbons catalogus GrootBrittannië Concise 2012 (mei) 42,00 

,..„. »sten bij vi__. 
eboden catalogi l/m M) april 2012! 

M 
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http://postnl.nl/collectclub
http://www.safenederland.nl
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Samenstelling 
Konmkli|ke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Postbus 4034 3502 HA Utrecht 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 
fax 030 2800128 
Internet www knbfnl 
E maii knbf@knbfnl 

Schriftci jke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureaii 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitt«r 
VTJM Cocnert 
Telefoon 0168 472029 
E mail vcoenen@knbf nl 

Secretaris 
A G van den Br nk 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA utrecht 
Telefoon 030 6375200 
£ mail fvanäenbrink@knbf n( 

Pennirtgmeester 
S Tuin 
Telefoon 0598 626447 
E mail stuin@knbf ni 

Verenigingszaken 
Vicevoorzittcr B Mot 
Telefoon 0345 613002 
E mail bmoi@knbf nl 

Evenementen 
P Walraven 
Telefoon 033 4806816 
E mail pwatraven@knbf nl 

Algemene Zaken 
I RI Grettemann 
Telefoon 030 2894290 
E mail jgreitemann@knbf nl 

Fl latei istische Vorming 
en Jeugdzaken 
Sj Bangma 
Telefoon 0187 611542 
E mail sbangtna@knbf nl 

Communicatie 
) R Luinge 
Telefoon 0162 517101 
E mail rluinge@knbfnl 

Coördinator luryzaken 
A Haan 
D rk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045 5416245 
Email alberthaar)@homenl 

Webmaster KNBF site 
(www knbf nl) 
) Boon 
E mail webmaster@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
) j M Pieters 
Telefoon 071 5761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 7 
2312 SL Leiden 
E mail e kniese^planet nl 

Bondsbibliotheek 
B bl othecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023 5353624 
E mail ehrt weevers@itpcmail nl 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
374 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
£ ma I bibliotheek@knbfnl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdagen 
5 mei 6 oktober 
en 1 december 2012 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW van Beekum 
Keuriendmgcnsvp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
ze Stationsstraat 258 
27i8ACZoetermeer 
Telefoon 079 3611910 
E mail bonäskeuringsdienst@planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bi) het Bondsbureau 

RUIMT U WEL EENS OP? 

Waar we vrijwel allemaal 
een hekel aan hebben is 
opruimen En toch is het 
nodig om af en toe met 
deze klus te beginnen 
Regelmatig stofzuigen en 
ramen zemen vinden we 
allemaal doodgewoon 
Maar om eens met de stof
kam door onze albums, 
stockboeken en dozen te 
gaan' Nee, dat doen we 
met zo vaak Westellen 
het uit We komen er nog 
wel eens aan toe, want het 
heeft geen haast 
Maar goed, we gaan toch 
maar eens beginnen De 
albums met de verzame
lingen zien er goed uit Lo
gisch natuurlijk En dan nu 
de stockboeken en dozen 
Ki)k eens naar uw dub
bele zegels Waarschijnlijk 
heeft u heel veel dubbele 
zegels, waarvan de meeste 
uit oogpunt van mogelijke 
'opbrengst eigenlijk het 
met waard zijn bewaard te 
blijven En ruilen, zoals we 
vroeger deden, dat komt 
toch bijna niet meer voor' 
Wegdoen' Kijk of uw 
jeugdafdeling er iets aan 
heeft en anders schenk ze 
aan een goed doel Regel
matig worden postzegels 
gevraagd en zo komen ze 

toch nog op een goede 
plaats terecht Beschadig
de zegels of poststukken 
kunt u echt beter maar ge
lijk opruimen Daar heeft 
niemand wat aan Maar de 
overcomplete waardevolle 
zegels en poststukken' U 
kunt natuuri IJ k proberen 
uw dubbele zegels te 
verkopen via de rondzend
dienst van uw vereniging 
Bedenk daarbij wel, dat 
de meest simpele zegels 
al m de meeste verzame
lingen voorkomen en dus 
weinig kans op verkoop 
maken Goede zaken, 
dus de betere zegels, zijn 
eigenlijk altijd gevraagd, 
in rondzendingen maar 
ook bij veilingen 
Eigenlijk wordt ook veel te 
weinig gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid 
ruilmateriaal mee te 
nemen naar de vereni
gingsbijeenkomsten 
Meestal is de zaal al enige 
tijd voor het begin van de 
bijeenkomst geopend en 
zijn er voldoende collega 
verzamelaars die best eens 
willen zien wat u aan te 
bieden heeft En bedenkt 
uwel, het IS altijd nog 
beter een zegel goedkoop 
weg te doen dan dat u ze 
voor altijd houdt, omdat 
niemand ze wil In uw 
stockboeken hebben ze 
zeker geen (financiële) 
waarde Ga weer eens naar 
die gezellige verenigmgs
avondenof ruildagen U 
ontmoet veel gezellige 
verzamelaars en u kunt uw 
zegels wellicht kwijt 

WAT TE DOEN MET EEN NALATENSCHAP? 

We denken er wel eens 
aan, maar we schuiven het 
voor ons uit Wat gebeurt 
er als we onze verzameling 
vaarwel moeten zeggen 
wegens overlijden' In heel 
veel gevallen weten de 
nabestaanden geen raad 
met de albums met post
zegels, stockboeken vol 
series, blokjes, en velletjes, 
dozen vol met enveloppen 
en kaarten Wat moeten 
we daarmee' Als een fami
lielid of goede kennis ook 
verzamelt is het niet zo n 
groot probleem, of juist 
wel' Want het woordje 
waarde zal snel vallen 

Wat IS de waarde' Is dat 
familielid of die kennis wel 
eerlijk' Is het wellicht veel 
meer waard dan wordt 
gezegd' Problemen te 
over als niets is geregeld 
Daarom geven wij u hierbij 
enige tips waardoor vele 
problemen kunnen wor
den voorkomen 
Noteer waar uw verzame

ling zich bevindt In welke 
kasten en m welke laden' 
Ligt er wellicht iets m een 
banksafe' Of hebt u iets 
vei I ig weggeborgen' 
Maak een zo goed 
mogelijke inventaris van 
uw verzameling en wat 
u denkt dat het waard 
zou kunnen zijn En vooral 
ook wat u allemaal heeft 
albums, stockboeken, 
dozen, mappen 
Geef aan tot welke 
vertrouwenspersoon 
eventueel de nabestaan
den zich kunnen wenden 
voor informatie Of geeft u 
aan naar welk veilinghuis 
of welke postzegelhandel 
men het iaeste kan gaan 
Een lijst van vooral de dure 
stukken of series, laten we 
zeggen boven een waarde 
van € 100 in de verzame
ling biedt houvast Het 
liefst voorzien van foto's 
of scans met omschrijving 
van wat het is en welke 
waarde daarbij hoort vol

gens de catalogus of naar 
uw eigen eerlijke inzicht 
Adviseer de erfgenamen in 
ieder geval vast te stellen 
wat de werkelijke op
brengst zou kunnen zijn 
Daarna kan men besluiten 
om de verzameling wel of 
met van de hand te doen 
BIJ grote nalatenschappen 
kan een beëdigd filatelis
tisch taxateur m de arm 
worden genomen Soms 
worden verzamelingen uit 
piëteit jarenlang bewaard 
en dan blijkt na lange tijd 
dat de m geld uitgedrukte 
waarde zeer gering is 
Als u dit allemaal nog met 
gedaan heeft, doe het dan 
nu Het belangrijkste IS m 
een paar minuten geno
teerd Eventueel doet u de 
notities in een envelop met 
als opschrift Te openen 
bij overlijden Voorkom 
teleurstellingen of Ijdele 
hoop Uw nabestaanden 
zullen u dankbaar zijn 

POSTEX 2012 

De Postex te Apeldoorn zal 
dit jaar een categorie 1,2 
en 3 tentoonstelling wor
den Voor verzamelaars 
die tentoon willen stellen 
in categorie 1 heeft de 
KNBF de mogelijkheid ge
opend deel te nemen met 
inzending die m categorie 
2 voldoende punten heeft 
behaald Daarmee kunnen 
inzenders proberen een 
bekroning te behalen 
waarmee men gerechtigd 
IS internationaal deel te 
nemen Inzenders die 
al eerder in categorie i 
hebben deelgenomen en 
voldoende punten hebben 
behaald om internationaal 
deel te kunnen nemen, 
zullen daarom voorrang 
moeten verlenen aan an
deren die nog met zo ver 
zijn Postex 2012 IS er dus 
m de eerste plaats voor 
inzenders die willen door
stromen van categorie 2 
naar 1 en m categorie 1 die 
eventueel m de toekomst 
internationaal willen 
gaan deelnemen 
Omdat het aantal kaders 
op Postex beperkt is, 
kunnen uitsluitend leden 
van de gespecialiseerde 
verenigingen die tijdens 
de Postex een jubileum 
vieren, zich aanmelden 
voor categorie 3 
Aanmeldingsformul leren 
voor Postex 2012 kunnen 
worden aangevraagd 
bij de heer Ben Mol, 
Drossaardslaan 21,4143 
BD Leerdam, telefoon 
0345613002 Let uwel op, 
dat de uiterste datum van 
aanmelding 30 april 2012 
zal zijn 

De volgende gespeciali
seerde verenigingen zul
len dit jaar hun jubileum 
vieren op de Postex 
De Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie, De Filatelisti
sche Contactgroep Oost 
Europa, Vereniging 
voor Tsjechoslowakije
Filatelie, Gespecialiseerde 
Vereniging Iberia (Spanje/ 
Portugal), De Vliegende 
Hollander en Filatelisten
vereniging Duitsland 
Vanzelfsprekend zullen de 
gespecialiseerde vereni
gingen, die geen jubileum 
vieren op de Postex wor
den uitgenodigd om deel 
te nemen met een promo
tiestand op de komende 
Postex De uitnodigingen 
zullen binnenkort worden 
verstuurd 

Leen Louwerse 



ZIJN KRANTENBANDIES WEL OF GEEN POSTWAARDESTUKKEN? 

Een vraag die regelma
tig wordt gesteld Een 
krantenbandje IS een 
papierstrook die om 
een krant of tijdschrift 
wordt gewikkeld, waarna 
het als drukwerk kan 
worden verzonden In het 
begin had men vaak de 
gewoonte om twee stroken 
papier m kruisvorm over 
de krant te plakken Dit 
om te voorkomen, dat de 
krant bij het verzenden uit 
de wikkel zou glijden Dit 
soort wikkel wordt ook wel 
kruisband genoemd Ook 
werd wel een postzegel 
zodanig op een kranten-
bandje geplakt, dat deze 
half op het bandje en half 
op de krant zat, zodat 
de krant vast zat aan het 
bandje Bij ontvangst werd 
de wikkel vaak ruw van de 
krant verwijderd, zodat 
de postzegel werd ver
scheurd Krantenbandjes, 
waarbij een opgeplakte 
postzegel voor de franke-
rmg diende, behoren met 
tot de postwaardestukken 

Maar zijn in vele soorten 
verzamelingen best bruik
baar Bijvoorbeeld om het 
tarief te verklaren Voor 
nieuwsbladen bestond tot i 
maart 1931 een apart tarief, 
dat lager was dan dat voor 
drukwerk Vanaf 1 januari 
1871 was dat tarief Vi cent 
en dat bleef zo tot 1 maart 
1931 toen het nieuwsblad-
tarief werd afgeschaft 
Krantenbandjes werden 
door verschiIlende post
diensten te koop aange
boden aan de klanten 
Deze bandjes waren dan al 
voorzien van een opge
drukte frankeerwaarde, 
veelal in de vorm van een 
bestaande postzegel Dit 
soort bandjes behoort wel 
tot de postwaardestukken 
Zoals de bandjes van Dene
marken, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Groot-Brit-
tannie, Oostenrijk en Zwit
serland om enkele landen 
te noemen Zelfs kranten
bandjes met een opdruk 
met gewijzigde frankeer
waarde komen voor De 

postdienst m Nederland 
heeft geen krantenbandjes 
uitgegeven Is dat wellicht 
de reden dat er zo weinig 
belangstelling IS van 
verzamelaars? Maar dan 
IS dit toch een uitdaging 
om eens op zoek te gaan 
naar deze soort postwaar
destukken'? U kunt er een 
mooie verzameling van 
aanleggen' 
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STUDIEGROEP BRITANNIA 

De Studiegroep Britan
nia IS een vereniging voor 
verzamelaars van postze-

BRITAJVIVIA 
N E W S 

STUDIEGROEP 
BRITANNIA 

gels, postwaardestukken 
en postgeschiedenis van 
Engeland, zijn huidige en 
voormalige bezittingen en 
bezettingen, het Verenigd 
Koninkrijk, de Common
wealth, de Kanaaleilanden 
en Ierland Leden van 
Studiegroep Britannia 
treffen elkaar l ix per 
jaar op een zaterdag in 
Nieuwegein (bij Utrecht) 
Van de ruim 450 leden 
zijn daar doorgaans zo'n 
70aanwezig Naasteen 
(korte) Ledenvergadering 
IS de dag vooral bedoeld 
voor onderling contact 

IN MEMORIAM JAN VERAART 
Ons bereikte het bericht, 
dat de heer Jan Veraart 
op donderdag 16 februari 
2012 op 76-jarige leeftijd 
IS overleden De heer 
Veraart was jarenlang een 
bekende persoonlijkheid 
binnen onze hobby Hij 
was bestuurslid van de 
Stichting Emissie 1872 Over 
de emissie 1876 schreef hij 
een artikel Een honderd
jarige die nog steeds wat 
te bieden heeft Dit artikel 
verscheen m het Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie in 1976 Samen 
met de heren N Verhoeven 
enD Hille, RIS, Lambers 
wijdde hij een diepgaande 
studie aan de cijferzegels 
1876 en 1894 In Filatelie 

Informatief publiceerde 
hij m 199t een hoofdstuk 
Bronnen van bewijs Studie 
naar de ontstaansgeschie
denis van de postbewijsze-
gels en het postbewijsfor-
mulier Bij het afscheid van 
conservator A R Kamphuis 
van het toenmalige 
Postmuseum plaatste hij 
een artikel in de brochure 
Filatelie 1992 Postbewijzen 
2'/2 cent groen komen 
en gaan Met de heren A 
Dekker, R van den Heuvel 
en H Sandberg wash IJ 
samensteller van het 
Handboek Emissie 1872 
dat m 1999 IS verschenen 
In 1992 trad hij toe tot het 
Costerus Kapittel 
HIJ ruste in vrede 

Verder wordt een lezing of 
presentatie gehouden of 
er worden kaders met col
lecties en studies van leden 
tentoongesteld 
Verder kan men aan de 
leestafel recente Engelse fi-
latelistische lectuur inzien 
De Studiegroep Britannia 
heeft zelf een verenigings
blad, Britannia News, dat 
4x per jaar verschijnt Het 
blad bevat interessante ar
tikelen over het verzamel-
gebied, zodat ook zij die 
met geabonneerd zijn op 
de in Engeland uitgegeven 
filatelistische tijdschriften 
op de hoogte kunnen blij
ven van de vele aspecten 
van de Engelse filatelie 
Daarnaast staan in het blad 
onder andere bijdragen 
van eigen leden, kunnen 
vragen worden gesteld, en 
kunnen leden gratis een 
oproep in plaatsen voor 
vraag en aanbod 
Verder liggen boekjes uit 
de rondzending ter inzage 
waaruit gekocht kan wor
den De vereniging kent 
een uitgebreid rondzend-
verkeer, dat zoveel moge
lijk regionaal is ingedeeld 
Deelname IS mogelijk voor 
in Nederland woonachtige 
leden Per jaar ontvangt 
de deelnemer meerdere 
zendingen uit zijn gekozen 
gebieden De zendingen 
zijn toegespitst op een 
aantal verzamelgebieden 
zoals Engeland, de Ka
naaleilanden en Ierland en 
de Britse Kolomen, al dan 

met gespecialiseerd, de 
Machins en poststukken 
De kavels van de zaalvei-
ling en van de schriftelijke 
veiling liggen er ter inzage 
's Middags wordt een 
uitgebreide clubveiling 
gehouden van materiaal 
dat door de leden is inge
bracht 
Studiegroep Britannia 
IS jaarlijks op een aantal 
filatelistische beurzen en 

evenementen aanwezig 
met een promotiestand 
Wi It u meer weten over de 
Studiegroep Britannia' Kijk 
dan eens op de website 
van de Studiegroep www 
sgbritannianlof neem 
contact op met Studie
groep Britannia, de heer P 
Gimberg, Duivesteijnstraat 
16, 2272 AN Voorburg 
Telefoon 070-3860232 
E-mail gimberg(5)ziggo nl 

NIEUW BONDSTENTOONSTELLINGSREGLEMENT 

Mede m verband met ver
schillende wijzigingen 
m internationale reglemen
ten betreffende filatelisti-
sche tentoonstellingen is 
het Bondstentoonstellings-
reglement van 2007 her
zien Tevens is een aantal 
wijzigingen doorgevoerd 
met betrekking tot de 
organisatie van een filate-
listische tentoonstelling 
De belangrijkste wijzigin
gen zijn 
- de mogelijkheid voor een 

organisatie om onder be
paalde voorwaarden een 
categorie 3 + 2 + 1 tentoon
stelling te organiseren, 

- verlaging van het mini
mum aantal kaders dat 
als voorwaarde voor de 
organisatie geldt, 

- daaraan gekoppeld de 
gewijzigde subsidiebe
dragen die de organisato
ren kunnen ontvangen, en 

- het invoeren van de 
mogelijkheid tot het deel

nemen met een eenkade-
rinzending als beginner 
dan wel als niet-beginner 
Een beginner is een inzen
der die nog nooit eerder 
heeft deelgenomen aan 
een wedstrijdtentoonstel
ling Eenniet-begmner 
kan met een eenkade-
rinzending deelnemen 
die beslist met is uit te 
breiden tot een meerka-
derinzending 

Het nieuwe Bondstentoon-
stellmgsreglement 2012 is 
heden ingegaan 
De tekst van dit nieuwe 
reglement vindt u op 
www knbf nl/ onder 
"vademecum", rubriek 102 
Tentoonstellmgsreglemen-
ten In deze rubriek zijn 
onder meer ook opgeno
men de reglementen voor 
eenkaderinzendingen van 
respectievelijk beginners 
(102 04i5)en vanniet-
begmners (102 0415a) 



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

Australië 
Legendarische personen 
In het februarinummer 
schreef ik over de op 20 ja
nuari verschenen boekjes 
met voor de kunst, cultuur 
of nationaal erfgoed be
langrijke personen. De na
men van de betrokkenen 
worden altijd pas bekend 
op de dag van uitgifte. 
Dit jaar betrof het oud-
spelers van het Australi
sche voetbal, bestaande 
uit Aussi rules (lijkt 
enigszins op rugby), rugby 
league, rugby union en 
soccer ('ons' voetbal). De 
acht zegels (elk van 60c) 
hebben alle ook een eigen 
boekje van tien zegels. En 
voor de alleswiller zijn er 
dan ook nog acht cheque
books van elk twintig 
boekjes. Kosten $ 960.-
De serie ging ook nog 
vergezeld van een presti-
geboekje van fors formaat 
(15,5 bij 21 cm). Daarin 
bevinden zich veel uitleg 
en foto's van de sporten, 
plus velletjes met steeds 
elke zegel in een blok van 
vier. 

Boekwerk met alle zegels viermaal 
en volop tekst en foto's 

Watervogels 
In Australië leven zo'n 
28 soorten eenden. Tien 
daarvan zijn inheems. Op 
6 maart verscheen een vier 
waarden tellende serie 
postzegels met afbeeldin
gen van vier soorten: de 
Radjah-eend, de roze-oor 
eend, de Australische 
casarca eend en de gele 

' ~ fluiteend. De twee eerste 
I «̂  zegels, allebei van 60c, 
> - zijn ook in een boekje 
, « verkrijgbaar. Het bevat 
, < vijfmaal de twee zegels. 

Rising Sun embleem 
Een op 17 april te verschij
nen serie postzegels geeft 
vijf fasen in de evolutie 
van het Australische mili
taire embleem, de Rising 

Sun badge. Het embleem 
werd voor het eerst ge
dragen door de bataljons 
die begin 1902 deelnamen 
aan de Boerenoorlog in 
Zuid-Afrika. De vijf zegels 
zijn elk ook tweemaal ver
krijgbaar in een postzegel
boekje van $ 6.00. 

gelegenheid van 100 jaar 
republiek. De Xinhai Re
volutie maakte in 1911 een 
einde aan het keizerrijk. 
Het boekwerk bevat een 
uitklapbaar vel met zegels 
van China (6 yuan), China 
Hongkong (tweemaal 5 
dollar) en China Macau (10 
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60c 
Australia 

De vijf zegels met de emblemen 

Alderney 
100 Jaar Titanic 
Meer dan 1500 opvaren
den kwamen om tijdens 
de eerste reis van de 
Titanic, doordat deze op 
15 april 1912 een aanvaring 
met een ijsberg had. De 
tragedie van honderd jaar 
geleden wordt ook postaal 
volop herdacht dit jaar. Al
derney, een eiland dat tot 
de Bailiwick of Guernsey 
behoort, komt op 15 april 
met een postzegelserie 
van zes waarden waarop 
beelden van het schip en 
zijn interieur te zien zijn. 
De uitgifte wordt gecom
pleteerd met een prestige-
boekje met veel illustraties 
en informatie over het 
'bijna onzinkbare' schip. 
Het boekje bevat viermaal 
de serie en komt derhalve 
aan een prijs van £ 12,36. 

pataca). Het boekje kent 
maar één uitvoering, maar 
in de nummering op de 
achterzijde zit het verschil. 

aandacht besteed aan 
passagiersvervoer en goe-

ï. istMon, 
[W ; \ ! 

• 
1 
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Voorzijde van het Hevoiutieboek/e 

De boekjes met een A zijn 
bestemd voor China, die 
met B voor Hongkong en 
met C voor Macau. 

Finland 
Spoorwegen 150 jaar 

De zes zegels uan de Titanic serie van Alderney 

China 
1911-2011 
Naast de reguliere 
boekjes, die ook door de 
Chinese post genummerd 
zijn (het laatste was nr. 45 
jaar van de Draak), komen 
er ook soms gelegenheids-
boekjes. Enige tientallen 
zijn er bekend. Op 10 
oktober van het afgelo
pen jaar verscheen er een 
boekje met postzegels ter 

De Finse spoorwegen 
vieren dit jaar hun 150e 
verjaardag. In Finland is 
het nog een staatsbedrijf 
en zo'n verjaardag is dan 
natuurlijk een prima aan
leiding tot een serie post
zegels. De zelfklevende 
zegels beelden treinen af 
uit verschillende perioden: 
van de stoomlocomotief 
Ukkopekka tot de nieuwste 
trein, de Allegro. Er wordt 

derenvervoer, en ook hoe 
VR (VR = Valtionrautatiet) 
werkt in de verschillende 
seizoenen. 
De zegels zijn uitsluitend 
in boekjes verkrijgbaar. De 
zes zegels hebben de aan
duiding 'ie klas'(= 75c). De 
oplage bedraagt 500.000 
boekjes. Uitgiftedatum 
was 5 maart. 

Frankrijk 
Marianne 
Het meest gebruikte Franse 
postzegelboekje - met 
twaalf zegels voor binnen
landse briefpost (= 60c) -
kent sinds 27 februari zijn 
31e kaftvariant. Er wordt 
reclame gemaakt voor de 

eilandengroep Saint-
Pierre-et-Miquelon. Op de
zelfde datum volgde een 
boekje met reclame voor 
de Week van de Franse 
Taal en de Francophonie. 

IJsland 
Groene energie 
IJsland kwam op 22 maart 
met een tweetal postze
gelboekjes die aandacht 
besteden aan groene 
energie en producten van 
groene energie. Beide 
boekjes bevatten vier 
zegels: viermaal 97 kronen 
(voor binnenlandse post) 
en viermaal 175 kronen 
(post naar Europa). 

10 Timbres-poste ä 8,40 dh 
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Marokkaanse producten in koper 

Marokko 
Boelijes met zelfklevende 
zegels 
Men loopt er niet mee 
te koop in Marokko, met 
boekjes. Het is daarom dat 
ik nu pas kan melden dat 
er op 1 mei van het afge
lopen jaar een boekje ver
scheen met tien postzegels 
van 3.50 dh. De zegel is een 
waarde uit de permanente 
serie Mohammed VI. 
Korte tijd later, op 16 juni, 
verscheen een boekje met 
tien postzegels van lo dh. 

Dit meest verkochte Franse boekje i\ intussen al aan zijn 32ste herdruk 
(met steeds een andere reclame) toe 



Op de zegels staan met de 
hand vervaardigde kope
ren gebruiksvoorwerpen 
afgebeeld. 

Dit soort boekjes kent 
Marokko al bijna tien 
jaar. Het gaat dan steeds 
om boekjes in credit 
card formaat met tien 
zelfklevende zegels. 
Meestal met verschillende 
afbeeldingen, soms ook 
met tien dezelfde zegels 
(Mohammed VI). Omdat 
de post hier geen persbe
richten aan wijdt, is het 
wat lastig een compleet 
overzicht te verkrijgen. 
Ik doe hieronder een 
poging. 

01 jan 2003, 

01 jan 2003, 

01 jan 2005, 

01 jan 2005, 

14 mei 2007, 

14 mei 2007, 

17 mei 2008 

isdeczooS: 

01 jan 2009, 

Fontein Nejjarini, 
iox6.5odh 
Mohammed VI 
(traditionele 
kleding), 
iox2.5odh 
Klederdrachten, 
rox6.oodh 
Vogels, 
iox2.5odh 
Mohammed VI 
(traditioneel -
modern), 
iox2.5odh 
Mohammed VI 
(traditioneel -
modern), 
iox3.25dh 
Tapijten (klein), 
10X 7.80 dh 
Tapijten, 
iox7.8odh 
Mohammed VI 
(traditioneel), 
iox3.25dh 

juiijj2,50 <lj ̂  i i j j j j f j I j L 10 
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10 TimbresiKiste ä 2.50 dh 

Mohammed VI in traditionele en 
eigentijdse kleding m één boekje 

o6jul20io, Mohammed VI, 
iox3.25dh 

o6jui20io, Aardewerken, 
iox7.8odh 

01 mei 2011, Mohammed VI, 
iox3.5odh 

i6jun20ii, Handvaardig-
heidproducten in 
koper, 
iox8.4odh 

Een aantal van boven
genoemde boekjes kent 
herdrukken met een gewij
zigd jaartal op de zegels 
en/of een andere kaft-
tekst. Bijvoorbeeld boekje 
6 (2009) en 8 (2009). 

Nieuw-Zeeland 
Herdruk Queenstown 
Van het in 2010 versche
nen boekje met vijfmaal 
$1.90 Queenstown 
verscheen in febru
ari opnieuw een herdruk. 
Deze tweede herdruk is te 
herkennen aan de twee 
zwarte gestileerde kiwi's 
op de achterzijde. 

Het aan de rand van het Wakati-
pumeergelegen Queenstown, 
centrum van avontuurlijke 

sportvakanties 

Oostenrijk 
Permanente serie 'archi
tectuur' 
Sinds mei 2011 kent 
Oostenrijk een perma
nente serie postzegels 
met afbeeldingen van 
moderne architectuur. 
De veel gebruikte zegels 
zijn o.a. verkrijgbaar in 
'Briefmarken-Sets' (wij 
noemen ze hangboekjes) 
van vier of tien zegels. 
Na het verschijnen van de 
serie toonden de architec
ten zich niet zo gelukkig 
met het feit dat hun naam 
nergens vermeld werd. 
De post vond dat terecht 
en besloot herdrukken 
van deze zegels van de 
naam van de ontwerper 
te voorzien. Op 18 januari 
verschenen inmiddels de 
62c (Kunsthaus Graz), 
62c (Kunsthaus Bregenz), 
70c (Kunstmeusem Linz) 
en 170c (Schindler Chase 
House, Los Angeles). 
Tevens verscheen op 
deze datum een aanvul
lende waarde van 145c 

Xg7Post _ 6? ;80 

111311322323131 
4 STK. 1,70 EURO SELBST
KLEBENDE BRIEFMARKEN 

FUR SENDUNGEN (NS AUSLAND. 

MAK CENTER AT THE 
SCHINDLER HOUSE 
COS ANGELES 

170 

l:Jllt.-tiJ=».hlbfj:a=l:IJ;l 
Edition MAK Center 
at the Schindler House 
Los Angeles 

Rudolph M. Schindler 

met het Vrouwenmuseum 
te Hittisau. Deze laatste 
is, evenals de 162c en de 
170c, inmiddels ook in 
de Briefmarken-Sets ver
krijgbaar. Meerdere zullen 
ongetwijfeld volgen. 

Sondermarkensets 
Ik schreef hier al eerder 
over de Sondermarkensets 
oftewel Markentäschchen. 
Oostenrijk kent dit product 
sinds mei 2011. Ze lijken 
veel op boekjes, maar 
de zegels bevinden zich 
in een plastic zakje in de 
kaft. De uitvoering heeft 
veel overeenkomsten met 
de hierboven genoemde 
(hang)boekjes met ar
chitectuurzegels. Het las
tige is dat de post ze niet 
aankondigt en evenmin 
uitlevert, je moet dus zelf 
kantoren langs! 
Begin dit jaar kwamen 
er drie bij. Op 10 janu
ari met viermaal 70c ter 
gelegenheid van de 210e 
geboortedatum van de 
ingenieur Carl Ritter von 
Ghega (bekend door de 
eerste bergspoorlijn, de 
Summeringsbahn), op 12 
januari met viermaal 62c 

' P o s t AUVJMD 

280 

Icr.1?l.1d:UlM;K?i7a 

ÖSTERREICH 

210. Geburtstag 
Carl Ritter von Qhega 

Railverbinding over het Kalte Ritte 
viaduct 

150 jaar Alpenvereniging 
en 17 januari met viermaal 
62C50|aarS-Bahn in 
Wenen. 

Kroatië 
Valentijnsdag 
Net als vorig jaar kwam 
Kroatië wederom met een 
boekje waarin zich speci
ale zegels voor Valentijns
dag bevinden: viermaal 
3.10k (=€0.41) plus acht 
labels. Op de zegels staat 
een gestileerd hart op een 
achtergrond van vinger
afdrukken. Er zijn 120.000 
boekjes vervaardigd. 

rechtvaardigheid. Ook 
deze zegels zijn vervaar
digd in een vouwboekje 
van twintig stuks ($ 9.00). 
Daarnaast is er een ATM-
boekje voor automaten 
verkrijgbaar. Dat bevat 
achttien zegels. 
Er is ook nog sprake 
van twee verschillende 

; J 
; Valentinovo 

lAÉÉÉU hÉÉÉÉÉÉÉtttÉAlÉMhiMÉi 
De zegel in het Kroatische Valentijnsdagboekje 

Verenigde Staten 
Bonsaiboekje 
Sinds 23 januari zijn er 
nieuwe for ever zegels 
verkrijgbaar. Nu zijn in 
de Verenigde Staten alle 
ooit uitgegeven zegels al 
'forever' geldig, maar dit 
betreft zegels die eeuwig 
geldig blijven voor het 
normale binnenlandse 
brieftarief. Op dit moment 
is dat 45c. 
Het gaat om vijf zegels met 
afbeeldingen van Bonsai 
boompjes: Sierra Juniper, 
Black Pine, Azalea, Trident 
Maple en Banyan. De zelf
klevende zegels zijn ook 
verkrijgbaar in boekjes 
van twintig stuks. 

[Bonsai (japans = plant in een pot) 

Vier vlaggen 
Nieuwe for ever zegels 
volgden op 22 februari. 
Er zijn vier verschillende 
vlagzegels. Ze wapperen 
voor onafhankelijkheid, 
vrijheid, gelijkheiden 

drukkerijen: APU (Ashon-
Potter)en SSP(Sennett 
Security Products). Bij de 
cilindernummers is het 
onderscheid zichtbaar. 

^ justice ; 
£OR£Vf1ï g' 

De vier vlaggen 



POST DOORZENDEN EN 
AANHOUDEN IN FRANKRIJK (2) 

EDWIN VOERMAN, ROTTERDAM 

Gebruikte formulieren en 
enveloppen 
Voor het verzoek aan de posterijen 
om de post door te sturen werd 
het kaartformulier 755 A of B (afb. 
6) gebruikt. Voor het doorsturen 
van de post m verzamelenvelop
pen werd aan particulieren de 
enveloppe 717 ter beschikking 
gesteld, terwijl de dienst zelf 
gebruik maakte van envelop 717 
B. Tenslotte is er nog sprake van 
envelop 177 ter die diende voor 
het doorsturen van de post aan 
een^roep geadresseerden zoals 
bijvoorbeeld de opvarenden van 
een schip. 

Tot 18 maart 1996 waren er twee 
soorten kaartformuiieren in 
omloop in een verschillende kleur. 
Het kaartformulier voor het tijde
lijk doorzenden van de post voor 
een maximumperiode van een 
jaar (No 755 A) is beige of geel
bruin en het formulier voor het 
definitief dooriendex) van de post 
eveneens met een maximum van 
een jaar (No 755 B) is groen. Op 18 
maart 1996 werden de oude kaart
formuiieren 755 buiten gebruik 
gesteld en ging men over op een 
nieuw formulier. Het abonnement 

Post wordt soms doorgestuurd. Dat lean noodzakelijk 

zijn, omdat de afzender een onjuist adres heeft gebruikt 

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

omdat geadresseerden tijdelijk verhuizen (vakantie) of 
definitief van woonplaats veranderen. Aanhouden van 

post is altijd tijdelijk. 

op het doorsturen van de post, 
dat vanaf 1 oktober 1966 mogelijk 
is, wordt geadministreerd op een 
kaartformulier No 756. 
Hoewel de formulieren aan de 
hand waarvan aan de posterijen 
het verzoek werd gedaan om de 
post door te sturen alle genum
merd zijn 755 A of B, zijn er wel 
degelijk verschillen. De eerste 
generatie formulieren van 1965 
(afb. 7) waren in eerste instan
tie bedoeld om via de post aan 
het kantoor van uitvoering te 
worden verzonden en hebben 
een afmeting van 10,5 x 15,7 cm. 
De voorzijde is liggend en de 
achterzijde staand. Dit eerste type 

komen we tegen tot m 1972, maar 
na 1966 neemt het gebruik ervan 
al merkbaar af. 
De tweede generatie formulieren 
kwam op de markt in 1966 en was 
veel meer bedoeld om je hiermee 
aan de balie te vervoegen, 
hoewel toezending via de post of 
eenvoudigweg in de brievenbus 
werpen ook was toegestaan. Deze 
nieuwe generatie formulieren 
kent een apart kader voor het 
opplakken van de postzegels ter 
kwijting van het verschuldigde 
recht. De afmeting van deze 
generatie kaartformuiieren is 10,5 
x 14,7 cm en de tekst is aan beide 
zijden staand afgedrukt. Op deze 

formulieren is het embleem van 
de Franse Posterijen afgedrukt 
(een gestileerde vogel) (afb. 8). 
Vanaf 1970 verscheen de derde 
generatie kaartformuiieren die 
dezelfde afmeting heeft als de 
vorige. Dit keer is er een waar
schuwing op de kaart afgedrukt 
om het verzoek tot doorzenden of 
aanhouden van de post tenmin
ste vier dagen van te voren in te 
leveren. Het postembleem is bij 
deze kaarten verdwenen (afb. 9A, 
9B). Vanaf 1976 kennen de kaart
formuiieren 755 een meegedrukt 
ontvangstbewijs dat na invulling 
van het gehele formulier werd 
losgescheurd en aan de cliënt 
werd overhandigd (afb. 10). Vanaf 
1980 kwam de vierde generatie 
kaartformuiieren aan het loket 
en werd de waarschuwing om 
de opdrachten vier dagen van 
te voren in te leveren ook op de 
achterzijde van het formulier 
afgedrukt in rood en enkele jaren 
later aangevuld met de medede
ling dat de opdrachtgever zich 
moet kunnen legitimeren (afb. 11). 
Rond 1990 verschenen er kaarten 
waarop de naam, adres en 
woonplaatsgegevens en de ver
langde periode van doorzenden 

6. Aditerzijde van 
een tweede generatie 

liaartformulier 7SS 
B (om de post defi

nitief door te sturen 
gedurende een jaar). 

De kaart is volgens 
het tarief van 13 

januari 1969 correct 
gefrankeerd met 12 

francs 'Caravelle' en 
'Mystére 20' (Maury Lp 
40 en 42) In de ruimte 

gereserveerd voor de 
posterijen is de stempel 

'trouvé d la botte' 
afgedrukt wat erop 
duidt dat de kaart 

voorgefrankeerd in de 
brievenbus van het 

kantoor is geworpen 

i ^ padxa^j ia ajniu. | 
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8. Voorzijde van een 
tweede generatie 

kaartformulier voor 
het definitief doorzen

den van de post met 
het embleem van de 

Franse posterijen m de 
kopregel 

Ï !1!5L1 ORDRE DE RÉEXPÉDITIOM 

Numero ^^ ordre 

(changement d'adresse DÉFINITIF)  " ^ 

Num<^ro de COJrnee 
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POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

ORDRE DE REEXPEDITiON 
(changement d'adresse TEMPORAIRE) N' ' de t ou rnee i 

7. Achterzijde van 
de eerste generatie 
kaartformulieren 
755 A om de post tij
delijk door te sturen 
gedurende maxi
maal drie maanden. 
De kaart is volgens 
het tarief van i 
mei 196} correct 
gefrankeerd met s 
francs 'Caravelle' 
(Maury Lp 40). 

VOIR AU VERSO 

lusqu'a 

FAIRE SUIVRE ■ 

D 
/'odrcssc aaprks : 

of aanhouden van de verzoeker 
middels een voorgedrukt etiket 
door de posterijen is aangebracht 
(afb. 12). Het daadwerkelijk door
zenden van de post geschiedde 
middels het aanbrengen van een 
plaketiketje met het nieuwe adres 
over het oude adres heen (afb. 13). 
De nieuwe adresgegevens werden 
met behulp van een computer 
aangebracht en de plaketiketjes 
werden in serie bedrukt (afb. 14). 

Tarieven 
Onderstaande tarieftabellen ge
ven een goed inzicht in de tarief
structuur van het doorsturen en 
aanhouden van post sinds deze 
dienst betalend werd in 1965. Ook 
laten de tabellen goed zien welke 
tariefcriteria werden gehanteerd, 
want die veranderden in de loop 
der tijd nog wel eens. 

Vanaf 1995 worden de tarieven 
voor post doorsturen en aanhou
den niet meer afgedrukt op de 
tarieftabelletjes die ter beschik
king van het publiek worden ge
steld. Tariefwijzigingen zijn vanaf 
die datum dan ook wat lastiger te 
volgen. Het belangrijkste effect 
van de tariefverandering van 
7 juni 1999 was dat er opnieuw 

onderscheid werd gemaakt naar 
tijdsduur van de overeenkomst 
met de posterijen voor het 
doorsturen of aanhouden van de 
post (tijdelijk of definitief), maar 
volgens een andere indeling dan 
voorheen. Bovendien loopt vanaf 
deze datum de tarifering voor 
post aanhouden niet meer paral
lel aan die van post doorsturen 
en voor doorsturen naar het 
buitenland gelden ook nieuwe 
criteria. Hoewel er in 1999 nog 
in Franse francs werd gerekend 
is de periode 7 juni 1999 tot de 
invoering van de euro op 1 janu
ari 2002 toch opgenomen in de 
laatste tabel vanwege de nieuwe 
tariefindeling die in juni 1999 is 
afgesproken en die nog steeds 
van kracht is. Voor de overgang 
naar de euro moesten de Fransen 
hun tarieven delen door een 
factor 6,56 (afgerond). 
Voor het tijdelijk doorsturen van 
post geldt met ingang van 7 juni 
1999 een minimum van 15 dagen. 
Het laagste tarief geldt dus voor 
15 dagen tot 1 maand. 
Dit is nieuw. Voorheen was het 
mogelijk om de post ook minder 
dan gedurende 15 dagen te laten 
doorsturen. 

Tarief van 1 mei 1965 tot 4 januari 1971 
(Franse francs) 

Repu de M., 
Nom : . . 
Prénom : 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÓT D'UN 

ORDRE DE RÉEXPÉDITION TEMPORAIRE 
l\4»e;MttfftT) 

K1..«.(..(....Ö 1 

• Résarvó au Service 

la somme de. iC/Q..i...S^ F pour la réex

pédition de son courrier durant la période 

du ..^^...A'L.'.^. fa.^ Visadel' 

" u^:^A-au 
Indus 

Visaäe t'agent 

(1) Rayer ies mentions inutiles 

10. Ontvangstbewijs voorde inlevering van het tijdelijk doorsturen van de post in 1976. 

Verzamelen 
Hierboven zagen we al dat de 
gebruikte formulieren op zichzelf 
niet bijster interessant zijn. Uiter
aard zijn er kleine onderlinge ver
schillen waaronder kleurnuances 
en aangepaste tekst, maar grosso 
modo zijn er maar een beperkt 
aantal formulieren in omloop 
geweest. De aantrekkelijkheid van 
een met postzegels volgeplakt 
kaartformulier 755 zit hem in het 
handzame briefkaartformaat en 
de stijfheid van het gebruikte 
karton. Dit maakt dat deze stuk
ken in elke verzameling goed 
hanteerbaar zijn. De generatie 
formulieren die na 18 maart 1996 
in gebruik is genomen (afb. 3), is 
minder interessant vanwege het 
slappe papier en het feit dat de 
postzegels aan de achterzijde van 
het formulier zijn geplakt waar 
verder niet zoveel te zien is. 

Postbeambten hebben de 
aanvragen tot het doorsturen en 
aanhouden van post jarenlang 
gebruikt als middel om hun 
overtollige postzegels kwijt te 
raken. Wat dat betreft leken de 
postkantoren destijds, net als 
nu, ook al op echte winkels met 
'winkeldochters' waar men vanaf 
moest zien te komen. Van som
mige emissies was nu eenmaal 
meer in huis dan er vraag naar 
was. Bovendien moet het tempo 
waarmee de Franse posterijen 
postzegels uitgeven de bestaande 
voorraad voortdurend 'belegen' 
hebben gemaakt. Na een tarief
verandering kon de vraag naar 
een eerst veelgevraagd zegel ook 
ineens inzakken en dreigde de 
voorraad onverkocht te blijven. 

Datum Periode tot 
3 maanden 
post doorsturen 

Periode 3 
maanden tot 
een jaar en 
definitief 

e, doorsturen ^ S 

Jaarabonnement 
post doorsturen 

Post aanhouden 
maximaal 
een maand 

Mllaiii ■ ' 'HirÄff iMff 

{Voor t mei 1965 
1 mei 1965 
• oktober 1966 
13 januari 1969 

Gratis 
5 
5 
6 

Gratis 
10 
10 
12 

n.v.t. 
n.v.t. 
2 0 

25 

Gratis 
5 
5 
6 

'WÊ 

Dit soort zegels kon dan mooi op 
deze kaarten worden weggeplakt 
(afb. 17). Het wegplakken 'om 
ervan af te komen' is dan ook de 
reden dat we zoveel kaartformu
lieren zien die zijn volgeplakt met 
een veelvoud van lagere waarden, 
terwijl één of enkele hogere waar
den meer voor de hand hadden 
gelegen. 
Een en ander betekent overigens 
niet dat de dikwijls spectaculaire 
frankeringen met veelvouden van 
zegels een filatelistisch karak
ter dragen. Het is allesbehalve 
maakwerk! Daarmee zijn deze 
gezegelde formulieren juist bij
zonder aantrekkelijk en verzamel
waardig. 

Verzamelen op tarief is een 
aantrekkelijke optie, maar ook het 
integreren van deze formulieren 
in een reguliere postzegelverza
meling behoort tot de mogelijk
heden. Zeker wanneer het gaat 
om de reguliere langlopende 
emissies die altijd in meervouden 
op deze formulieren worden aan
getroffen (afb. 18,18A). Tenslotte 
zijn de kaarten ook heel geschikt 
voor thematici. Kijkt u maar eens 
naar de kaart gefrankeerd met 
o.a. vijf zegels 'Phare de Cor
douan' en stelt u zich eens voor 
dat u 'vuurtorens' als onderwerp 
heeft. Hoeveel vuurtoren wilt 
u hebben? (afb. 19). De voor 
deze vorm van dienstverlening 
gebruikte formulieren vormen 
tevens een mooie gelegenheid om 
de hoge waarden van Frankrijk 
echt gebruikt op stuk te pakken 
te krijgen. Het zijn met name 
de luchtpostzegels die de hoge 
waarden van de Franse emissies 
vertegenwoordigen, maar echt 
gebruikt volgens tarief zie je 
deze zegels zelden op luchtpost
brieven. Daarvoor is het gebruik 
te specifiek en dus te beperkt. 
In een aantal gevallen zijn deze 
hoge waarden ook niet voor een 
specifiek doel uitgegeven, maar 
als aanvullingswaarde (^com
plément d'affrar)chissemer)t'). 
Het te betalen bedrag voor het 
doorsturen of aanhouden van 
post is dermate hoog, dat de hoge 
luchtpostwaarden hier mooi op 
weggeplakt konden worden al of 
niet als enkelfrankering. De vol
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..J**.N.rtißirÄ:.. 

signature 

Sur ) i nouvelle adrcsse «Iapr4j : X. S^ïsf f ivr t* : . 
(en fn^uMiHe* d' imprimwl«) 

.Vj...V«i!iv.... ...iJi.MM«)w.. 

Emplacement réserve au Service 

! ƒ 

DANS VOTRE INTÉRÊT 

OÉPOSEZ VOS ORDRES 4 JOURS 

RÉEXPÉDITION DES CORRESPONDANCj 
acq^ltMe au U n « t a x » e«t due p o u r chaque o r d r e e t d o l t C t n 

m o m e n t d u dApfi t d« l ' o r d r « . 
Un ordre ne peuc concarner qua U r iaxpédIi>oi du courrier parvenitnc ä 

un« taula adrotta, lur una laute autra adreite at pandanc una laula periode. 
A CGI condit ion*, un mCmo ordre peuc t'appliquer au courrier de pkt ïeurs 

parionna* habicani entemble (membroi d'une mime familie, domcscique). 
Le» ordres pcuvcnt tere d ipo ie t au {uichet, adretsés tout enveloppe au 

Rccevcur du buroau datgarvant te domicile du d«niindeur ou remii au prépoié. 
Dam ce* deux darn ian cis. t l i do<vent i i r e rev£tus de timbrei-pastc d'une 
valcur écale k la laxe ou accompaenés d'un chique po»al ou bancaire de mfime 
mon cant. 

Les t i tu la i r«! d'un campte courant poital doivcnt prévemr direccemenc leur 
centre de chiquas de leur chan|emant d'adrcste au moyan d'une formule 
ip ic la l« CH 755 mlsa i leur dupoi i t iof l dans coui iet bureaux de potte. 

D u r e « m a x i t n a l e de r é c x p é d l t i o n : I an . 
Courr ier adretsi primit ivemant potte rettanta : 3 mois. 
Courr ier adretsi k un domicile et r i exp id ié poste r 

locality - 3 mols. 
dans ta mCme 

rOM AU VEMO 

$.9 A en 9 B. Voor- en achterzijde van de derde generatie kaartformulieren 755 B. Het logo van de Franse posterijen is verdwenen en er is 
een ruimte gecreëerd om het publiek erop te attenderen dat opdrachten voor het doorsturen van de post het beste vier dagen van tevoren 
kunnen worden ingeleverd. Het formulier is correct gefrankeerd met een zegel van 20 francs 'Mermoz L Exupéry' volgens het tarief van 4 

januari 1971 (Maury Lp 44) voor het definitief doorzenden van de post in een gemeente van meer dan 20.000 inwoners. Duidelijk is te zien dat 
inlevering van het verzoek (en betaling) en de aanmaak van het dossier met op dezelfde dag hebben plaats gevonden (6 en 7 december). 

ORDRE DE RÈEXPÊOITION DÈFINiTIF 
DANS VOTRE INTEfin 0EP0SE2 VOS ORORES UNE SEMAINE A LAVANCE 

LE DEPOSANT DËVRA SE MUNin D'UNE PIECE D'IDENTITÉ 

RBSERVe AU SERV/Ce 
P'emier j Numero d ordre Numero de tournee 

9ö09i© 

12. Voorzijde van een vierde generatie kaartformulier jss B voor het 
definitief doorzenden van de post waarbij de n.a.w. gegevens van 
de opdrachtgever en de periode waarvoor de opdracht is gegeven 
(6 juli 1990 tot 31 juli 1991) middels een plaketiket met logo van de 
posterijen op het formulier zijn aangebracht 

5M^m/MWv 
□emier jout 

J B domande la réexpWition de mon courrier, conformément aux Indications 
figurant cideesous et je declare avoir pris conneissence des prescriptions r6gle 
mentaires reppelies au verso. 

LA RË£XPÉDITION DES TÉLÉGRAMME8 PAR LA VOIE ÈLECTRIOUE NEST PAS ADMI5E 

FAIRE S U I V R E 

.partird. o ^ mRRs \ J 5 ö o 
le courrier parvenant é ledrsBse suivanie (enmajuacuiesd imprimenel 

N" 755 B nflüRF nF Rffxpfnmnisi jitFiMTif 
LAPOSTEJr B514 QLOOOOll 0 6 / 0 7 / 9 0 
9 0 0 0 3 1 6 D QP 3 1 / 0 7 / 9 1 
DRUBEC 
14130 DRUBEC 
Mme TERNON COLETTE 
VERFÄILLIE COLETTE 
RES L'ARC 212 BT 3 
87 RUE D'HEROUVILLE 
14000 CAEN 

LA RÉEXPÈDITION DES T E U G R A M M E S PAR LA VQIE ELECTRIQUE N'EST PAS AOMISE 

FAIRE S U I V R E 

(on majuscules djmpfimeiiel 

£i.ü£Rfc.. 

CS>Pü:H.vfc.ü. . 

Signature 
a part» du Q  7 /<• 

te cour/ier paivenant d I adresse suivante <en ma 

sur Is nouvelte adresse oaprès (eomaiuacutestfimprimone) 

iJ 
I I f j i n i i t36i I I I I 
liiVajQifi H/g^irTftf/: I I I I I I I 

//. Voorzijde van een vierde generatie kaartformulier /s; B voor 
het definitief doorzenden van de post waarbij het advies om de 

opdrachten vier dagen van te voren in te dienen is aangevuld met de 
mededeling dat de aanvrager zich moet kunnen legitimeren. 

Lj2jillLJ_L_jßi 
i_j2Ä_i_jijiLULi 

Code postal 

TRESORfHE PBINCIPAIE 

d B V A N D C E U V R E 

H f l t e l d e V i l l e  B P 7 0 

3 , R u e d e P a r m e 

5 4 5 0 0 V A N D O E U V R E 

Aanwijzingen dat dit niet de be
doeling was, vormen de l<lachten 
in l<ringen van vooraanstaande 
filatelisten, voordat de formulie
ren op de markt verschenen, dat 
deze interessante stukken aan 
verzamelaars onthouden werden 
omdat de posterijen ze vasthiel
den. Een tweede aanwijzing dat 
de formulieren oorspronkelijk 
niet voor het publiek bestemd 
waren, valt af te leiden uit het feit 
dat veel formulieren dermate zijn 
volgeplakt met postzegels dat van 
de tekst nauwelijks nog een letter 
valt te lezen. Een dergelijk volge
plakt formulier kan niet voor het 
publiek bedoeld zijn, tenzij je er 
steeds uitsluitend voor het lezen 
van de tekst een blanco exem
plaar bij levert. En dat is natuurlijk 
onzin. Het is altijd de bedoeling 
van de posterijen geweest deze 
gezegelde formulieren na een 
periode van kantoorarchivering 
te vernietigen. Er is geen besluit 
van hogerhand bekend dat op 
dit voornemen terugkomt. Toch 
zijn deze formulieren op zeker 
moment in grote aantallen op de 
markt gekomen. Ofwel is men op 
de kantoren zelf tot het inzicht 
geraakt dat het onwenselijk was 
ze uiteindelijk te vernietigen ofwel 
zijn ze ontvreemd op de plek waar 
ze zouden moeten worden vernie
tigd. Deze laatste veronderstelling 
is de meest waarschijnlijke, maar 
zeker weten doen we het niet. Het 
bovenstaande heeft betrekking 
op de kaartformulieren 755. De 

'Slfts et t«*omiTHiT' 

gens tarief gebruikte enkelfranke
ringen van de hoge waarden zijn 
in de minderheid, maar ze komen 
wel degelijk voor en u mag ze dan 
ook wat hoger waarderen (afb. 7, 
9, zo, 2i). Soms treffen we op het 
formulier 755 twee maal dezelfde 
zegel aan maar met een afwij
kende Stempeldatum. Dit duidt op 
het vernieuwen van de opdracht. 

Toeslag en portzegels worden 
ook wel aangetroffen op deze 
formulieren, maar zijn beduidend 
zeldzamer. 

Oorspronkelijk was het niet de 
bedoeling dat de met postzegels 
volgeplakte formulieren voor het 
doorsturen van post in handen 
van het publiek zouden komen. 

En cas de chanflement 
déf ini l i f de domici le, 

prière de ranvover 
S t'expédrteur 

13 Voorbeeld van een doorgezonden brief uit 1985 waarvan het adres middels een plaketiketje 
is gewijzigd. Dit soort etiketjes gebruikte de post sinds 1968. 



i6 Achterzijde van een 
vierde generatie kaart

formulier 755 B om de 
post definitief door te 
sturen correct gefran 

keerd met 110 francs 
middels twee zegels 

'Dewoitine 338 (Maury 
Lp 60) en een zegel 
'Marianne de Briat 

(Maury 2627) volgens 
het eenheidstarief van 

Sjuli 1993 

Emplacement réserve au Service 
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9J strwn Bilt 
tforóte 

0EP0SC2 VOS OflDRES UNE SEMAiNE A l AVANCE 

20 Achterzijde van 
een derde generatie 

kaartformulier 755 A 
om de post tijdelijk 

door te sturen naar een 
gemeente met minder 
dan 20 000 inwoners 

correct gefrankeerd met 
10 francs volgens het 

tarief van 4 januari 1971 
(Maury Lp 47) 

DANS VOTRE INTÉRÉT 
DÉPOSEZ VOS ORDRES 4 JOURS A L'AVANCE 

R f t X P É D I T I O N D E S C O R R E S P O N D A N C E S 

Un« tax« « t dum povr chaqua ori f ra at do l t «t ra acquittAa au 
m a m a n t du dap4t da t 'o rdra 

Un ordra na pout concarnar qua I t riexpéditlon du courriar parvantntt 
vn» taula adraua lur una laula autra idratia at pendant una laula par oda 

A cat cond l lont un intme ordre paut ■ tpptiquar l u courriar da plul iaun 
partonnat htb tant ensamblo (membrai d una mima familie domaitlqua) 

Lat ordrat pauvani I t r« dapotéi au luichat adran i i tout anvaloppo au 
(tacavaur du buraau dtttarvant la dom cila du damandaur ou ramli tu p r i p o i i 
Oani c*t daux dernlert c t i It do vant ètrt ravacut da t mbrai potta d unm 
vtlaur éiÜB i la uan ou iccompafnés d un cheque pottel ou btnca ra da meme 
(nonttnt 

D i i t M maalt t ista da rdaxpddit io« 1 an 
Courriar tdraaié primU vamanc potte r 
Courrlcr adrat t i i un domicile et réaxpidi i B ^ f e ^ y s ^ r ^ J ^ e n i la mSnia 

local 

// len mooi voorbeeld 
van het wegplakken 

van overbodig geworden 
zegels IS deze kaart voor 

het tijdelijk doorsturen 
van de post gedateerd lo 
januari 1969 gefrankeerd 

met tien zegels Vire'a 
60 centimes Dit zegel 

uitgegeven in 1967 (Maury 
i}oo) was oorspronkelijk 

bedoeld om een enkel 
voudige brief naar het 

buitenland te frankeren 
Toen op 12 januari 1969 dit 

buitenland tariefsteeg 
naar /o centimes verloor 
het 'Vire zegel zijn directe 

bruikbaarheid en kon 
het grote wegplakken op 

het kaartformulier 73; 
beginnen 

19 Achterzijde van een 
derde generatie kaartfor
mulier 7S5 B om de post 
definitief door te sturen 
gedurende een jaar naar 
een gemeente met meer 
dan 20 000 inwoners 
(RueilMalmaison) o a 
gefrankeerd met een zegel 
'Liberte de Oandon' (Maury 
2190), een automaatstrook 
en vijf zegels 'Phare de 
Cordovan (Maury 2326) 
De kaart zou met in 
totaal 46 francs volgens 
het tarief van 2 juli 1984 
correct gefrankeerd zijn 
indien RueilMalmaison 
een gemeente met minder 
dan 20 000 inwoners zou 
zijn geweest Maar dat is 
met het geval, dus was 
er volgens het tarief 74 
francs verschuldigd en 
leverde deze vergissing 
van de postbeambte de 
aanvrager een voordeeltje 
van 28 francs op 

Emplacement réserve su Service 

G{ 
DANS VOTBE INTÉRÊT 

DÊPQSEZ VOS ORDRES 4 JOURS OUVRABLES A L'AVANCE 

RÉEXPÉDtTKW DES CORRESPONDANCE5 
U M ttw Mt (hw pour ehuiiue ordre e 

dirontra. 
Un ordra n« peut conc«rner <^e Is rAexpéd tlon du couiner parvenent I urM aeule 

■drWM cur une taule auire adfesse at pendant une seule période 
A Des ooncfii lyvs un mIma ordre peut e applkiuer au courher de pluweura pertonnee 

habitani anaemtile (mombres cfune méme itrtaWe domeatiqua) 
Lea t>fdr«s pBuveni ètre deposes au gutchet edreaséa »oua enveloppe au Racewaur 

du buraau dostarvant Ie dome Ie du damertdeur ou ramis au pr4po«4 Dana ce> deux 
demlers cae te dotvent étre revStuG de ilmbraaposta d'une vsleur égala A la laxe ou 
sccornpsgnAa d un cMqus poata uu banta re de meme montant 

Las titula res d un compte Lourant postal do vent prtvenir directement laur cantfa 
de chècpJBS de leur changement d'adresie au moyan dune formule apicala CH 755 
miae ä leur d spoa non Jana toijs les bureaux de poste 

Lat peraonnes qui ont déposA unu ou des procuratKina donrent »n damandar la tino
cation OU etransfen. 

Duri* nundmale da ré«9MWan 1 an. 
Coumar adresei pnm tlvement poaie rasiante 
Coumar adreasA A un domcike at rtexpAcDA poata rattanta dane I 

locairt* 

21 Achterzijde van 
een derde generatie 
kaartformulier 755 B 
om de post definitief 
door te sturen gedu
rende een jaar naar 
een gemeente met 
minder dan 20 000 
inwoners correct 
gefrankeerd met 50 
francs volgens het 
tarief van t augustus 
1987 (Maury Lp 60) 



Tarief van 4 januari 1971 tot 7 juni 1999 
(Franse francs) 

Datum Minder dan 
20 .000 
inwoners 

4januarii97i 
t6 september 1974 
2 augustus 1976 
15 mei 1978 
15 ol<toben979 
1 augustus 1980 
1 september 1981 
i)unii982 

'^^^i 
ïjöiiiö 

1 juni 1983 Ü H ^ H I 
2 juli 1984 
1 augustus 1985 
1 augustus 1987 
1 augustus 1988 
11 januari 1990 
19 augustus 199t 
10 augustus 1992 
5julii993 
7 juni 1999 

to 
16 
20 
25 

Hi^^Mi 
3'.70 
36 1 
41 

|44 1 
46 

mmm^a 50 
50 
85 
90 
100 
110 
Zie volgende 

Meer dan 
20 .000 
inwoners 

20 
32 
35 
40 
44 
50,60 
58 
66 
71 
74 
77 
80 
85 
85 
90 
100 
110 
tabel 

14, Een stukje van een rol met 
pkketiketjes om te bedrukken 
met het nieuwe adres van 
de opdrachtgever Smds 1968 
zijn verschillende modellen 
in omloop geweest Hier zien 
we model 1970 Dit soort 
etiketjes wordt nog altijd 
door de posterijen gebruikt en 
met alleen om een gewijzigd 
adres aan te brengen Ze 
worden ook gebruikt voor 
korte mededelingen aan de 
geadresseerde zoals door ons 
m slechte staat aangetroffen 
en opnieuw verpakt of iets 
dergelijks 

Jaarabonnement 
post doorsturen 

40 
70 
90 
110 
t20 
138 

i i r 158 
178 
192 
200 
209 
220 
230 
240 
300 
310 
330 

De tarieven gelden maximaal een jaar voor 
post doorsturen en maximaal een maand 
voor post aanhouden Voor post aanhouden 
geldt hetzelfde inwonerscriterium als voor 
post doorsturen en hetzelfde tarief Vanaf 
11 januari 1990 komt het onderscheid naar 
aantal inwoners te vervallen en is er nog 
slechts sprake van een eenheidstarief van 
85 francs (afb 15) Het hoogste tarief m 
franse francs wordt bereikt op s juh 1993 
(110 francs) Dit tarief blijft geldig tot na de 
invoering van de euro (afb 16) 

Emplacement réserve au Service 
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Dans votre INTÉRËT 

r i 
Timbre 

M « 

L_ J 
da 1 ordre 

DÉPOSEZ VOS ORDRES 4 JOURS è l'AVANCE 

R £ E X P £ D I T I 0 N DE8 CORRESPONDANCES 

r chaqu* onlr« e l dolt Mr* acqiiiMè« « H momenl Una t ax * est du« n 
du tfèpAt <l* I ordre 

Un ordre ne peut concerner que l i rdexpéditlon du eourrler parvenant è una 
•eula ■draiaa aur una teute autre adraaaa et pendant una aeule pArtoda 

A ce« conditions un mime eidre peut ■ appllquar au eourrler de plualeur» 
personnet habitant ensemble (membres dune mdme tsmllle domestlque) 

La« ordre* peuvent tu« déposAS au gu chel adr '~~ au 
Recaveur du bureau desssrvant Ie domtclle du demand 
Dans cat deux dernlers cas ils do vent «ra revttus de t i zp 
4gale I la laxe ou accompagnds d un chAque postal ou b '̂>^ 

Lea titülalrea d un compte courant postal dolvent 
centra de chftouee de leur cnancement d adrease au mo> 
CH 7SS mise h leur disposition dans lous les bureeui d*, 

Dure* maulmale da réaxpWIt lon i 
Courrler adressé prinifl vemant poste reatarrte 9 mote 
(Jourr nr iflretti ^ r ifcrr, I. n />> i i 1* . 

IS Achterzijde van een 
derde generatie kaartfor 
muller 755 B om de post 
definitief door te sturen 
gedurende een jaar cor
rect gefrankeerd met 85 
francs volgens het nieuwe 
eenheidstarief van n 
januari 1990 met zes zegels 
Liberte de Oandon van 10 

francs en een exemplaar 
van 5 francs (MauryiijS 
en 2195) 

formulieren van het grotere model 
die na 18 maart 1996 m gebruik 
zijn genomen (afb 3), komen we 
wat minder tegen Op het Franse 
postzegelblog valt te lezen dat er 
van tijd tot tijd blijkbaar indivi
duele kantoorarchieven worden 
geruimd waarbij opvalt dat deze 
formulieren al na drie jaar na de 
afloopdatum van de contracten 
op de bekende Parijse postze
gelmarkt aan de Carre Marigny 
verschijnen Nu deze formulieren 
eenmaal in aantallen op de markt 
Zijn verschenen, is hun waarde 
overigens snel gedaald Momen
teel zijn ze te koop voor prijzen 
die variëren van drie tot maximaal 
vijftien euro al naar gelang het 
belang dat ze voor verzamelaars 
vertegenwoordigen Brieven
handelaren en internet zijn de 
aangewezen kanalen om deze 
aansprekende en interessante 
stukken m handen te krijgen 

Bronnen 
Voor de samenstelling van dit arti
kel IS naast eigen speurwerk 
o a gebruik gemaakt van eerder 

verschenen publicaties m het me
dedelingenblad van de Revue de 
l'Academie de Philatelie (Documents 
Phi latei iques) en van de Revue Fran

Tarief van 7 juni 1999 tot 1 oictober 2011 
(Franse francs/euro's) 

faise de Marcophilie et d'Histoire 
Postale (Feuilles Marcophiles) 

Datum Aantal maanden 7 juni 1999 1 januari 2002 
Franse francs euro's/FF 

2007 
euro's 

1 oictober 2011 
euro's 

Binnenland *"* ' 
Tijdelijk doorsturen 
Tijdelijk doorsturen 
Tijdelijk doorsturen 
Tijdelijk doorsturen 
Definitief doorsturen 
Definitief doorsturen 
Post aanhouden 
Abonnement 

' '^•■Bfcff lai t^ i t . ^^au. '  j 
1 110 
2 tot 6 --"••-> ^2cr 
Per 1 extra 20 

6 

2 
12 220 

»tffr j> sfitüi 

16,77 (FF 110) 
18,29 (FF 120) 
3,05 (FF 20) 

» ^ 
18,29 (FF 120) 

l X 
12,20 (FF 8 0 ) 
33,54 (FF 220) 

•6'r«.W«ttBj 
20 
22 

40 
22 
40 
18 

9BH 
21 

̂ 5 
41 
23 
41 
19 
53 

^MMMfe 

^^^^H 
■WHHÉ 

Buitenland 
Tijdelijk doorsturen 
Tijdelijk doorsturen 
Tijdelijk doorsturen 
Tijdelijk doorsturen 
Definitief doorsturen 
Definitief doorsturen 

Per 3 
Pen 
6 
1 2 « 
6 
izfli 

liiMBHifMi 

* ^ t o 

■■■■MMi 

27,50 (FF 180) 
x 
55 (FF 360) 

m 

.liMjUg. 

27,5 
55 
100 
55 
100 

MiliiiAiii^MiliillW 

27,5 < 
55 
100 
55 ________ 
too ^miipiiii 



Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 0555217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 0765139001 

Den Haaq 
Valkenbospleln 1 
T 0703615384 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 0402122297 

Enschede 
Haaksbergerstraat 133 

T 0534342447 

Groningen 
Verlengde Hereweq 1 

T 0505255441 

Haarlem 
Schoterweg 82 

T 0235266096 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 0582169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 0243239128 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

■ f 0104803001 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 0302731740 

iHoofdkantoor: , 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
■ 0186571366 

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

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

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

Goudwisselkantoor 
. 25 jaar ervaring in goud, zilver en munten 
. een deskundige en vri jbl i ivende taxat ie 
. contante betaling of indien gewenst per bank 

. discrete ruimte voor de taxat ie 
. inmiddels twaalf vestigingen in heel Neder

Den Haag ^ 
• Utrecht 

Rotterdam 
• 

0 Klaaswaal 

Breda # 

Apeldoorn 

^ Nijmeqeh 

Enschede 

c goudwisselkantoor 
www.goudwlsselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t /m zaterdag 
van 9.30 17.00 uur 

http://www.goudwlsselkantoor.nl


BOEKEN PLANK 

NIEUWE PUBLICATIE OVER SURINAME 

Op de jubileumbijeen
komst van Po & Po, op 8 
december 2011, werd het 
langverwachte boek "Post-
historie van het Rijksdeel 
Suriname 1650-1975, deel 
1" gepresenteerd, van de 
auteurs W.K. Erfmann en 
E.B. Stuut. De presentatie 
zou plaatsvinden door de 
heer Peter Storm van Leeu
wen, maar die kon helaas 
niet persoonlijk aanwezig 
zijn. Zijn rede werd door 
een bestuurslid van Po & 
Po uitgesproken en luidde 
als volgt: 
"In onze filatelistische 
bibliotheek staan al veel 
informatieve boeken en 
artikelen over Neder
land en zijn voormalige 
overzeese rijksdelen. En 
toch ontbreekt daar
aan iets, namelijk een 
werkelijk goed gedocu
menteerde beschrijving 
van de postgeschiedenis 
van Suriname. Natuurlijk, 
Riddell heeft veel gege
vens verzameld in zijn in 
1970 verschenen "Suri
name. A Postal History". 
Maar de gegevens zijn 
nogal rommelig gepresen
teerd, althans, dat is mijn 
persoonlijke mening. Echt 
jammer vind ik dat veel 
toegankelijke authentieke 
bronnen onbenut zijn 
gebleven. Dat was een 
gemiste kans. 
Deze leemte in onze ken
nis over Suriname Is nu 
opgevuld. Wat een wer
kelijk fantastisch boek 
over de posthistorie van 
Suriname vanaf 1650 tot 
aan de onafhankelijkheid 
in 1975 hebber) Willem 
Erfmann en Egbert Stuut 
geschreven. Alle denkbare 
en beschikbare bronnen 
zijn voor de beschrijving 
aangewend. Zij hebben 
zo hun filatelistische ex
pertise met ons gedeeld in 
een lijvig en rijkelijk geïl
lustreerd boek van maar 
liefst 436 pagina's. En dit 
boek Is nota bene pas het 

eerste van twee delen. 
In het voorwoord staat 
dat beide auteurs geen 
schrijvers zijn maar goed
willende amateurs, die de 
postale geschiedenis zo 
compleet mogelijk hebben 
willen beschrijven. Dank 
spreken zij uit aan met 
name de mede-filatelisten 
Kamper en Rummens. Zij 
hebben In de beginperiode 
van dit jarenlange project 
veel gegevens verzameld 
en op bronnenlocaties 
gewezen. 
Alleen al het doorbla
deren van het boek en 
het bekijken van de 
talrijke illustraties is een 
aangename en leerzame 
tijdsbesteding. Maar al 
gauw wil je gaan lezen 
en je verdiepen in de vele 
onderwerpen. Hoeveel dat 
er wel niet zijn laat de 
Inhoudsopgave ons zien. 
Zeer verkort weergegeven 
hebben de auteurs een 
indeling van de postale 
ontwikkelingen gemaakt 
in tijdsperioden, name
lijk de voorfllatellstlsche 
periode, de jaren van 
1873 tot en met 1910, die 
van 1911 tot en met 1945 
en van 1946 tot en met 
1975- Daarin komen alle 
denkbare onderwerpen 
aan bod, zoals post-
tarieven, poststempels, 
de koloniale spoorweg, 
postcensuur en luchtpost, 
om er maar eens een paar 
te noemen. 
Gemakshalve zeg Ik altijd 
dat ruim 90% van alle 
poststempels van Para
maribo is. Toen ik in 1998 
voor een medisch project 
een tijdje m Suriname 
verbleef heb ik ook veel 
rondgerelsd. Ik kwam 
in zeer kleine plaatsjes 
waarvan Ik me toen 
afvroeg waarom zij ooit 
m de Nederlandse tijd 
een postkantoor hebben 
gehad. Ook rivieren ben ik 
overgestoken waar voor
heen rivierbootdiensten 

aan boord een postlnstel-
lingen hadden. 
Wat een el dorado zijn 
de poststempels. De 
verscheidenheid aan 
stempeltypen is enorm. 
Merkwaardig heb ik 
het altijd gevonden dat 
Suriname geen grootrond-
stempels heeft gebruikt. 
Waarom wel In Neder
land, Nederlands-Indië en 
elk van de zes eilanden 
van de Nederlandse Antil
len en niet In Suriname? 
Talrijke stempels zijn 
zeldzaam, en van meer
dere gevonden afstempe-
llngen zijn zelfs maar een 
paar exemplaren bekend. 
Dat geldt niet alleen voor 
oudere stempels, zoals 
Dam. Zoekt u bijvoorbeeld 
maar eens naar het open-
balkstempel met kruisje 
in de onderrand van het 
kantoor Groningen, dat 
bekend is van juni 1955 
tot eind februari 1957. Een 
brief met een dergelijk 
stempel moeten we nog 
steeds tegenkomen. 
We mogen niet te gering
schattend doen over de 
stempels van Paramaribo. 
Legt u maar eens een 
collectie aan van alle 
beschreven poststem
pels. Dat is een ware 
uitdaging! Reken er maar 
op dat u niet snel kunt 
zeggen dat uw collectie 
Paramaribo compleet is. 
Ik verwacht dat de 
belangstelling voor 
Suriname als verzamel-
gebied een flinke impuls 
zal krijgen. Het prachtige 
boek zal liefhebbers van 
postgeschiedenis, die een 
nieuw verzamelgebled 
zoeken, of een bestaand 
verzamelgebled willen 
uitbreiden, op veel ideeën 
kunnen brengen. U kunt 
heel Suriname gaan ver
zamelen, maar ook deel
gebieden ervan. Denkt u 
bijvoorbeeld maar eens 
aan een gespecialiseerde 
collectie poststukken 
met censuurstroken en 
censuurstempels. Heel 
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aantrekkelijk is een col
lectie aanleggen van post 
afkomstig van of gericht 
aan plantages, met al die 
prachtige, tot de verbeel
ding sprekende namen. 
Hebben de auteurs nu 
werkelijk alles uitputtend 
behandeld? Ja, daarvan 
ben ik overtuigd, en zeker 
gezien de hoofdstukken 
en elf bijlagen die we nog 
gepresenteerd krijgen in 
deel 2, dat volgend jaar 
zal verschijnen. We kijken 
er reikhalzend naar uit. 
Blijft er dan niets te 
wensen over? Ik geloof 
het niet, of het zou een 
zeldzaamheidswaarde-
ring moeten zijn van de 
stempels die bedoeld zijn 
voor het afstempelen van 
postwaarden. De auteurs 
hebben bij de vele stem
pels aangegeven hoeveel 
ervan bekend zijn en 
dat geeft natuurlijk ook 
genoeg Informatie. Toch 
kunnen we nieuwsgierig 
zijn naar de waarde van 
bijvoorbeeld het vler-
kantstempel van Boven 
Para op een poststuk en 
losse zegel. Veel verza
melaars, veilinghouders 
en handelaren hebben 
behoefte aan een richtlijn. 
Geen gemuggenzift nu. 

want we zijn heel blij met 
deze waardevolle uit
gave van Po 6. Po. Willem 
Erfmann en Egbert Stuut 
hebben een levenswerk 
voltooid waarvoor we 
allemaal diepe bewonde
ring mogen hebben. Dit 
boek hoort thuis in iedere 
serieuze filatelistische 
bibliotheek en het moet 
gebruikt worden. 
Willem en Egbert, jullie 
mogen oprecht trots 
zijn op dit meesterwerk. 
Chapeau!" 

Erfmann, W.K., en E.B. 
Stuut: Posthistorie van het 
Rijksdeel Suriname 1650-
1975, deel 1. Formaat A4, 
hardcover, 436 pagina's, 
geheel m kleur. I 
SBN 978-90-71650-27-7. 
Uitgegeven door de Ne
derlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars, 2011. 
Prijs (exclusief porto) 
Leden € 40, met-leden 
€70. Inlichtingen: 
h.kolnerOplanet.nl 

Peter Storm van Leeuwen 

voor postzegelcatalogi naar www.collectura.com 
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IN HOUTEN 

INGANG - UITGANG 

De organisatie is door de vele 
aanvragen voor deelname inmid
dels uitgeweken naar een grotere 
zaal van maar liefst 3.500 m2. 
De zaal die volledig volgeboekt 
zal zijn biedt nu ruimte aan bijna 
120 standhouders die samen 700 
meter aan tafels vullen. 

Aanbod Filatelie 
Bijna 70 standhouders zorgen 
voor een enorm aanbod voor 
filatelisten in de ruimste zin van 
het woord. Postzegels, brieven en 
poststukken, partijen, kilowaar 
en toebehoren zijn allen in ruime 
mate aanwezig. Er zijn zelfs 
standhouders die de "nieuwe" 
verzamelaars van de persoonlijke 
postzegels kunnen bedienen. 
Wellicht opvallend voor postze
gelverzamelaars is de deelname 
van de Koninklijke Nederlandse 
Munt (KNM), waar de eerste 
Nederlandse postzegels (1852) 
werden gedrukt. In Houten zal de 
KNM zich presenteren met een ge-
wildverzamelobject, de zilveren 
postzegels. 
In samenwerking met PostNL wor
den deze replica's met behulp van 
de nieuwste technieken gemaakt. 
KNM ontving eerder dergelijke 
opdrachten van Bpost, Royal Mail 
(UK), La Poste (Frankrijk) en Cor-
reos (Spanje). Voor de Verenigde 
Arabische Emiraten zijn zelfs 
postzegels in goud en platina 
vervaardigd. 

Op zaterdag 12 mei wo rdtinde Expo Houten de derde 

editie van deze internationale combinatiebeurs voor 

filatelie en numismatiek (mur iten) georganiseerd. 

Eerder bleek dat de combinatie van postzegels en 

munten interessant is voor verzamelaars. 

Deelnemers Filatelie: 
69 Advantage 
56 AixPhl la(D) 
13 Albers 

50 Van Ast 
92 Van den Berg 
89 Bos 
72 Breebaart 
83 Brinkman 
41 Brugman 
96 Van der Burg 
18 Catawiki (promo) 
88 Classic Europe Phil. 
81 't Crayenest 
15 Van Deursen 
43 Van Dongen 
67 Drievliet 
50 Dutchstamp 2 0 0 0 
87 Eastern Europe Phil. 
42 Van den Eist 
31 Feddema 

101 Filafair (promo) 
06 Franzen 
22 Geertzen 
39 Van Haarlem 
65 Den Hertog 

112 
30 
)04 
113 
59 
55 
54 
93 
94 

103 

05 
35 
34 
09 
97 
07 
114 
79 
Ol 
61 
28 
46 
95 
47 
08 

Van den Heuvel (B) 
Hillebrand 
Hofman 
Hofstee 
Hollander 
Hollandfila (promo) 
Interphila 
Jacobs 
Ten Kate 
Kautz 
KDF 
Kers 
Klein 
KNM 
Kramer 
Lemke 
Linden Philatelie (D) 
Van Lingen 
De Man - Lindner 
Marzstamps 
MPO Veilingen 
NISjA 
De Pender 
Pietersma Filatelie 
PMCE 

102 
45 
84 
78 
'7 

80 
71 

66 
68 
44 
23 
62 
16 

t05 
63 
29 
64 
«4 

Postex (promo) 
Poveia 
PzH 1840 
Rommers 
Van Rossem (B) 
Smits Philately 
Stadiander 
Stamps DNS 
Stamps For You 
Terwostamps 
Tietz (D) 
Van Veen 
Vergossen 
Verhagen 
Versteyne 
De Voorschotense 
Vos 
Van Zuuk 

De Expo Houten (Meidoorn
kade 24,3992AE) is eenvoudig 
bereikbaar met eigen vervoer via 
de A27 (Afrit 29) met volop gratis 
parkeergelegenheid. Via buslijn 
47 kan men pal voor de deur 
uit- en instappen. Zaal geopend 
09.30 -16.00 uur en de entree 
bedraagt € 4 (incl. beursgids met 
zaa indeling). 

LET OP: gratis entree op vertoon 
van de nieuwe KNBF Bondspas. 

Contact organisatie 
WB Evenementen: 
Tel: 
vla\ 

050-5033926 ('s avonds) of 
vebsite 

www.wbevenementen.eu 
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FRANSE ZWERFBRIEF 
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MET HERHAAL 

Het postale verhaal 
De brief is op zijn route door vele 
handen gegaan en dat is te zien. 
Wanneer alle postale stempels en 
andere gegevens stuk voor stuk 
op papier zijn gedetermineerd en 
in chronologische volgorde zijn 
gezet, dan ontstaat langzaam een 
beeld van wat er gebeurd is. Het 
poststuk illustreert hoe nauwge
zet de posterijen destijds werkten 
met een aangetekende brief. En 
hoe men zijn best deed zo'n brief 
de juiste bestemming te laten 
bereiken. De brief is meermalen 
aangeboden aan de geadres
seerde, vervolgens teruggestuurd 
naar de afzender die de brief of 
niet kwam afhalen, of met kon af
halen omdat hij al vertrokken was 
naar een andere bestemming, in 
dit geval Nederland. Uiteindelijk 
is de brief daar aangekomen. 
Gefrankeerd met 2 franc 15 centi
mes werd de brief op 16 augustus 
1938 om 11.30 verzonden van 
Hendaye naar Biarritz, waar hij 
dezelfde dag werd afgestempeld 
om 17.00 uur. Het datumstempel 
staat viermaal op de voorzijde 
van de envelop. 
De geadresseerde is meermalen 
niet thuis aangetroffen, de dikke 
blauwe aantekening en doorha
ling van het adres op de voorzijde 
maken duidelijk dat de brief ook 
bij een 'laatste aanbieding' niet 
is afgeleverd. Het stempel "retour 
naar de zender 1354" op de ach
terzijde is waarschijnlijk m Biarritz 
aangebracht. De postale aanwij
zingen zijn vaak afgekort en niet 
goed leesbaar. Op de achterzijde 
staat in groot rechtop handschrift: 
"afwezig eerste (afgekort)"plus 
paraaf alsmede "afwezig, laatste 
aanbieding plus paraaf", dat 
is dus door dezelfde beambte 
gedaan. Verder is er nog te lezen 
in schuinschrift "niet afgehaald, 
bewaarperiode op het station is 
afgelopen". Er staat behalve het 
aankomststempel geen Biar-
ritzstempel op het stuk. Het is niet 
duidelijk waar de bewaarperiode 
op het station afgelopen was, in 
Biarritz of - na terugzending - m 
Hendaye. Op de achterzijde staat 
ook in lichtblauwe inkt de aan
tekening "(onleesbaar) instantie 
loket" plus een paraaf. 
Op de achterzijde staat het 
aankomststempel "Hendaye 

OLAV PETRI, ZEIST 
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Zwerfbrieven zijn interessante puzzels die soms 
een heel verhaal opleveren. Al enige tijd heb ik een 

Frans poststuk dat indruk op me maakte om twee 

redenen. Enerzijds staat het vol kantoorstempels,^ 
doorhalingen, handgeschreven postale aanwijzingen, 

parafen en dienststempels. Anderzijds rees het 

vermoeden dat de brief iets te maken had met de 
Spaanse Burgeroorlog. 

1 1 'O'k} 
4 september 1938" naast het 
"retour zender 1354. In Hen
daye is men gaan zoeken naar 
het adres van de afzender. De 
gebruikte enveloppe is van het 
hotel Imatz - te zien half onder 
de postzegels - en de afzender 
schreef zijn naam achterop, dus 
aan te nemen is dat de enveloppe 
in het hotel is aangeboden. In 
Biarritz of in Hendaye heeft een 

postbeambte op de voorzijde 
de naam van dit hotel nog eens 
opgeschreven naast tweemaal het 
stempel "retour zender 473". In 
zo'n hotel weet men doorgaans of 
iemand nog daar verblijft en de 
brief is voorzien (voorzijde) van 
de keurige aantekening in inkt 
"zie nieuw adres van de afzen
der op de achterzijde". Dat "zie 
achterzijde" is in inkt geschreven 

in hetzelfde handschrift waarmee 
op de achterzijde staat: "laatste 
aanbieding 20/9/38,08.30". Deze 
handmatige aantekening heeft 
een lijn lopend naar de naam van 
'de afzender, waarbij met dezelfde 
inkt "afzender" boven de naam is 
geschreven. 
Het tweede stempel "retour 
zender 473" zou verklaard kun
nen worden doordat na mis
lukte aflevering in het hotel een 
nieuwe actie nodig was, namelijk -,. 
doorzending naar een andere .'-j^ 
verbl ijfplaats van de zender. 
Uiteindelijk heeft de enveloppe 
van de postbeambte de nieuwe 
adressering gekregen, aange
bracht onder de afzender, name
lijk "Drierbergen Hollande" plus 
enkele strepen in rood potlood die 
de afzender extra markeren en die 
de laatste postale aanwijzing van 
20 september (laatste aanbi 
20 september 1938) doorhalen 
Tevens is m rood potlood het num 
mer 114 voor en achter op de enve
loppe aangebracht. Mogelijk een 
registratienummer wegens het 
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doorzenden van de brief naar een 
door de posterijen aangebracht 
adres. De spelfout Drierbergen 
is wellicht geïnspireerd door de 
Duitse plaatsnaam Trier. 
De brief is op 21 september 1938 
aangekomen in Driebergen, om 
18.00 uur en heeft daar de zender 
hoogstwaarschijnlijk bereikt. Dat 
de post in die tijd voor snel ver
voer zorgde, IS bekend. Ook het 
eindpunt van de brief is bekend, 
want de familie Van Vollenhoven 
woonde op het fraaie landgoed 
Sparrendaal en ontving daar vele 
belangrijke persoonlijkheden, 
zoals Herbert Hoover. 

Het niet-postale verhaal 
Wanneer je het jaartal bekijkt, 
1938, en de plaats van verzending, 
Hendaye, de grensplaats met 
Spanje, dan denk je onwillekeurig 
aan de Spaanse Burgeroorlog. 
Sinds augustus 1937 was het noor
delijk deel van Spanje waaronder 
Baskenland in handen van Franco 
gevallen. Hendaye was de meest 
nabije grensplaats in Frankrijk, 

tevens Baskisch. Een brief uit Hen
daye naar de badplaats Biarritz 
kan een gewone persoonlijke of 
zakenbrief zijn. Het gebruik van 
een hotelenveloppe doet denken 
aan een reiziger die uit Spanje is 
aangekomen. Als afzender staat 
er uitsluitend Van Vollenhoven op 
de achterzijde. De geadresseerde 
is iemand die je in een mondaine 
badplaats in hotel Plaza verwacht, 
een hertogin met een Spaanse 
naam. Mogelijk een gefortuneer
de vluchtelinge? 
Het internet bood uitkomst. De 
naam Van Vollenhoven levert een 
aantal boeiende gegevens die 
duidelijk maken dat er inderdaad 
een link is tussen de brief en de 
roerige tijden. 
M.W.R van Vollenhoven was een 
diplomaat die in Brussel tijdens 
de Duitse bezetting van 1914-1918 
werkzaam bleef. De eigenlijke 
ambassadeur van Nederland 
in Brussel was met de Belgische 
regering in 1914 uit Brussel weg
gegaan. Van Vollenhoven pakte 
in Brussel fors aan, deed veel hu

manitair werk voor de Belgische 
bevolking via allerlei comités, 
o.a. met de Amerikaan Hoover. 
In november 1918 berichtte hij 
Den Haag dat Keizer Wilhelm II 
naar Limburg zou komen. Hij 
kreeg hoge onderscheidingen en 
in België zijn straten naar hem 
genoemd. Na de eerste Wereld
oorlog werd hij van alle kanten 
gehuldigd en bleef verder actief 
als diplomaat. Van 1919 tot 1921 
was hij gevolmachtigd minister in 
Madrid. Hij trouwde in 1921 prinses 
Maria Christina van Bourbon, 
dochtervan de hertog van Dureal. 
Helaas heb ik de naam van de 
geadresseerde, "De Lerma", niet 
bij de lange serie namen en titels 
van deze prinses terug kunnen 
vinden, dus de geadresseerde 
was niet zijn vrouw. Zijn vrouw 
gebruikte volgens een internet
bron de naam Van Vollenhoven. 
Ze woonden afwisselend m 
Driebergen en Spanje en andere 
landen. Toen in de zomer van 1936 
de Burgeroorlog uitbrak, bevond 
hij zich met zijn zieke vrouw In 

Madrid. Overal werd gemoord en 
geplunderd en de troepen van 
Franco, aan wiens kant hij stond, 
konden de stad niet innemen. Alle 
diplomaten waren in de zomer 
gewoontegetrouw in San Sebas
tian en uiteindelijk heeft Van Vol
lenhoven nog de leiding gehad 
van pogingen om buitenlanders 
in Madrid een veilig onderko
men te verschaffen. Zelf kon hij 
uiteindelijk per trein en Brits 
oorlogsschip het land verlaten, 
een avontuurlijke reis die je zelf 
liever niet meemaakt. Zijn memoi
res gaan voorbij aan wat hij in de 
jaren van de Burgeroorlog nog 
deed voor Spaanse relaties. Dus of 
hij in de zomer van 1938 gewoon
tegetrouw in de buurt van Spanje 
vertoefde of dat hij vanuit Spanje 
acties ondernam ten bate van 
vluchtelingen, familie, ontheem
den, weet ik niet. 
Over 'een' hertogin van Le
rma vind ik alleen, dat zij na de 
burgeroorlog een deel van haar 
paleis tot luxe appartementen 
heeft laten ombouwen. 



(EIGEN)AARDIGHEDEN 
VAN CIJFERS EN GETALLEN 

JOHN BEENEN, HOORN 

Tellen en getalstelsels 
(i.Tunesia, 1984; 2. Nicaragua, 
1971) Tellen is waarschijnlijk al zo 
oud als het als het schrift. In het 
begin, toen er nog weinig te tellen 
viel, telde men slechts tot twee, 
"ééntweeveel". Daarna begon 
men met het tellen tot vijf en tien 
op de vingers. Dat tellen is al heel 
oud en werd ontwikkeld ver voor 
onze jaartelling. Dat noemt men 
het rekenen in het vijf of tiental
lig stelsel. Het is logisch dat in 
sommige plaatsen ook de tenen 
werden meegeteld, zodat het 
twintigtallig stelsel hier en daar 
werd gebruikt. Dit twintigtallig 
stelsel is soms nu nog zichtbaar, 
zoals in het Frans waar 80 wordt 
aangeduid als vier maal 20 (qua
tre vingts) en bij het Engels 'score' 
(20tal). 
(3. USA, twaalf, 185760, YV14) 
Daarnaast kennen wij het 12tal
lig stelsel, waarbij men telt tot 
12. Hiervoor zijn dus twee extra 
tekens nodig. Het twaalftallig 
stelsel kennen wij nog steeds uit 
de verdeling van onze wijzerplaat, 
de maanden in het jaar, het dozijn 
(12 stuks) en het gros (12x12 stuks). 
Ook in de Engelse verdeling van 
maten en geldstukken komt dit 

Als we spreken over cijfers en getallen moeten we 

wel weten wat we hiermee bedoelen. 'Cijfers' zijn de 
getallen één tot en met negen, 'getallen' zijn alle andere 

combinaties van cijfers. Een speciaal geval is nul, waar 

we nog op terugkomen. 

twaalftallig stelsel voor (12 inches 
= 1 foot, 12 pence = 1 shilling). 
Overigens zou ook voor ons het 
12tallig stelsel vermoedelijk veel 
handiger zijn geweest als het 
10tallig stelsel, omdat 12 door 
veel cijfers gedeeld kan worden: 
2,3,4.6. 
Sinds de Middeleeuwen gebrui
ken wij de zogenaamde Arabische 
cijfers. Deze zijn hoogstwaar
schijnlijk ontleend aan de Hindoes 
in India, die ze op hun beurt 
hadden van de Chinezen. De Ara
bische cijfers bereikten Bagdad 
in de 8e eeuw n.Chr. en werden 
vermoedelijk omstreeks 1100 in 
CentraalEuropa ingevoerd onder 
de naam Algarism of Algarithm, 
inmiddels bekend als 'Algoritme', 
een woord in gebruik om een 
eindige reeks instructies aan te 

geven meestal voor dataverwer
king of berekeningen. 
(^. GuineeBissau, AlKharlzml) 
Het woord werd ingevoerd 
door de Arabische wiskundige 
AlKharizmi (±780850) of Al
Chowarizmi of AlChwarazmi, die 
in omstreeks 850 een boek over 
algebra schreef, waarin hij het 
gebruik van getallen uitlegde. 
Hoewel hij veel nieuwe ideeën 
aan deze wetenschap toevoegde, 
maakte hij ook gebruik van 
eerder door de Indiërs en nog 
eerder door de Chinezen ontwik
kelde kennis. 

(5. CCCP, Indiase Satelliet Ary
abhata, 1976, Yv 4299) Van de 
Indiërs is de wiskundige Arya
bhata (475±55o) van belang, 
wiens naam wij kennen uit een 
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Indiase satelliet, die naar hem 
genoemd is. 
Voor de ontwikkeling van de 
algebra zijn ook van belang, de 
Pers Omar Khayyam (10481122), 
de Engelsman Francis Bacon (1561
1626) en de Schot )ohn Napier, 
die aan de basis stond van de 
logaritme. Over wat logaritmen 
zijn, zullen we het hier maar niet 
hebben, dat laat ik graag aan 
gespecialiseerde docenten over, 
maar feit is dat zij tot in onze 
dagen werden gebruikt, totdat 
de elektronische rekenmachines 
en de computer hen overbodig 
maakten. Ook de beroemde Isaac 
Newton (16431727) heeft zich 
met enkele vormen van algebra 
bezig gehouden. Een eeuw later 
kwam Charles Babbage (1792
1871) er achter dat algebraïsche 
berekeningen gemechaniseerd 
zouden kunnen worden. Zonder 
hier verder op in te gaan leverden 
verder een belangrijke bijdrage 
aan de rekenkunde de Duitser Carl 
Friedrich Gauss (17771855), de En
gelsman George Boole (18151864), 
en in de vorige eeuw de Ameri
kaan Alan Turing (19121954). 

Muhammad alKhwarizmi (780850) 
•www vwm 
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Oorsprong van cijfers 
Het oudste boek dat ons soort cij
fers bevat, dateert uit 976 en is te 
vinden in een klooster in Spanje. 
Overigens duurde het nog een 
hele tijd voordat dit soort cijfers 
algemene ingang vonden. Pas 
na de 15e eeuw werden zij overal 
gebruikt. 

(6. Arabische cijfers, Iran, 1987) 
Verrassend genoeg gebruiken de 
Arabieren zelf anders geschreven 
cijfers zoals op de postzegel uit 
Iran hiernaast te zien is. 
De woorden voor onze cijfers zijn 
erg oud. Vermoedelijk zijn de 
eerste cijfers ontstaan uit stokjes, 
één is duidelijk, 2 en 3 eigen
lijk ook. In het oude Romeinse 
schrift werd vier geschreven 
als 4 stokjes, maar laten zou dit 
veranderd zijn in IV omdat dit 
ook de beginletters waren van 
hun god IVpiter (Jupiter). Het 
symbool voor 5 stelt waarschijn
lijk de opgeheven hand voor, in 
het oudRomeins V of A. Tien zou 
kunnen worden voorgesteld als 
twee gekruiste handen, maar ook 
zou het afkomstig kunnen zijn uit 
het doorstrepen van de stokjes, zo 
ongeveer als wij turven. De eerste 
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maal, dat de nul voorkomt, is voor 
zover bekend op een inscriptie 
in Gwalior in India uit 876, maar 
bestond waarschijnlijk al veel eer
der, vermoedelijk sinds 100 n.Chr. 
Oorspronkelijk heette dit woord 
'sife', sterk lijkend op ons woord 
'cijfer' en het Engelse 'zero'. 
Nul stelt de lege ruimte voor of 
een lege kolom in een telraam. 
De oude Grieken hadden nogal 
wat moeite met nul als getal en 
beschouwden dit als een filoso
fisch probleem: hoe kon 'niets' nu 
'iets'zijn. 
Merkwaardig genoeg is het cijfer 
'o' op postzegels niet uitgelegd. 

Verdeling cijfers en getallen 
Cijfers en getallen kunnen op heel 
veel manieren worden verdeeld. 
Het meest voor de hand liggend 
is de verdeling in 'even', deelbaar 
door 2, en 'oneven'. Oneven cijfers 
en getallen worden als mannelijk 
en gelukbrengend beschouwd, 
even als vrouwelijk en ongeluk
brengend (sic!). 
Er zijn hele getallen, breuken en 
decimalen, hoofdtelwoorden en 
rangtelwoorden, de laatste geven 
een volgorde aan, zoals 'eerste', 
'paar', 'enkele', 'enige', en derge

lijke. Er zijn concrete getallen en 
abstracte getallen. Dat zijn getal
len zonder relatie tot materiële 
objecten. Volmaakte of perfecte 
getallen zijn getallen, waarvan de 
som van de delers met inbegrip 
van één, gelijk is. De eenvou
digste is 6 (1x2x3=1+2+3). Ook 28 
is zo'n getal (delers: 1,2,4,7,14). 
Andere zijn 220 en 284. Voor 1636, 
toen de Franse jurist en wiskun
dige Pierre de Fermat (16011665) 
grotere ontdekte, waren dit de 
enige bekende. (7. France, Fermat, 
2001; 8. Tsjechië, Fermat, 2000) 
Fermat is vooral bekend om zijn 
pas in 1994 bewezen laatste stel
ling dat een macht hoger dan 
twee zich nooit in twee dezelfde 
machten laat ontbinden. 
Wat betreft machten; Een 
kwadraat is een macht, waarbij 
een cijfer of getal met zichzelf 
wordt vermenigvuldigd. Een 
derde macht enz. betekent een 
drievoudige vermenigvuldiging 
met zichzelf enz. Dit schrijft men 
door boven het grondtal een klein 
cijfer toe te voegen dat het niveau 
van de macht aangeeft (vb. 2', 2^ 
2* enz). 
Verder zijn er reële en imaginaire 
getallen. Dat zijn echte getallen 
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en getallen die alleen in onze ver
beelding kunnen voorkomen. Een 
bekend voorbeeld hiervan is /i, 
omdat geen enkele bekend getal 
na kwadrateren een uitkomst i 
geeft. Deze wortel wordt vaak 
aangeduid als'/' (imaginair). 
Interessante getallen zijn de 
repeterende breuken; breuken 
waarvan na zekere tijd de cijfers 
terugkeren, zoals bij: 1/7=0,142857 
142857 enz. of 1/13=0,076923 
076923 enz. 

Priemgetallen 
In de wiskunde bekende getal
len zijn 'priemgetallen', gehele 
getallen die geen andere delers 
hebben dan 1. Dergelijke getallen 
worden pas echt mannelijk ge
vonden. De andere getallen heten 
samengesteld. Met uitzondering 
van 2 zijn alle priemgetallen 
oneven. Beneden de 20 zijn dus 
1,2,3,5,7,11,13,17 en 19 priemgetal
len. 
(9. Euler, DDR, 1983; 10. Euler, 
Zwitserland, 1957; 11. Euler, CCCP, 
1957) 
Een van de eerste wiskundigen 
was de Duitser Leonard Euler 
(17071783), die zich ook bezig 
heeft gehouden met priemgetal
len, en probeerde een formule 
voor het berekenen van dit soort 
getallen vinden, wat hem niet 
lukte. 
Er blijkt namelijk geen rekenme
thode te bestaan om van tevoren 
te kunnen zeggen of een getal 
priem is of niet. Vanaf juli 1951 
werd 2"'i het grootst bekende 
priemgetal. Edouard van Parijs 
(18421879) besteedde naar zeg
gen 19 jaar van zijn leven om dit 
getal uit te rekenen =170.141.183.46 
0.231.731.687.303.715.884.105.727. 
(11a. USA, Zazzie) Door de ontwik
keling van de computer zijn er nu 
veel grotere bekend. (USA, Zazze) 

Een speciale vorm van priem
getallen is onderzocht door de 
Franse geestelijke en wiskundige 
Marin Mersenne (1881648). Ten
einde een formule te vinden voor 
alle priemgetallen onderzocht hij 
specifiek de functie (2''i) waarin 
n een priemgetal is. Men schrijft 
dit als Mn. 
Bovendien deed hij pogingen 
astrologie en alchemie als pseu
dowetenschap af te doen en vond 
hij o.a. de 'Wet van Mersenr)e' 
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uit met betrekking tot trillende 
snaren. (12. Stempel, 23' Mer

sennegetal, gevonden 1963; 13. 
Liechtenstein, 39'' Mersennegetal, 
gevonden 2001,2004) 

Heel grote priemgetallen worden 
gebruikt in de 'encryptografie', 
dat wil zeggen om berichten 
zodanig te versleutelen dat nie
mand anders dan de ontvanger ze 
kan lezen. De methode heet RSA 
(genoemd naar de drie beden
kers. Rivet, Shamir en Adieman) 
en berust op het gegeven dat 
twee heel grote priemgetallen 
met elkaar vermenigvuldigd, heel 
moeilijk, of, binnen een bepaalde 
tijd, eigenlijk niet te ontbinden 
zijn in de oorspronkelijke priem
getallen, zelfs niet met behulp 
van een computer. 
De methode wordt onder andere 
gebruikt bij het berekenen van 
de postcode en de elektronische 
handtekening. 

Irrationele getallen, n, e. 
(14. Micronesië, berekening van 
Pi; 15. Italië, Archimedes, 1983). 

Bij Irrationele getallen keert de 
herhaling van de cijfers achter 
de komma niet terug en gaan de 
cijfers eindeloos en onbereken
baar door. 

Het bekendste getal uit deze reeks 
is 'ïï', de verhouding tussen de 
middellijn en de omtrek van een 
cirkel, bij benadering 3,141592 of 
22/7. 
Overigens probeerde de Griekse 
wiskundige Archimedes (287212 
v.Chr.) al omstreeks 250 v.Chr. ÏÏ te 
berekenen door regelmatige veel
hoeken in een cirkel te berekenen 
en vond dat het moest liggen tus
sen 223/71 en 22/7, een voor die tijd 
verrassend goede benadering. 

(16. Maldiven, Euclides) 
Een van de grootste wiskundige 
spelletjes vroeger was het ontdek
ken van de 'kwadratuur van de 
cirkel', totdat werd bewezen dat ÏÏ 
niet uit te drukken was. Euclides 
(450380 v.Chr) bewees al dat de 
wortel van 2 ook geen rationeel 
getal opleverde, al is /2 niet 
transcedent en dus met passer 
en liniaal te construeren. Voor de 
praktijk is de benaderde waarde 
van 0,4142 meestal voldoende. 
Door het gebruik van de computer 
is ïï inmiddels bekend tot een zeer 
groot aantal cijfers na de komma. 

Nog een merkwaardige groot
heid is het getal 'e', het grondtal 
waarop natuurlijk logaritmen zijn 
berekend. Wat dat zijn laten we, 
om het niet te moeilijk te maken, 
maar even weg. 'e' werd het eerst 
berekend door Euler en bedraagt 
2,7182 enz. Het wordt onder 
andere gebruikt als we samen
gestelde interest berekenen. Het 
eerste echt oninteressante getal is 
39. Het heeft geen enkele bijzon
dere eigenschap. 40 daarentegen 
is weer interessant omdat het in 
de oudheid werd gebruikt om 
een 'lange duur' aan te geven. 
Denk maar aan de 40 dagen in de 
woestijn en de 40daagse vasten. 

Getallensymboliek of nume
rologie 
Helemaal anders wordt het als we 
ons gaan bemoeien met de getal
lensymboliek of met een duur 
woord, numerologie. Vroeger, 
maar ook nog tegenwoordig, 
dachten veel mensen dat uit 
omzetting van ons en andere 
alfabetten in cijfers en getal
len en door soms zeer ingenieus 
optellen en vermenigvuldigen, 
boodschappen kunnen worden 
afgeleid. Wat dat betreft heeft 

ook de Piramide van Cheops (17. 
Egypte, Grote Piramide, 193935, 
YV213A) voor sommigen nogal wat 
mysterieuze boodschappen opge
leverd. Ouderen onder ons zullen 
nog wel eens hebben gehoord 
van het boek 'De stenen spreken'. 
Behalve een groot aantal esoteri
sche sites heeft onderzoek op het 
Internet een heel aardig werkstuk 
opgeleverd, wat ik geïnteresseer
den graag aanraad (ref.6) 
Waarzeggers maken soms ook 
van dergelijke rekensystemen 
gebruik. Niet te ontkennen valt 
dat de inhoud van dergelijke 
'boodschappen' door hun band
breedte meestal voor een deel 
wel kloppen, maar de methodes, 
waarlangs ze zijn verkregen, 
zijn erg subjectief en zeker niet 
wetenschappelijk. 
Een aardig tijdverdrijf is uit ge
nummerde alfabetten informatie 
uit de stand van uw relatie of 
geliefde, of uw levensloop uit 
uw geboortedatum en ti jd af te 
leiden, zonder dat u hier echter 
waarde aan moet toekennen. 
Dergelijke vakgebieden horen tot 
de pseudowetenschap. 
Een ander geheimzinnig getal zou 
129 zijn. Na precies 129 jaar kwam 
er na de Franse revolutie een 
nieuwe revolutie en als die er niet 
kwam, liep de vorige juist af. Op 
deze basis is de volgende revolu
tie in 2073. Wij wachten af. 

Omdat de oude wiskundigen 
en filosofen regelmatigheid en 
onveranderlijkheid tussen de 
getallen meenden op te mer
ken, kenden zij aan elk cijfer of 
getal een mystieke betekenis 
toe. De betekenis van deze cijfers 
verschilt van bron tot bron, maar 
de hoofdlijn is duidelijk, één is 
gunstig, twee ongunstig, drie 
is volmaakt. Zeven is net zo'n 

geluksgetal als 3. In de Bijbel 
komen hiervan verschillende 
voorbeelden voor: de schepping 
in 7 dagen, 7 deugden, 7 hoofd
zonden, maar ook Sneeuwwitje en 
de zeven dwergen, zeven wereld
wonderen en zevende hemel. 
Elf vond men een boosaardig 
getal. Dat het het gekkengetal 
werd, vindt waarschijnlijk zijn 
oorsprong in het feit dat het één 
minder is dan het volmaakte getal 
12. De groet bij carnaval 'Alaaf 
is vermoedelijk een verbastering 
van elf. 
In de esoterie wordt het getal 
11.11 gezien als het getal van de 
engelen. Ook andere dubbele ge
tallen zoal;s 14.14 en 22.22 worden 
genoemd. 
Dertien werd het ongeluksgetal, 
omdat volgens de Bijbel Jezus bij 
het laatste avondmaal aanwezig 
was met 12 apostelen en door één 
van hen werd verraden. Ver
moedelijk is het echter pas in de 
Middeleeuwen ontstaan. 
Tot vandaag zou 13 ongeluk bren
gen al weet ik niet of er nog hotels 
zijn, waar kamer 13 niet voorkomt. 

666 
(18. Griekenland, Theorema van 
Pythagoras, 1955, Yv 619) 
Een ander ongeluksgetal is 666, in 
de Bijbel het getal van het beest: 
in Romeinse cijfers DCLXVI. Ver
moedelijk werd slechts een groot 
getal bedoeld, vandaar dat alle 
elementen van Romeinse cijfers er 
eenmaal in voorkomen. Occulte 
betekenis moet dus maar verge
ten worden. Tot genoegen van 
getallenfreaks heeft een driehoek 
van Pythagoras met de zijden 
693,1924 en 2045 de oppervlakte 
666.666. 
Een wel heel merkwaardige aflei
ding van het getal 666 vonden 
we op Internet, waarbij het getal 
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wordt vergeleken met het belang
rijkste element uit onze natuur: 
koolstof. Dit is het 6' element, 
bestaande uit 6 protonen, 6 neu
tronen en 6 elektronen. Voorwaar 
666. 
Het kan geen kwaad op Internet 
eens te zoeken naar numerologi
sche sites. Zij geven veel interes
sante nutteloze informatie over de 
getallen, een leuk spelletje. 

(19. USA, In Memory of 911, 2009) 
Tot slot het getal 911, tot aan 11 
september 2001 niet bijzonders, 
geen kwadraat, geen derde
macht, geen Fibonaccigetal, maar 
weleenpriemgetal. 
Maar op internet zijn er allemaal 
verborgen betekenissen van te 
vinden, speciaal aan de 11, onder 
andere: it september is de 254' 
dag van het jaar = 2 + 5 + 4 = 11, en 
er zijn dan nog 111 te gaan, weer 
iets met 11. New York City heeft 11 
letters, net als skyscrapers, 
The WorldsTrading Center 2x11=22, 
het eerste vliegtuig, dat zich in de 
toren boorde, was Flight 11 en bij 
het Pentagon vliegtuig 7x11=77. De 
eerste toren stortte in om 10:28 = 
1+0+2+8=11 enz. 
Te bizar voor woorden. 

Magische vierkanten 
Laten wij deze pseudowetenschap 
maar achter ons laten en ons gaan 
verdiepen in de aardigheden en 
eigenaardigheden van cijfers en 
getallen zonder daar een diepere 
betekenis aan toe te kennen. 
Een interessant gebied van 
getallen zijn de zogenaamde 
'tovervierkanten', vierkanten 
met 9,16,25 enz. hokjes waarvan 
de optelsom van de cijfer in alle 
richtingen dezelfde is. 

(20. Magisch vierkant van LoShu, 
http://en.wikipedia.org) 
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Het oudst bekende vierkant is dat 
van de Chinees Lo Sju uit de tijd 
van de Chinese keizer Yü of TaYü 
(22052198 v.Chr.). Het vierkant 
is van de 3'' orde dat wil zeggen, 
bevat 3x3 hokjes: Het heeft als 
som 45, de kolommen hebben de 
som 15. 

(zi. Magisch vierkant, Mongo
lië, 1978, BI. Yv 58; 21A. Magisch 
vierkant, Dürer) Er bestaan ook 
beroemde vierkanten van de 
vierde orde, zoals dat wat voor
komt op de gravure 'Melancholia' 
van Albrecht Durer uit 1514. Dit 
cijfer komt bovendien voor in het 
midden van de onderste rij van 
het vierkant (op de zegel rechts
boven). De getallen in de cellen 
zijn op honderden manieren te 
rangschikken en geven in elke 
richting de som 34. Er zijn ook ma
gische vierkanten van de 5' orde 
geconstrueerd en zelfs driedi
mensionale magische kubussen. 

Rij van Fibonacci 
(22. Nichtsburg & Zilchstadt, Fibo
nacci) Behalve magische vierkan
ten maken, kunnen wij met cijfers 
nog talloze leuke dingen doen. Zo 
kunnen wij de 'Rij van Fibonacci' 
(Fibonacci of Leonardo van Pisa, 
Italiaans wiskundige, 11701250) 
construeren, een reeks cijfers 
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waarvan elke volgende term de 
som is van de twee voorafgaande: 
1,1, 2,3, 5,8,13,21 enz. In deze 
rij benadert de verhouding van 
twee opeenvolgende termen de 
verhouding in de 'gulden snede', 
die in 1611 door Johannes Kepler 
werd gevonden. 

(23. Monaco, de gulden snede, 
2000) {De gulden snede is de 
verhouding van het grootste 
lijnstuk tot het kleinste als het 
hele lijnstuk zich verhoudt tot 
het grootste, = 1,618 enz.). Men 
vermoedt dat de Egyptenaren 
deze verhouding gebruikten bij 
de bouw van hun piramides. In elk 
geval blijkt dat deze verhouding 
in de architectuur en de schilder
kunst leidt tot uiterst evenwich
tige resultaten. De Fibonaccireeks 
komt men verrassend genoeg 
regelmatig in de natuur tegen 
onder andere in bloemkool, zon
nebloemen, opbouw van piano
toetsen, en slakkenhuizen. 

Andere getallen 
In de getallenleer zijn er nog 
heel veel getallen die op een of 
ander wijze in volgorde gezet of 
omgewerkt kunnen worden. Ook 
van kwadraten en derde machten 
zijn veel interessante afleidingen 
bekend. Geïnteresseerden kunnen 
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op Internet een schat aan infor
matie hierover vinden. 

Het grootste getal 
Het grootste getal bestaat niet, 
omdat getallen zowel in hoogte 
als laagte oneindig zijn. Een zeer 
groot getal is 'googol' 10'°°, een 
één met 100 nullen. De naam is 
volgens Kasher & Newman be
dacht door hun negenjarig neefje. 
Een 'googolplex', een één met 
googol nullen is een nog groter 
getal. Ter vergelijking, het aantal 
deeltjes in het universum wordt 
geschat op 10" 10 ' ' . 
Het grootste getal ooit beschouwd 
is het door R.L.Graham afgeleide 
bovengrens voor een probleem 
uit de combinatiewiskunde. Het 
getal kan niet in normale notatie 
worden opgeschreven omdat de 
hoeveelheid inkt op de wereld 
hier niet voldoende voor zou zijn. 
Men schrijft het in computerno
tatie 3 t t t 3 enz. 3 t 3 betekent 
3 tot de macht 3.3 11 3 is dan 3 t 
(3 t 3) = 3 t 27, al een groot getal 
(7 625 597 484 987) of te wel drie 
tot de derde tot de derde. Maar 
het hierboven staande getal met 
3 pijltjes is 3 tot de macht van 
dit grote getal tot de macht van 
dit grote getal, onvoorstelbaar 
dus. En gaan we nog wat pijltjes 
toevoegen. Na 63 van dergelijke 
stappen bereiken we het 'Oetal 
van Gra/iam'. Veel plezier met het 
doorrekenen. 
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SCHILDERIJEN 
OP POSTZEGELS 

ROB VAN DEN BOR, MAARSSEN 

Er zijn echter nog veel meer zegels 
van aanverwante motieven Denk 
daarbij onder andere aan de 
miniaturen uit getijdenboeken, 
iconen, glasschilderkunst en 
grafische technieken 
Veel schilderijpostzegels worden 
er uitgegeven rond de Christelijke 
feestdagen Pasen en Kerstmis 
Deze schilderijpostzegels zijn 
daarom religieus van aard, 
veelal van schilders uit de periode 
tot en met de Gouden eeuw 
Geboorte en sterfdagherden
king van beroemde of landelijk 
bekende schilders zijn eveneens 
aanleiding voor het uitgeven 
van zegels, vellen en blokken 
Recent voorbeeld in Nederland 
IS de herdenking van het 400e 
geboortejaar van Rembrandt m 
2006 (1) Enkele landen zien het 
als een leuke (lees lucratieve) 
manier om deviezen binnen te 
krijgen en geven soms honderden 
zegels uit meen jaar Recent nog 
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Rembrandt 

Als verzamelgebied kent het thema Schilderijen op 
Postzegel (kortweg SOP) vele mogelijkheden. Postzegels 

met een afbeelding van een schilderij zijn er volop. 
Geschat zijn er minstens 50.000 zegels wereldwijd 

van verschenen. In het Guinness recordboek staat een 
verzamelaar die 11.774 zegels bezit en gedocumenteerd 

heeft op 4.730 albumbladen. Dit aantal zal wel door meer 
verzamelaars gehaald worden, maar het documenteren 

van alle zegels is een ander verhaal. 

Grenada met Pasen 2011 (2) Er zijn 
dan ook vele manieren om een 
thematische verzameling op te 
bouwen Van het pure verzamelen 
van alle afbeeldingen die men 
tegenkomt tot het opbouwen van 

een thematisch verhaal voor een 
tentoonstellmgswedstrijd 

Van gravure naar full colour 
Tot de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw werden schilde

16062006 

Nederland2006 blokje Rembrandt 400egeboortejaar /Zelfportret 
met Saskia 

rijen nagetekend en vervolgens 
gegraveerd Dit leverde fraaie 
staaltjes van tekenkunst op Zoals 
bijvoorbeeld m de zegels van 
Saarland, Duitsland (3) Daarna 
volgde een periode waarin men 
twee en driekleurendruk ging 
toepassen De afbeelding is dan 
monochroom afgebeeld met 
een gekleurd kader Deschilde
rijzegels van België uit 1958 zijn 
daar een goed voorbeeld van 
(4) Vanaf de zestiger jaren ziet 
men steeds vaker meerkleuren
druk gebruikt gaan worden De 
schilderijen worden nu gedrukt in 
meerdere drukgangen Dat dit af 
en toe tot misdrukken en kleuraf
wijkmgen leidde behoeft geen 
betoog Vooral de zogenaamde 
plaatjes landen hanteerden blijk
baar kwantiteit boven kwaliteit, 
met alle gevolgen van dien (5) 
Spiegelbeeldig afdrukken is ook 
geen probleem (6) Ook nam men 
het met zo nauw met de werke

2 Grenada 20:1 blok Rubens/De roof van Oanymedes 

3 Saarland 1954 Grafische afbeelding 
Rafael / De Sixtijnse Madonna 
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1958 2 kleurendruk James 
Ensor / De roeier 

sAjman 1972 Kleurmisdruk Rembrandt/ 
Danae 

6 Tsjaad 1972 Spiegelbeeld Rubens/Anna 
van Oostenrijk  Maria de Medici cyclus 
detail uit de ontmoeting der Prinsessen 



7 NoordKorea 1981 Ruhens / De 
opvoeding van Maria de Medici 

(detail) 

' Paraguay 1978 Rubens/ De opvoedingvan 
Maria de Media (detail) 

luiim 1775 1851 

10 Engeland i97S Impressionisme  Turner/ 
Vrede bevestiging op zee 

9 Andorra Frans 2008 Vroege kunst 
Meester van Caldes/ Altaarstuk 

lijke kleuren van een schilderij (7, 
8) Met de stand van de huidige 
techniek hoeft dit geen probleem 
meer te zijn 

Keuze van onderwerp 
Gezien de enorme hoeveel
heid beschikbaar materiaal, zal 
de verzamelaar zich moeten 
specialiseren Dat is eenvoudiger 
gezegd dan gedaan Een goed 
uitgangspunt is altijd dicht bij de 
eigen belangstelling te blijven 
Dit geeft een meerwaarde aan 
het verzamelen door het zoeken 
naar informatie over de schilder, 
de titel, formaat, techniek en 
bewaarplaats 

Een aantal suggesties 
Een specialisme naar een pe
riode of stijl Vroege kunst (9), 
manierisme, renaissance, barok, 
impressionisme (10) of expressio
nisme, modern (11), etc 
Een specialisme naar gebied 
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OB mposit on<i364 Serge POLIAKOFF 

;; Frankri/k 1988 Modern  Serge Poliakoff/ 
Compositie 

13 Roemenie 1970 Fresco Klooster Voro
net/ Leven vat) de Hl Antonius 

WestEuropa, De lage landen 
(België, Duitsland, Nederland), 
Japans (12), Oosterse gebieden 
om er een paar te noemen 
Een specialisme naar onderwerp 
van het schilderij bloemen, 
dieren, stilleven, schepen, vlieg
tuigen, landschappen, gebou
wen, portretten, koningshuizen, 
naakten. Bijbels of mythologie 
Een specialisme naar techniek 
Miniaturen uit getijdenboe
ken, fresco's (13), iconen (14), 
glasschildermg (15), gravures, 
etsen (16), litho (17) of hout
snede en tekeningen (18) Andere 
mogelijkheden zijn onder meer 
zegels tot i960 (gegraveerd), 
alleen blokken, alleen vellen, 
echt gelopen of juist postfris Een 
specialisatie op kunstenaar De 
Nederlandse kunstenaars, zoals 
Appel, Fabritius, Hals, Mondriaan, 
Ruisdaal, Steen, Vermeer en ande
ren tot aan Zandvliet en uiteraard 
grote namen als Van Gogh (19) en 
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Rembrandt, maar ook Europese 
schilders als Rubens, Durer, Rafael 
, Picasso (20), Renoir, Monet (21), 
Michelangelo (22) en anderen 
Van deze beroemde schilders is 
veel materiaal verkrijgbaar 

Andere verzamelstukken 
Naast zegels.blokken en vellen 
zijn er aanvullende mogelijkhe
den om de verzameling aan te 
kleden Ter gelegenheid van her
denkingsdagen zoals geboorte of 
sterftejaar worden vaak speciale 
stempels gebruikt Deze staan 
uiteraard op eerstedagenvelop
pen (23), eerstedagkaarten (24), 
maximumkaarten (25) en wat fila
telistisch interessanter is op gelo
pen brieven (26) Maar er worden 
ook Herdenkmgsbladen (27), 
kaarten, enveloppen,  ansicht
kaarten, boekjes en dergelijke 
uitgegeven Daarnaast zijn er nog 
de ansichtkaart en briefkaart (28) 
met afbeelding van een schilderij 

of schilderijpostzegel Hoewel 
strikt genomen deze producten 
discutabel zijn kunnen de veelal 
grotere afbeeldingen toch een 
leuke illustratie bieden 
Verder zijn er nog de postzegel
boekjes (29), prestigeboekjes 
(30), postzegelmapjes en met te 
vergeten de persoonlijke postze
gels (31) van de laatste jaren Van 
deze laatste heeft TNT Post/PostNL 
de laatste jaren in samenwer
king met bijvoorbeeld het Van 
Goghmuseum velletjes en kaarten 
uitgegeven Ook het Rijksmuseum 
IS actief met een schilderijenserie 
van de vier jaargetijden op velle
tjes met bijhorend opbergalbum 
Wat moeilijker te verkrijgen is 
zijn de proefdrukken en ontwer
pen van zegels of blokken Deze 
bladen geven vaak m de kantlijn 
interessante opmerkingen van de 
drukker of ontwerper en bieden 
daarmee een inkijkje m het pro
ductieproces (32) 

Meer informatie 
Voor verzamelen op thema kunt u 
eens kijken op de website van de 
Nederlandse Vereniging voor The
ma Filatelie (NVTF) op www nvtf 
QI Gespecialiseerde verenigingen 
zijn er ook zoals Gabriel voor reli

12 Japan 1983 Japanse schilderi/en  Utamara Kitagawa/ 
Vrouwen bij het keukenwerk 
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14 Cyprus 1979 Ikonen 
Dorpskerk van St Nikolaus/ De 

geboorte i6e eeuw 

tribes of srae! iKiw uaw 
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Sijall Windows tiadassah letusaien 

IS Israel 1973 Glasschildermg 
Mare Chagall/Synagoge venster 

met de stammen van Israel 

16 Nevis 1993 Etsen  Albrecht Durer/Maria met kind en apen 
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17 België 2011 Litho Henri 
Toulouse Lautrec/Eldorado 

met Aristide Bruant 

MAGYAR POSTA 

18 Hongarije 196s Tekening 
Leonardo da Vinci/ Rode kop in 

rood krijt 

MICITEtANCLLO 1475 1564 

22 Barbuda 1978 Michelangelo Buonar 
roti/Hl Familie 

19 Nederland I9S4 Vincent 
van Gogh/ Zelfportret 

20 Monaco 1981 Pablo Picasso/ 
Zelfportret met palet 
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23 ZuidAfrika Bophuthatswana FDC  Thomas Baines/Missionarisstation te Thaba Nchu 
in i8}0 

21 Frankrijk 2010 Claude Monet/ Turnen van Civerny 
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24. Belgie 2004 Ferste dagblad  Salvador Dali/ De bekoring van St Antonius 

26 Duitsland Brief met stempel/Cranach 
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2s Liechtenstein 1978 Maxikaart  Slot Vaduz 

BENSHERDENKINO  Antwerpen 19 l 
— 1 JULI 10» 

? Commemoration de Rubens  An\ 
1» JUILLET low 

27 Belgie/939 Herdenkingsblad Ruhensjaar 
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2g. Aland 2003. Postzegelboekje - Eim 
Danielson-Qamhogi/ Zomeriandschap 

28. Duitse Rijk 1928: Briefkaart - Nürnberg/ Durer jaar 1928 

30. Nederland 2006: Prestigeboek/e - Rembrandt/Zelfportret 

Winterlandschap 
met schaatsers .1 
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JA Nederland 2010: Persoonlijke postzegels - HendrickAvercamp/ Winterlandschap met 
schaatsers 

gieuze kunst www.gabriel.nl. 
Er zijn ook enkele websites van 
verzamelaars waarmee u ideeën 
kunt opdoen zoals www.schilde-
rijoppostzegel.nl en van andere 
verzamelaars die hun collectie op 
het web tonen. Op Internet geeft 
www.filatelie.startpagina.nl alles 
over filatelie op internet weer. Ook 
de verkoopsites www.postbeeld. 
com en www.catawiki.nl bieden 
een goed beeld van de zegels die 
er zijn. Een nadeel is dat er gericht 
gezocht moet worden en dus 
moet weten wat je zoekt. 
Voor catalogi kunt u beperkt te
recht in de boekhandel. Er bestaat 
een Duitse serie van Dr. H. Meinel 
die op verzoek wordt uitgeprint 
op A5 (oningebonden in zwart/ 
wit op gesneden halve A4) Deze 
catalogi zijn zeer compleet en 
hanteren de Michel nummers. Er is 
echter geen prijsinformatie over 
de zegels. 
Een andere optie is een abonne
ment op Michel-online. Hier kunt 
u voor circa € 95 per jaar ongeli
miteerd zoeken in de werelddata
base op land en jaar. Verder kunt 
u zoektermen ingeven als Gogh, 
Rubens en Dürer om resultaat te 
krijgen. Dit is vooral handig als 
u snel de meer informatie wilt 
weten van een bepaald stuk, zoals 
jaar van uitgifte, waarde en titels. 
Veel motiefverzamelaars lopen 
zelf alle catalogi door en zetten 
die informatie in een database. 

Een behoorlijk intensieve klus met 
grote kans op vergissingen en 
ontbrekende nummers. 
Ook ik ben begonnen zelf mijn 
catalogi samen te stellen. Het 
voordeel is, dat je alle informatie 
over de zegels, schilderij en af
beelding geordend kunt opslaan 
en zo een mooi naslagwerk krijgt. 
Gaandeweg voeg ik steeds meer 
informatie toe en verbeter de 
lay-out. Catalogi in een gevor
derd stadium publiceer ik op mijn 
website www.schilderijoppost-
zegel.nl om medeverzamelaars 
behulpzaam te zijn. Hoe hoger het 
versienummer is hoe uitgebreider 
de catalogus is. Momenteel zijn 
catalogi van Rubens en Dürer het 
verst gevorderd. Van Frans Hals 
en Michelangelo zijn de cata
logi qua informatie en lay-out 
minder ver, maar goed bruikbaar. 
In behandeling is Rembrandt, 
waarvan een ruwe basisvorm 
beschikbaar is op de website. 
Van Rafael en Van Gogh heb ik 
informatie verzameld, maar nog 
niet gepubliceerd. 
Maandelijks publiceer ik de 
nieuwe Europese zegels met een 
afbeelding van een schilderij. Ik 
ben hier in 2008 mee begonnen. 
Op de site vind u ze terug onder 
de rubriek Catalogi/Nieuwtjes. 
Deze zegels worden vervolgens 
toegevoegd aan het betreffende 
land en de kunstenaar. 
Daarnaast heb ik complete SOP 
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32. Equatoriaal Guinea 1977: Proefdruk van Rubens blokken 

catalogi gepubliceerd van Neder
land, België, Duitsland, Frank
rijk, Hongarije, Luxemburg en 
Monaco. Deze vermeldingen zijn 
ook gesorteerd per kunstenaar op 
de site. 
Verder zijn er op deze website 
catalogi van enkele niet Europese 
landen, die door mij uitgezocht 
zijn omdat de hoeveelheid 
uitgegeven zegels enorm is en de 
informatie in zowel de Michel als 
in de Yvert catalogi beperkt is. 
Door een combinatie van catalogi, 
eigen informatie en afbeeldingen 
uit mijn collectie zijn deze landen 
beter doorzoekbaar. Vaak vind ik 
met een vergrootglas nog extra 
informatie over jaar, schilder of 
titel op de zegel vermeld staan. 
De zegels uit deze landen catalogi 
zijn eveneens toegevoegd aan 
de catalogi op naam, zodat het 
zoeken op kunstenaar hierbij 
mogelijk is. De landen die ik 
gepubliceerd heb zijn: Guyana, 

Manama (Ajman dependence) en 
Paraguay. 
Een andere moeilijkheid is waar 
veel verzamelaars tegen aan 
lopen is het vinden van een zegel 
van een bepaald land. De naam 
op de zegel is soms niet de naam 
die in de catalogus gehanteerd 
wordt. Bekende voorbeelden 
zijn Shqiperia (Albanië) en Noyta 
CCCP (USSR). Zo is Jamahiriya de 
landsnaam van Libië. Daarnaast is 
het ingewikkeld om landen terug 
te vinden in de catalogi. Vooral 
Yvert heeft een geheel eigen 
indeling met kolonies, voormalige 
kolonies. Overzee (Outre-mer) 
en Independent. Om me niet 
steeds gek te zoeken heb ik een 
landentabel gemaakt waarin de 
Nederlandse naam, de naam/ 
namen op de zegel en welke 
catalogusvariant van Michel en 
Yvert het land te vinden is. Meer 
informatie: contactOschilderijop-
postzegel.nl 

http://www.gabriel.nl
http://www.schilderijoppostzegel.nl
http://www.schilderijoppostzegel.nl
http://www.filatelie.startpagina.nl
http://www.postbeeld
http://www.catawiki.nl
http://www.schilderijoppostzegel.nl
http://www.schilderijoppostzegel.nl
http://postzegel.nl


NVTF: DIAMANTEN JUBILEUM 
^̂  MET ZILVEREN RANDJE 

JEFFREY OROENEVELD, PURMEREND 

Optimistisch 
Er wordt door sommige mensen 
wel eens somber gedaan over 
de filatelie. Het ledental van 
verenigingen daalt, de belang
stelling om tentoon te stellen lijkt 
minder, het uitgiftebeleid van de 
diverse postadministraties is niet 
meer wat het geweest is, je krijgt 
nog nauwelijks een brief met een 
postzegel in de brievenbus. Bij 
de NVTF doet men niet aan dat 
somberen. Vorig jaar heeft men 
uitvoerig nagedacht over de toe
komst van de vereniging en men 
is tot de conclusie gekomen: de 
filatelie is niet dood, maar spring
levend. Het is hooguit tijd om de 
bakens wat te verzetten. Er wordt 
niet gesomberd over de vergrij
zing, maar het ouder worden van 
de bevolking is juist een kans om 
de filatelie op de kaart te zetten. 
Gezonde senioren hebben volop 
tijd om aan het postzegelen te 
slaan en de thematische filatelie 
is bij uitstek geschikt als zinvolle 
tijdsbesteding na een werkzaam 
leven. 

2012 is een bijzonder jaar voor de Nederlandse 

Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF). Het is 
precies zestig jaar geleden dat de vereniging werd 

opgericht en tevens heeft het verenigingsblad Thema de 
25ste jaargang bereikt (1). Een diamanten jubileum met 

een zilveren randje dus. Het jubileum wordt uitgebreid 
gevierd op zaterdag 12 mei met een bijzondere dag in De 

Borgwal te Amersfoort. 

Thema 
TIJDSCHRIFT VOOR THEMATISCHE FILATELIE 

ZilverTn««iw 

Combineren 
Wie naar een postzegeltentoon
stelling gaat, zal onmiddellijk 
opvallen dat een groot deel van 
de inzendingen wordt ingezon
den in de thematische klasse. Dat 
is niet zo verwonderlijk. Themati
sche filatelie biedt de gelegenheid 
om de ene hobby te combineren 
met een andere of om een hobby 
te combineren met het dagelijkse 
werk. Wie belangstelling heeft 
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voor een bepaald onderwerp, 
kan daar al snel een thematische 
verzameling over opzetten. Zo'n 
collectie hoeft wat filatelistisch 
niveau bovendien niet onder 
te doen voor verzamelingen in 
andere klassen als de posthistorie 
of traditionele filatelie. 

Beeldverzamelen 
In de beginjaren van de NVTF 
heette de vereniging nog de 

Zweedse staatshoofden * 

Aldenhot 
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Stichting "De Beeldphilate
list", die onder leiding stond 
van de heren J. Spoorenberg 
(voorzitter) (2), W.H. Lutkeveld 
(vicevoorzitter) (3) en). van de 
Ven (secretaris) (4). De eerste 
penningmeester was de heer CG. 
van Veenendaal en ook toen al 
was er een rondzendverkeer dat 
onder leiding stond van de heer 
D.). Siebelink. De naam van de 
stichting omschreef precies waar 
men indertijd mee bezig was. 
Thematische filatelie was toen nog 
voornamelijk het verzamelen van 
postzegels met afbeeldingen over 
een bepaald onderwerp. Men 
verzamelde vissen, boten, auto's 
op postzegel of het Rode Kruis of 
de omnibussen die werden uitge
geven voor koninklijke gebeur
tenissen (5,6) of het Vluchtelin
genjaar. Een enkeling verzamelde 
daar nog stempels, poststukken 
en postwaardestukken bij, maar 
zij waren uitzonderingen. Voor 
het Maandblad Filatelie schreef 
A. Smit (7) mooie thematische 
artikelen, maar de nadruk lag 
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nog steeds op de postzegels (8), 
hoewel er ook wel stempels ge
toond werden. De Amsterdamse 
verzamelaar Piet Meurs was een 
andere pionier, die zelfs zijn 
huis openstelde voor geregelde 
bijeenkomsten met medeverza
melaars. 

Hoger plan 
Pas in de jaren tachtig kwam het 
thematische verzamelen, zoals 
we dat nu kennen meer in de 
belangstelling. In 1987 organi
seerde De Beeldphilatelist samen 
met andere verenigingen de 
tentoonstelling Themaphilex 87 in 
Amsterdam (9,10). Het werd een 
groot succes. Voor de catalogus 
schreef Pim van den Bold (11) 
een artikel over het gebruik van 
filatelistische elementen in de 
thematische verzameling. De 
term filatelistische elementen was 
afkomstig uit de jeugdfilatelie, 
maar het was voor menig verza
melaar een openbaring. Een paar 
jaar later verscheen het Handboek 
voor de Thematische Filatelie (12) 
van dezelfde auteur, die daarmee 
voorgoed zijn naam vestigde in 
de wereld van de (thematische) 
filatelie. Tegelijkertijd was er een 
andere legendarische naam die 
de thematische filatelie naar een 
hoger plan tilde; Han Siem (13). 
Ook hij publiceerde over de the
matische filatelie en stimuleerde 
verzamelaars om kritisch naar hun 
collectie te kijken (14). 
Het is niet toevallig dat in die 
jaren De Beeldphilatelist de 
Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie werd en dat 
men het verenigingsblad om
doopte tot Thema met als onder
titel Tijdschrift voor thematische 
filatelie. Er werd ruime aandacht 
besteed aan hoe de verzamelaars 
hun collectie konden verbeteren. 
Centraal daarbij stonden twee 
dingen: het plan en variatie aan 
filatelistisch materiaal. Er kwam 
zelfs een nummer dat geheel 
gewijd was aan het plan. Na al 
die jaren heeft de tekst niets aan 
kracht ingeboet en kan ook de 
huidige verzamelaar er zijn voor
deel mee doen. 
Al begin jaren tachtig had de 
toenmalige hoofdredacteur van 
het verenigingsblad en latere 
medewerker van Filatelie, Drewes 
Veenstra (15), een pleidooi 
gehouden voor creativiteit in de 
moderne thematische verzame
ling. Hij zou dit tot aan einde toe 
in Filatelie in de rubriek Thema
tisch Panorama aan zijn lezers 
voorhouden met voorbeelden 
die tot de verbeelding spraken. 
Daarbij pleitte hij ervoor om ver
zamelingen te maken over actuele 
thema's. 

Topsport 
Natuurlijk staat het iedereen 
vrij om zelf te bepalen wat er 
verzameld wordt. Maar wie aan 
tentoonstellingen wil meedoen 
en goede bekroningen wil halen, 
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zal zich moeten conformeren aan 
de regels zoals die zijn opgesteld 
door de internationale overkoe
pelende organisatie van nationale 
bonden van postzegelverzame
laars, de Federation International 
de Philatelie (FIP). Dat betekent 
dat er een plan gemaakt moet 
worden, de kapstok waar al het 
filatelistisch materiaal aan wordt 
opgehangen; dat er variatie is 
aan filatelistisch materiaal, ook 
wel aangeduid met "spreiding"; 
dat er teksten worden bedacht 
om het verhaal van de verzame
ling te vertellen en dat dit alles 
een evenwichtige indruk maakt. 
Kortom, het is zoiets als topsport 
bedrijven. De meeste verzame

laars die dat hoge niveau hebben 
bereikt, kwamen daar najaren 
van verzamelen, opzetten, verbe
teren en blijven zoeken naar beter 
materiaal. De meesten zijn ook 
teleurstellingen niet bespaard 
gebleven, maar ook dat hoort bij 
topsport. 

Variatie 
De variatie in het materiaal komt 
op een aantal manieren tot uiting. 
Een thematisch verzamelaar be
perkt zich niet tot het verzamelen 
van postzegels, maar zoekt om 
zijn verhaal te vertellen naar alle 
mogelijke filatelistische elemen
ten die er denkbaar zijn. Het hele 
scala past in de verzameling. 

Postwaardestukken, postzegel
boekjes, stempels, poststukken 
met portvrijdom, noem maar op. 
Daarbij beperkt de thematische 
verzamelaar zich niet alleen tot de 
afbeeldingen. Op de achterzijde 
van een postzegel kan een interes
sante tekst staan of de reden tot 
uitgifte van een briefkaart heeft 
niets te maken met de vuurtoren 
die in het zegelbeeld staat. Boven
dien wordt verwacht dat er ook 
nog sprake is van geografische 
spreiding dat wil zeggen dat de fi-
latelistische elementen niet alleen 
uit Europa komen, maar ook uit 
de overige werelddelen (16). Ten 
slotte dient het materiaal zich niet 
te beperken tot de moderne tijd. 
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maar moet er een evenwicht zijn 
tussen oude en nieuwe stukken 
(zie ook Thematisch Panorama). 
Dit alles betekent dat de thema
ticus niet alleen veel moet weten 
over zijn thema, maar ook het no
dige over filatelie. Een vereniging 
als de NVTF helpt haar leden om 
die kennis te vergaren. Het blad 
Thema bevat artikelen over allerlei 
thema's met interessant illustratie 
materiaal, maar ook artikelen over 
het gebruik van de verschillende 
filatelistische elementen. In het 
verleden schreef Daan Koele
wijn daarover en tegenwoordig 
worden ze door jan Cees van Duin 
behandeld. 

Actieve vereniging 
De leden van de NVTF, het zijn er 

op het ogenblik zo'n 8oo, ont
moeten elkaar natuurlijk ook. Een 
paar maal per jaar zijn er lande
lijke Contactdagen, waar men van 
gedachten kan wisselen over de 
verzameling en snuffelen bij de 
(thematische) handelaren. Meest
al is er op deze Contactdagen 
ook een spreker die iets vertelt 
over zijn verzameling of aspecten 
van de thematische filatelie in 
het algemeen belicht. Verder zijn 
er regionale bijeenkomsten die 
meestal bezocht worden door 
leden die zich willen voorbereiden 
op het tentoonstellen of leden die 
hun kennis over het opzetten van 
een tentoonstellingsverzameling 
willen overdragen. Er wordt daar 
druk gediscussieerd over wat er 
wel en niet in een verzameling 

kan worden opgenomen, men 
houdt eikaars plannen tegen het 
licht en laat zien waar men mee 
bezig is. 
Het lidmaatschap van de NVTF 
heeft een aantal voordelen. Naast 
het abonnement op het blad 
Thema en de vele contacten met 
ervaren thematici moet zeker 
de uitgebreide rondzenddienst 
genoemd worden. Wie materiaal 
zoekt over een bepaald thema kan 
daaraan deelnemen. Regelmatig 
wordt dan een zending aan huis 
bezorgd waaruit tegen betaling 
materiaal gehaald kan worden. 
Verder kunnen de schriftelijke 
veilingen een bron van nieuw 
materiaal zijn. Sinds de jaren ne
gentig kunnen leden van de NVTF 
met korting lid worden van de Bel

gische zustervereniging Themap
hila, dat net als de NVTF een eigen 
verenigingsblad heeft (17). 

Feestje 
In het verleden heeft de NVTF 
jubilea gevierd met groots opge
zette tentoonstellingen, zoals de 
Beneluxtentoonstelling in 1995 
(18) of Themanifestatie 2002 in 
Dieren bij het 50jarige bestaan 
(19). De laatste bestond uit een 
internationale thematische ten
toonstelling Eurothema, waaraan 
zeven landen meededen, en een 
tentoonstelling in de categoriën 
2 en 3, eenkader en jeugd. De 
jubileumactiviteiten zijn dit jaar 
bescheidener van aard. Op 12 mei 
is iedereen welkom in De Borgwal, 
Wiekslag 50,3815 GS Amersfoort 
Er is een kleine propagandaten
toonstelling met tien eenkader 
verzamelingen. Er worden vier 
interessante lezingen gehouden, 
waarvan twee een algemeen 
thematisch karakter zullen dragen 
en twee zullen gaan over een spe
cifiek onderwerp. Het is mogelijk 
om alle vier de lezingen, die wor
den verzorgd door )anCees van 
Duijn, Koenraad Bracke, Sjoerd 
Bangma en Arnoud van Berkel bij 
te wonen. Er zal een korte jaar
vergadering plaatsvinden en de 
leden krijgen een feestelijke lunch 
aangeboden. De jubileumdag 
duurt van 9.30 16.00 uur. 

13: 
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BOEKEN PLANK 

Het Zwitserse veilinghuis 
Corinphila heeft onlangs 
een nieuw, indrukwekkend 
handboek gepubliceerd: 
Handbuch und Spezi
alkatalog Schweizer 
Kantonalmarken 1843
1854. Drie auteurs van 
naam  Karl Louis, Antoine 
ClavelenWaltherßrühl
mann  zijn de samenstel
lers van deze gespeciali
seerde catalogus, die de 
zogenoemde kantonale 
postzegels van Zwitser
land behandelt. Enkele 
kantons van de Zwitserse 
Federatie gaven medio de 
negentiende eeuw hun 
eigen postzegels uit, in 
een periode waarin er nog 
geen postzegels waren 
die in geheel Zwitserland 
gebruikt konden worden. 
De Heiveten beschikten 
namelijk tot 1 januari 1849 
niet over een gelijkge
schakeld, samenhangend 
postgebied: elk kanton 
had zijn eigen postdienst 
en van die kantons gaven 
Bazel, Geneve en Zurich 
hun eigen postzegels uit. 
Het bewuste kantonale 
materiaal komt overigens 
meestal niet in doorsnee
verzamelingen voor; 
daarvoor is het te schaars 
en te duur. Maar ook al is 
het genot van het bezit 
van deze 'vroege Zwitsers' 
voor de meeste verzame
laars dus niet weggelegd, 
dat betekent nog niet dat 
er daarmee geen interes
sant verhaal over deze 
zegels te vertellen zou zijn. 
En wat dat betreft doet 
het Corinphilaboek het 
beter dan de gemiddelde 
postzegelcatalogus: in het 
handboek zijn gedetail
leerde gegevens (waaron
der catalogusnoteringen) 
te vinden die betrekking 
hebben op losse zegels, 
paren, strips, blokken 
en grotere eenheden, 
aangevuld met informatie 
over de destijds geldende 

posttarieven, de wijze van 
ontwaarden en details 
over de zeldzaamheid 
van het materiaal. Wat de 
prijsnoteringen betreft: 
die steunen niet alleen 
op gegevens over de 
zeldzaamheid van het ma
teriaal; ze zijn ook afgeleid 
uit de opbrengsten die op 
diverse veilingen werden 
gerealiseerd. 
Voor de geboorte van 
het handboek moeten we 
een aantal jaren terug 
in de tijd. In 2007 kocht 
Corinphila Auktionen de 
uitgebreide archieven van 
twee Zwitserse experts die 
zich al heel lang met kan
tonale zegels hadden be
zig gehouden: Hans Hun
ziker en Emil Rellstab. Deze 
twee archieven werden 
samengevoegd. Corinphila 
bouwde vervolgens een 
uitgebreide database op 
waarin zoveel mogelijk 
gegevens werden onder
gebracht die betrekking 
hebben op alle tot nu toe 
bekende kantonale zegels, 
op poststukken met deze 
zegels en op de stempels 
die voor de ontwaarding 
van de kantonale zegels 
werden gebruikt. 
Opmerkelijk is dat de 
auteurs het materiaal in 
hun handboek geheel 
naar eigen inzicht hebben 
gerangschikt. Dit geldt 
ook voor de nummering 
van het materiaal: die 
wijkt af van wat tot dusver 

in de diverse postzegel
catalogi gebruikelijk was. 
Het nadeel daarvan is  en 
daar zijn de samenstellers 
zich terdege van bewust 
 dat verzamelaars van 
het materiaal uiteindelijk 
een keuze zullen moeten 
maken uit de diverse 
beschikbare nummersy
stemen. Maar omdat het 
om een relatief klein en 
overzichtelijk gebied gaat 
zouden dit geen al te groot 
probleem moeten zijn, zo 
lichten ze toe. Een van de 
andere opvallende veran
deringen ten opzichte van 
de traditionele catalogi 
is dat de auteurs hebben 
geprobeerd een duidelijke 
waterscheiding aan te 
brengen tussen kantonale 
zegels en postzegels voor 
geheel Zwitserland. In het 
verleden werden som
mige zegels in het 'grijze 
gebied'namelijknog 
wel eens gemakzuchtig 
getypeerd als 'uitgiften 
uit de overgangsperiode'. 
Deze vage aanduiding is 
door de auteurs terzijde 
gelegd, met als gevolg 
dat sommige zegels in de 
ene, en sommige in de 
andere categorie werden 
ondergebracht. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de 21/2 
Rappen 'Winterthur', die 
werd ingedeeld bij de 
kantonale uitgiften van 
het kanton Zürich. Het 
klopt dat de bewuste zegel 
afkomstig is uit de over

gangsperiode tussen de 
kantonale en de federale 
post, maar  zo schrijven 
de samenstellers  de 'Win
terthur' werd uitgegeven 
door de postale admini
straties van het kanton 
Zürich en het nieuwe Post
kreis VIII (met daarin als 
extra kantons opgenomen 
de kantons Schaffhausen, 
ZugenThurgau). 
Een bijzonderheid is ook 
dat er voor het Corinphila
handboek een relatief 
nieuw systeem werd ge
hanteerd bij het bepalen 
van de catalogusprijzen 
(die in Zwitserse franken 
worden genoteerd). Dit 
systeem komt er kort 
samengevat op neer 
dat een basisprijs werd 
vastgesteld voor 'normale' 
postzegels en poststuk
ken, zonder rekening te 
houden met eventuele 
bijzondere kenmerken. Los 
hiervan werden toeslagen 
en vermenigvuldigings
factoren berekend voor 
zegels en stukken die zulke 
bijzondere kenmerken wèl 
laten zien; door basisprijs 
en toeslag bij elkaar op 
te tellen ontstaat een 
'prijsnoteringopmaat'. 
Een belangrijk deel van de 
basisprijzen is ontleend 
aan de editie 2011 van 
de bekende Schweizer 
Briefmarken Katalog 
(SBK). We geven weer een 
voorbeeld. Voor 'Zürich 
6' nummer 2II (Zumstein

Enkele voorbeelden van pagina's 
uit het nieuwe handboek 'Schwei

zer Kantonalmarken I843ISS4'
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nummer 2W), ontwaard 
met een rozetstempel in 
blauw, wordt uitgegaan 
van de SBKprijs voor zo'n 
zegel met een normale 
ontwaarding (te weten 
een rozetstempel in rood 
of zwart): 2.300 Zwitserse 
franken. Omdat het hand
boek voor ontwaardingen 
met het veel zeldzamere 
blauwe rozetstempel de 
vermenigvuldigingsfac
tor 3 hanteert, komt de 
waarde uiteindelijk uit op 
driemaal 2.300 Zwitserse 
franken ofwel 6.900 Zwit
serse franken. 
Het handboek mag wor
den beschouwd als een 
aanwinst voor de Zwitserse 
filatelistische literatuur, 
ook al is het systeem van 
de prijsnoteringen niet 
helemaal nieuw (in het 
Handbuch und Katalog der 
deutschen Kolonialvor
läufer maken de auteurs, 
Friedrich F. en Ronald F. 
Steuer gebruik van een 
vergelijkbaar systeem). 

HANSSCHWA/iZ 

Handbuch und Spezialka
talog Schweizer Kantonal
marken 18431854 door Karl 
Louis, Antoine Clavel en 
Walter Brühlmann. 128 pp., 
geill. (kleur), formaat A4. 
Uitgegeven door Corinphila 
Auktionen AG, Wiesen
strasse 8, 8034 Zürich 
(Zwitserland). Te bestellen 
bij' de uitgever, telefoon 
+41443899191, fax +41
443899195 of per email 
(info@corinphila. ch). Prijs: 
ca 93 Euro (inclusief ca 24 
Euro verzendkosten). Beta
ling per creditcard (Visa, 
MasterCard, American 
Express) is mogelijk. 
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FRANS HERMSE, SITTARD 

Handsortering 
Tot ver na de Tweede Wereldoor
log werd de post grotendeels met 
de hand gesorteerd Wel waren 
er m onder andere Rotterdam 
al experimenten met machines, 
de zogenoemde Transorma's 
Deze werden echter handmatig 
bediend Op de poststukken 
werd door de machine m rood 
een letterkenmerk afgedrukt, 
bestaande uit een, twee en soms 
drie letters Het grootste deel van 
de post werd in Nederland als 
vanouds met de hand gesorteerd 
Hiervoor was een grote geografi
sche kennis vereist Deze was op 
de sorteerkantoren aanwezig bij 
de z g 'expediteurs' Toch kwam 
het voor dat poststukken op de 
verkeerde plaats terecht kwamen, 
met name bij plaatsnamen die 
vaker voorkwamen, zoals Bergen 
en Beek. Alleen al in Brabant 

In 'Filatelie' van afgelopen februari meldde de 
hoofdredacteur dat een aantal bestelkantoren 

(rondom Ede) op 15 januari werd gesloten en dat de 
voorbereiding van de bestelling in Utrecht (Nieuwegein) 
zou gebeuren. Dit is het begin van een reorganisatie die 

de hele bestelstructuur in Nederland zal veranderen. 
Hoewel hiervan op de poststukken weinig te merken zal 
zijn, is het voor de modeme filatelist interessant hoe een 

en ander gaat functioneren. 

waren er vier buurtschappen 
met de naam 'Beek' en verder het 
dorp Beek en Donk De post voor 
Beek (L) kwam dikwijls in Beek bij 
Princenhage of bij Nijmegen te-

PURE OIL COMPANY R O T T E R D A M 

O Brief van Rotterdam 8121902 abusievelijk naar Beek hij Princenhage vervolgens Beek hij 
Nijmegen en tenslotte Beek (L) Aankomststempel 10 DEC 02 

recht (afb i) Bij het vervoer werd 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van tremen Reeds m 1933 slaagde 
men er zodoende m de post m 
Nederland binnen 24 uur op de 

plaats van bestemming te krijgen 
(afb z) Ook werd er in de spe
ciale posttreinen gesorteerd, dit 
noemde men 'werkend vervoer' 
We moeten wel bedenken dat het 
postvolume vroeger veel kleiner 
was dan tegenwoordig 

Invoering postcode, basis voor 
automatisering 
In 1977 werd in Nederland de 
postcode ingevoerd (afb 3a, b) 
Hierdoor werd de automatisering 
van het sorteerwerk aanzienlijk 
vergemakkelijkt Er kwamen 
twaalf EKP's (expeditieknoop
punten), waar de postcode werd 
vertaald m een streepjescode 
(afb 4) Een letter en een getal 
gaven aan op welke codeerplaats 
werd gecodeerd Gedrukte en 
getypte adressen konden door 
een machine worden gelezen, de 
Alima, en in een streepjescode 

(^ 
B. Postbezorging,1933 
Tfjdst p van bezorg ng van een br ef 
die om 8 uur s morgens wordt aangeboden 
bij het hoofdpostkantoor te Rotterdam 

2) m 1933 slaagde men 
er reeds in de post in 

het hele land hmnen 24 
uur te bezorgen 

3) Invoenng van de postcode m 1977 



ptt post 
ExpetflHvknooppunt Sittard 
PostiHts 99100 
6130 NA Sittard 
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Postbus 99100 
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4) Sorteerindex van de handindexermg m Sittard STD 70 

worden vertaald (afb. 5). De ge
codeerde brieven konden in een 
Sorma (sorteermachine) worden 
gesorteerd. Het vervoer tussen 
de EKP'n gebeurde nog lange tijd 
per spoor. De expeditieknoop
punten waren allemaal aan het 
spoor gelegen (afb. 6). Het meest 
zuidelijke lag in Sittard (afb. 7). 

Bouw van zes sorteercentra 
Vanaf 1997 werden geleidelijk de 
huidige zes SC's (sorteercentra) 
in gebruik genomen in Am
sterdam, Den Bosch, Den Haag 
(Leidschendam), Rotterdam, 
Utrecht en Zwolle. Daar werd 
de codering aangebracht en de 
eerste sorteerslag uitgevoerd met 
de sorteermachines 'klein', 'groot' 
en 'overige'. Vervolgens ging de 
post naar de zgn. VGB's (voorbe-
reidingsgebied) en de overige 
bestelkantoren. 

6) De 12 expedi
tie- knooppunten, 

verbonden door het 
spoor 

Invoering CVL's en opheffing 
bestelkantoren 
In februari meldde 'Filatelie' dat 
een aantal bestelkantoren, o.a. 
in Ede en omgeving, in janu
ari werden gesloten en dat de 
voorbereiding van de bestel
ling voortaan in Nieuwegein 
zou gebeuren. Dit is echter een 
tijdelijke locatie want de CVL 
(Centrale Voorbereidingslocatie) 
komt uiteindelijk in Utrecht. Dit is 
het begin van een reorganisatie 
die de hele bestelstructuur in Ne
derland zal veranderen. Hoewel 
hiervan op de poststukken niet 
veel te merken zal zijn, is het voor 
de moderne filatelist interessant 
hoe een en ander gaat functio
neren. Mogelijk dat in de CVL's 
stempels of machines aanwezig 
zullen zijn om de post die in de 
Sorteercentra is doorgeglipt te 
stempelen. De uitdaging is dan 

NEDERLAND 

'EO è) 

i'irraa . r . uoonan 
£inlghauaerweg 8 
6143 BP GUTTEOOVEH 

}) Soiieerindex van deAtima (automatische lees- en mdexeermachine) in Sittard 

weer om te achterhalen waar deze 
stempels worden gebruikt. Het 
zullen waarschijnlijk anonieme 
stempels zijn met 'PostNL' en een 
nummer. Uiteindelijk worden 
er negen CVL's gevestigd in de 
volgende plaatsen: Amsterdam, 
Assen, Bleiswijk, Den Bosch, De
venter, Heerenveen, Roosendaal, 
Rotterdam en Utrecht (afb. 8). De 
poststukken, afkomstig van de 
sorteercentra worden er voorbe
reid voor de bestelling en in zgn. 
binnentassen verpakt die passen 
in de fietstassen van de bezorgers 
(afb. 9). 
Het voorlopige tijdschema van 
de invoering van CVL m 2012 is als 
volgt'): 
15 januari 2012; dependance 
Nieuwegein 
maart: CVL Den Bosch, sluiting be
stelkantoren Den Bosch, Waalwijk 
en Weert 

maart: CVL Utrecht, sluiting 
bestelkantoren Culemborg, Eist en 
Woerden 
medio 2012: CVL Roosendaal 

Het vervoer van de Sorteercentra 
naar de CVL's gebeurt met vracht
auto's die gestationeerd zijn in de 
zgn. 'hubs'. Het vervoer van de 
CVL's naar de afhaalpunten ('de
pots') voor de bezorgers gebeurt 
met kleinere voertuigen. Er zijn op 
het ogenblik 1700 afhaalpunten 
en het worden er uiteindelijk ca. 
2100. Ze zijn veelal gevestigd in 
garageboxen, waar de bezorgers 
de post voor hun wijk in ont
vangst nemen (afb. 9). 

O'Mail ' 2012-2 

Nederland ^ - ^ Ä 

8) Negen centrale 
voorhereidingslocaties (CVL's): 1 
Assen, 2 Heerenveen, 3 Deventer, 
4 Amsterdam, s Utrecht, 6 
Bleiswijli, 7 Rotterdam, 8 
Roosendaal, 9 Den Bosch 

Expeditieknooppunt 
Sittard 

9) Postbezorgers(sters) m een garagebox 

273 
7) Het EKP Sittard bij de 
openmg op 2 oktober 
1982, gesloten in 199S 



FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 

Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2012 
(verschijnt to juni) moeten 
uiterlijlc op 1 meil 2012 in 
het bezit zijn van de redac
tie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactietadefilatelie.nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de volgende g e g e v e n s 
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 g e 
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 o p 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangebo
den. Wij adviseren u met 
klem om - en dat ge ldt dan 
vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
ge legen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2012 

6-7 april: 
Gouda, de Brievenbeurs 
en Filamania, 19e in
ternationale beurs voor 
poststukken&postzegels. 
Thema: Postwaardestukl<en. 
Sportcomplex De Mammoet, 
Calslaan 101 (hoek Burg. van 
Reenensingel/Groen van 
Prinsterersingel), 
zai i - i7u/zoio-r7u. 
wvi/w.brievenbeurs.com 
www.filamania.com 

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

21 april: 
Aurich {0).AUPHILA regio-
nalausstellung, Ostfriesland-
haus, Weddingenstr. 15,9-17. 

Tel: ooii9-(j94i-5524. 
horst.heimkecSewetel.net. 

21-22 april: 
Purmerend. Filamanifes-
tatie 2012. ]. van Egmondly-
ceum. jeffreygroeneveld(5) 
hetnet.nl 

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

12-13 niei: 
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, 
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. 

7-8 september: 
's Hertogenbosch. Filafair 
2012,2e nationale postzegel-
beurs. Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop 1,10-17. 
www.filafair.nl 

21-26 september: 
Qatar. Qatar 2012, FlP-exhi-
bition 

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

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

3-4 november: 
Helmond.Pro-Phil2012, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 11-17; 
zo 10-16. Tel: 040-2427073 
n.broek9(5)chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 april: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,13-16. 
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. 
schilderfStiscali.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

8 april: 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderherencollege, Baan-
derherenweg2,10-13. 
Tel: 0411-688620. 

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

12 april: 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
19-22. Tel: 0113-228562. 
ecmOzeelandnet.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. 
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). 
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-
Zeewolde. De Sfinx, Flevoweg 
69,10-17. Tel: 071-5149310. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-1530. 
Tel: 030-6300776. 
www.primazegel.nl 

15 april: 
Lelystad. Buurthuis 'De 
Windhoek', Ringdijk 187,11-16. 
Tel: 0320-260001. 
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 Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.j.m.goossenstSchello.nl 

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

21 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30-15. 
Tel: 0297-343885/340257. 
www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl 
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 Palmstraat3,10-16. 
Tel: 0184-415437. 
m.a. smeding(5)tele2.nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10-16. 
Tel: 0172-216239. 
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein 1,10-15. 
Tel: 0521-515835. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 

Veenendaallaan 8,930-1530. 
Tel: 0318-517569. 
deglobe-vndaal® Hye. 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 
'DeBrink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 

23 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
w.j.m.goossensOchello.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: 078-6140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
Zwolle. Jubal, 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, Karolingseweg 234, 
it-1530. Tel: 06-22650760. 

5 mei: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,13-16. 
Tel: 0229-582544. 
Heeze. Café De Brug, Ginder-
over 2,12-17. Tel: 040-2264953. 
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, to-15. 
Tel: 0529-432746. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

6 mei: 
Obdam. Ver. gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-155, 
9-12. Tel: 0226-452047. 
Uden.Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
schilderOtiscali.nl 

10 mei 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 

Nog altijd veel belangstelling bij voormalige koloniën 
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Schimmelpenninckstraat 14, 
1922. Tel: 0113228562. 
ecm@zeelandnet.nl 

12 mei: 
Dronten. Kerkcentrum 'Open 
Hof', Copernicuslaan, 1330

1630. Tel: 0321314305. 
Gouda. Panoramazaal/Bem

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

seweg 30,131630. 
Tel: 0334943220. 
Maassluis, zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
1216. Tel: 0105916747. 
's Hertogenbosch. Soc. 
Cult. Centr. De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115,1013. 
Tel: 0735230479. 
Woerden. AlBarid, Ver. geb. 
Excelsior, Singel 45a, 93015. 
Tel: 0534316878. 

13 mei: 
Aarschot (B). Koninklijk 
Atheneum, Pastoor Dergent

straat 47 (ingang School

straat), 916. 
Tel: oo32(o)i656o7o6. 
AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 21, 
9301230. Tel: 0223531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal 
Baanderherencollege Boxtel, 

Baanderherenweg 2,1013. 
Tel: 0411688620. 
Echt. Clubgebouw St. joris, 
Cypresstraat 58,93013. 
Tel: 0433111760. 
robvosseno7(5)home.nl 
Wijchen. Brede School 'Noor

derlicht', Roerdompstraat 76, 
1015. 
Tel: 0246413608/6413355. 

15 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten

maker de Bruineweg 272, 
141430. Tel: 0243974654. 
w.j.m.goossens(Schello.nl 

19 mei: 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel

aan 148,1317. Tel: 0182615136. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Mijdrecht, de Meijert, Dr. J. 
v.d. Haarlaan 6,93013. 
Tel: 0297289322. 
Woudenberg. Cultureel Cen

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

zo mei: 
Diemen. 'De Schakel', Bicker

straat 46a, 1016. 
Tel: 0206942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,912. 
Tel: 0224298416. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,912. 
Tel: 0413264291. 
schilder(5)tiscali.nl 
VeghelZuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Diemen

straat ia, 9301230. 
Tel: 0413367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 
Venlo. Zalencomplex Limi

anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
103012. 
Tel: 0773517700/3820064. 

Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten

maker de Bruineweg 272, 
191930. Tel: 0243974654. 
w.j.m.goossenscSchello.nl 

24 mei: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon

straat 33, va 19. 
Tel: 0455415088. 

26 mei: 
Brielle. Zalencentrum, Lange

straat 76,1316. 
Tel: 0181415640. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
12301530. Tel: 0356216261. 
Katwijk. Wijkgebouw 'De 
Wiek', Fresiastraat 19,101530. 
Tel: 0715173995. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 

27 mei: 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,93012. 
hotterbeekxOhetnet.nl 

28 mei: 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel'. Tel: 0774743032. 

VEILINGEN 

25 mei, 31 mei, 12 juni, 29 
september, 456 oktober: 
Amstelveen. Corinphila 
veilingen, tel: 0206249740. 
www.corinphila.nl 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor

straat', Voorstraat 23. 
Tel: 0384211045. 
veilinghuis(Sdevoorstraat.nl 
www.devoorstraatwinkel.nl 
1 mei. Kijkdag 8302130. 
1 mei. Beursavond 1821.30. 
2 mei. kijkdag 8.3018.50. 
2 mei. 19U aanvang veiling 
3 mei. 8.3015 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveil ingtot7meii5u. 

ecosta internetveilingen: 
Veiling 224 v. 26/3  9/4 i2u 
Veiling 225 v. 9  23 apr. 12U 
Veiling 226 v. 23/4  7/5 i2u 
Veiling 227 v. 7  21 mei 12U 
Veiling 228 v. 21/5  4 /6 i2u 
Veiling 229 v. 4 18 jun. i2u 
Veiling 230 v. 18/6  2/7 i2u. 
Weesp. de Nederlandsche 
Postzegelveiling 
De Nederlandsche Postze

gel en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14 
1382 LX Weesp Holland 
TEL: +31(0)294 433020 
FAX: ♦31(0)294 433055 
www.npv.nl 

3 juni 2012: 
Zwijndrecht. Poststuk

ken, postgeschiedenis en 
postzegels, 
"Sheraton & Peel" (waaronder 
deel collectie Frans Witpen). 
RenéHillesum Filatelie, 
Postbus 7,3330 AA 

Zwijndrecht, 
telefoon: 0786101520. 
email: 
hillesum@filatelist.com 
website: www.filatelist.com 
Skype: rene.hillesum 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
25i8AD'sGravenhage 
Tel: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur. Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari. Museumkaart 
gratis. Voor kortingen zie 
www.muscom.nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen (don

derdag): 19 april, 24 mei en 
21 juni 2012. Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erke

lens (tel 0703307567), email 
merkelens@muscom.nl. Vanaf 
1 januari moet de onderzoeker 
 zoals elke museumbezoeker 
 normaal toegang betalen. 

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

I t 

NEDERLANDSI STEMPELS 
Samenstelling: 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email: k.verhulst@ziggo.nl 

FILAMANIFESTATIE 2012 

Ter gelegenheid van de 
regionale tentoonstelling 
Filamanifestatie 2012 die op 21 
en 22 april in Purmerend zal 
worden gehouden, verschijnt 
een bijzonder poststempel. 
Het thema van de tentoon

stelling is "Noord Holland 
in een kader". Het is een 
tentoonstelling in categorie 3 
en catagorie 'Propaganda'. In 
totaal zijn er 240 kaders. Het 
stempel toont de kaart van 
NoordHolland. De relatie tus

sen stempel en tentoonstel

ling is daarmee duidelijk. 

P.<\\^^5'af/, 

2on 

DAG VAN 
DE JEUGDFILATELIE 

Ook de Dag van de Jeugdfi

latelie is onderdeel van deze 
tentoonstelling. Deze dag 
vindt plaats op 21 april en, 
zoals gebruikelijk, verschijnt 
er nu ook weer een bijzonder 
poststempel voor deze gele

genheid. In het stempel zien 
we twee jongeren die aan 'het 
zegelen' zijn. In deze moderne 
tijd van computerspelletjes 
en sociale media worden dit 
soort momenten schaars. 

NIEUW ONTWERP 
EERSTE VLUCHT

STEMPELS 

Sinds dit jaar is er een nieuw 
ontwerp gemaakt voor de 
eerste vluchtstempels door 
Birza Design uit Deventer. Op 
veler verzoek is afgestapt van 
het bekende vierkante ont

werp en is nu gekozen voor 
een rond ontwerp. De eerste 
keer, dat het ontwerp wordt 
gebruikt is tijdens de vlucht 
AmsterdamLusaka op 15 
mei. Voor nadere details over 
de vlucht en over Aerofilatie 
verwijs ik door naar de eerst

volgende Luchtpostnieuws 
van collega Hans Dekker. 

15 mei 2012 

Op 3 en 4 november 2012 vindt ProPhil 2012 
plaats, georganiseerd door 

fv 'De Heimveste, Helmond en Omgeving'. 

De tentoonstelling met 200 
kaders in categorie 3 met 
propaganda, thematische 
filatelie, posthistorie, tra

ditioneel, eenkader, jeugd, 
open klasse, verzamelingen 
op voordrukalbumbladen en 
catalogusverzamelingen. 
ProPhil 2012 vindt plaats 
in verenigingsgebouw De 
Fonkel, Prins Karelstraat 123, 
Helmond, 
(wwŵ . defonkel.nl) 
Openingstijden: 
zaterdag 3 nov. van 1117 uur, 
zondag 4 nov. van 1016 uur. 

Meer Informatie: 
C. v.d. Broek Verbeek, 
Annecyhof 1 
5627 DJ Eindhoven 
telefoon 0402427073 
email: n.broekq@chello.nl 

Voor gratis deelname aan 
deze tentoonstelling het 
voorlopige inschrijfformulier 
downloaden op website 
www.dehelmveste.nl en 
opsturen naar bovenstaand 
adres. 
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VERVALSINGEN HERKENNEN 
Samenstelling: 
H.W. van der Vlist FRPSL, AIEP 
Assendelft®2oi2 

ARTIKEL 82  VALSE OPDRUKKEN ARMENWETZEGELS 

Inleiding 
Mij werd gevraagd te 
schrijven over simpele 
vervalsingen. Nu is de 
vraag: 'Wat zijn simpele of 
eenvoudige vervalsingen.' 
Sommigen menen, dat de 
zogenoemde 'Fournier
vervalsingen' simpele of 
eenvoudige vervalsingen 
zijn. Waarom hebben som
mige experts dan moeite 
met het herkennen van 
deze vervalsingen? Een 
vervalsing moet men direct 

2 3 5 6 7 

i l l [ i\ 
ARMENWET 

kunnen herkennen, zegt 
men. Alleen hoe kan men 
deze dan herkennen. Men 
moet onder andere kennis 
hebben van druktechnie
ken, papiersoorten, inkten, 
perforatie of stansmetho
den, soms watermerken en 
stempels en stempelink
ten. Zonder deze kennis is 
het snel herkennen van een 
vervalsing moeilijk. 

Armenwetzegels 
Over deze dienstzegels 

t f 
4 5 

Aß. I  getekende 
afbeelding gemaakt 
door AM. Benders, 
afgebeeld in NMP 
augustus 1942 

met de opdruk ARMENWET 
is al veel gepubliceerd, [zie 
'),aO/),')en')] 
In de dertiger jaren werd 
meerdere malen door 
de bekende schrijver 
en Hilversumse expert, 
dr.G.W.W.Bölian, inhet 
geïllustreerde maandblad 
'De Philatelist' over onder 
andere vervalsingen van 
de Armenwetopdrukken 
gepubliceerd. Hij maakte 
tekeningen die niet 
altijd werden afgedrukt 

in het maandblad'De 
Philatelist'. Vele van deze 
tekeningen komen wij 
dan ook tegen in de door 
de Filatelistenvereniging 
Hilversum & Omstreken 
uitgegeven losbladige 
werken: 'De vervalsingen 
van Nederland & O.G. I en 
II' toegeschreven aan P.F.A. 
van de Loo. Dr. Bölian was 
ook een gewaardeerde 
auteur in het'Neder
landsch Maandblad voor 
Philatelie', waarin hij sinds 
1931 veel publiceerde over 
vervalsingen, geïllustreerd 

ARMENWET 

met heel veel tekeningen. 
Inhet 'Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie' 
van augustus 1942 werd 
onder het kopje 'Oud 
nieuws'') een artikel door 
A. M. Benders gepubli
ceerd over de verval
singen van de opdruk 
'ARMENWET', waarin een 
getekende afbeelding te 
zien is met de kenmerken 
van de originele opdruk 
(afb. 1). Letterlijk dezelfde 
tekst wordt gebruikt in 
bovengenoemd werk van 
de Hilversumse Filatelis

Afb. 2  kleuren 
gemanipuleerde vergroting 
van echte opdruk 

V V V ^ V P V W i P P P W W I 

iééÊÊ^bêa^ 
Afb. 3A  ualse opdruk op 1 cent Afb. 4A  valse opdruk op i'A cent Afb. sA  valse opdruk op 2 cent 
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Afb. 7  valse opdruk op 2'/i cent Afb. 8  valse opdruk op 3 cent Afb. 10  valse opdruk op 5 cent Afb. 13  valse opdruk op 10 cent 

Afb. 16  valse opdruk op iVi cent met rode opdruk 



tenverenigingen door 
vele navolgers, waarbij 
zelden de naam van de 
auteur AM Benders wordt 
genoemd 
De naam dr GWW Bolian 
wordt echter nooit 
genoemd als tekenaar van 
vele door anderen 
gebruikte en gepubliceer
de tekeningen 

Herkennen van de 
vervalste opdruk 
Het makkelijkste is eerst 
te kijken naar de stempel-
datum Is deze voor 6 juni 
1914, de vroegst bekende 
gebrulksdatum, dan is de 
opdruk zondermeer vals, 
ongeachte welke zegel
waarde Isstempeldatum 
op het blauwe zegel met 
rode opdruk eerder dan 
24oktoberi9i8,dan is 

de opdruk eveneens een 
vervalsing 
Na 1 november 1919, toen 
het officiële gebruik van 
deze zegels werd ingetrok
ken, werden de zegels nog 
sporadisch door armen
zorginstellingen gebruikt 
Van na 1921 gebruikte 
zegels zijn geen gege
vens bekend Dat maakt 
het herkennen van de 
vervalsingen al een stuk 
makkelijker Opdrukzegels 
met stempelafdrukken van 
1901 tot begin 1914 en na 
1921 zijn vervalsingen 

Het afbeelden van alle 
zegels met de opdruk 
ARMENWET heeft wemig 
zin Bekend is, dat de eerst 
m 1918 m gebruikgenomen 
1V2 cent waarde, zegel 
gedrukt in blauw met 

rode opdruk, niet aan de 
bovenkant van het zegel
beeld IS bedrukt, maar m 
het midden 
Als eerste toon ik u een 
kleuren gemanipuleerde 
vergroting van een echte 
opdruk (afb z), deze is ge
lijk voor alle zegelwaarden 
Daarna een aantal duide
lijke vervalsingen (afb 3A, 
4A, 5A, 7,8,10,13,16) van 
zowel lage als hoge waar
den, uit de navolgende 
reeks afbeeldingen Door 
het bijeenvoegen van be
paalde vergrotingen van 
overeenkomende vervalste 
opdrukken op verschil
lende waarden (afb sAa 
t/m 6Aa) en andere met-
overkomende (afb 7-20) 
tracht ik u de verschillen 
met de originele opdruk 
duidelijk te laten zien 

Vervolgens enkele zeer 
gevaarlijke vervalsingen, 
waarvan men m eerste 
instantie zou zeggen dat 
deze echt zijn, echter goed 
gekopieerde vervalsingen 
zijn (afb 21a-24a) 
Originele kopstaande op
drukken zijn met bekend, 
toch heeft een vervalser 
gemeend er eentje te 
maken (afb 25) Zelfs heeft 
men een zogenoemde 
'dubbeldruk' opdruk 
(afb 26) gemaakt 
De vervalser die de rode 
opdruk op het blauwe 
zegel aan de bovenkant 
drukte, heeft duidelijk 
geen kenn is gehad van de 
informatie over de positie 
van de originele opdruk 
(afb 27) en zelfs een zwarte 
opdruk op een blauw zegel 
(afb 28)'ii, terwijl dit een 

rode diende te zijn 
Soms ziet men een opdruk 
die dermate grote letter 
heeft, dat men deze ver
valsing direct herkent en 
toch zijn er verzamelaars 
die deze hebben gekocht 
als zijnde zegels met echte 
opdruk (afb 29a-32a) 

Zoals bovenstaand reeds 
aangegeven, is het her
kennen van de te vroege 
of te late Stempeldatum 
voor het herkennen van 
vervalste opdrukken van 
belang 
De volgende afbeeldingen 
laten data voor en na de 
officiële gebruiksdatum 
zien (afb 33 - 35) 

Voor de goede orde laat ik 
twee letters zien die karak
teristiek zijn voor de echte 

Afb }Aa - vergroting 1 cent 
7/^ 

Afb 3Ba - vergroting 2 cent Afb 3Ca- vergroting2'/icent - vergroting i'/i cent 

Aß sAa - vergroting 2 cent Afb sBa - vergroting 10 cent Afb 6Aa - vergroting2 cent 

Afb 7a - vergroting2'A cent 

Afb na - vergroting; cent 

Afb 8a - vergroting 3 cent 

Afb 12a - vergroting; cent 

Afb 9a - vergroting 3 cent 

Afb 13a - vergroting 10 cent Afb 14a - vergroting 10 cent 

Afb isa - vergroting 10 cent < 16a- vergroting i'A cent Afb 17a - vergroting i'A cent Afb 18a - vergroting M cent 

Afb 19a - vergroting i'A cent Afb 20« - vergroting i'/i cent 

Afb 21a - vergroting gevaarlijke opdruk 1 cent Afb 22a - vergroting gevaarlijke opdruk Afb 23a - vergroting gevaarlijke opdruk Afb 24a - vergroting gevaarlijke opdruk 
2 cent 2 cent 2 cent 



VERVALSINGEN HERKENNEN 

opdrukken, nl. de letters 
R en W. De letter R heeft 
een mooi rond oog en de 
uitloop is vloeiend en niet 
recht zoals bij veel verval
singen (afb. 36). Bij de W is 
de rechter ophaal dunner 
(afb. 37), soms nagemaakt 
bij vervalsingen. 

Nadat men de verkoop van 
de Armenwetzegels vrij
gegeven had voor verkoop 
aan particulieren, werden 
deze veel afgestempeld in 

blokken van vier. Opval
lend veel zegels van de 
i'/2 cent blauw met rode 
opdruk zijn afgestempeld 
met een stempel van 
's-Gravenhage, veelal vlak 
voor het einde der geldig
heid. Omdat men door het 
losscheuren van de zegels 
dan een hoekstempel ziet, 
is niet altijd te achterhalen 
wanneer deze zijn afge
stempeld. Ook bestaan er 
zegels In blokken van vier 
zegels waarop een vervalst 

stempel is afgeslagen met 
in het onderste segment 
van de stempel het jaartal 
1918 gemonteerd. 

Simpele vervalsingen? 
ja, als men de kenmerken 
goed bestudeerd heeft. 
Nee, als men deze niet 
kent. Natuurlijk bestaan er 
nog vele andere verval
singen buiten deze in dit 
artikel genoemde. 

Noten: 
') 'Oud nieuws' - De opdruk 

„ARMENWET". - Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 
- 21e jrg. - augustus 1942 -
pag'si44eni45. 

O 'Eene proef op uitgebreide 
schaal' - De geschiedenis van 
de Armenwetzegels -
I. Vellekoop -12 Filatelistische 
essays - 75 jaar Philatelisten
club "Rotterdam" 1905-1980 
- pag's 47 tot en met 100. 

' ) Vervalsingen Herkennen Afle-
venng 2: Opdrukvervalsingen 
ten nadele van de verzame

laar (2)-Philatelie-april 
2000-pagina 281. 

") Dienstzegels 1913 ARMENWET 
- Handboek Postwaarden 
Nederland - pag's E1-1 tot en 
met Ei-22. 

O Focus on Forgeries - A Guide 
to Forgeries of Common 
Stamps -Varro E. Tyler - Linn's 
Stamp News 2000 - pagina 
175-

') De Dienstzegels "Armenwet", 
pas op voor vervalsingen!: 
Toon Oomens (web-site -
Terneuzen, mei 2005) 

Afb. 26 - zogenoemde dubbeidruk opdruk 

Afb. 36 - vergroting van 
letter R (zie oog en niet 
recht maar vloeiende 
uitlopende voet) 

Afb. 27 - opdruk hoogstaand in plaats van in het 
midden 

Afb. 37 - vergroting 
van letter W (rechter 
ophaal dunner) 

Afb. 28 - opdruk in verkeerde kleur, zwart in plaats 
van rood 

Afb. 29a - vergroting opdruk met grote letters 
2 cent 

Afb. 30a- vergroting opdruk met grote letters Afb. 31a - vergroting opdruk met grote 
2'/i cent letters 10 cent 

Afb. 32a - vergroting opdruk met grote letters 
i'/i cent (rood) 

Afb. 33 - opdruk met Stempeldatum 1912 Afb. 34 - opdruk met Stempeldatum 1912 Afb. 35 - opdruk met Stempeldatum 1922 



FILAWANIFESTATIE 2012 
DA6 van de JEUSDFILATELIE REURING BOVEN HET IJ 

Wij weten dat het verzamelen van postzegels een 
prachtige hobby kan zijn. Hoe veelzijdig en boeiend 

die hobby kan zijn, ontdek je pas goed als je lid wordt 
van een vereniging, boeken en tijdschriften leest, 
evenementen bezoekt of over het wereldwijde web 

surft. Verzamelen krijgt diepgang als je met anderen je 
hobby deelt. 

Vanuit die gedachte gingen tien 
Noord-Hollandse verenigingen 
boven het I) ('Regio 3') een aantal 
jaren geleden in overleg. Ze 
spraken af dat ze gezamenlijk en 
met enige regelmaat een groot 
filatelistisch evenement zouden 
organiseren, steeds in een andere 
plaats. Het eerste concrete gevolg 
hiervan was Filamanifestatie 2008 
in Heerhugowaard. 
Het vervolg heeft enkele jaren op 
zich laten wachten, maar nu is 
het toch zo ver. Op 21 en 22 april 
vindt Filamanifestatie 2012 in 
Purmerend plaats met als thema 
'Noord-Holland m een kader'. De 
Purmerender Postzegel Ruilclub 
(PPRC) viert dit jaar haar 70e 
verjaardag en heeft het voortouw 
genomen bij de organisatie. )ohn 
Dehé, voorzitter van de PPRC 
en het organisatiecomité: 'We 
hebben afgesproken, dat het 
een activiteit van alle betrokken 
verenigingen moet worden. Dan 
heb je in één keer veel ervaring, 
mankracht, kennis en enthousi
asme in huis.' 

Naast Purmerend zijn Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk, Heerhugo
waard, Ijmuiden, de Zaanse 'Post
hoorn', Wieringerwaard en 'Op 
Hoop van Zegels' uit Haarlem bij 
de organisatie betrokken. Gabriel 
Blik uit Landsmeer coördineert 
de opbouw van de tentoonstel
ling. 'Je hoopt natuurlijk op veel 
bezoekers. Daarom waren we heel 
blij met de deelname van JFN', 
zegt John. JFN krijgt ruimte in de 
school om met allerlei activiteiten 
de Dag van de Jeugdfilatelie te 
vieren. 'We gaan proberen de 
schooljeugd naar de tentoonstel
ling te lokken met een postzegel
ontwerpwedstrijd', aldus lohn. 
'Op de openingsdag worden de 
winnaars van bekend gemaakt. 
De Motorfilatelisten krijgen een 
mooie plek naast JFN. En er komen 
meer verenigingen, zoals de 
Scandinavië-vereniging en De 
Vliegende Hollander. 
Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland Johan Remkes 
verricht samen met burgemeester 
Don Bijl van Purmerend de offi
ciële opening.' 

Brede basis 
'We hebben besloten € 2 entree
geld te vragen met een gratis 
catalogus, waarop een lotnum
mer zit. Iedereen mag met zijn 
Bondspas gratis naar binnen, 
maar betaalt een kleine bijdrage 
voor de catalogus. Voor de jeugd 
zijn de toegang en de catalogus 
gratis. Deze wordt gemaakt door 
Gerard Swets van Ijmuiden. Ijmui
den IS actief bij het evenement 
betrokken met drie mensen in het 
organisatiecomité. Eef Limmen 
richt zich vooral op de jeugdac-
tiviteiten, in samenwerking met 
JFN en ze hoopt voor de tweede 
keer de wisselbeker te winnen 
met haar collectie over Noord-
Holland. 
De organistie heeft een goede 
club handelaren verzameld met 
ondermeer Ronald Bouscher en 
Dirk Sluis, maar er is ook ruimte 
gegeven aan de 'huishandelaren' 
van de betrokken verenigingen. 
De Nederlandsche Postzegelvei
ling komt op zaterdag taxeren. 
Arie Zonjee behartigt de jury
zaken, Jeffrey Groeneveld doet 
het papierwerk. De Rabobank 
in Purmerend is hoofdsponsor; 

penningmeester Ron Versteyne 
heeft ervoor gezord, dat de 
catalogus wordt gefinancierd 
uit de advertentieopbrengsten. 
Dat is dankzij de gulle giften van 
een paar grote veilinghuizen en 
vooral door Ron gerealiseerd. Hij 
heeft ook het logo, de bijzondere 
enveloppe en een persoonlijke 
zegel ontworpen. 
Jeffrey en John werken op de 
school, waar het evenement 
gehouden wordt. Ze kregen de 
ruimte voor een vriendenprijs en 
ook voor de Bondsvergadering 
werd een prachtige zaal gevon
den, vlak naast de tentoonstel
lingruimten. Verder kregen ze 
toestemming de catering m eigen 
hand te nemen. Dat drukte met 
alleen de kosten, maar daardoor 
konden meer mensen bij het 
evenement worden betrokken. 
Dat IS de grootste winst tot nu toe: 
de bereidheid van veel mensen 
om er met elkaar iets moois van 
te maken. 

Op zaterdagmiddag 21 april 
organiseert de PPRC een receptie 
om de zeventigste verjaardag 
te vieren, vanaf 16 uur zijn alle 
aanwezigen welkom. 
Meer info over Filamanifestatie 
2012: www.pprc.nl 

http://www.pprc.nl
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Altijd leuk 
Hij telt maar een paar 
blaadjes, de V.P.T.

Nieuwsbrief van de Post

zegelverzamelaars Tilburg, 
maar ik lees hem altijd met 
veel plezier. De februari

editie is heel geschikt voor 
mensen die hun leden 
een aardige quiz willen 
voorleggen, bijvoorbeeld 
op de slotbijeenkomst van 
het jaar. 
Waar ligt dat land en 
bestaat het wel? Ton Smul

ders zag de huiscomputer 
bezet, maar vond een boek 
met allerlei mooie weetjes: 
'De hele wereld in beeld', 
in rgSg uitgegeven door 
Het Spectrum. Hij ging op 
zoek naar landen als Belize 
en Benin en ontdekte over 
die landen allerlei gege

vens die hem (en mij en u, 
ongetwijfeld) onbekend 
waren. Wist u hoeveel zelf

standige landen de wereld 
in 1989 telde? Niet meer 
dan 178, daar kun je een 
kleine verzameling van 
opzetten. Belize zal iku 
ook verklappen: dat heette 
vroeger Brits Honduras 
en ligt aan de oostkust 
in MiddenAmerika. Pas 
vanaf 1 juni 1973 draagt het 
gebied de naam Belize. Het 
is zelfstandig binnen het 
Britse gemenebest vanaf 
september 1981. Brits Hon

duras was eens een Britse 
kolonie, maar dat wist u 
natuurlijk al. 

Hilversum bedankt 
Een zeer opmerkelijk 
initiatief is te lezen in De 

^ * Postwagen uit Hilversum. 
• a f a Daar heeft het bestuur 
■■J^eM van de Fiiatelistenver

fjwf" eniging Hilversum een 
"Jjjjt^ forse contributieverlaging 
* V ; : ; doorgevoerd, door het col

^I^ZIÏ ■* lectieve abonnement op 
U M < het Maandblad Filatelie af 
TTT te schaffen. Aan Bonds

ZoO lidmaatschap en abon

nementen is de vereniging 
jaarlijks €24,95 kwijt, de 
resterende €5,05 is niet 
toereikend om alle overige 
uitgaven te dekken. De 

waardering voor Filatelie 
werd binnen de vereni

ging steeds minder, zo 
bleek 'uit gesprekken met 
de leden'. 'Vele pagina's 
worden besteed aan irrele

vante informatie (jeugd

pagina's en de rubriek 
"Nieuwe Uitgiften") en 
de filatelistische artikelen 
worden steeds schaarser.' 
Op de beurs in Loosdrecht 
waren de gevolgen van de 
actie zichtbaar. Veel leden 
bleken de bestuursactie 
niet te kunnen waarderen 
en namen een persoonlijk 
abonnement, waardoor ze 
nu alsnog duurder uit zijn. 
Toch is de Hilversumse ac

tie een teken aan de wand: 
het wordt voor veel vereni

gingen steeds moeilijker 
om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Samenwerking 
met andere verenigingen 
en het gezamenlijk organi

seren van een grote veiling 
helpt geweldig, weet ik uit 
eigen ervaring. 

Stoer in leren pakken 
Het lijkt wel altijd feest 
bij de Motor Filatelisten 
Nederland. Je komt ze 
tegen bij ieder filatelistisch 
evenement van belang, 
met een standje, motor

fietsen in allerlei formaten 
en mooie postzegels. Dit 
jaar vieren ze hun 25e ver

jaardag, in juni verschijnt 
het 100e clubblad. 
Deze maand vieren ze hun 
voorjaarsbijeenkomst op 
hét evenement van het 
jaar, Filamanifestatie 2012 
in het jan van Egmond

lyceum in Purmerend. De 
directie van de school liet 
weten,datwheely'sin 
de gangen niet op prijs 
gesteld zullen worden. 
Maar een paar Harley's 
voor de deur, dat zou wel 
mooi zijn. 
Ik kreeg drie nummers 
van het clubblad tegelijk 
overhandigd en daardoor 
kon ik flink wat weg lezen. 
Een mooi blad, zwartwit, 
scherpe foto's en een schat 
aan informatie en mooie 
verhalen. Over postzegels 
en motorfietsen natuurlijk, 
maar ook over andere fila

telistische onderwerpen, 
zoals de Transormastem

pels. Nico Helling schreef 
daar (in het december

nummer) een prima stuk 
over, dat ook heel geschikt 
zou zijn voor andere ver

enigingsbladen. 

Wat betreft de motorfiet

sen, daar komt heel wat 
meer langs dan die paar 
snelle jongens die ons in 
de file binnendoor passe

ren. Ook brommers, drie

wielers (MesserschmittI), 
de Witkar, Tuk Tuks en 
stoomfietsen mogen zich 
in de warme aandacht 
van de motorfilatelisten 
verheugen. Hagrid komen 
we ook nog tegen, met 
Harry Potter in de zijspan 
en Voldemort in de ach

tervolging. Lang leve de 
persoonlijke postzegel en 
demotorfietsfilatelie. 

ERSTTAGS BRIEF 
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Uit het zuiden 
Al Brull vult in zijn eentje 
een flink deel van het 
Eekaapeeveetje (jaar

gang 22, nummer 1), het 
periodiek van de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten 
Vereniging. In één artikel 
zet hij wat overwegingen 
op een rijtje bij de vraag: 
wel of niet tentoonstellen? 
In een ander stuk legt hij 
de grenzen van het carna

valvieren uit, actueel toen 
dit nummer verscheen. 
'Met carnaval mag al

les... maar enkele dingen 
niet....' Carnaval is er voor 
mannen en vrouwen sa

men, ze hebben dezelfde 
rechten. Toch blijkt in de 
praktijk dat mannen nog 
steeds een dominante rol 
spelen bij dit volksfeest. 
Wat bij carnaval niet mag, 
wordt aan de verbeelding 
van de lezer overgelaten. 
Er zijn grenzen, dat is 
duidelijk. 'Met die grenzen 
te kunnen omgaan is het 
enige wat carnaval vraagt. 
Voor wie daar gevoel voor 

^ l ^ ^ ^ ^ ^ n V ^ 

1 ^MÉfeiftÉt^ff 
. Francis X AnciHert 

n w Wm 
ii 

d^^r' 

.•JJ'^XJ^r ' 

^^1 
^ ■ ^ ^ 

%^^BBKm&' 

r\W 

■j^j'j . « ^ . ^ j^ 

^9ÊÊÊ 
' jPHK 

fï* •• ' "Tm 
i^gw 
M t t i k l ) ^ ^ 
""''dtÄ*

• ^ ^ ^^ssdrud iera i 

heeft, is het ook het mooi
ste van het spel, namelijk 
het feest van ontmoeting 
en herkenning.' 
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In het eerste nummer van 
de 22e jaargang wordt 
ook aandacht geschon

ken aan een succesvol 
project 'Postzegels ver

zamelen' op basisschool 
Bösdael in Reuver. De 
workshop 'postzegels'is 
een van de projecten 
waarde leerlingen uit 
kunnen kiezen op een 
vast tijdstip in de week. 
Bij alle projecten die 
worden aangeboden (van 
schaken tot borduren en 
de Tweede Wereldoorlog) 
spelen 'oudere experts' 
een belangrijke rol. Bij het 
postzegelproject wordt 
een beroep gedaan op 
twee leden van postze

gelvereniging Filvero, de 
heren Piek en Geerlings. 
Rupert uit groep 7 is 
enthousiast. Hij ontdekte 
dat postzegels niet alleen 
van papier gemaakt wor

den, maar ook van hout, 
stof en rubber. 'Het gaat 
over landen en beroepen. 
Zo weet je een of meer 
dingen over een bepaald 
onderwerp. Het blijft 
gewoon interessant en 
spannend. Als ik dan thuis 
kom, doe ik de postzegels 
in een boek en sorteer ze. 
ledere postzegel is een 
bezienswaardigheid.' 

Leidse glorie 
Je ontkomt er niet aan bij 
een stad met zoveel histo

rie. De belangstelling voor 
het verleden is nadrukke

lijk aanwezig in Sleutel

post, verenigingsblad van 
de Leidsche Vereeniging 
van Postzegelverzame

laars. De vereniging gaat 
'voorzitterloos' door het 
leven, maar de vereni

gingsactiviteiten zijn 
er niet minder om, ook 
getuige de 'Postzegel 
totaaldag' in januari. 
Hilbert A.C. Kamphuisen 
schreef een mooi artikel 
over de Leidse Pieterkerk. 
Dat is een bouwwerk met 
de allure van een laatgo

tische kathedraal, maar er 
mist iets: een echte toren. 
In 1512,500 jaar geleden 
dus, stortte de toren van 
de kerk in. Over de oorzaak 
daarvan kan Kamphuisen 
nog weinig melden, al 
moet er een publicatie 
(in voorbereiding?) zijn, 
waarin de oorzaken en 
gevolgen van de ramp 
besproken worden. De 
schade was uiteraard 
groot, maar er vielen geen 
doden of gewonden en 
het orgel bleef wonder 
boven wonder gespaard. 
De kerk was eens een 
baken voor de schepen in 
de Noordzee en kreeg de 
bijnaam 'Coningh der Zee'. 
De toren hoorde bij de drie 
grootste bouwwerken van 
Europa. Maar ineens was 
hij weg en werd nooit meer 
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herbouwd door gebrek 
aan financiële middelen. 
Voorzitter Frans Hemelop 
ontwierp een persoonlijke 
postzegel, waarop de kerk 
in zijn oude glorie te zien 
is. 
Kamphuisen gaat vooral 
in op de verbouwingen 
die in de loop der tijden 
aan de kerk gepleegd zijn 
en noemt twee groten der 
aarde die er hun eredoc
toraat kregen: koningin 
Wilhelmina (1925) en Sir 
Winston Churchill (1946). 
Aardig is ook het arti
kel dat G.A. van Albada 
schreef over Paaseiland, 
bekend van de immens 
grote beelden, in 1995 
door de Unesco op de we-
relderfgoedlijst geplaatst. 
Ook nog een tip voor 
redacteuren die op zoek 
zijn naar leuke kopij: laat 
leden iets vertellen over 
hun favoriete postzegel(s). 
Dat kan heel interessante 
leesstof opleveren. De ver
eniging heeft een mooie 
website (www.lvpv.nl), 
veel artikelen zijn als pdf 
te downloaden. 

Wereld van papier 
Het verenigingsblad van 
de Filatelistische Motief-
groep 'Papier & Druk'- Ne
derland Druk Doende, 
heeft altijd veel te bieden. 
Het ziet er natuurlijk 
keurig verzorgd uit en het 
informatieve gehalte is 
hoog. Voor mij persoonlijk 
telt nog eens extra dat het 
blad mij altijd bereikt in 
een mooi gefrankeerde 
enveloppe met soms ver
rassende stempels. 
Redacteur Ton Cornet 
moet voortdurend op zoek 
zijn naar allerlei nieuws 
in binnen-en buiten
land over het papieren 
verzamelgebied. Het 
voorjaarsnummer bevat 
onder meer een stuk van 
een hoogleraar uit Israel 
over het Joodse Nieuwjaar 
5747 (1986), met illustra
ties uit de 'Machzor van 
Worms', een manuscript 
dat beschouwd wordt als 
een van grootste kostbaar
heden die de Synagoge 
van Worms aan de Rijn 
bezat. Cornet vertaalde 
zelf een aantal artikelen 
uit andere tijdschriften, 
onder andere een stuk 
over de 'First Independent 
Newspaper' uit Australië 
(Mi. 559) en over het laar 
van de Draak (2012) in 
China. De link met het 
verzamelgebied zit hier in 
een zelfklevende postzegel 
van Liechtenstein, die een 
draak uitbeeldt in filigraan 
knipwerk. Deze uitbeel
ding is één van de oudste 

volkskunsten van China en 
werd door deze bijzondere 
postzegel door middel van 
de modernste lasertech
niek van dit moment 
gerealiseerd. 
Het meest omvangrijke 
artikel in het voorjaars
nummer is een stuk van 
Th. Huisman over kaart
spellen en speelkaarten. 
Een afbeelding op een 
lapanse postzegel was 
de aanleiding voor een 
duik in de geschiedenis 
van allerlei kaartspellen. 
Daarbij is opmerkelijk 
veel informatie in het 
stuk verwerkt. Memory, 
kwartet, Skat, bridge en 
poker komen langs, maar 
ook de geschiedenis van 
de kaarten, de afbeeldin
gen erop en verschillen 
tussen speelkaarten van 
Frankrijk, België, Engeland 
en Amerika. De Amerika
nen hebben het plaatsen 
van indices (cijfers) op de 
kaarten uitgevonden. Dit 
heeft vooral een praktisch 
voordeel bij het pokeren, 
omdat de kaartenwaaier 
dan niet helemaal hoeft te 
worden opengevouwen. 
Ook bedachten de Ameri
kanen de joker. Het boei
ende voorjaarsnummer 
van Druk Doende telt 48 
pagina's, ik heb maar een 
klein deel van de inhoud 
kunnen aanstippen. 

Postzegel nummer 739 zich 
af of ik misschien niet weet 
dat België ook een bonds
blad heeft. Niets is minder 
waar, natuurlijk ken ik dit 
blad. Bij deze dan om het 
goed te maken.... 
Op de voorpagina van 
dit blad lacht een glas 
Westmalle mij toe, waar
door mijn belangstelling 
meteen is gewekt. Helaas 
verder niks over bier, 
maar wel een paar andere 
goed leesbare artikelen 
die vooral de thematische 
verzamelaar zullen plezie
ren. Wat wel jammer is, dat 
veel artikelen in dit blad 
door de beperkte ruimte 
in delen worden gepu
bliceerd, zoals het artikel 
over lapanse stripfiguren 
dat inmiddels aan deel 8 
toe is. 
Moens was een van de 
eerste grote postzegelhan
delaren. Hij was gespecia
liseerd in zeldzaamheden 
en in principe zijn tijd ver 
vooruit. Waar de meeste 
verzamelaars rücksichtslos 
alles afweekten, zag hij 
toen al de meerwaarde 
van bijzondere poststuk
ken. Nieuwe bijzonder
heden haalde hij overal 
ter wereld vandaan. Als 
er nu brieven opduiken 
geadresseerd aan Moens, 
dan kun je er zeker van 
zijn dat er iets bijzonders 

BUITENLANDSE BLADEN 

Even iets rechtzetten 
Soms moet je op je 
woorden letten. Enkele 
maanden geleden plaatste 
ik een lovende recensie 
over een van de Belgische 
bladen. Op basis daarvan 
vraagt mijn evenknie in de 

mee is. Een mooi voor
beeld wordt getoond 
met een mooie brief uit 
de Falkland-eilanden: de 
oudst bekende brief met 
de eerste emissie. Overi
gens is een abonnement 
op dit blad slechts €15,-, 
waarvoor u elke maand 
een kleurenmagazine op 
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A5 formaat ontvangt met 
naast een aantal artikelen 
ook een uitgebreid nieuw
tjesoverzicht. 

Modem voer voor 
specialisten 
Veel verzamelaars denken 
bij langlopende series 
met veel varianten en 
ruimte voor specialisatie 
gelijk aan oudere zegels. 
Toch duikt er af en toe een 
moderne serie op die deze 
mogelijkheid ook biedt. 
In Austria nummer 177 
van de Austrian Philatelic 
Society wordt de nieuwste 
langlopende emissie met 
moderne architectuur ge
noemd. Het blijkt namelijk, 
dat de oplagen van deze 
zelfklevende zegels die in 
Haarlem worden gedrukt 
duidelijk van elkaar af
wijken. Een aantal van die 
varianten betreft eigenlijk 
nieuwe ontwerpen, omdat 
de naam van de architect 
aan het zegelontwerp is 
toegevoegd. Bij andere 
zegels wijkt het ontwerp 
niet af van de eerste op
lage, maar is het formaat 
of de tanding anders. Dit 
zijn afwijkingen welke niet 
zullen worden opgenomen 
in de abonnementen en 
voor het nodige speurwerk 
zullen zorgen. 
Verder is er aandacht voor 
de Oostenrijkse telefoon
biljetten uit de 19e eeuw. 
In de begintijd van de 
telefonie waren er nog 
geen telefoons in wonin
gen. Wenen was een van 
de eerste steden ter wereld 
die een eigen telefoon
net had. Men ging naar 
het postkantoor om een 
telefoongesprek te voeren. 
Voor de betaling werden 
kaarten ingevoerd welke 
sterk lijken op postwaar-
destukken. Ze zijn voorzien 
van een ingedrukt zegel en 

werden afgestempeld voor 
ontwaarding. 

Britse bezettings
uitgiften 
De Duitse bezettings-
gebieden in de tweede 
wereldoorlog zijn erg 
geliefd onder verzame
laars met een passie voor 
geschiedenis. Het zijn 
zegels die de opkomst en 
ondergang van het derde 
rijk en het verloop van de 
strijd illustreren. Vreemd 
genoeg gaat dit veel 
minder op voor bezet-
tingsgebieden van de 
geallieerden. De Stanley 
Gibbons Monthly van fe
bruari 2012 toont de zegels 
van de Engelse bezetting 
van de voormalige Itali
aanse koloniën in Afrika. 
Geschiedkundig gezien 
zeer interessant omdat 
het hier onder andere 
gaat om het strijdtoneel 
van het Afrika korps. Voor 
de Britse postkantoren in 
Libië, Italiaans Somaliland, 
Eritrea en de Dodekanesos 
werden Britse frankeer-
zegels overdrukt met de 
tekst M.E.F.: Middle East 
Forces. De eerste zegels 
verschijnen in maart 1942. 
De zegels worden met 
een grote diversiteit aan 
stempels aangetroffen, 
vaak van Italiaanse oor
sprong maar soms ook van 
Engelse makelij. Opvallend 
genoeg verschenen de 
opdrukzegels in 1950 ook 
in Engeland op de post
kantoren. Ze worden dan 
ook af en toe met Engelse 
stempels aangetroffen. 
Geen enkele verzamelaar 
wil beschadigde zegels in 
zijn verzameling. Er zijn 
echter altijd uitzonderin
gen. Aan het eind van de 
18e eeuw was het in Af
ghanistan gebruikelijk om 
zegels te verminken en te 
voorzien van een pennen
streek of inktvlek. Hoewel 
er hierdoor geen plaats
naam werd aangebracht, 
is het voor verzamelaars 
met wat speurwerk toch 
nog te doen om de plaats 
van verzending te achter
halen, ledere plaats had 
namelijk zijn eigen manier 
van verminken. De Stan
ley Gibbons Monthly 
toont een aantal van deze 
gehavende zegels op brief 
en laat zien hoe langza-
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meriiand echte stempels 
werden ingevoerd. Dit 
soort brieven zijn stuk 
voor stuk schaars en er zijn 
daardoor zelfs vervalsin
gen op de markt. Geen 
gebied dus voor beginners 
maar wel een boeiend stuk 
geschiedenis. 

Porta Westfalica 
Het wordt een gewoonte 
in Duitsland om aanbie
ders van dubieuze waar 
op internet te publiceren. 
Dit keer gaat het om de 
Deutsche Briefmarken 
Revue Nr. 2 van 2012. Op 
de voorpagina wordt een 
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dubieus Olympia stempel 
uit 1936 getoond. In het 
blad lezen we door wie 
het wordt aangeboden en 
wordt tevens aangegeven 
waarom het stempel du
bieus is. In elk geval is het 
denkbaar dat het stempel 
gebruikt is/zal worden 
om olympiade zegels met 
plakker op te waarderen 
tot gebruikt met gelegen
heidsstempel. 
Verder een nieuwe afleve
ring over poststempels van 
populaire toeristenoorden; 
Porta Westfalica. In 1847 
wordt nabij de gemeente 
Hausberge een station 
aangelegd door de Cöln
Minderner Eisenbahn. 
Omdat de gemeente niet 
wenst mee te betalen aan 
het station, besluit men 
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het een eigen naam te ge
ven: Porta Westfalica. Deze 
naam blijft m gebruik, en 
als er een postagentschap 
in de buurt van het station 
wordt geopend, krijgt het 
ook een poststempel met 
deze naam (in de jaren '20 
wordt tijdelijk de naam 
Porta Bahnhof gevoerd). 
Het gebied krijgt naam 
als toeristenoord door de 
aanleg van het Keizer Wil
helmmonument op de Wit
tekindsberg. In de jaren 
'50 van de vorige eeuw is 

het een populaire bestem
ming voor een dagje uit 
waar naast het monument 
verschillende andere 
mooie uitzichtpunten te 
vinden zijn. In 1973 komt er 
uiteindelijk een stad met 
de naam Porta Westfalica 
nadat 15 gemeenten rond 
Hausberge worden samen
gevoegd. [9] 
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ZUINIGHEID 
MET VLIJT 
In 1917 begon Nederland, hoewel 
zelf niet direct bij de Eerste 
Wereldoorlog betrokken, toch te 
voelen dat  vanwege die oorlog 
 de economische toestand ver
slechterde. De inflatie liep sterk 
op en daarmee de armoede. Het 
was dus verstandig om zuinig 
met de spullen om te gaan, zoals 
gebeurde met deze envelop. 
Aangezien het adres de heer G. 
v.d. Bos in Ermelo betreft, is hier 
mogelijk sprake van een telkens 
terugkerende vraag welke 
nieuwe patiënten er opgenomen 
waren m het krankzinnigenge
sticht, tegenwoordig psychi
atrische inrichting Veldwijk in 
Ermelo dan wel of iemand dit 
gesticht had verlaten. Immers, 
aangezien Ermelo en Nunspeet 
tot in 1972 één gemeente vorm
den, werden de opgenomen pa
tiënten inwoners van Nunspeet, 
wat de Burgerlijke Stand in het 
Gemeentehuis Nunspeet diende 
vast te leggen. De aankomst
stempel betreft daarom met dat 
van het hulpkantoor Ermelo, 
maar dat van het hulpkantoor 
Veldwijk, gelegen bij het krank

zinnigengesticht. De ambtenaar 
in Nunspeet zond de formulie
ren per dienstenvelop naar de 
heer v.d. Bos m ErmeloVeldwijk, 
waarbij het postkantoor Nun
speet een vertrekstempel op de 
voorzijde plaatste en het hulp
kantoor Veldwijk de aankomst
stempel. Waarschijnlijk zond de 
heer v.d. Bos de envelop met de 
gevraagde informatie iedere 
keer doormidden gevouwen 
terug naar het Gemeentehuis in 
Nunspeet, die dezelfde envelop 
iedere keer opnieuw gebruikte. 
Wat deze envelop betreft 
begon deze verzendwijze op 
12 november 1917 en eindigde 
op 6 maart 1918, zodat er zes 
vertrekstempels Nunspeet en 
zes aankomststempels Veldwijk 
op de envelop aanwezig zijn. 
Mogelijk werden in maart 1918 
de beschadigingen aan de en
velop zodanig geacht dat werd 
besloten een nieuwe envelop in 
gebruik te nemen. In hoeverre 
de envelop in Nunspeet iedere 
keer werd dichtgeplakt en in 
Veldwijk voorzichtig werd open
geweekt blijft de vraag. 

Gert Holstege 
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VEILING NIEUWS 
Samenstelling: 
Edwin Voerman 

CORINPHIU 

Tijdens de komende veiling 
van Corinphila in Amstel
veen (31 mei-2 juni) komen 
twee zeer bijzondeTe post
stukken afkomstig van de 
Nederlandse onderzeeër 
K-XVIII onder de hamer 
(inzet € 500 respectievelijk 
€ 350). Voor- en achter
zijde van beide stukken 
beelden we hierbij af. 
Aan de reis van de K-XVIII 
naar Nederlands-Indië in 
1934 zit een bizar verhaal 
vast, dat ik unlet wil 
onthouden. Zonder de film 
"20.000 mijlen over zee" 
zouden er in 1937 nooit 273 
paar Hollandse klompen 
op Tristan da Cunha zijn 
bezorgd. Dat zit zo. In 1933 
liep bij Wilton-Feijenoord 
de onderzeeër K-XVIII 
(onderzeeërs krijgen 
traditiegetrouw alleen een 
nummer en geen naam) 
van stapel. Het nieuwe mi
litaire paradepaardje zou 
in het steeds opstandiger 
Nederlands-Indië worden 
gestationeerd. De reis er
heen, zo bedacht premier 
Colijn, was een uitgelezen 
gelegenheid om de wereld 
te tonen, dat het in de cri

sis wegkwijnende kikker
landje nog een zeemacht 
van betekenis was. Er 
moest een film over die reis 
gemaakt worden! Je ving 
er drie vliegen in één klap 
mee: het nationale elan 
zou een impuls krijgen, de 
opstandige Indonesiërs 
zouden zien dat er met het 
moederland niet te spotten 
viel én de film zou een 
prachtige reclamespot zijn 
voor hightech wapentuig 
van eigen bodem. 
Onder uitbundig vlagver
toon vertrok de K-XVIII op 
14 november 1934 vanuit 
de marinehaven in Den 
Helder. Aan boord bevond 
zich Luitenant ter Zee 
2e klasse M.S. Wytema. 
Van Polygoon had hij de 
beschikking gekregen over 
de nieuwste filmcamera's. 
Direct na aankomst in 
Soerabaya zou hij met de 
Uiver terugvliegen om met 
regisseur Brand Dirk Ochse 
en componist en AVRO-
coryfee Max Tak de film te 
monteren. Toen de Britse 
gezant in Den Haag van 
het voornemen hoorde, 
meldde hij zich bij Colijn. 
Zou het niet aardig zijn als 
de K-XVIII bij de oversteek 

van Zuid-Amerika naar 
Zuid-Afrika een bezoekje 
zou brengen aan het meest 
afgelegen Britse overzeese 
rijksdeel Tristan da Cunha? 
Een kwart van de bewoners 
droeg daar immers de 
naam "Green": zij waren 
afstammelingen van de 
Katwijkse walvisvaartma-
troos Pieter Groen die in 
1836 op Tristan schipbreuk 
leed en er zich blijvend had 
gevestigd. En zo kon het 
gebeuren, dat Nelson en 
Winnie Green op 21 maart 
1935 een "grote metalen 
walvis" uit het land van 
Nelson's overgrootvader 
voor hun kust uit zee zagen 
opduiken. 
De avondvullende do
cumentairefilm "20.000 
mijlen over zee" werd een 
enorm succes. Onder de 
duizenden bezoekers be
vond zich ook de Vlissingse 
aardrijkskundeleraar 
|an Brander. De beelden 
van de armzalig geklede 
"Hollandse stamgenoten" 
op Tristan da Cunha (aan 
hun voeten droegen ze 
een soort sandalen van 
ongelooide koeienhuid) 
brachten hem op het idee 
om klompen in te gaan 

zamelen. Met behulp van 
De Telegraaf werd de actie 
"klompen voor Tristan da 
Cunha" een doorslaand 
succes. Toen de Britse mail-
boot op 30 januari 1937 na 
zijn jaarlijkse tocht via St. 
Helena en Ascension bij 
Tristan da Cunha arriveer
de, werden de bewoners 
tot hun stomme verbazing 
getrakteerd op 273 paar 
Hollandse klompen! Na een 
eeuw was de bloedband 
met de nazaten van Pieter 
Groen weer hersteld. 

SHERATON & PEEL 

Dan de komende veiling 
van René Hillesum Filatelie 
in Zwijndrecht: Sheraton & 
Peel no. 48 op 3 juni 2012. 
Voor deze veiling werden 
interessante inzendingen 
ontvangen, waaronder een 
collectie van Frans Witpen, 
een aartsfilatelist die al vele 
jaren geleden overleed. 
Het betreft hier Nederland, 
voornamelijk de periode 
1920-1945 met postzegels 
en poststukken, waarbij 
vele bijzondere frankerin
gen. Maar ook tandingen, 
velrandverschijnselen en 
plaatfouten zijn rijkelijk 

vertegenwoordigd. Tevens 
komt een mooie collectie 
Nederlandse postwaarde-
stukken met vele bijzon
derheden, waarbij ciiverse 
tot nog toe onbekende 
particulier bedrukte brief
kaarten onder de hamer. 
Een zeldzame uitschieter is 
het afgebeelde zeer frisse 
briefje met de 15 cent zwart 
tentoonstellingszegel 1924 
(NVPH137) naar België juist 
gefrankeerd. Aflevering 
B3-6 pagina 22 van het 
Handboek Postwaar-
den geeft aan, dat juist 
gefrankeerde poststukken 
met deze tentoonstel
lingszegels tot de grote 
zeldzaamheden behoren. 
15 cent was het tarief voor 
een binnenlandse brief van 
het tweede gewicht of van 
brieven naar België (tot 1 
oktober 1925). De inzet zal 
€ 200 bedragen. Niet 
teveel voor een dergelijke 
frisse zeldzaamheid. In 
het meinummer kunt u 
de nabespreking van de 
veilingen van De Neder-
landsche Postzegelvei
ling (29-31 maart) en van 
Van Dieten Postzegel
veilingen (13 en 14 april) 
tegemoet zien. 

BUILT BY WILTON-FIJENOORD ROTTERDAM 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Samenstelling 
ArieNoorlandAIIP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan zijn aangesloten bi) 
deWereidpostunie(UPU) In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU landen vermeld 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeid 

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 

ALBANIË 
22-i2-'ii. Albanese kunst, 
naakten 
o 10, o 90,1 - L (samenhan
gend), blok 250 L tweemaal 
schilden], borstbeeld, 
borstbeeld 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i4-2-'i2. Chinees Nieuwjaar*. 
Jaar van de Draak 
o 90 KM Draak 

DENEMARKEN 
2i-3-'i2. Nordic*, Leven op 
zee 
6 -, 11 - kr Helikopter resp 
tijdens reddingsactie met 
snelle boot, met hulpverle
ners en brancard 

ALDERNEY 
22-2-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden 
36, 47, 48,52, 61, 65 p Resp 
vertrek Titanic, schip en 
vuurwerk, trap in eerste klas, 
scheepsorkest, kapitein Ed
ward John Smith (1850-1912), 
zinkend schip en reddings
sloep 

2i-3-'i2. Europa, 'Bezoek 
12 - kr Pierrot op bakfiets 
met harlekijn 

ANDORRA SPAANS 
9-i-'i2. Etnologisch museum 
FargaRosselho jaar 
€036 Historisch beeld van 
Ijzerproductie in Pyreneeën 

Prmcipat d Andorra 
Cotms hfmpts 
Cöntre O mtarprelac ó del ferro 
FARGA ROSSELL 2002 2012 

DUITSLAND 
i-3-'i2. Sixtijnse Madonna 
500 jaar 
Blok €055 Schilderij van 
Madonna met Kind van Ra
fael (1483-1520) Doorlopend 
beeld op rand met paus 
Paulus Sixtus II en heilige 
Barbara met engelen 

— 27-2-'i2. Bekende personen 
^ € o 51 Dichter Augusti Bartra 
^ (1908-1982) 

ARMENIË 
9-2-'i2. Nationaal leger 20 
jaar 
200,280 d Resp Militairen 
met tanks en vliegtuigen, 
vlag Beide zegels met 
embleem 

i-3-'i2. 500e geboortedag 
Gerhard Mercator (1512-1594) 
€ 2 20 Cartograaf met we
reldbol en landkaart 

Vrouw met hartjes, handen 
met glazen en vruchten, 
benen en schoenen, vrouwen 
enmuzieknoten 
2i-3-'i2. Wereldkampioen
schap Ijshockey m Helsinki 
1 KI Mascotte 'HockeyBird' 
met stick en puck 

i-3-'i2. Rouwzegel 
€ o 55 Landschap m avond
schemering 
i-3-'i2. Vakantie in Duits
land, II 
€ o 55 Voorjaar met bomen 
in landschap 

ESTLAND 
i6-2-'i2. Dieren, ree 
€045 Capreoluscapreolus 

FRANKRIJK 
i2-2-'i2. Henri Queuille 
(1884-1970) 
€ 1 - Portret oud-premier 
23-3-'i2. Serie 'Europese 
hoofdsteden', Kopenhagen 
Velletje met viermaal € o 60 
Beeld van zeemeermin, paleis 
Amalienborg, Rosenberg-
kasteel, haven met schip 

FINLAND 
5-3-'i2. Spoorwegen 150 jaar 
Zesmaal 1 Kl (in boekje) 
Verschillende tremen resp 
met machinist, verkeersbord, 
klok, conducteur, monu
ment, treinkaartje 

5-3-'i2. Vrolijk Pasen 
1 KI Konijn en kuiken met 
paase 

23-3-'i2. Moulms (Allier) 
€ 0 6 0 Clownsfiguur met ge
zicht op stad met rivier, brug 
en basiliek Notre Dame 
30-3-'i2. Pelgrimswegen 
naar Santiago de Compos-
tela 
Velletje met viermaal € o 77 
Kerken m Tours, Vezelay, Le-
Puy-en-Velay, Aries 

5-3-'i2. Trouwzegel 
1 Kl Ringen 
5-3-'i2. Vccrjaarsbloemen 
Velletje met zesmaal 1 Kl 
Levermos, voorjaarserwt, 
dotterbloem, helmbloem, 
geeister 
5-3-'i2. Nordic 2012, Leven 
op zee 
Velletje met tweemaal 1 Kl 
Kustwachtvaartuig, marine 
reddmgsvaartuig 

GIBRALTAR 
3i-i-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden 
10, 42,44, 54,66p Resp 
Schip in aanlDouw, schip op 
zee, schip en ijsberg, neerla
ten reddingsboten, zinkend 
schip 

20-3-'i2. Stripfiguren 
Tienmaah" The Dandy and 
the Desperate Man, The Be
ano and Dennis the Menace, 
Eagle and Dan Dare, The Top
per and Beryl the Peril, Tiger 
and Roy of the Rovers, Bunty 
and the Four Marys, Buster 
and Buster, Valiant and the 
Steel Claw, Twinkle and Nurse 
Nancy, 2000 AD and J udge 
Dredd 

GUERNSEY 
22-2-'i2. Bedreigde dier
soorten 
Blok £3 - Bengaalse tijger 
(Pantheratigristigris) 

22-2-'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926) 
36, 47,48, 52, 61, 65 p 
Verschillende portretten 
resp met prins Andrew 
(i960), tijdens overhandi
ging wereldbeker voetbal 
1966, bij Olympische Spelen 
m Montreal 1976, prinsen 
Willam en Harry 1989, met 
koningin-moederen Nelson 
Mandela (1918) tijdens 100e 
verjaardag m 2000, met 
BarackObama m 2011 
Ook velletje met de zegels 

5-3-'i2. Vrouwendag, 'Verlo
ren kussen' 
Viermaal 1 Kl (in boekje) 

GROOT-BRITTANNIE 
8-3-'i2. Locomotieven, II 
(Schotland) 
Velletjemet f', 68p , t i 10, 
1 40 Resp BR D34 Nos 62471 
en 62496, BR D 40 No 62276, 
Andrew Barclay No 807, BR 
4P No 54767 

HONGARIIE 
8-2-'i2.150e geboortedag 
schilder Karoly Ferenczy 
(1862-1917) 
420 Ft Schilderij'Ochtend 
Zonneschijn' met mensen 
aan tafel in tuin 
i7-2-'i2. Grieks-katholiek 
bisdom van Hajdudorog 100 
jaar 



38o Ft. 'Hul lende icoon' van 
Theotokos uit hei l igdom m 
Mariapócs. 
i 4  2  ' ) 2 . Pasen. 
105 Ft. Maria met )ezus na 
kruisafname, met b loem

mot ief . 

i 3 3  ' i 2 . Tien jaar euro. 
€ 0.85. Getal 10 in bankb i l 

je t ten en mun ten . 

KROATIË 
8i2'ii. Rode Kruis. (Ver
plicht toeslagzegel 815 
dec). 
1.55 kn. Vrouw met geschenk
pakket. 
i2'i2. Valentijnsdag. 
3.10 kn. (hartvorm). Vingers 
van man en vrouw vormen 
harten. 
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2 i 2  ' i 2 . Kinderwereld, 
kat ten. 
1.60,1.60,3.10,3.10 kn. 
(samenhangend) . Resp. 
huiskat met ba l , Ragdol l kat 
met voge l , Perzische kat met 
muis, Siamese kat met sok. 

LETLAND 
27 i  ' i 2 . Winnaar on twe rp 

weds t r i j d . 
0.35 Lvl. Bibliotheek met 
leeuwenbeelden. 
i i  2  ' i 2 . Bloem. 
0.35 Lvl, Lelie. 

LITOUWEN 
i 7 3  ' i 2 . Spinnen. 
2.15,2.15 Lt. Dolomedes p l a n 

tar ius, Eresus cinnaber inus. 
243  ' i 2 . 625 jaar chr isten

d o m m Litouwen. 
1.35 Lt. Deel van fresco uit 
kathedraal in Straatburg . 

LUXEMBURG 
i33'i2. Herdenkingen. 
€0.60, 0.60,0.60.75 
jaar Vereniging Kortegolf 
Radioamateurs: embleem en 
signalen, 50 jaar afdeling 
kunst en cultuur van Instituut 
GrandDucal: kunstwerk van 
Pit Nicolas (1939), Tafelten
nisfederatie 75 jaar: batje en 
bal met embleem. 

MOLDAVIË 
4 2  ' i 2 . Schi lder i jen. 
85 b, 1.20,2.85,4.50 L. Resp. 
' l ongen uit Pokrovka' van 
Igor Vieru, 'Weeskind ' van 
Pavel Piskarev, 'K inderpor

t re t ' van Lydia Arionescu

Bail layre, Jongen met hoed ' 
van Konstat in Kitayka. 
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MONACO 
i 6  3  ' i 2 . Kermis 'Het Werk 
van zuster Marie ' 75 jaar. 
€ 0 .60 . Afbee ld ing van 
zuster die l i e fdad ighe ids

s t i ch t ing st icht te. 

NOORWEGEN 
2i2'i2. Noorse kunst, V. 
B, 14. kr. Resp. beeldhouw
werk 'Griffioen' van Lars 
Utne (18621922), schilderij 
'Bosbrand' van Hakon Sten
stadvold (19121977). 

2i2'i2. Persoonlijke zegels. 
A Innland. Kader met pi
oenbloem voor persoonlijke 
invulling 
2i2'i2. Koning Harald V 
(1937) en koningin Sonja 
(1937) 75 jaar. 
9.50,13. kr. Resp. koningin, 
koning. 

OEKRAÏNE 
32 ' i2 . Frankeerzegels, 
b o m e n . 
0.05, 0 . 3 0 , 0 . 5 0 , 2. Hr. 
Bladen en vruchten van resp. 
Sorbusaucupar ia , Fraxinus 
excelsior. Aesculus hippocas

t a n u m , Quercus robur . 

OOSTENRIJK 
t5 2  ' i2 . Bloemen. 
€ 0.62. Schilderi j van Anto ine 
Berjon (17541853) met b loe

menboeket . 

ÖSTERREICH j 
62 

i 6 2  ' i 2 . j onge kunst in 
Oostenri jk. 
€ 0.70. Affiche 'W ind up 
dancer ' met vogel voor 
Weens Operabal 2012 van Zoé 
Byland( i975) . 

OSTERREICH 

i 7 2  ' i 2 . Fotokunst. 
€ 0.70. Gezicht, fo to van Elfie 
Semotan (1941). 

POLEN 
tl^-^-'^^. Nationaal leger 70 
jaar. 
1.55 Zl. Mil i ta i ren en wapen 
met adelaar. 

i 9  2  ' i 2 . 2 0 0 e geboor tedag 
Zygmunt KrasinskI (1812

1859). 
Blok 4.15 Zl. Portret dichter. 

PORTUGAL 
)3 2  ' i2 . Historie en cul tuur 
€ 0 . 3 2 , 0 . 6 8 , 0 . 8 0 . Portret ten 
van resp. componis t Marcos 
Portugal (17621830) met deel 
van muziekstuk, mi l i ta i r arts 
en publ ic is t Brito Camacho 
(18621934) met deel van 
krant , acteur en schri jver 
Anton io Vilar (19121995) met 
f i lmscène. 

ROEMENIE 
30i'i2.100e sterfdag Ion 
Luca Caragiale (18521912). 
5. L.; blok 9.10 L. Resp. 
portret toneelschrijver en 
journalist; bronzen beeld met 
doorlopend beeld op rand 
met titelpagina programma 
en toneelgroep. 
32'i2. Boekarest 150 jaar 
hoofdstad. 
14.50 L.; blok 8.10 L. Resp. 
Gemeentelijk Museum 
Sutupaleis en stadswapen, 
eerste vorst van Roemenië 
Alexandra loan Cuza (1820

1873). 
io2'i2. Personen op bank
biljetten. 
Velletje met 0.80,1.40, 2.10, 
2.40, 3., 3.10, 6. L. Resp. 
historicus en dichter Nicolae 
lorga (18711940), componist 
George Enescu (18811955), 
schilder Nicolae Grigorescu 
(18381907), uitvinder en pi
loot Aurel Vlaicu (18821913), 
toneelschrijver en dichter 
Ion Luca Cargiale (18521912), 
filosoof Lucian Blaga (1895
1961), dichter Mihai Eminescu 
(18501889). Alle zegels met 
aanhangsel waarop deel van 
bankbiljet. 

i72'i2. Antieke strijkijzers, 
I. 
0.50, 0.80,1.40, 4.70, 5. L.; 
blok 14.50 L. Verschillende 
strijkzijzer afkomstig uit 
resp. Frankrijk, Duitsland, 
Verenigde Staten (model 
locomotief), Schotland, 
Roemenië; Roemenië. 

RUSLAND 
23 ' )2 . Staatsonderschei

d i n g e n . 
Driemaal 25. r . Heil ige 
George, Verdiensten voor het 
Vader land , Gouden Ster. 

SAN MARINO 
292'io. Vakantieoord Mi
lano Marittima 100 jaar. 
€ 1. Strandhuis met fontein 
en vissen. 

292'io. Staatswapen. 
Velletje met € 0.60, 0.85, 
4.95. Staatswapen in ver
schillende kleuren. 

292'io. 150e geboortedag 
Gustav Klimt (18621918). 
Velletje met € 0.85,1., 1.40, 
1.50. Schilderijen van Oos
tenrijkse schilder resp. 'De 
Omarming', 'De Kus', 'De drie 
Levensfases van de Vrouw', 
'Hoop II'. 

SERVIË 
44'ii . Aidsbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegeT43o 
apr.) 
10. Ndin. Portret Dimitrije 
Miodragovic (18881959) 
85'ii. Rode Kruis. (Verplicht 
toeslagzegel 815 mei). 
10. Ndin. Rood Kruis en 
hoofden. 
66'ii. St. Savakathedraal. 
(Verplicht toeslagzegel 6 
juni2oaug.). 
10. Ndin. Kathedraal en 
klokken. 
149'«. Week van de Solida
riteit. (Verplicht toeslagzegel 
1421 Sept.). 
10. Ndin. Rood kruis en 
ingestorte gebouwen. 
3io'ii. Week van het Kind. 
(Verplicht toeslagzegel 39 
Okt.). 
10. Ndin. Gemaskerde 
kinderen. 
25io'ii. Dag van de Post
zegel. 
46. Ndin. Zegelopzegel 
Yvert 124 (1913) met tentoon
stellingsgebouw Beogradfila. 
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SLOVENIË 
3 10  ' « . Week van de Brand

weer. (Verpl icht toeslagzegel 
38 okt.) . 
€ 0.15. Meisje bi j brandweer . 
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SLOWAKIJE 
272'i2.20oe geboortedag 
Samo Chalupka (18121883) 
€ 0.50. Portret dichter. 

SPANJE 
2i'i2. Poorten en bogen. 
Achtmaal A (in postzegel
boekje). Poorten en bogen in: 
Sevilla, Madrid, Barcelona, 
Badajoz, Burgos, Toledo, 
Valencia, Tarragona. 
2i'i2. Toerisme. 
B. Zon en landkaart. 
2i'i2. Lorca. 
Vijfmaal € 0.36. Gebouwen 
in Lorca: Heiligdom van de 
Maagd van de Boomgaar
den, kasteel, gemeentehuis, 
Guevarapaleis, kerk van St. 
Patricius. 

9r'i2. Normen en waarden. 
€0.36,0.51,0.70. Resp. 
geen vervuiling: wolken met 
boom en water, respecteer 
maximum snelheden: kilo
meterteller, aandacht bij het 
besturen: stuurwiel met nand 
en mobiele telefoon. 

0,70 € Espana ü o a i B o & l ^ ^ 
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272'i2. Frankeerzegels, 
koning Juan Carlos I (1938). 
€ 0.36,0.51,0.85, 2.90. Por

j ^ tret in verschillende kleuren. 
— 272'i2. Internationaal Jaar 
^ van duurzame Energie. 

€ 0.70. Windmolen en zon
— nepaneel. 

282'i2. Toerisme. 
€ 0.70. Zon en landkaart. 
292'r2. Herdenkingen. 
€ 0.85, 0.85. Resp. Slag van 
Las Navas de Tolosa 800 jaar 
geleden: strijder te paard, 
verovering van Navarra 500 
jaar geleden: landkaart. 

TSJECHIË 
73'i2. Vereniging van wis
en natuurkundigen 150 jaar. 
10. Kc. Natuurkundige 
symbolen en wiskundige 
formule. 
73'i2. Kuuroord Kuks. 
i4.Kc.;bloki8.Kc. Resp. 
historisch dorpsgezicht met 
rivier Elbe, sculptuur 'Wijs
heid' van Joeeldhouwer Mat
thias B. Braun (16841738). 

TURKIJE 
i84'ii. Dienstzegels. 
0.10, 1., 2.80,6. NTL. 
Schilderingen van bloem en 
bladmotieven. 
28ii'ii. Boten van de 
sultan. 
0.90,1.30 NTL. Boot met 
regiment paardrijders, boot 
met havengezicht en Topka
pipaleis. 
i7t2'ii. Dienstzegels. 
0.10,1., 2., 7. NTL. Verschil
lende schilderingen. 

i7i2'ii. Ministerie van 
Personeel en Organisatie 50 
jaar. 
too+0.10 NTL. Embleem. 
28i2'ii. Agricultuur en 
mensen. 
0.50,0.50,1., 1.NTL. Resp. 
kweektunnels en oogsters, 
oude vrouw en gedroogde 
pepers, man bi| kweektun
nels, kind in water met 
buffels. 

O U K U W J S 

WITRUSLAND 
222'f2. Architectuur, 
kerken. 
Velletje met tweemaal 
10.000 r. St. Sophiakathe
draal in Polotsk, Allerheili
genkerk in Minsk. 

63'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
Tweemaal 5.000 r. (samen
hangend). Mensen in kleder
drachten met etenswaren. 
i43'i2. Klederdrachten. 
H, P. Resp. Jongen met viool 
en meisjes met haan, jongen 
met balalaika met meisje en 
danseres. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
27i2')i. Tuinplanten. 
15., 20., 30., 38. Dh. Resp. 
bougainville, blauwe regen, 
mimosa, nachtjasmijn. 

AUSTRALIË 
63'i2. Watervogels. 
60, 60 c, $1.65, 2.35. Resp. 
Tadorna radjah, Malacor
hynchus membranaceus, 
Tadorna tadornoides, Den
drocygnaeytoni. 

203'i2. Agrarisch bedrijf. 
10,20 c, $1., 3., 5.. Resp. 
koeien, ananasplantage, 
druiventeelt, zonnebloemen, 
appelen. 
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273'i2.100 jaar verplicht 
stemmen. 
60 c. Vingers met potlood. 
34'f2. Diamanten jubileum 
koning Elizabeth II (1926). 
60 c, $ 2.35. Portretten. Ook 
vellet|emet dezeqels. 
io4'i2. Beroemde artsen. 
Vijfmaal 60 c. Volksgezond
heidsspecialiste Jane Stocks 
Greig (18721939), kinderarts 
Dame Kate Campbell (1899
1986), oogheelkundige Fred 
Hollow (19291993), hartchi
rurg Victor Chang (1936

1991), hoofd en nekchirurg 
Chris O'Brien (19522009). 
i74'i2. 'Rising Sun Badge' 
door de jaren heen. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). Badges uit de jaren 
l902'04, l904'49, l954'69, 
i969'9i, 1991heden. Ook 
velletje met dezegels. 

BAHAMAS 
263'i2. WWF*, flamingo's. 
15,50, 65, 70 c. (ook sa
menhangend); blok $ 5.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Phoenicopterus ruber. 
Alle zegels met pandabeeld
merk. 

BAHREIN 
ii2'ii. Vrouwendag. 
100, 200 fils; blok 500 fils. 
Resp. verschillende emble
men van Hoge Raad voor 
Vrouwen en portret koning 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 
(1950); koning en gebouw. 

I ?mi... ̂ t ' 

BHUTAN 
9io'ii. Wereld Post Dag, 
koninklijk huwelijk. 
Velletje met viermaal 25 nu.; 
driemaal blok elk 50 nu.; 
blok 100 nu. (3D druk); blok 
225 nu (met gouddruk). 
Tweemaal koning Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuk 
(1980) en Jetsun Pema (1990), 
tweemaal Pema; Pema; twee
maal echtpaar; echtpaar met 
lotusbloem; echtpaar. 

9io'ii. Koninklijk huwelijk, 
persoonlijke zegels. 
10,15,20 nu. Kaders met 
landsnaam, met ruimte voor 
persoonlijke invulling. 

BRAZILIË 
i9i'i2. Persoonlijk zegels, 
staat Santa Catarina. 
Twaalfmaal Carta Comercial 
1° Porte (met aanhangsel voor 
persoonlijke invulling). Her
cilio Luzbrug in Florianópolis, 
geologische formatie Peara 
Furada bij Uribici, laan met 
palmen m Joinville, strand bij 
Morro dos Conventos, huizen 
aan water in Sao Francisco 
do Sul, pioniersmonument 
in Chapéco, walvis bij strand 
van Siriii, kerk m Nova Trento, 
strand en boulevard van 
Camboriu, Villa Germanica in 
Blumenau, haven van Itajai, 
stoomlocomotief m museum 
van Tubaräo. Op aanhangsel 
kaart en vlag van deelstaat. 

i9i'i2. Persoonlijke zegels, 
staat MinasGerais. 
Tweemaal 1° Porte Carta 
Comercial, horizontaal en 
verticaal (met aanhangsel 
voor persoonlijke invulling). 
Berglandschap. Op aanhang
sel resp. driehoek met tekst, 
staatswapen. 
f9i'i2. Persoonlijk zegel, 
medische faculteit in Bahia. 
1° Porte Carta Comercial (met 
aanhangsel voor persoon
lijke invulling). Gebouw en 
esculaap. Op aanhangsel 
kaart, vlag en staatswapen 
van Bahia. 

BURKINA FASO 
2011. Boerderijvogels. 
100,160, 265 F. Resp. Eend, 
kalkoen, haan en kip. 

CANADA 
232'f2. Kunst. Aanvulling 
melding mrt. 
$ 1.05,1.80. Beelden van Joe 
Fafard (1942) resp. 'Lieve Vin
cent', 'Rennende Paarden'. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
5i'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Draak. 
1.20 y. Draak 
5212. Bank van China 100 
jaar. 
1.20,1.50 y. (samenhangend). 
Resp. oude gebouw, nieuwe 
vestiging. 
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COMOREN 
i5-i2-'io. Wereldkampi
oenschap voetbal 2010 in 
Zuid-Afrika. 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 350 F.; tv^eemaal 
blok 3.000 F. Voetballers 
resp. Michael Owen, Robinho, 
Sidney Govou, Thierry Henry, 
Wayne Rooney, Helder Pos-
tiga; Abdelmajid Oulmers, 
Adriano Leite Ribeiro, Alberto 
Gilardino, Alessandro Del 
Pierro, Luis Figo, Lukas Podol-
ski; Asamoah Cyan, Miroslav 
Klose met Nelson Mandela. 

i5-i2-'io. Basketballers. 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 350 F.; tweemaal 
blok 3.000 F. Resp. Michael 
Jordan, ShaquilleO'Neil, 
tweemaal Tony Parker, 0'Neil, 
Magic Johnson; Allen Iverson, 
Kobe Bryant, Larry Bird, 
Parker, Adriano Leite Ribeiro, 
Karim Abul Jabbar; Johnson; 
O'Neal. 
i5-)2-' io. Winnaars Olympi
sche Zomerspelen 2004. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Andreas 
Thorkildsen (speerwerpen), 
Carly Petterson (turnen), Hu 
Jia (duiken), Odianier Soiis 
(boksen), justin Gatlin (sprint), 
Steven Lopez (taekwondo); 
Carlos Delfino (basketbal). 
i5-i2-'io. Winnaars Olympi
sche Zomerspelen 2008 in 
Beijing. 
Twee velletjes met elk zes
maal 350 F.; tweemaal blok 
3.000 F. Resp. Elena Demen
tieva (tennis), Emma Snowsill 
(triatlon), Eric Lamaze (paar
densport), He Kexm (turnen), 
Irving Saladino (versprin
gen), Lu Yonq (gewichthef
fen); jan Frodeno (triatlon), 
Michael Phelps (zwemmen), 
Nastia Liukin (turnen). Pang 
Wei (schieten), Rafael Nadal 
(tennis), Steeve Guenot 
(worstelen); Alain Bernard 
(zwemmen); Anne Caroline 
Chausson (mountainbiken). 
i5-i2-'io. Sporten van Olym
pische Zomerspelen 2012 in 
Londen. 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 350 F.; tweemaal 
blok 3.000 F. Resp. atletiek, 
badminton, basketbal, 
schermen, voetbal, turnen; 
handbal, veldhockey, turnen, 
tafeltennis, judo, worstelen; 
atletiek; tafeltennis. 

i5-i2-'io. Winnaars Olym
pische Winterspelen 2010 m 
Vancouver. 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 350 F.; tweemaal 
blok 3.000 F. Resp. Andreas 
Wildhölz (skispringen), Ar
min Zöggeler (rodelen). 
Daniel Affredsson (ijshockey), 
Henrik Zetterberg (ijshoc
key), Kjetil André Aamodt 
(alpineskiën). Maya Pedersen 
(skeleton); Shizuka Arakawa 
(kunstrijden), Tatjana 
Totmianina (kunstrijden), 
Thomas Morgenstern 
(schansspringen), Janica 
Kostelic (alpineskiën), Maxim 
Marinin (kunstrijden), Chad 
Hedrick (schaatsen); André 
Lange (bobsleeën); Antoine 
Dénériaz (alpineskiën). 
Apr.'ii. Landschappen. 
75,100,125,125, 250,300 F.; 
blok 500 F. Resp. krater
meer bij Karthala, tweemaal 
Tratringa-waterval, krater
meer, tweemaal zoutmeer; 
schiereiland Nimachiwa. 

COSTA RICA 
2(j-8-'ii. Flora en fauna in 
'Bos van de Kinderen' m 
Monteverde. 
Velletje met 500, 500,1.000, 
1.000Cs. Resp. wouden 
meer, kikker (Lithobatus 
vibicarius), orchidee (Lepan-
thes ciliisepala), boomocelot 
(Leoparduswiedii). 
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CURAgAO 
i2-i-'i2. Vissen. 
25,150,225,325,475,500, 
700 c. (samenhangend). 
Resp. Myripristis botche, 
Neoniphon opercularis, 
Sargocentron spiniferum, 
Anyperodon leucogrammi-
cus, Cephalopholis sonnerati, 
Epinepnelus caeruleopuncta-
f us, ADudefduf vaigiensis. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
8-2-'i2. Orde van Santiago 
de Compostela. 
33.- P. Apostel Santiago met 
vlaggen en jacobusschelp. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2011. Schilderijen. 
525, 625, 675 F. (samenhan
gend). Resp. vrouw, ramen 
van klooster Veruela, portret 
van dichter Gustavo Adolfo 
Bécquer (1836-1870). 
2011. Kerst. 

525,625,674,725 F. (samen
hangend). Schilderijen met 
kerstthema van resp. Nicolas 
Frances, Era Angelico, Luca di 
Tommé, JaumeSerra. 

ETHIOPIË 
20-i2-'ii. Koffieceremonie. 
0.20,0.80,1.-, 2.- B. Resp. 
koffiepotten, bereiding, kof
fiebonen, inschenken koffie. 

GAMBIA 
i6-5-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
PhilaNippon (Tokio). 
Velletje met achtmaal 15.- D. 
(driehoek). Origamifiguren 
van resp. olifant, kikker, 
krab, kraanvogels, molen-
figuur, sprinkhaan, bloem, 
bloemen. 
26-5-'ii. Jane Goodall Insti
tuut 50 jaar. 
Velletje met viermaal 30.- D.; 
twee velletjes met elk 
driemaal 35.-; blok 80.- D. 
Verschillende afbeeldingen 
van chimpansee-onderzoek
ster Jane Goodall (1934) met 
chimpansees. Alle zegels met 
embleem. 

25-7-'ii. Inhuldiging John. F. 
Kennedy (1917-1963) 50 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 30.- D; 
blok 60.- D. Verschillende 
foto's met oud-president 
Verenigde Staten. 
25-7-'ii. Bezoek Barack 
Obama (1961) aan Groot-
Brittannië. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 30.- D.; velletje met 
tweemaal 35.- D.; blok 60.- D. 
Resp. president Verenigde 
Staten, Michelle Obama, 
prins William, hertogin van 
Cambridge Catherine Mid-
dleton; koningin Elizabeth 
en prins Philip, decaan van 
Westminster Abbey John 
Dean, prins William en Ca
therine Middleton, premier 
David Cameron en echtge
note Samantha; Cameron, 
Obama; koningin Elizabeth 
en Obama. 
i i - io- ' i i . Herdenking aan
slagen 11 September 10 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 30 D.-. 
Symbolische afbeelding. 
i i - io- ' i i . Abranam Lincoln 
(1809-1865) en Amerikaanse 
Burgeroorlog 150 jaar ge
leden. 
Twee velletjes met elk vier
maal 25 D.-. Verschillende 
afbeeldingen van oud-presi

dent Verenigde Staten. 
i i - io- ' i i . Verjaardagen en 
herdenkingen BritsKonmklijk 
huis. 
Viermaal 30 D.-. Koningin 
Elizabeth II (1926)85 jaar, 
prins Philip (1921) 90 jaar, 
troonsbestijging koning 
George VI (1895-1952) 75 jaar 
geleden, kroning koning 
George V (1819-1878) 100 jaar 
geleden. 
11-10-'«. Vogels. 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 16.- D.; twee blok
ken elk 80.- D. Delen van 
wereldkaart met resp. 
Haliaeetus leucocepnalus, 
Merops apiaster, Ramphastos 
sulfuratus, Grus japonen-
sis, Aptenodytes forsteri, 
Pelecanus conspicillatus met 
op rand doorlopend beeld 
van wereldkaart; Psittacus 
erithacus, Anhinga rufa, 
Haliaeetus vocifer, Sphenis-
cus demersus, Microcarbo 
africanus. Bubo africanus; 
Pnoenicopterus minor; Toe-
kus nasutus. 
i i - io- ' i i . Afrikaanse orchi
deeën. 
Velletje met zesmaal 20.- D.; 
velletje met viermaal 30.- D.; 
twee blokken elk 80.- D.; 
Resp. Cephalanthera rubra, 
Aerangis biloba, Angraecum 
angustum, Ancistrochilus 
thomsonianus, Aerangis 
luteoalba, Polystachya 
carnosa; Anseilia africana, 
Bulbophyllum falcatum, 
Angraecopsis ischnophus, 
Angraecum moandense; 
Bulbophyllum cochleatum; 
Ancistrochilus rothschildi-

i i - io- ' i i . Italiaans voetbal. 
Velletje met negenmaal 
12.- D. Verschillende afbeel
dingen van teams, spelscè-
nes en spelers in periode 
1963-2010. 

GRENADA 
i5-4-'ii. Ontmoeting konin
gin Elizabeth II (1926) en Paus 
Benedictus XVI (1927). 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok met tweemaal $ 3.50. 
Verschillende afbeeldingen 
vanpausen koningin. 
i5-4-'i i . Eerst bemande 
ruimtereis 50 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 2.75; tweemaal blok 
$ 6.-. Resp. borstbeeld Yuri 
Gagarin (1934-1968), medail
le met afbeelding Gagarin, 
Vostok-raket, astronaut L. 
Gordon Cooper (1927-2004); 
monument voor ruimtepi
oniers (Moskou), astronaut 
Walter Schirra (1923-2007), 
Gagarin met onderscheidin
gen, Vostok-ruimtecapsule; 
Vostok- ruimtecapsule; idem. 

GUATEMALA 
i4-9-' i i . Upaep*, nationale 
symbolen. 
10.-, 20.- Q. Resp. nationale 
bloem: Lycaste skinneri, nati
onale boom: Ceiba petandra. 

3-io-'ii. Stichting Chinese 
republiek 100 jaar geleden 
In Taiwan. 
2.- Q. Gebouwen en vlag. 
8-i2-'ii. 100 jaar luchtvaart 
in Guatemala. 
8.-Q. Vliegtuig. 

i/00\ 
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9-i2-'ii. Kerst 
4.-, 10.- Q. Verschillende 
geboortescènes. 
i3-i2-'ii. 100e sterfdag José 
Joachim Palma (1844-1911). 
1.- Q. Portret schrijver volks
lied met bril, tekst en vulpen. 

GUINEE 
2-9-'o9.150e geboortedag 
Georg|es Seurat (1859-1891). 
Velletje met vijfmaal 6.500 F.; 
blok 29.000 F. Verschillende 
schilderijen van Franse 
schilder. 
2-9-'o9. Eerst vlucht door 
Louis Bleriot (1872-1936) over 
Kanaal 100 jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal 6.500 F.; 
blok 29.000 F. Portret Franse 
piloot met verschillende 
vliegtuigen. 
2-9-'o9. Apollo 11-missie met 
landing op maan 40 jaar 
geleden. 
Velletje met vijfmaal 
6.500 F.; blok 29.000 F. Resp. 
tweemaal astronaut Neil 
Amstrong (1930), tweemaal 
astronaut Edwin Buzz Aldrin 
(1930), Michael Collins (1930); 
bemanning Apollo 11. 

2-9-'o9. 200e geboortedag 
Nikolai Gogol (1809-1852). 
Velletje met viermaal 
8.500 F.; blok 29.000 F. 
Russische schrijver met resp. 
tweemaal St. Petersburg, 
museum Heritage, Basilius-
kathedraal in Moskou; boek 
'Taras Buiba'. 
2-9-'o9.150e geboortedag 
Knut Hamsun. 
Velletje met viermaal 
8.500 F.; blok 29.000 F. 
Noorse schrijver met schrij
vers resp. Herman Hesse, 
Duitsland (1877-1962), Henry 
Miller Amerika (1891-1980), 
Boris Pasternak Rusland 
(1890-1960), Thomas Mann 
Duitsland (1875-1955); me
daille Nobelprijs 1920. 
2-9-'o9. Concorde 40 jaar, II. 
Velletje met viermaal 
8.500 F.; blok 29.000 F. Con
corde met luchtvaartpioniers 
resp. Alberto Santos Dumont, 
Brazilië (1873-1932), Clément 
Ader, Frankrijk (1841-1925), 
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jeanMarie Le Bris, Frankrijk 
(18171972), Otto Lilienthal, 
Duitsland (18481896); Andre 
Turcat, Frankrijk (1921) 

m 

29'o9.50e geboortedag 
John McEnroe (1959). 
Velletje met viermaal 
8.500 F.; blok 29.000 F. Ame
rikaanse tennisser met resp. 
Ivan LendI (i960), Björn Borg 
(1956), limmy Connors (1952); 
McEnroe. 
29'o9. Wereldtentoonstel
ling in Parijs 120 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; Blok 29.000 F. 
Resp. Franse koning Lodewijk 
XVI (17541793) en Buf
falo Bill (18461917), Franse 
revolutionair Maximilien de 
Robespierre (17581794) en 
Decauvillesmalspoorbaan, 
Franse revolutionair Georges 
Danton (17591794) en Bastille 
in Parijs; Franse ingenieur 
Gustave Eiffel (18321923) en 
Eiffeltoren met medaille. 
29'o9. Vaticaan 80 jaar. 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; Blok 29.000 F. Paus 
Johannes Paulus II (1920
2005) met verschillende 
afbeeldingen van Vaticaan. 
29'o9. Derrickkranen 150 
jaar. 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; Blok 29.000 F. 
Hijskranen met resp. 
Amerikaanse zakenman en 
wetenschapper Hlram Bond 
Everest (18311913), tweemaal 
Amerikaanse industrieel en 
filantroop lohn D. Rockefeller 
(18391937); oliewinner Edwin 
Drake (18191880). 

GUINEEBISSAU 
io8'io. Mahatma Gandhi 
(18691948). 
Tweemaal blok 2.500 F. 
Leider Indiase onafhankelijk
heidsbeweging. 
io8'io. 100e geboortedag 
Moeder Teresa (19101997). 
Tweemaal blok 2.500 F. Ka
tholieke zuster en stichtster 
liefdadige religieuze orde 
'Zusters van Naastenliefde'. 
28io'io. MiddenAmeri
kaanse vulkanen. 
Velletje met tweemaal 200, 
300, tweemaal 400,500 F.; 
tweemaal blok 1.500 F. Resp. 
Arenal (Costa Rica), Colima 
(Mexico), Fuego (Guatemala), 
Masaya (Nicaragua), San 
Cristobal (Nicaragua); Santa 
Maria (Guatemala); tweemaal 
Popocatepetl (Mexico). 
28io'io. Zeevogels. 
Velletje met 250,300,350, 
400,500, 600 F.; tweemaal 
blok 1.500 F. Resp. Morus 
bassanus en Mycteria 
americana, Daption capense 
en Cochlearius cochlearius, 
Morus bassanus en Phoe
nicopterus ruber, Fulmarus 
glacialis en Phalacrocorax 
atriceps, Phalacrocorax au
ritusenPlegadisfalcinellus, 
Pelecanus occidentalis en 
Puffinus puffmus; tweemaal 
Ajajaajaja. 

28io'io. Mineralen. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 500, 600, 800 F.; 
tweemaal blok 1.500 F. Resp. 
varisciet, eibaiet, stibiconiet, 
rhodochrosiet met kwarts, 
wulfeniet met mimetesiet; 
tweemaal plancheit. 
28io'io. Mustangs. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 500,600,800 F.; 
tweemaal blok 1.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van verwilderd NoordAme
rikaans paard. 
28io'io. Mississippi
alligator. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 500,700, 800 F.; 
tweemaal blok 1.500 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Alligator mississipiensis. 
28io'io. Coyotes en 
cacteeën. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 500, 700, 800 F.; 
tweemaal blok 1.500 F. Coy
ote (Canis latrans) met resp. 
Mediolobivia boedeckeriana, 
Rebutia haagei, Echinocactus 
jussieui, Echinocactus lanci
fer, Mammilaria bombycina, 
Gymnocalycium baldianum; 
tweemaal Pseudolobivia 
pelecyrhachis. 
28io'io. Orchideeën. 
Velletjemet 250,350, 
tweemaal 500,600, 700 F.; 
tweemaal blok t.500 F. Resp. 
Psychopsis papilio en Dracula 
vampira, Cattleya bicolor en 
Maxillaria tenuifolia, Lembo
glossum rossii en Esmeralda 
clarkei, Cypripedium reginae 
en Pahiopedilum insigne, 
Cypripedium acaule en Teli
pogon nervosus, Mormolyca 
gracilipes en Phalaenopsis 
amboenensis; tweemaal 
Cypripedium acaule en Bletia 
purpurea. 

GUYANA 
44'ii. Moeder Teresa (1910
'997). 
$ 225. Portret katholieke 
zuster stichteres liefdadige 
religieuze orde. 

HONGKONG 
i4i'r2. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de draak. 
Aanvulling melding mrt. 
Twee velletjes met elk 
twaalfmaal $ 1.40; velletje 
met tweemaal $ 50.. Resp. 
elk velletje met verschillende 
afbeeldingen van tekens 
Chinese dierenriem: draak. 

slang, paard, geit, aap, 
haan, hond, varken, rat, os, 
tijger, konijn; gouden konijn, 
zilveren draak. 

INDIA 
92'i2. India International 
Centre 100 jaar. 
5. R. Gebouw van culturele 
organisatie, boekenkast, 
theaterzaal, spreker, lotus
bloemen. 

IRAK 
3i'i2. Aidsbestrijding 30 
jaar. 
10.000 Din. Embleem Ver
enigde Naties met rood lint 
en echtpaar. 
iii'i2. Revolutie van Imam 
Hussein. 
Viermaal 250, 500,750, 
1.000 Din. (samenhangend); 
blok 1.000 Din. Resp. ka
meelkaravaan, paardenfok
kerij, tweemaal verschillende 
afbeeldingen van Strijd van 
Aitaf; koepel met tenten en 

IRAN 
Juni '11. Bruggen. 
10.000,14.800,20.000, 
20.700 Ris. Resp. Jahan Ara
brug, Khajoobrug, Veresk
brug, )avadieshbrug. 
i2i2'n. Week van Herstel. 
Blok 2.200 Ris. Deuropenin
gen, man in zwarte mantel, 
vuur, zonlicht en vogelvleu
gel. 

ISRAËL 
203'i2.20 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Chinese 
Volksrepubliek. Gezamenlijke 
uitgifte met China. 
NIS 2., 3.. Vredesvogels 
resp. pestvogel (Bombycilla 
garrullus), witte duif. 
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lAPAN 
i2'i2. Voorjaarsgroeten. 
Velletje met vijfmaal 50 
yen; velletje met vijfmaal 
80 yen. Resp. kind op vogel, 
meisje met pop, beer en 
konijn, boeket, mensen met 
bloemblaadjes; kat in doos, 
hond, kersenbloesem, bloem, 
meisje en brief. 
i3'i2. Bloemen uit de 
prefecturen. 
Vijfmaal 50 yen (samenhan
gend); vijfmaal 80 yen (sa
menhangend). Viooltje, roos, 
kornoelje, blauwe druifjes, 
papaver; zelfde bloemen 
maar andere afbeelding. 
23'i2. Disneyfiguren. 
Velletje met tienmaal 50 
yen (vijfmaal in hartvorm); 
vel met tienmaal 80 yen 
(ronde zegels). Resp. vijfmaal 
Mickey en Minnie Mouse, 
driemaal Mickey, tweemaal 
Minnie; Mickey, Minnie, 
Mickey en vrienden, Minnie 
en Katrien Duck, Katrien, Do
nald Duck, Mickey en Pluto, 
Mickey met Goofy en Donald, 
Mickey, Mickey met Minnie 
en Pluto. 
273'i2. Schenking kersen
bomen aan Verenigde Staten 
100 jaar geleden. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Acht verschillende afbeel
dingen van kersenbloesems, 
bomen en Washingtonmo
nument, bomen en jefferson 
Memorial. 

JORDANIË 
289'tr. Historie. 
Tienmaal 20 Pt. Portret 
koning Hoessein (19511999), 
negenmaal verschillende 
muurschilderingen en beel
den uit Koning Hoesseinpark. 
289'«. Keramiek. 
10, 20, 30, 40, 50, 60 Pt.; 
blok 30 Pt. Resp. zesmaal 
verschillende tegels en 
vazen; tegels. 
289'ii. Koraal uit Rode Zee. 
20,30, 40,50,60 Pt.; blok 
40 Pt. Verschillende soorten 
koraal. 

KAZACHSTAN 
27i'i2.100e geboortedag 
Dinmuhammed Kunaev 
(19121993) 
1001. Portret politicus en 
wetenschapper. 

I;A3A<CTAH 
KAZAKHSTAN 

KOREA ZUID 
26i'i2.50 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Mexico. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Mexico. 
Tweemaal 270 w. (samen
hangend). Verschillende af
beeldingen van grijze walvis 
(Eschrichtius robustus). 

LIBERIA 
iiio'ii. Brug en tunnel in 
Qingdao (China). 
$25,25,40. Resp. ingang 
tunnel, tunneltracé, brug. 
26i2'ii. Reptielen. 
Velletje met driemaal $ 90; 
velletje met viermaal $ 90; 
twee blokken elk 5180. Resp. 
slangen: Philothamnusnata
lensis, Bucephalus capensis, 
Phyton sebae; hagedis
sen; Cordylus polyzenus, 
Cordylus microlepidotus, 
Cordylus fasciatus, Cordylus 
cataphractus; krokodil: Cro
codylus nyloticus, schildpad: 
Psamobatesoculifer. 
ii'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $90; 
blok $250. Resp. kapitein 
Edward J. Smith met hoorn, 
schip, schip en ijsberg, zin
kend schip; zinkend schip. 

MAROKKO 
65'o9. Expreszegel. 
5.90 Dh. Luipaard met brie
ventas en enveloppen. 

204'ii. Expreszegel. 
6.40 Dh. Luipaard met brie
ventas en enveloppen. 
28ii'ii. Nationale Solidari
teitsweek. 
8.40 Dh. (rond zegel). Sym
bolische mensen met jaartal 
2011. 
ii2'ii. Kunst en cultuur. 
Velletje met tweemaal 
3.50 en tweemaal 8.40 Dh. 
Verschillende moderne 
kunstwerken van resp. Paula 
Cardozo, Miki Tica, Yukako 
Fukuda, OtaAbdell. 



9i'i2. Dierentuin m Rabat. 
3.50,3.50, 8.40,8.40 Dh. 
(samenhangend). Resp. oryx, 
moeflon, ibis, leeuw. Ook 
velletje met de zegels. 
23i'i2. Afrikaans voetbal
kampioenschap. 
3.50 Dh. (zegel rond te 
maken). Landkaart Afrika en 
voetballer. 

MARSHALLEILANDEN 
ioi ' i2. Rhododendrons. 
Velletje met negenmaal 
$ 0.45. Rhododendron 
fictolacteum, R. fortunei, R. 
agglutinatum, R. delavayi, R. 
wardii, R. molle, R. gigan
teum, R. simsii, R. rex. 

4S 

22i'i2. Oceaanleven. 
€ 0.45. Walvis, orka's, haai, 
dolfijnen, zeeschildpad, 
zeeanemoon, vissen, zee
paardje, koraal, zeester. 

MAURETANIE 
2008. Bodemschatten. 
100,280,310,370 um. Resp. 
ijzerertsgroeve bij Zouerate, 
aardolieplatform 'Chinguitti', 
kopermijn van Akjoujt, goud
mijn van Taziast. 

MEXICO 
26i  ' i2 .50 laar diploma
tieke betrekfcingen met Zuid
Korea. Gezamenlijke uitgifte 
met ZuidKorea. 
Tweemaal $ 13.50 (samen
hangend). Verschillende af
beeldingen van grijze walvis 
(EschricRtiusrobustus). 

22'i2. Dag van Liefde en 
Vriendschap. 
$7.. Hart, waterstroom, 
muzieknoten. 
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MOZAMBIQUE 
30n'io. Hogesnelheids
treinen. 
Twee velletjes met elk 
driemaal 16, driemaal 66 
mt.; twee blokken elk 175 mt. 

Resp. ICE, Eurostar (Italië), 
Thalys, Velaro, Eurostar 
(GrootBrittannië),TGV; 
loetsu Shinkansen, driemaal 
Tokaido Shinkansen, Tohoku 
Akita Shinkansen, Nagano 
Shinkansen; AGV; Shinkan
sen. 
30i i  ' io . Republiek India 
60 jaar. 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Moeder Teresa (19101917) en 
hindoeprocessie, Gange
soever en god Ganesha, 
heilige koe en mangotak 
met Taj Mahal, Bengaalse 
tijger (Panthera tigris tigris); 
Mahatma Gandhi (18691948) 
met lotusbloemen. 
30i i  ' io . Start Japanse 
Venussonde Ikaros. 
Velletje met driemaal 16, 
driemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Resp. sonde, tweemaal sonde 
met lanceerplaats, sonde, 
sonde en Venus, satelliet en 
aarde; sonde en lanceer
plaats. 

I KAROS loii os 

30ii'io. 100e sterfdag 
Henri Dunant (18281910). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Zwitserse filantroop en me
deoprichter Rode Kruis met 
medewerkers. 
3oii'io. 150e geboortedag 
James Ensor (18601949). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
uit schilderijen van Belgische 
schilder. 
30ii'io. 70e geboortedag 
John Lennon (19401980). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Britse rockmuzikant. 
30ii'io. 7e sterfdag Katha
rine Hepburn (19072003). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Amerikaanse filmactrice. 
30ii'io. Overlijden Tsuto
mu Yamaguchi (19162010). 

Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Japanse scheepsbouwinge
nieur en overlevende van 
atoombomaanvallen op 
Hiroshima en Nagasaki. 
30ii'io. Overlijden 
Marshall Warren Nirenberg 
(19272010). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Amerikaanse biochemicus en 
geneticus en paddenstoelen 
resp. Macrolepiota procera. 
Boletus luridus, Agaricus 
albus, Agaricus nitidus; 
Cortinarius torvus met ribo
nucleïnezuur. 

30ii'io. Overlijden Vassili 
Smyslow (19212010). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Russische schaakmeester. 
30ii'io. Overlijden Armand 
Razafindratandra (1925
2010). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Aardbisschop van Antana
narivo. 
30ii'io. Overlijden Lech 
Kaczynski (19492010). 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Poolse president. 
30ii'io. Reis van paus 
Benedictus XVI (1927) naar 
Portugal. 
Viermaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Paus tijdens reis. 
2010. Aiecp* 20 jaar. Geza
menlijke uitgifte met Por
tugal, Kaapverdië, Angola, 
OostTimor en Mozambique. 
92mt. Vlaggenlint. 
2010. 30 jaar televisie in 
Mozambique. 
62,92 mt. Jubileumembleem. 

; MOCAMBIQUE 92.00 MT : 

MYANMAR 
4i ' i2 .64e Onafhankelijk
heidsdag. 
500,1.200 k. Resp. onaf
hankelijkheidmonument 
met fontein in vorm van 
lotusbloem, gebouwen met 
dam en satelTietantenne. 
Beide zegels met landkaart 
en vlag. 

NEVIS 
2i5'io. Vogels. 
3 0 , 9 0 c., $1., 5.; Velletje 
met viermaal $ 2.; velletje 
met tweemaal $ 3.. Resp. 
Ardea herodias, Fregata 
magnificens, Sula dactylatra, 
Casmerodius albus; 
Phaeton lepturus, Puffmus 
herminieri. Phaeton aethe
reus, Oceanodroma leucor
hoa; Pelecanus occidentalis, 
Sula leucogaster. 

2i5 ' io . Verkiezing lohn. F. 
Kennedy (19171963) 50 jaar 
geleden. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 3.. Resp. portret 
president Verenigde State, 
president Rusland Nikita 
Chroesjtsjov (18941971), 
Chroesjtsjov op bak, Ken
nedy op bank; tweemaal 
oudpresident Richard Nixon 
(19131994), tweemaal Ken
nedy. 
2i5'io. 100 jaar padvinderij 
voor meisjes. 
Velletje met viermaal $ 3.; 
blok $6.. Resp. Verschil
lende afbeeldingen van 
padvindsters. 
i<j7'io. Zeezoogdieren. 
Velletje met $ 1.20,1.80,3., 
5.; velletje met $ 3., 5.; blok 
$ 6.. Resp. Balaenoptera 
acutorostrata, Eubalaena 
glacialis, Balaenoptera phy
salus; Monachus tropicalis, 
Trichechus manatus; Balae
noptera musculus. 

NIEUWCALEDONIË 
24i'i2. Gemeente Voh 120 
jaar. 
110,110 F. (samenhangend en 
doorlopend beeld). Landhuis 
van koffieplantage, fabrieks
mstallatie van nikkelmijn. 

.jt ■ ■ ■ ■ ■ ■ » • > ■ l i&AfcAAAAAJMMUh*^ 

NIEUWZEELAND 
i53'i2. Luchtmacht 75 jaar. 
Velletje met vijftienmaal 
60 c. Historisch vliegtuig met 
bergen, militairen, beman
ning in cockpit, vrouwe
lijke militairen en vliegtuig, 
vliegtuigen en militairen 
tijden oorlog in Pacific, laden 
van vliegtuig, vliegtuigen, 
vliegtuig, straaljager en 
oorlogsschip, helifcopter, 
transportvliegtuig, helikop
ter, reddingshelikopter en 
hulpverleners, straaljagers, 
helikopter. 

POLYNESIE 
27i'i2. Haven van Papeete 
50 jaar. 
70,100 F. Resp. havenge
bouw uit i860, moderne 
havenfaciliteiten en schepen. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
(7'o9. Padvinders en pad
denstoelen. 
Velletje met twee
maal 13.000, twee
maal 39.000 Db.;blok 

100.000 Db. Padvinder 
met resp. Clytocybe odora, 
Gomphidius roseus, Xero
comusporosporus. Russuia 
olivacea; Clitocybe gibba. 
i7'o9. Tafeltennissers. 
Velletje met twee
maal 13.000, twee
maal 39.000 Db.;blok 
100.000 Db. Resp. Werner 
Schlager, Wang Liqin, Jörgen 
Persson, JanOve Waldner; 
Wang Hao. 
i7'o9. Geschiedenis van 
Israël en zionisme. 
Velletje met 13.000,23.000, 
30.000, 49.000 Db.; blok 
104.000 Db. Resp. politica 
Golda Meir (18981976), poli
ticus Chaim Weizmann (1874
1952), politicus Ron Huldai 
(1944), Oostenrijkse journalist 
Theodor Herzl (18601904); 
politicus Shimon Peres (1923). 

i7'o9. Grondleggers evolu
tietheorie en prehistorische 
dieren. 
Velletje met twee
maal 13.000, twee
maal 39.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. Britse 
bioloog Alfred Rüssel Wallace 
(18231913) met Pterodaustro, 
Wallace met Pelorosaurus, 
Wallace met Xiaosaurus, 
Utahraptor; Britse bioloog 
Charles Darwin (18091882) 
metTropeognathus. 
i7'o9. Maanonderzoek. 
Velletje met tweemaal 
13.000,39.000,45.000; 
blok 104.000 Db. Resp. ruim
tesonde LRO, ruimtesondes 
LRO en LCROSS, maanvoer
tuig Lunochod, Apollo 15, 
Atlasraket; LCROSS. 
i7'o9. Winnaars schaako
lympiade Dresden 2008. 
Velletje met 13.000,23.000, 
30.000, 49.000 Db.; blok 
104.000 Db. Resp. Gabriel 
Sargissian, Joanna Madjan, 
Mala Chiburdanidze, Peter 
Leko; Vladimir Kramnik. 
i7'o9. Strijd tegen malaria. 
Velletje met 13.000,23.000, 
30.000,49.000 Db.; blok 
104.000 Db. Steekmug 
(Anopheles annulipes) en 
verschillende afbeeldingen 
van ziekenverzorging. 
i7'o9. Joodse Nobelprijs
winnaars. 
Velletje met 15.000,25.000, 
tweemaal 35.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. Israëli
sche politicus Jitzak Rabin 
(19221995), Amerikaanse 
bioloog Andrew Fire (1959), 
Amerikaanse bioloog Martin 
Chalfie (1947), Israëlisch
Amerikaanse wiskun
dige Robert Aumann (1930); 
Duitse natuurkundige Albert 
Einstein (181791955). 
i7'o9. Natuurrampen. 
Velletje met vier
maal 25.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. wervel
storm, aardbeving, droogte, 
tsunami; bosbrand. 
i7'o9. Overlijden van Mi
chael Jackson (19582009). 
Velletje met vier
maal 25.000 Db.; blok 
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loo.ooo Db. Amerikaanse 
zanger en danser. 

SAUDI ARABIE 
3i-io-'ii. Bedevaart naar 
Mekka. 
2 R. Koning Abdullah Haram 
Project. 
23-ii-'ii. Scouting jamboree. 
2 R. Vredesduif met scou-
tingembleem. 

SIERRA LEONE 
29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Velletje met zesmaal 
3.500 Le. Prins William (1982), 
Catherine Middleton (1982), 
prins Charles (1948), prinses 
Diana (1961-1997), prins Philip 
(1921), koningin Elizabeth II 
(1926). 
i5-8-'ii. Abraham Lincoln 
(1809-1865) en Amerikaanse 
Burgeroorlog 150 jaar gele
den, I. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le. Resp. Tweemaal 
borstbeeld oud-president 
Verenigde Staten met vlag, 
tweemaal portret. 
3-io-'ii. Eerste bemande 
ruimtereis 50 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 4.000 Le.; twee
maal blok 8.000 Le. Resp. 
Vostok-raket, straaljager Mig 
15, kosmonaut Yuri Gagarin 
(1934-1968), astronaut Alan 
Shepard (1923-1998) en 
ruimtevaartuig Freedom 
7; Vostok-raket in ruimte, 
ruimtecapsule, Gagarin, 
astronaut Gordon Cooper 
(1927-2004); Vostok-raket in 
ruimte; Gagarin. 

3-io-'ii. Herdenking aansla
gen 11 sept. 2001. 
Velletje met zesmaal 
3.000 Le; blok 11.000 Le. Her
denkingsmuur voor brand
weerlieden, eerbetoon met 
verlichting, herdenkings
monument bij Pentagon, 
vlag, Amerikaanse vlaggen, 
'Ground Zero'; eerbetoon met 
verlichting. 
3-io-'fi. Abraham Lincoln 
(1809-1865) en Amerikaanse 
Burgeroorlog 150 jaar gele
den, II. 
Velletje met driemaal 
6.000 Le. Verschillende 
portretten. 
3-io-'ti. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
5.000,5.000 Le (samenhan
gend). Verschillende foto's 
van paus. 
3-io-'ii. 50e geboortedag 

prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 11.000 Le. 
Verschillende foto's van 
prinses. 
3-io-'ii. )ane Goodall Insti
tuut 50 jaar. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le. Verschillende af
beeldingen van chimpansee
onderzoeker Jane Goodall 
(1934) met chimpansees. 
3-io-'ii. Postzegeltentoon
stelling in Wuxi (China), Sun 
Yat-sen (1866-1925). 
4.000 Le. Portret oud-presi
dent China. 
3-io-'ii. Brug en tunnel in 
Qingdao (China). 
1.500,1.500,2.500, 2.500 Le. 
Resp. tweemaal brug, ingang 
tunnel, tunneltracé. 
3-io-'n. Internationaal jaar 
van de Bossen, orchideeën. 
Velletje met zesmaal 
3.400 Le.; velletje met vier
maal 4.800 Le.; tweemal blok 
11.000 Le. Resp. Bolusiella 
imbricata, Bulbophyllum 
scaberulum, Oeceoclades 
maculata, Ancistrochilus 
rothschildianus, Sarracenia 
flava, Phalus; Ancistrochilus 
rothschildianus, Angraecum 
subulatum, Eulophia guin-
eensis, Eurychone rothschil-
diana; Monodora myristica, 
Polystachyagaleata. 

"^'^titAlMÊÊS^Ê^.^^ 

3-io-'ii. Internationaal jaar 
van de Bossen. 
Velletje met zesmaal 
2.500 Le.; velletje met twee
maal 5.000 Le. Resp. bosland 
in Sierra Leone, jongen in 
bos, boomkikker (Agalychnis 
callidryas), vogel (Tauraco 
erythrolophus), houthakker, 
secretaris-generaal Ver
enigde Naties Bang Ki-moon 
(1944); embleem; bos. 
3-io-'ii. Dierenriem. 
Twaalfmaal 1.250 Le. (drie
hoekzegels, samenhangend 
en keerdruk). Medailles met: 
rat, os, tijger, slang, draak, 
konijn, paard, ram, aap, 
beer, hond, haan. 
3-io-'ii. Diepzeedieren. 
Tweemaal blok 11.000 Le. 
Straalvinvis; octopus. 

SINGAPORE 
8-2-'i2. Locale lekkernijen, 
ist Local, $ 0.50,0.80,1.10. 
Humoristische tekeningen 
resp. Lapis Sagu, Kueh Dadar, 
Bao, Kueh Tutu. 

SRI LANKA 
6-2-'ii. Mariakerk in Dehi-
wala 175 jaar. 
5.- R. Kerk. 
i8-2-'ii. Southlands College 
125 jaar. 
5.- R. Schoolgebouw met 
embleem. 
1-4-'«. Frankeerzegel, 
overdruk. 
15.- R. op 4.50 R. Trommelaar. 
27-5-'ii. Bruggen. 
10.-, 10.-, 15.-, 15.- R. (in 
paren samenhangend). Resp. 
stenen brug bij Maha-
kanadarawa, hangbrug bij 
Peradeniya, houten brug bij 
Bogoda, ooogbrug bij Ruw-
anwella. Ook twee velletjes 
met elk 10.-, 15.- R. 

ST. KITTS 
2-4-'ii. Wereldkampioen
schap cricket in India, Sri 
Lanka en Bangladesh. 
Velletje met veertien maal 
$ 1.90 (ronde zegels); negen 
velletjes met elk viermaal 
$ 3.-. Resp. 1) spelers: Ricky 
Pointin (Australië), Shakib el 
Hasan (Bangladesh), Ashish 
Bagal (Canada), Mehendra 
Singh Dhoni (India), Andrew 
Strauss (Engeland), William 
Porterfield (Ierland), Maurice 
Ouma (Kenia), Daniel Vettori 
(Nieuw-Zeeland), Shahid 
Afridi (Pakistan), Graeme 
Smith (Zuid-Afrika), Kumar 
Sangakarra (Sri Lanka), Peter 
Borren (Nederland), Elton 
Chigumbura (Zimbabwe), 
Darren Smith (West-lndië); 
acht velletjes van deelne
mende teams met spelers en 
beker. 

i4-7-'ii. Prinses Diana. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6.-. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i8-i-'i2. Frankeerzegel, 
Marianne en Europa. 
2og Ecopli, 2og Monde, 20g 
Lettre Prioritaire, loog Let
tere Prioritaire. Verschillende 
kleuren met overdruk SPM. 
28-i-'i2. Verdwijning trawler 
'Le Ravenel' 50 jaar geleden. 
€0.60. Schip. 

8-2-'i2. Frankeerzegel, Mari
anne en Europa. 
2og Europe, 50g Lettre Priori
taire, 250g Lettre Prioritaire. 

Verschillende kleuren met 
overdruk SPM. 

ST. VINCENT 
1-9-'«. Koning George V 
(1865-1936) 100 jaar geleden 
gekroond. 
Velletje met zesmaal $ 2.-. 
Koning William IV (1765-
1837), Koningin Victoria 
(1819-1901), koning Edward 
VII (1841-1910), munt met af
beelding van koning George 
V en heilige Joris te paard, 
koning George V (1865-1936), 
standbeeld van George V. 

SURINAME 
i8-i-'i2. Vlinders. 
B,SR$ 0.75, 0.90,1.25,1.55, 
3.50, 4.50, 5.-, 6.-, 8.-, 8.50, 
9.50. Resp. Memphis aureola, 
Delias bagoe, Ornithoptera 
tithonus, Ogyris genoveva 
gela, Parnassius apollo, 
Dysmorphia cordillera, Bhu-
tanitis mansfieldi, Anthene 
definita, Papille demoleus, 
Parides orellana, Papilio 
pelausatkinsi,Mellicta 
kritomartis, 
25-i-'i2. Chinees Nieuwjaar*, 
Jaar van de Draak. 
SR$ 2.-, 3.- (samenhangend). 
Draak. 

TADZJIKISTAN 
Dec.'ii. Frankeerzegels. 
0.10,0.15,0.20,0.25 s. 
Verschillende beelden uit 
Sogd-beschaving. 

TAIWAN 
23-3-'i2. Wilde paddestoe
len, II 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Resp. 
Amanita rubrovolvata, 
Entoloma murraii, Geastrum 
sessile, Clavulinopsis miya-
beana. Ook velletje met de 
zegels. 

'gmm: 

TANZANIA 
r5-8-'ii. Tanzania Marine 
Park. 
400,600,700,1.000 Sh.; 
velletje met zesmaal 600 Sh.; 
blok 600 Sh. Resp. zeeschild-
pad, zeekoe, octopus, walvis-
naai; hagedisvis, zeepaling, 
zeeschildpad, schorpioenvis, 
anemoonvis, coelacant; 
zeepaardjes. 

THAILAND 
7-2-'i2. Liefdessymbolen. 
Viermaal 5.- B. Beertje met 
slot en rozen, beertje met 
pakjes en sleutel, slot, sleu
tel. Alle zegels met hartjes. 
7-2-'i2. Departement van 
Accijnzen 80 jaar. 
3.- B. Gebouwen en embleem. 

URUGUAY 
3i-i-'i2. Kunstnijverheid. 
Vijfmaal $ 1. Voorwerpen van: 
hout en wol, wol, leer, zilver, 
ijzerdraad. 
9-2-'i2. Gebarentaal. 
$5. Hand met tekst 'Aa'. 

Corrsos URUOUAY 

E 
Lenguaje 
de seiïas 

Aa 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
3i-3-'ii. Bescherming natio
naal erfgoed. 
1.- D.; velletje met 1.-, 4.- Dh. 
(verkoopprijs 40.- Dh.) Ghaf-
boom; boom, borduurwerk. 
5-4-'n. 31e bijeenkomst Sa
menwerkende Golfstaten. 
Velletje met zesmaal 1.50 Dh. 
Portretten van leiders Golf
staten. 
3i-5-'ii. Bijeenkomst kanker
controle m Golfstaten. 
i.-Dh. Embleem. 
24-7-'it. Moeder van de 
natie. 
1.- Dh. Medaille met em
bleem. 
27-8-'ii. Al Bidyah-moskee. 
1.-, 1.50 Dh.; blok 15.-Dh. 
Verschillende afbeeldingen 
van moskee. 
30-ii-'ii. Bu Tinah-eiland. 
Velletje met tienmaal 
1.- Dh.;blok 15.- Dh. Flamingo, 
schildpad, tweemaal koraal, 
krab, zeekoe, dolfijn, 
aalscholver, vis, verschil
lende vissen; schildpad met 
zeekoe, vogels en dolfijn. 
2-i2-'n. 40e Nationale Dag. 
i.-Dh. Mensen en vlag. 
9-i-'i2. Kamelen. 
Tweemaal 1.- Dh.; Kamelen. 
Ook velletje met de zegels 
(verkoopprijs 15.- Dh.). 

9-i-'i2. Winterplanten. 
Velletje met viermaal 1.-, 
tweemaal 1.50 Dh. Calligo-
num comosum, Plantage 
amplexicaulis, Rumexversi-
carius, Hawa, Tribulus terres-
tris, Tocomella undulata. 
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VERENIGDE NATIES 
2<i'i2. Wereld Autisme Dag. 
US$ 1.05, r.05 Zw.Fr. 1.40,1.40, 
€ 0.70,070 (in paren samen
hangend). Schilderijen van 
autisten resp. 'Gekke Liefde' 
van Hannah Kandel VS), 'Een 
abstracte Tuin II' van Trent 
Altman (VS),'Zonder titel' 
van Michael Augello (VS), 
'Overwinning' van j.A. Tan 
(Filippijnen/Canada), 'Zonder 
titel' van Colm Isherwood 
(Ierland), 'Het Pad' van Ryan 
Smoluk (Canada). 
)24'i2. Postzegelbeurs 
Essen, zegels met aanhangsel 
voor persoonlijke boodschap. 
$0.70. Embleem VN. 
i94'i2. Bedreigde dieren. 
Viermaal US$ 0.45; viermaal 
Zw.Fr. 1.; viermaal € 0.70. 
resp. reuzenpanda (Ailuro
poda melanoleuca), kort
hoorn kameleon (Calumma 
brevicorne), Oncilla tijgerkat 
(Leopardus tigrinus), Pinché
aapje (Saguinus oedipus); Si
berische tijger (Panthera tigris 
altaica), brumkopti)gerpar
kiet (Psittacella picta), groene 
leguaan (Iguana iguana), 
goudkroonsifaka (Propithecus 
tattersalli); sneeuwluipaard 
(Panthera uncia), Borneo
pauwfazant (Polyplectron 
schleiermacheri), Australische 
maskeruil (Tytonovaehollan
diae), salamander (Ambys
tomamexicanum). 

VERENIGDE STATEN 
22'iz. Liefde. 
Forever. Linten met Love. 

92'i2. Gezond hart. 
Forever. Man met hart en 
appel. 
i62'i2. Arizona. 
Forever. Rotsformatie. 
i62'i2.100e geboortedag 
Danny Thomas (19121991). 
Forever. Portret komiek en 
acteur. 
222'i2. Vlaggen. 
Viermaal Forever. Vlag
gen met teksten: Freedom. 
Liberty, Equality, Justice. 

: Equality \ justice ; 
f ..? FOREVER g; 

282'i2. Priority Mail. 

$ 5.15. Sunshine Skywaybrug 
(TampaFlorida). 
282'i2. Express Mail. 
$ 18.95. Carmel missiepost 
(Californië). 

243'i2. Kersenbloesem
festival in Washington DC 
100 jaar. 
Tweemaal Forever (door
lopend beeld). Bloeiende 
kersenbomen met Jefferson 
Memorial en Washington 
Monument. 

VIETNAM 
i6)'i2. Architectuur. 
2.000, 3.000, 3.500, 4.500, 
6.500,10.500 d. Resp. vier
maal Keopagode in Hanoi, 
tweemaal brugpagode in 
HOI An. 

ZUIDGEORGIE EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
io3'i2. WWF*, Vogels. 
60, 70,95 p., £1.15 (ook 
samenhangend); blok 13.50. 
Resp. Phaiacrocorax atriceps, 
Sterna vittata, Catharacta 
antarctica, Larusdomini
canus; jonge Catharacta 
antarctica. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
63'i2. Phillip Law (1912
2010). 
60 c., 51.20,1.80. Resp. 
portret poolonderzoeker, 
met helikopter en landkaart, 
onderzoekers met landkaart 
en vlag. Ook velletje met de 
zegels. 

■* Gebruikte afkortingen: 
Aiecp Agênciaparao 

Investimentoeo 
Comércio Externo de 
Portugal 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espatïa y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

"• Chinees Nieuwjaar; Jaar 
van de Draak 23i'i2 tot en 
met 92'i3. 

' VOOREENlp 
II,««/.«, DAGELIJKSj 

I PÖSTZEGELNIEÜWTJ, 
kijkt u natuurlijk op 

I ^ 1 i ^ l ' _ _ ! / _ • 

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

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

ü AANGEBODEN 

ü GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer; . 

PC + 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 in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn; minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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THEAAATISCH PANORAMA 
Samenstelling 
Jeffrey Groeneveld Purmerend 
jeffreygroeneveld@hetnet nl 

SPREIDING, SPREIDING, SPREIDING 

De vorige maand slond 
deze rubriek m het teken 
van postwaardestukken en 
toen kwam onder andere 
de term spreiding aan de 
orde Ik heb me toen spe
cifiek op postwaardestuk
ken gericht, maar in een 
thematische verzameling 
geldt spreiding natuurlijk 
vooralle filatelistische 
elementen Met spreiding 
bedoelt men variatie aan 
materiaal, waarbij een on
derscheid wordt gemaakt 
in filatelistisch materiaal, 
tijd en geografische oor
sprong 

Filatelistlsche 
elementen 
De meeste thematische ver
zamelaars zijn begonnen 
als postzegelverzamelaars, 
maar wie een tentoon-
stellingscollectiewilop 
bouwen, zal op zoeken 

moeten gaan naar andere 
filatelistlsche elementen 
Grofweg worden er twaalf 
hoofdgroepen onderschei
den 
1 postzegels 
2 postzegelboekjes 
3 automaatstroken 
4 Stempelfrankeringen 
5 frankeertarieven 
6 portvrijdom 
7 poststukken 
8 postwaardestukken 
9 vernietigmgsstempels 
io verzendaanduidingen 
11 postaanduidmgen 
12 velranden 

Binnen elk van deze 
hoofdgroepen zijn er nog 
verschillende sub-groepen 
BIJ postzegels zijn dat 
bijvoorbeeld permanente 
zegels, dienstzegels, per
soonlijke zegels en tabs Bi] 
vernietigmgsstempels valt 
te denken aan eenvou

dige plaatsnaamstempels, 
vlagstempels (i) en (re-
clame)handstempeis (z) 
Postzegelboekjes kunnen 
eenvoudige loket- of auto
maatboekjes (3) zijn, maar 
ook de rijk geïllustreerde 
prestigeboekjes (4), die 
steeds meer postdiensten 
tegenwoordig uitgeven 

Thematische kennis 
Wie aan al deze subgroe
pen in zijn verzameling 
ruimte biedt is al een eind 
op de goede weg, maar het 
zal niet altijd eenvoudig 
zijn om goed materiaal 
te vinden Het is daarom 
belangrijk dat u uw thema 
door en door kent, zodat 
u ook kunt herkennen dat 
bepaalde filatelistlsche 
elementen in uw verzame
ling passen Het IS met 
altijd aan het plaatje op 
de zegel of m het stempel 

te zien dat materiaal iets 
met uw verzamel mg te 
maken heeft Ter illustra
tie twee voorbeelden 
Het eerste voorbeeld IS 
betrekkelijk eenvoudig 
(5) Op een vlagstempel 
uit 1974 van Monaco zien 
we de jaartallen 1949-1974, 
een wapen, een kroontje 
en wat krullen Voorde 
vorstenhuis specialist is dit 
een inkoppertje De krullen 
zijn twee letters R, die ver
wijzen naar de naam van 
de toenmalige vorst van 
Monaco prins Rainier Het 
jaar 1949 was het jaar van 
zijn troonsbestijging en het 
wapen is het wapen van de 
vorstelijke familie Kortom, 
dit stempel werd gebruikt 
om het zilveren regerings
jubileum van prins Rainier 
III onder de aandacht te 
brengen 
Het tweede voorbeeld is 
minder duidelijk (6) Dit 
frankeermachmestempel 

zou je op grond van de 
afbeelding zo opnemen 
m een verzameling over 
bomen, rubber en u zou 
iets kunnen vertellen 
over plantages Opval
lend echter is de tekst 
"vrije emigratie", die doet 
vermoeden dat er meer 
met dit stempel te doen is 
Nader onderzoek leerde 
dat het een bewijs was van 
de sociale bewogenheid 
van een aantal planters 
ZIJ Ijverden voor betere 
arbeidsvoorwaarden op 
de plantages De planters 
waren voorstanders van 
kortere contracten, die de 
inlandse arbeiders meer 
(financiële) vrijheid zouden 
bieden Hiermee waren 
de planters progressiever 
dan het Indische gouver
nement, dat pas m 1941 het 
oude systeem in de wet zou 
afkeuren Het was namelijk 
de gewoonte om contrac
ten af te sluiten voor drie 
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jaar, waarbij de arbeider 
een voorschot kreeg op het 
loon. In veel gevallen was 
het geld echter al lang voor 
het verstrijken van de drie 
jaar op met alle gevol
gen van dien. Daarnaast 
moest hij een flinke boete 
betalen als hij binnen de 
vastgelegde drie jaar de 
plantage zou verlaten. De 
afkortingen DEV en AVROS, 
onderin het stempel, staan 
voor respectievelijk Deli 
Planters Vereniging en 
Algemene Vereniging van 
Rubberplanter ter Oostkust 
van Sumatra. 

Tijd 
Met spreiding in tijd wordt 
bedoeld dat het materiaal 
in de collectie niet afkom
stig mag zijn uit dezelfde 
periode. Natuurlijk staat 
het iedereen vrij om al
leen modern materiaal te 
verzamelen of zich juist te 
beperken tot het oudere 
materiaal. Wie wil ten
toonstellen zal zich echter 
moeten aanpassen aan 
de regels en die vereisen 
spreiding (ya+b, 8). Er 

dient een goede mix te zijn 
tussen het oude en nieuwe 
materiaal. Dat betekent dat 
een verzameling met alleen 
maar materiaal van voor 
1940 niet voldoet aan de 
regels, hoe aantrekkelijk de 
stukken in de verzameling 
ook zijn (9). Omgekeerd zal 
een verzameling met alleen 
maar filatelistische elemen
ten uit de laatste twintig 
jaar op zoeken moeten 
gaan naar oudere stukken. 
Dat hoeft niet automatisch 
te betekenen dat er ineens 
meer geld in de verzame
ling gestoken dient te 
worden. Vreemd genoeg 
vinden veel verzamelaars 
het vaak geen probleem 
om voor € 20 verschillende 
postzegels te kopen, maar 
deinst men er wel voor 
terug om datzelfde bedrag 
te besteden aan een enkel 
stempel of poststuk. Het 
is verstandig om bij elke 
aankoop de vraag te 
stellen in hoeverre het 
materiaal echt een bijdrage 
levert aan de ontwikkeling 
van het thema. Soms is het 
beter om nog even door te 
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sparen voor een beter stuk. 
Overigens is hiermee niet 
gezegd dat dure stukken 
per definitie betere stukken 
zijn. Zeker als u nog niet 
zo ervaren bent kan het 
geen kwaad om medever
zamelaars om advies te 
vragen bij het kopen van 
materiaal. 

Geografische herkomst 
Voor de geografische sprei
ding is het van belang dat 
u zich niet beperkt tot het 
materiaal van een bepaald 
land of werelddeel. De 
filatelistische elementen uit 
het eigen land zijn met wat 
speurwerk en geduld vaak 
nog wel te vinden. Aan u de 
uitdaging om ook op zoek 
te gaan naar buitenlands 
materiaal. Daarbij dient u 
telkens in het achterhoofd 
te houden dat ook dat 
buitenlands materiaal niet 
afkomstig is uit alleen maar 
een bepaalde regio. Zo is 
het aanbod van postwaar
destukken uit voormalige 
Oostbloklanden enorm en 
vooral de Soviet Unie heeft 
heel wat uitgegeven op dit 
gebied. Gebruik deze stuk
ken met mate. 
Frankeermachinestempels 

uit de buurlanden zijn re
delijk makkelijk te vinden, 
maar neem ze ook op uit 
nietEuropese landen (10). 
Een zegel met perfin uit 
Roemenië (11), een zegel 
met reclame op de achter
zijde uit NieuwZeeland 
(12) en een stempelvlag 
uit Argentinië (13) zorgen 
allemaal voor de nodige 
variatie en dragen bij aan 
de geografische spreiding 
van uw materiaal. 
Zelfs als u een typisch 
Nederlands thema verza
melt geldt de regel van 
geografische spreiding (1^, 
I5i i6f 17.18). Het maakt 
uw verzameling interessan
ter en u zult er versteld van 
staan hoeveel materiaal er 
uit het buitenland geschikt 
is voor uw collectie. 

NVTF 
Ik kan me voorstellen dat 
het moeilijk vooruis om 
door de bomen het bos 
nog te zien. Gelukkig zijn 
er overal in het land ge
vorderde verzamelaars die 
bereid zijn om u te helpen 
en met u mee te denken. 
Veel van hen zijn lid van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 

Filatelie, die dit jaar haar 
diamanten jubileum viert, 
zoals u elders in dit blad 
heeft kunnen lezen. De 
NVTF organiseert een paar 
maar per jaar contactda
gen, die op verschillende 
locaties in het land worden 
gehouden. Daar kunt u 
mensen ontmoeten die net 
als u thematisch verza
melen en die graag hun 
kennis met u willen delen. 
Het aardige is ook dat er 
diverse regiogroepen zijn, 
waar vooral leden naartoe 
komen die hun sporen 
verdiend hebben als 
exposant of die van plan 
zijn om mee te gaan doen 
aan tentoonstellingen. Men 
komt in een gezellige en 
gemoedelijke sfeer bijeen 
om el kaar van advies te 
voorzien, verzamelingen 
te bekijken en nieuwe aan
winsten te bewonderen. Er 
wordt materiaal uitgewis
seld en er zijn lezingen over 
diverse onderwerpen. Als 
u meer wi I weten over deze 
bijeenkomsten of de NVTF 
in het algemeen, kijkt u 
dan eens op de website van 
de vereniging 
www.nvtf.nl. 
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AANGEBODEN 

www.moticfonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
lansen. Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. W/iktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. Email 
robertwiktor@home.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.postiegelveiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge
laar. Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes 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.philatelieamsterdam.nl 
Ruim aanbod motief, met foto. Nu 
ook voor mancolijsten! K.A. Erke
lens. Telefoon 0206838643. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
Email info(5)tenkatephilatelie.nl 
Telefoon 0646644808 of 
0264722176. 

■jj" c Postzegels van land of motief 
Qir~ u vindt ze op www.stores.ebay. 

■JljJ«^ nl/stampmart met afbeeldingen. 
CO::; M.v.Dal.Telefoon0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn 
specialiteit, pfr. + gst. mooie 
voorraad abonnementen op maat 
en manco lijsten verzorg Ik ook. 
M. Snoek. Email: mennosnoek(S) 
hetnet.nj Telefoon 0228318267 of 
0614511744. 
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www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. 
N. Engelhart. Telefoon 0615641312. 

Canada, USA, N.Zealand, 
Australië voor alle manco's: 
J.Dijkstra, Lindenoord 20,8172 AL, 
Vaassen. Telefoon 0578571958. 
Emall: dijks20(5)gmail.com 

Grootrond, typerader LB en KB. 
Op stuk en zegel. M.v.Teeseling. 
Telefoon 0653320936. Email: 
m.van.teeseling@chello.nl 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis 
mogelijk. 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 
19371957 Prijsopgave email
adres: wrriigabe[@zlggani 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. 

Verzamelaar Duitsland met 
velrand zoekt mede verzame
laar, heb veel dubbele, kan ruilen 
gestempeld. H.A. Weerdesteijn. 
Telefoon 0627132624. 

Grootrond Ned. Indië, ko
pen of ruilen (vierkantstemp.). 
M.v.Teeseling. 
Telefoon 0653320936. 

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 verzamelplezier. Join the 
club, see youl 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vatlcaan. 
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.lnl.P. Mulder. 
Telefoon 0206197689. 
Email ppmulder@planet.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.zwaaa@hccnet.nl 

NUNSPEET zaterdag 5 mei 2012 
Grote Verzamelaarsbeurs van 
10.00 16.00 uur in Sporthal de 
Brake, Oostereinderweg 19. J. den 
Besten. Telefoon 0341256163. 

Voor al uw speciale wensen 
op postzegelgebied: www. 
specialsale.nl, postzegelspeciaal
gebieden. M. Schoemaker. 
Telefoon 0641492580. 

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. 

Ver. Kinderzegels en Maxima
filie houdt op zondag zz april 
haar halfjaarlijkse bijeenkomst 
met veiling in De Bilt, Vergader
centrum Witte, Henri Dunantplein 
. Kom eens kijken, ook niet leden 
zijn welkom. Inl. P. Klaassen. 
Telefoon 0246771262 of 
p.klaassens@hetnet.nl 

De VPVA Almere organiseert op 
zaterdag 21 april een Post
zegeldag. Deze wordt gehou
den in OSG De Meergronden, 
Marktgracht 65, AlmereHaven. 
Handelaren, 150 vijfcent boeken, 
verloting en gratis taxatie van 
postzegels en munten door De 
Hollandse Postzegel en Mun
tenveiling van 10.00 tot 15.00 
uur. Inl. E. Slokker. 
Telefoon 0365341427. 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 7 juli haar jaarlijkse 
Postzegel en Ruilbeurs van 
10.00 16.00 uur in 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 te Putten. 
Gratis entree. Tafels te huur. 
Inl. P.R. Offeringa. 
Telefoon 0332459923. 

Zaterdag 17 november Postze
gelbeurs Emmeloord van 10.00 
16.00 uur locatie ROC Friese 
Poort, Espelerlaan 74 te Emme
loord. Inl. J.W.Elshof. 
Telefoon 0527615628. 

Helaas verloren concorde 
calalo. Gevonden? A. v.d. Zijden. 
Telefoon 0235849830. Wie?? 
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DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
IERLAND MISSIE, NOORWEGEN MISSIE, 

AUSTRALIË groot FRANKRIJK groot, 
LUXEMBURG groot en nog veel meer. 
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LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

O M S C h . . . j ' . _ 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERIMG ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
10 00 
15 00 
22 50 
10 00 

12 50 
1100 

22 50 
50 00 
15 00 
14 00 
16 50 
15 00 
15 00 
17 50 
14 50 
35 00 
15 00 
9 50 
9 50 

13 50 
22 50 
13 50 
18 00 
16 00 
12 00 
13 50 
55 00 
10 00 
15 00 
19 00 

250 gr 
25 00 
35 00 
52 50 
22 50 

29 50 
25 00 
55 00 

35 00 
34 00 
38 00 
37 50 
35 00 
4100 
34 50 

36 00 
22 50 
22 50 
32 50 

32 50 
42 50 
37 50 
27 50 
32 50 

23 50 
35 00 
42 00 

500 gr 
47 50 

... 
42 50 

55 00 
49 00 

68 00 

— 
.. 

.. 

... 
— 

62 50 

52 50 
60 00 

45 00 

DE H O L 

Veiling Nr. 116 
wordt gehouden op 

zaterdag 19 mei 2012 
te Alkmaar 

^ a MV^"^ 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 0725614153 

Email: info@dehollandse.nl 

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

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


^» '̂« t̂x «nietdiik 
London 

Meer dan 90 ja 
in dienst van d 

Filatelie. 
19192012 

0^ 

Voorjaarsvëillng 398 op 23, 24 en 25 april 2012 
Deze veiling bevat o.a: ''%a»'#^* ' 
• Mooie afdeling stempels met o.a. een buitengewone collectie Grootroüdstempels, 

alsmede veel posthistorie zowel Nederland als Buitenland; 

• Zeer mooi Nederland vanaf de 1^ emissie met veel postfris vooroorlogs; 

• Minstens 600 dozen met collecties of part i jen! Zeer avontuurli jk! 

• Overzeese Rijksdelen waarbij alle gebieden goed vertegenwoordigd; 
^ *̂  t ^ '̂  {|j ^ K ĵ ̂ n ■■■■■■■ —yKii^yi** 

• Prachtig Buitenland met dit keer het accent op Cliina, Engeland en Enge l^ koloniën, 
ook vele intact gelaten collecties; *^ 

. . mm 
■HHHHHHHH 

•f .I" 

Ruim 700 collecties Nederland en Buitenland in mappen, albums of insteekboeken; 

3 éM ï/' 
'w^. 

t>a

Eigenlijk te veel om op te noemen. Vraagt u een catalogus aan en kom gewoon een keertje kijken! 
Wij garanderen dat u iets van uw gading zult vinden! ' 

4 . 1 1 1 '•11 = ' l>»ri 

Kijkgelegenheid 
10 april t / m 13 april van 10.00  17.00 uur 

16 april t / m 20 april van 10.00 17 .00 uur 

21 april t / m 22 april van 10.00 16 .00 uur 

23, 24 en 25 april voorafgaand aan de veilingzittingen, zie hiervoor de veilingcatalogus. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

* , 

\ 

^^^t^ooruwvert^^ 

^ 
# 

Rietdijk B.V. 
Noordeinde41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

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

