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Voor onze grote internationale veiling 
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CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN - NEDERLAND 

TEL. + 31 -(0)20-624 97 40 

FAX +31 -(0)20-624 97 49 

' INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA AUKTIONEN AG 
WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH - ZWITSERLAND 

TEL. + 41 -(0)44-389 91 91 

WWW.CORINPHILA.CH 

Nederland en O.R. goede ex. (luxe telegramzegels**) 
en series, stempels, post(waarde)stukken met uitgebreid 
le-dagstempels, cpl. drukvellen, tentoonstellingscollectie 
De Ruyter, uitgebreid België, China, Malta posthistorie, 
Palestina en Israël, Saudi-Arabië, Zwitserland, landen- en 
motiefcollecties met veel Engelse gebieden, engrosposten, 
prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindt u op WWW.CORINPHILA.NL, 
op aanvraag zenden wij u een exemplaar per post toe. 
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10041 
ITALY stockboek 20 biz met collectie/voorraad begin tot ca 1980 "/* en later veel 
•• o a Yvert nrs 177b<',212*,216°,423/7*, 635'',LP21 * tevens nog wat It Staten oa 
Sicilie 20 °, Lomb Venetië no 9° etc etc fikse catw" Nu 90,00 
10123 
DEENS WEST INDIE Michel nrs 35/37( Yvert 33/35) POSTFRIS Z PLAKKER, 
SCHAARSE ZEGELS" Nu 150,00 ( FOTO) 
10172 
TE HUUR, LUXE STACARAVAN onze 4 tot 6 persoons stacaravan is beschikbaar 
vanaf mei 2012 staat op een mooie en rustige camping in Stroe (vlak bij 
Denhelder) op slechts 100 meter van de Waddenzee www recreatiewiringherlant 
nl 
10310 
BUNDESPOST DUITSLAND DAVO luxe voordrukalbum( 1970 1990), blanco 
klemstroken + cass, in perfecte nw staat, nw prijs 107,00 met een geheel complete 
POSTFRISSE collectie 1970 1990 catw 1 350 00 nu 275,00 
10354 
WERELD we hebben weer een geheel nieuwe voorraad afgeweekt, 250 gram = 
22,50,500 gram = 37,50 en 1000 gram = 70,00 
Vele 1 OOOen zegels, en voor Nederland prijzen inclusief porto " 
10356 
SOV UNIE/RUSLAND stockboek 32 bIz goed gevuld met postfrisse collectie( geen 
dubbelen) periode 1965 1992, alleen complete series'i,blokken en vellen, waarbij 
nrs 5615/19, hoge cataloguswaarde was 57,50 nu 39,50 
10365 
PORTUGAL oude voordrukbladen en stockboek met vnl gebruikte (deels */**) 
collectie 1856 1970, interessante uitzoekklus met zeker vondsten mogelijk" Nu 
145,00 
10487 
NEDERLAND stockboek 8 bIz NOKVOL, met ca 1500 tot 2000 zegels, vnl * maar 
er zit ook ** bij periode 18761943, vnl eenvoudige losse waarden, af en toe ook 
betere jaren 30 zegels Ook leuk voor plaatfouten catw meer dan 1000,00 nu 
135,00 
10488 
BELGIË DAVO luxe voordrukalbum deel II (inhoud 19501969) met blanco 
klemstroken en cass, nw staat, nw prijs 102,00 met een geheel complete 
POSTFRISSE collectie 19601969 incl het dure Vluchtelingen blok Hoge 
cataloguswaarde nu 147,50 
10490 
FRANKRIJK Michel nrs 144/151 ongebruikt met nette plakker catw 380,00 (Yvert 
nrs 162/169) nu 75,00"i (FOTO'S) 
10491 
D REICH NAGELNIEUWE Schaubekband met in prima staat verkerende standaard 
voordrukbladen Nw prijs ca 125,00 met een prima, vnl" en deels * start collectie 
18721945 o a aanwezig nr 16 *, fikse cataloguswaarde nu 95,00 
10494 
SOV UNIE 1 Schaubek en 2 DAVO voordrukalbums, Schaubek zwarte klemstroken 
en DAVO blanco klemstroken, in goede cq Prima staat verkerende albums, hierin 
een zeer uitgebreide gebruikte collectie 19531991 (nauwelijks blokken) giga 
catwaarde en dat voor slechts 295,00 
10498 
CURACAO nrs 57/70 postfris zonder plakker, met certificaat Muis april 2007, 
catw 605,00 nu 425,00, nrs 104/120 postfris zonder plakker, met certificaat Muis 
december 1997 Catw 700,00 nu 455,00 (foto's zie website, ook van certificaten) 
10514 
BELGIË VNL VOOR 1945 stockboek 32 bIz NOKVOL met ruim 3000 zegels, vnl 
spoorweg, leuk voor stempels etc nu 45,00 
10516 
NEDERLAND 100 JAAR VORSTINNEN DAVO Luxe voordrukalbum met cass, 
PERFECTE NW STAAT, nw prijs 80,00 met een GEHEEL COMPLETE GEBRUIKTE 
COLLECTIE", nrs 80 en 101 (10 guldens ),beide met certificaat) PRACHTOBJECP 
Nul 650,00fotos 
10517 
NEDERLAND DAVO album MET GEHEEL COMPLETE collectie FDC's vanaf El tot 
en met E 146 (jaar 1976) E 1 en E 2 zijn redelijke exemplaren, tot ca 1965 vnl 
beschreven of getypt, cataloguswaarde 6 500,00"' Eenmalige kans nu 1 250,00( 
FOTO,S) 
10520 
DDRHSBZ 4 X DAVO voordrukalbums mcl cass (3x Crystal en 1 x Luxe) blanco 
klemstroken, prima staat, nw prijs ca € 400,00 met daarin een vnl gebruikte 
collectie 19451990( deels *•) goed gevuld ,ook heel veel blokken tevens aardig 
wat Sov Bez, Zone Dit is een prima kans om op korte termijn te completeren( 
misschien vindt U wel iets uit de rondzending") cataloguswaarde ca 3000,00 nu 
bijzonder vriendelijk geprijsd 395,00 
10527 
BELGIË OBP nrs 221/233 postfris zonder plakker, originele gom catw 250,00 nu 
115,00 (FOTO) 
10528 
NEDERLAND 3 DAVO albums( nw staat nw prijs 90,00) MET GEHEEL COMPLETE 
collectie onbeschreven FDC's vanaf E59( jaar 1963) tot en met E 446A ( 
december 2001 )vanaf 1975 ook alle kmdvellen aanwezig Totale catw 1600,00 nu 
SUPERDEAL 195,00 

10533 
NEDERLAND DAVO crystal/luxe voordrukalbum, in goede staat met EEN GEHEEL 
COMPLETE POSTFRISSE COLLECTIE 1945 1976, dus inclusief Hartz, En face lage 
en hoge waarden, tevens amphilex vellen erbij catw 3 200,00 SUPERAANBIEDING 
695,00(FOTO'S) 
10534 
MOTIEF SCHILDERS/SCHILDERIJEN 5 Victona albums, met een prachtige, in 
alfabetische volgorde van schilder opgezette, collectie vnl gebruikt, alle landen 
van de wereld, echt een LEVENSWERK van gemaakt, vele 1 OOOen verschillende" 
Nu 295,00 
10542 
DAVO albums en supplementen 15%kortingenportvrij vanaf 75 euro ( 
daaronder slechts 4,00 bijdrage m de porto) 
10555 
NEDERLAND nr 3 ongebruikt met onginele(deels licht bruine) gom, met 
certificaat Vleeming dd 28 03 2012, cataloguswaarde 1 000,00 nu 495,00 (FOTO) 
10556 
NEDERLAND nr 9 ongebruikt met onginele gom, met certificaat Vleeming dd 
13 02 2012, catwaarde 875,00 nu 475,00 (FOTO) 
10559 
SPANJE DAVO Crystal/luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, met cass, nw 
staat, nw prijs 102,00 met een praktisch complete, geheel POSTFRISSE collectie 
1980 1990 mcl blokken, nu 110,00 
10561 
VNL EUROPA stockboek 32 bIz NOKVOL met kleine landen collecties o a Spanje, 
Portugal,ltaly,Zwitserland,Hongarije, Oostenrijk, Zweden, Polen, UK,Bund etc en 
ook wat verre Oosten o a iets CHINA" HEEL VEEL ZEGELS voor slechts 67,50 
10562 
D REICH DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, met cass, nw staat, 
nw prijs 102,00 met een PRACHTCOLLECTIE 18721945 "/* en iets ** tevens nog 
wat bezetting W O I, H Silezie, ODS.SBZ, prima investenng catw ruim 3000,00 nu 
495,00 
10563 
NEDERLAND 2 Importa albums met een geheel complete collectie onbeschreven 
FDC s tusen E201 (1982) en E 393 (1998) mcl alle A nummers( zegels uit boekjes, 
kmdvellen etc) catw ca 750,00 NU SUPERDEAL 75,00 
10564 
EUROPA SNUFFELBOX* doos met diverse, stockboeken, albums,, zakjes,etc, veel 
uitzoekplezier"! Nu 89,50 
10565 
BULGARIJE & GRIEKENLAND stockboek 64 bIz met collectie ca 1889 1996 veelal 
°, deels */**, alle zegels/series zijn voorzien van kaartjes met Michel nrs en 
catwaarde ideaal voor boekjes plakkers" HEEL VEEL matenaal voor maar 67,50 
10566 
INDONESIË Safe Luxe album met onbeschreven FDCspenode 1980 1988 wb 
veel blokken "catw 1200,00 nu 135,00 
10567 
OUD SURINAME DAVO Crystal/luxe voordrukalbum, penode 1872 1975blanco 
klemstroken, prima staat, nw prijs 90,00 met een prima start */** collectie 1948
1975( op handje na gevuld) voor 1948 minimaal aanwezig, tevens LP en Port nu 
82,50 
10569 
IERLAND nagelnieuwe SCHAUBEK band met in prima staat verkerende standaard 
voordrukbladen, nw prijs 60,00 met daarin een vnl" collectie( iets *) aanwezig o a 
40/50,65/66*,67/8,95/101,106/112,118/23,131,165/8* P5 etc leuke start voor 49,50 
10570 
VATICAAN nagelnieuwe SCHAUBEK band met m pnma staat verkerende 
standaard voordrukbladen, nw prijs 75,00 met daarin een °/* kleine start collectie 
1929 1970 aanwezig o a 1 /12 »13/15*, 32 », 47/48°, 50 °, 159», en nog enkele 
10tallen zegels wb series tot 1967, nu 59,50 
10572 
CHINA 2 betere gebruikte series Michel nrs 952/54(Scott # 924/6, Yang C 122)nu 
€ 85,00, Michel nrs 955/57 (Scott # 927/29, Yang Cl 24) nu € 95,00 (FOTO S) 
10573 
BELGIË OBP nr 37A, 5 Frank, gebruikt met leesbaar stempel (Brussel) met een 
fotocertificaat FNIP dd 26 03 2012 Cataloguswaarde 1 750,00 ZELDZAAM ZEGEL 
IN DEZE KWALITEIT"! pnjs 850,00 ( FOTO'S) 
10574 
NEDERLAND Telegram zegel nrTG7 (" het kwartje") ongebruikt met onginele 
gom, eert Vleeming dd 26 03 2012 (opmerking dunne plek) catw 1 750,00 zonder 
opmerking kost dit zegel 1 275,00 nu 850,00 (FOTO'S) 
10575 
ZWEDEN Victoria album met leuke vnl ongebruikte en deels ** collectie 
1939 1952, waarbij heel wat betere zegels, o a 272/5A*,279/80A*,285B*,288/ 
9C*,291 /2~, 295/9*,"3 kronen" serie *(1948 1952), etc verder LP 138/40*,239* deal 
69,50 
10576 
TURKIJE Schaubek standaard voordrukalbum penode 1945 1970 pnma staat, nw 
prijs 70,00 met een kleine gebruikte start collectie 19451967, koopje 37,50 
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BREDENHOFPOSTZ EGELIMPORT 
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NIEUWE MICHEL CATALOGI 
begin mei: 

begin juni: 

ZUIDWEST EUROPA 2012 in l<leur {EK2) 
ZUID AZIË 2012 in kleur (Overzee 8/1) 

MOTIEF VOGELS EUROPA + CD, 3e ed 
ZUID EUROPA 2012 in kleur (EK3) 
OOSTENRIJK SPECIAAL 2012 in kleur 
GANZSACHEN EUROPA 
vanaf 1960 deel 2 (Oost) met CD 

■ 5 8 , 
7 9 , 

49,80 
5 8 , 
5 6 , 

€ 7 8 , 

begln juli: DUITSLAND 2012/13 in kleur, met CD € 44, 
ZUIDOOST EUROPA2012/13 in kleur (EK4) € 5 8 , 
NOORDEUROPA2012/13 in kleur (EK5) € 5 8 , 
"Valuable Stamps of the World" 2e ed. € 59,80 

tijdelijk; bij een nieuw abonnement MICHEL RUNDSCHAU 2012 € 73,50 
(16 nrs) de complete jaargang 2011 gratis! (zolang de voorraad strekt) 

auf der heide 
www aufderhetde nl  email aufderheide@hetnet nl 

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

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

Europa t/m ca. 1960  Israel  Indonesië  Ver Naties 

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

www.advantagestamps.com 
Bi] ons is postfris 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.v.p. na tel. afspraak]. 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities. 

Hans Sundquest 
lacques Parkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

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

V FILATELIE DE BOEIER V 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
 l | Nederland & GR (postfris/gestempeld) 
^ Z w i t s e r l a n d (postfrls/gestempeld) 
^ I n d o n e s i ë (postfris) 
 | k T h e m a Spoorwegen (vni. postfris) 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst(en) aan. 
U treft de prijslijsten ook aan op onze website. 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Email: info@filateliedeboeler.nl 

geen winkel 
Fax:0180690811 

www.filateliedeboeier.nl 

JJgs 

m 

postzegelhandel 
lue vansteenkiste 

belgië en frankrijk 
partijen en kilowaar 

Congo ruanda burundi 
belgië met certifikaat 

aankoop nominaal 
ook brieven en postkaarten 

tel: 0032475784348 
email: vansteenkiste.luc^telenetbe 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling in Het H.F. WitteCentrum, 
Henri Dunantplein 4, 3731 CL te De Bilt. De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op 
aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 2 juni 2012. 

Postzegelveiling).). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 0334632342. Telefax: 0334635063. Email: jjdebruin@yahoo.com 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, Lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende laken (TMV) en register veilinghouder. 

f Maandelijkse zaaiveiling van: 
^ postzegels  post(waarde)stukken  foc's  munten 
'f ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

Veilinghuls "De Voorstraat" 
m Voorstraat 23  8011 AAK Zwolle 
11= Tel. 038  4211045 daags maza. 08.30 tot 16.00 uur 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^\ • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO | 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
te l : 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

http://www.bredenhof.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:info@filateliedeboeler.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:jjdebruin@yahoo.com
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatei e m Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigmgen KNBFen de 
paginas van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Fnts Njio AIJP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 51 53 68 72 

036 52 50 490 
Emait reäacUe@äefi(ate{te nl 
Website www defilatelie nl 

Advertenti ever Itoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs i349CGAlmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
mfo@bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

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

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 
diebij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u z ch m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland m 
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) Abonnementsbeemdigmg zie 
Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u m België"? Dan kost een 
abonnement €3385 Stort dit bedrag 
op reken ng 000 0350882 331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

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

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

Bestuur 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra Roelofsstraat 31 
2596 VK s Gravenhage 
Tel 070 3280342 
penningmeester 
Pj vandcKasteele 
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Nederlandse hang
blokjes echt of vals? 
324 

Begin 2009 werden op de 
Amsterdamse postzegelmarkt en 

het zogenoemde Amsterdamse 
postzegelcafe Nederlandse 

hangblok|e van € o 44 en € 0,88 
voor minder dan de helft van de 

postale waarden verkocht 
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Zoals beloofd komen we m dit zomerse 
nummer t e rug op de vervalsingen met de 
Nederlandse hangblokjes een onthul lend 
onderzoek Verder toonde de afgelopen 
Kerst en Nieuwjaarspost de nieuwe 
s tempels onder de nieuwe naam PostNL 
Met het filatelistische retrospectief van 
kunstenaar Rene Lalique belanden we m 
de wereld van de Art Deco en Art Nouveau Verder worden 
de zogenoemde Poko s nader belicht en viert in Mens & 
Postzegels onze redacteur Walter de Rooij zijn 40jar ige 
jubileum bij ons m a a n d b l a d Kortom een editie die noop t tot 
lezen Veel leesplezier 

Advertentieindex 

Kerst en Nieuw 
jaarspost 2011 
328 

Afgelopen jaar 
veranderde de naam 

van TNT Post m PostNL 
Dit IS duidelijk te zien 

aan de stempels van de 
Klussendorfmachines 

diebijdeKNJpost 
werden gebruikt 

René Lalique, 
kunstenaar 
332 

In mei 2011,90 jaar na 
de ingebruikneming van 

de fabriek van Lalique 
m WingensurModer 
(Frankrijk), is daar het 

gloednieuwe Musee Lalique g e o p e n d voor 
het publiek Dit museum is geheel gewijd aan 

het werk van Rene Lalique 
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Bureau de Xroye 
Telefoon 036  5 38 45 28 
ofinfo@bureaudetroye.nl 

Het maandblad Filatelie is OflTCial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philat^iques) en lid 
van de ASCAT (de internationale orgamsaue van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegelüjdschnften) 
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poslzegelhandel 

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

betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 
LAND 

Australië 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Japan 
Liechtenstein (vanaf 
Monaco 
Nederland 
USA 
Zwitserland 

1996) m 
¥ t 
vv 

1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

1 GBP 
10FFR 

1 100JPY 
~' 1 CHF 

10FFR 
1 1 NLG 
f 1 USD 
1 1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 
€0,25 
€0,28 
€0,82 
geen aankoop 
€0,66 
€0,61 
€0,49 
€0,36 
€0,52 
€0,20 
€0,40 
€0,44 
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aankoop in 
€ periode 

0,81 

0,47 

0,43 
0,51 

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrimpen.com 

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 of per email: info@pzhcrimDen.nl 

«gf^a^^xWSfeïws'fi^AffiSsl!«»^ 

www.pzhcrimpen.com 

http://www.pzhcrimpen.com
mailto:info@pzhcrimDen.nl
http://www.pzhcrimpen.com


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

I itmmrm>\ 

ï REPUBLIC OF CMlNA REPUauC OF CHINA M B A ; TH m M V RePUBUCOFCHINA Lmmm 
€ 1.050 

€160 
De aankooplijst is slechts een kleine selectie van de series die wij zoeken. Voor een totale 
aankooplijst postfrisse, plakker en gebruikte series China kunt u contact opnemen met 
ons kantoor. Tevens zijn wij geïnteresseerd in: 
• complete voorraden van Klassiek China (1878  1948). 
• Volksrepubliek China (1949  2011), ook als het aantallen van losse waarden uit een 

serie betreft. 
• Massawaar/bundels/vellen en veldelen. 

Reisschema mei/juni: 
In de komende maand reizen wij continu door NL Hier ziet u ons schemgi 
28  29 mei Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel ■wÊ 
30-31 mei Zeeland, NoordBrabant en Limburg fl 
1  2 juni Utrecht, Flevoland en Gelderland S 
45 juni Noorden ZuidHolland S 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of . 
, aankoop ^ 

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

mailto:info@pzhcrimpen.nl


<;^iiNw#hi lately p . _ 
Grote Wade 23 i^B, 3439 NX Nieuwegein f I j ^ y 

Tel.: 0302443170 (24 uursbestellijn) ' "̂  
info@fiiatelie.net  Bank: 38.|«K8f .378 / Giro: 722708t . x 

■ " * / 

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

Of Idïki op: WWW.FILATEUE.NET 
16789 Australië 19131999. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 19131999 in 3 Davo albums en stockboek 
Goed gevulde collectie met ook blokken, velletjes, Antarctica en ook doubletten 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
16775 Australië en Antarctica 19131992. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië en Antarctica 19131992 in 3 Davo albums 
Collectie IS zeer goed gevuld en bevat ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 31(*), 9496,9799,120
122 luchtpost 2*, 3*, etc Verder zeer veel postfns matenaal en tevens Antarctica aanwezig 

Compteet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
16786 België ca. 19571996. Prijs: € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België ca 19571996 in 8 albums in doos Bevat ook o a 
boekjes, blokken, luchtpost, port, voorafstempelingen etc Zeer veel materiaal, aanrader' 
16882 België stempels. Prijs: € 575,00 
Album en stockboek met een collectie stempels van België Collectie bevat ca 1650 stempels, waar
onder ook veel kleinere plaatsen Compleet gefotografeerd op, WWWFILATELIE NET 
16883 België voorafstempelingen. Prijs: € 500,00 
Collectie voorafstempelingen van België in album en 2 stockboeken Collectie start in 1895 en bevat 
zeer veel materiaal, waaronder ook doubletten Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16805 Belgisch Congo 18881961. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Belgisch Congo, Ruanda en Urundi 18881961 in oud album Goed 
gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) Belgisch Congo 15,11, 13, 28, 29, 30
39,104105, Ruanda Urundi 2835*, 3644*, etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16796 Bundespost 19491960. Prijs: € 325,00 
In de hoofdnummers complete, gebruikte collectie Bundespost 19491960 in luxe Safe album 
Collectie bevat ook wat vaneteiten Cat waarde 2800 euro 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
16853 Canada 18992007. Prijs: € 950,00 
Uitgebreide partij Canada 18992007 in 5 ordners in doos Partij bevat zeer veel zegels, waaronder 
veel plaatblokken en nominaal matenaal 
16840 Canada slogan stempels. Prijs: € 385,00 
Collectie poststukken en fragmenten van poststukken van Canada met machinestempels met slogans 
in 3 dikke ordners Mooie opgezette collectie Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
16888 Ceylon 18931972. Prijs: € 500,00 
Collectie van meer dan 130 brieven en kaarten van Ceylon 18931972 in ordner Bevat o a 1 e vluch
ten, censuuurenveloppen, aangetekende bneven, FDC's etc 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE.NET 
16815 Curasao 18731970. Prijs: € 975,00 
Gebruikte collectie Curasao 18731970 op Davo albumbladen in map Collectie bevat veel beter mate
riaal zoals (NVPH no's) 11, 2943, 74a, 8288 op voorkant van bnef, 104120 op voorkant van brief, 
178181, 230233, luchtpost 13 op bnef 1825, 4552 op FDC, port 4, 7,1120, etc Hoge cat waar
de Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE NET 
16829 Curasao 18732004. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curapao 18732004 in 3 luxe Kabe albums Collectie is 
goed gevuld met ook beter materiaal zoals (NVPH no's) 11(*), 12(*), 2943*, 7581' (81 gebruikt, 
maarstempel met controleerbaar), 104120,141152**, luchtpost 13*, 1825*, 8288*, port 1120,31
33* etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
16809 Curasao 19421979 FDC's. Prijs: € 400,00 
Davo FDC album met een collectie FDC's Curasao 19421979 Bevat mooie voorlopers en betere 
FDC s zoals (NVPH no's) 150,211217 (zonder 4 cent), 219 en 225,234238,239243,261,262264, 
265268 luchtpost 4144, 5360, 6168, etc Bevat ook enkele FDC's met brugparen 

Compteet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16851 Denemarl<en 19042008 Jul zegels. Prijs: € 1.050,00 
Gigantische uitgebreide collectie Jul zegels van Denemarken 19042008 Bevat o a complete vellen, 
brieven, Faeroer, Groenland lokale uitgiften etc In 20 albums en stockboeken Tevens doosje met lite
ratuur Aanrader! 
16909 Diverse motieven Prijs: € 375,00 
Leuke partij voordrukalbums met diverse motieven wo 4 albums Wereld Natuurfonds, 3 boeken 
Ferrari, E K voetbal 1996 en 2000 (FDC's), 2e Wereldoorlog (5 albums) etc Prachtige albums met be
schrijvingen, in totaal 16 albums, KOOPJE" 
16886 Duitse Rijk 19331945. Prijs: € 1.625,00 
Gebruikte collectie Duitse Rijk 19331945 in luxe Safe album Collectie is goed gevuld met veel beter 
materiaal zoals (Michel no's) 496498 (Chicagofahrt, 496 2x), 499507A en 499507B (Wagner), 5751 
(Handel 1585 i p v 1685), 695697 (2x), 716729, blok 3 (Ostropa), 411, Veldpost 8B (keur Carl 
Lange) etc Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16849 Duitsland 18721945. Prijs: € 3.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 18721945 in Kabe album Collectie is zeer goed gevuld 
met veel beter matenaal zoals (Michel no's) 110, 1213, 15, 1623 26, 27a, 27b, 29/30, 40ZS* 
41ZS*, 42ZS*, 79*, 81* (5 Mark Reichspost), I, II, III*, IV* (Gelber Hund), 364367*, 378384*, 398
401*, 407409* 425429*, 430434*, 438439*, 446449* (samenhangend uit blok), 446449*, 450
453*, 455*, 459462* 474478*, 499507', 508511*, 529539*, blok 2* (Nothilfe), etc 

Comp/ee( gefotografeerd op; WWW.FILATEUE.NET 
16847 Engeland 18402000. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Engeland 18402000 op blanco bladen in map Aardig gevulde collectie met o a 
leuk klassiek materiaal Comp/ee( gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16846 Engeland 18402006. Prijs: € 775,00 
Gebruikte collectie Engeland 18402006 in blanco Schaubek album Goed gevulde collectie met leuk 
klassiek matenaal, waaronder beter Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16773 Engelse koloniën ca. 19521986. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen ca 19521986 in 3 Stanley Gibbons al
bums Veel matenaal waaronder veel thematische series 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
16866 Finland 18601997. Prijs: € 775,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18601997 in Schaubek album Goed gevulde, 
deels dubbel verzamelde collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 138139*, 161 
(Zeppelin), 164166,169', autopost zegels 15, 69', 1013*, Karelie 115*, Aland etc 

Comp)ee( gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
16814 Frankrijk back of the book. Prijs; € 875,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Frankrijk B o b op albumbladen in map Bevat o a (Yvert no's) 
krantenzegels 7*, 8*, 9*, Base Navale Italienne de Bordeaux 16* (zonder 2), 8*, 10*, 11*, 12*, Timbres 
de guerre 1*, Franchise la* (kopstaande opdruk) met millesime (cat 1350), etc Tevens wat 
Cinderella's aanvïezig Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 

16901 Franse koloniën ca. 18901990. Prijs: € 575,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen ca 18901990 in dik blanco album 
Collectie bevat zegels uit Afrikaanse Franse gebieden, zoals Algerije, Cameroun, Ivoorkust, 
Madagascar, Marokko etc Zeer veel matenaal' Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16892 Ghana 19571988. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Ghana 19571988 in blanco album Veel materiaal, 
waaronder ook veel blokken Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
16797 Haïti 18811960. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Haiti 18811960 op blanco bladen in nngband Leuk ge
vulde collectie met ook ca 30 poststukken Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
16874 Ierland stempels. Prijs: € 300,00 
Collectie stempels van Ierland op 54 voorlopers, ca 460 zegels en 9 bneven Tevens lijst van bekende 
postkantoren in Ierland Compteet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16791 IJsland. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij IJsland in 3 albums en 3 stockboeken in doos Bevat veel 
matenaal, waaronder ook beter Ideaal lot voor eBay of wederverkoper 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
16897 India 19021957 briefkaarten. Prijs: € 300,00 
Safe album met 190 gebruikte bnefkaarten van India 19021957 Leuke samenstelling met veel ver
schillende plaatsen Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16894 India ca. 19001970 brieven. Prijs: € 220,00 
Collectie van 97 bneven van India ca 19001970 m Leuchtturm album Mooie samenstelling met ook 
censuur brieven, veel brieven naar het buitenland (Zwitserland, Engeland, Burma, USA etc) 

Compteet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
16825 Indonesië 19451949. Prijs: € 400,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Indonesië 19451949 in blanco album Bevat interimperiode, 
Weense drukken en RMS Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16835 Indonesië 19451949. Prijs. € 780,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Indonesië 19451949 in blanco album Bevat veel opdrukken op di
verse zegels, waaronder op Japanse bezettingszegels, NVPH 351388, RIS (hoge waarden gestem
peld) etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16831 Indonesië 19491999. Prijs: € 500,00 
Postfnsse (iets ongebruikt), goed gevulde collectie Indonesië 19491999 m 3 Davo luxe albums 
Collectie bevat o a veel dure blokken zoals Thomas Cup (1982), Voetbal (1982), Apen (1989) etc 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
16811 Indonesië 19492008. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Indonesië 19492008 in 4 Davo albums Collectie bevat veel maten
aal, waaronder ook beter zoals opdruksene 1949 ongebruikt, alle dure blokken zoals Thomas Cup 
1982 voetbal 1982, apen 1989, etc Absolute winstpakker' 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16877 Indonesië interim periode. Prijs: € 1.150,00 
Zeer uitgebreide, ongebruikte collectie Indonesië interim periode in 2 blanco albums Collectie bevat 
ook de algemene uitgiften en enorm veel verschillend matenaal Voor de echte specialist' 

Comp/ee( gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16869 Italië 18521999. Prijs: € 3.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Italië 18521999 in Schaubek en Davo al
bum Collectie begint met goed deel oud Italiaanse Staten en bevat verder zeer veel beter matenaal 
zoals (Michel nos) 49*, 49, 59*, 6166*, 6166, 9596 9798, 99', 153, 183185', 188193* 
(Manzoni), reclameaanhanges 92R6 356, 357*, 373384*, 385390*, 385390, 391407*, 413*, 439
444*, 439444,479486,532542*, 560575*, 604619*, dienst 17,8*, port 1*, 2,314,6373*, pakket
post 16,16*, 17*, 18* verrekenzegels 23,45, 68*, 911*, etc Mooie collectie, zeer hoge cat waar
de' Compteet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16782 Italië 18631990. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18631990 in 3 Davo cnstal albums Leuk gevulde 
collectie met ook wat beter matenaal en wat doubletten 

Compteet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 

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

16878 Italië 18631994. Prijs: € 425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18631994 in 2 Schaubek albums Aardig gevulde 
collectie met ook wat beter materiaal zoals (Michel no's) 9596*, 126*, 127*, 137,141143*, 157159*, 
161164*, 177182*, 589*, 590*, 744*, 745*, 759,793794**, etc Tevens wat Italiaanse gebieden aan
wezig, waaronder Fiume Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16875 Italië 18701980. Prijs: € 550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18701980 in Leuchtturm album Zeer goed gevul
de collectie met veel betere zegels van de jaren 30 en 50 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16839 Italië 19451959. Prijs: € 750,00 
Ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Italië 19451959 in 3 blanco albums Bevat veel 
betere zegels, watermerk variëteiten etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16838 Italië 19451986. Prijs; € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 19451986 in 2 albums Veel materiaal, waaronder 
veel betere zegels uit de jaren 50 Compteet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
16845 Kanaaleilanden. Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie Guernsey Jersey en Isle of Man, inclusief veel gutterpairs in blanco Kabe album 
Hoge nominale waarde' Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16824 Liechtenstein 19121950. Prijs; € 975,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 19121950 op albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no s) 13*, 1116* 4652B*, 5360, 6162* 6571*, 
7577*, 7881* 8289*, 9093*, 94107", 108113,114115*, 116118*, 119121*, 122124*, 126139, 
140141*, 142,143147*, 148*, 149150*, 183185*, 197*, dienst 18 (7 en 8 *), 910,1119*, port 13
20* etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16798 Liechtenstein 19121981. Prijs: € 775,00 
Postfnsse en ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Liechtenstein 19121981 in Davo album 
Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no's) 13', 1116', 48B',49B',50A*,51B*,52A* 5360', 
6162A*, 6162B*, 64*, 6571*, 7274*, 7577*, 7881*, 8289*, 9093*, 94107', 108113', 116118*, 
122124*, 140*, 141*, 143147*, 143147 + 113 op bnef, 148,149150', 285287", 289300", 309", 
332333', blok 3" , 5* etc Compteet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
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16852 Luxemburg 1852-1988. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1988 in 2 Davo luxe albums Aardige 
beginners collectie met veel matenaal Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
16836 Marokko 1914-1993. Prijs: € 385,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Marokko 1914-1993 in 2 albums en insteekboek 
Collectie bevat Frans Marokko, onafhankelijk Marokko en ook wat Brits Marokko 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE.NET 
16861 Nederland 1852. Prijs: € 950,00 
Map met stockbladen met een collectie tialfrondstempels op Nederland 1852 Bevat 63 zegels met 
veel mooie stempels Iets gemengde kwaliteit Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16819 Nederland 1867 en 1869. Prijs: € 575,00 
Map met stockbladen met een gebruikte stock Nederland emissie 1867 en 1869 Bevat o a (NVPH 
no's) 9(21x), 10(12x) 11 (6x), 12 (7x), 14(6x), 16(6x), 18(10x) Hoge cat waardel 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16820 Nederland 1867. Prijs: € 435,00 
Map met stockblad met een kleine gebruikte stock van Nederland emissie 1867 Bevat o a (NVPH 
nos) 9 (9x), 10 (13x), 11 (4x), 12 (9x) Compleet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
16812 Nederland 1867. Prijs: € 400,00 
Map met blanco albumbladen met een speciaal collectie Nederland 1867 Bevat o a speciale stem
pels (waaronder aangetekend met en zonder kastje) en diverse bneven 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FtLATEUE.NET 
16858 Nederland 1923 proeven. Prijs: € 260,00 
Steekkaart met ontwerp no 3 voor de postzegel ontwerp wedstrijd 1923 Bevat 4 zegels in stnppen 
van 5 Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
16762 Nederland 1925-1991. Prijs- € 90,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie kinderzegels van Nederland 1925-1991 Bevat ook wat blokken en 
kinderbedankkaarten Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE NET 
16763 Nederland 1945-1976. Prijs: € 210,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1945-1976 in Davo luxe album Collectie be
vat geen blokken, maar is verder vrijwel compleet Cat waarde ca 1600 euro 

Compteef gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16857 Nederland drukwerkrolstempels. Prijs: € 220,00 
Map met stockbladen met 228 drukwerkrolstempels op Nederland NVPH no 50 en 51 

Compteef gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
16818 Nederland emissie wapen 1869-1871. Prijs: € 400,00 
Map met stockbladen met een gebruikte voorraad Nederland 1869 Bevat (NVPH no's) 13 (24x), 14 
(5x), 15 (24x), 16 (7x), 17 (17x) en 18 (11x) 

Compteef gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
16850 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1.250,00 
Fantastische stock grootrondstempels van Nederland in 3 winkelboeken Bevat ca 6000 stempels van 
o a postkantoren, bijkantoren, stations, tremen etc Zeer hoge cat waardei 

Compteef gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16810 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 900,00 
Insteekboek met een grote voorraad grootrondstempels van Nederland Door vonge eigenaar uitge-
prijsd voor 7500 euro Ideaal kavel voor eBay of wederverkoper 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE NET 
16826 Nederland kortebalk stempels. Prijs: € 600,00 
Collectie kortebalk stempels van Nederland met 12 uurs aanduiding in 3 insteekboeken Veel honder
den zegelsi 
klik hier voor alle foto s(opent in apart scherm) 
16816 Nederland proeven. Prijs: € 500,00 
Map met stockbladen met proeven van Nederland, emissie 1872 (Willem III) en 1891 (Wilhelmina han
gend haar) Ruim 30 zegels waaronder betere Compleet gefotografeerd op-WWW.FILATELIE NET 
16834 Nederland stempels. Prijs: € 625,00 
Collectie/voorraad stempels van Nederland in 2 insteekboeken Bevat o a franoo-takje stempels, 
drukwerk-rol stempels, lang stempels, dubbelring stempels etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
16827 Nederlandse Antillen 1949-2005. Prijs: € 625,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Nederlandse Antillen 1949-2005 in 2 Davo 
cnstal albums In het begin voornamelijk ongebruikt of gebruikt materiaal, vanaf 1960 vrijwel geheel 
postfns Collectie bevat ook blokken, veel gutterpairs etc Tevens Aruba 1986-2005 postfris compleet 
inclusief blokken in Davo luxe album Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16792 Nieuw Zeeland. Prijs: € 600,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Nieuw Zeeland in 7 stockboeken m doos Bevat zowel mo
dern matenaal met veel doubletten en ook ouder gespecialiseerd matenaal Ook wat Health sheets 
aanwezig Goed kavel voor Ebay of wederverkoper 
16884 Noorwegen 1856-1996. Prijs: € 775,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1996 in 2 Schaubek albums Goed ge
vulde collectie met veel postzegelboekjes, wat FDC's en zeer veel nominaal matenaal 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16793 Oostenrijk 1850-1926. Prijs: € 1.200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostennjk 1850-1926 in 2 ordners Collectie is deels gespeciali
seerd met duplicaten, tandingen, typen etc Bevat o a 114 zegels van emissie 1850 Heel veel mate
riaal, ideaal kavel voor de Oostenrijk specialisfi Compleet gefotografeerd op. WWV/FILATELIE NET 
16854 Palestina. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk gebruikte engros partij Brits mandaat gebied Palestina in stockboek en op stockbladen 
in map Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE.NET 
16785 Polen 1918-1996. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Polen 1918-1996 in Lindner en 5 
Leuchtturm albums in doos 
16872 Polen stempels. Prijs: € 150,00 
Collectie stempels van Polen in album en stockboek Bevat voornamelijk klassiek matenaal 
klik hier voor alle foto's(opent in apart scherm) 

16790 Roemenië 1858-1981. Prijs: € 2.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Roemenie 1858-1981 in 5 Yvert albums 
in doos Fantastische collectie met prachtig klassiek materiaal en vele betere nummers zoals (Michel 
nos) 102/105F* (5 en 25 bani samenhangend), 146-153*, 197-207* (zonder 205), 197-207,227-236*, 
227-236, 293-302* ongetand, 397-401*, 397-401, 402-405*, 402-405, 406-412*, 406-412, 413-417*, 
413417,437-442*, 443-445*, 443-445, 468-473*, blok 1**, etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
16780 Rusland 1857-1990. Prijs: € 1.575,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1857-1990 in 7 Davo luxe albums in doos 
Collectie bevat veel materiaal, met ook doubletten en beter zoals (Michel no s) 302-304B*, 305-
307B*, 326-327*, 328-334*/o, 363-364, 391*, 397-401*, 402-405B*, 427,483-487 (2x), 499-508, 513-
522, 571-577*, 657-664*, etc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compfeet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
16781 Russische gebieden. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk ongebruikte partij Russische gebieden in 3 insteekboeken Bevat o a Oekraïne, 
Armenië, Touva, Letland etc Tevens wat diverse Oost-Europese landen aanwezig zoals Slowakije, 
Polen, Montenegro etc Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE.NET 
16848 San Marino 1877-1984. Prijs: € 1.050,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock San Manno 1877-1984 in 3 Leuchtturm insteekboeken 
Goed gevulde stock met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 1-5*, 6-7* (2x), 184-191, 206-207* 
(2x), etc Hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE.NET 

Hier h a d u w co l l ec t i e k u n n e n s taan . 
Wi 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 . 

16804 Santander. Prijs- € 225,00 
Voornamelijk gebruikte veldeeltjes van Santander (Colombia), ontwaard met paars stempel van 
Bucaramanga Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
16842 Scandinavië. Prijs: € 1.750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië in 5 Davo albums Collectie bevat 
Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland Collectie is zeer goed gevuld met ook beter 
(klassiek) materiaal Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op-WWW.FILATELIE.NET 
16895 Tsjecho-Slowakije 1918-1960. Prijs: € 350,00 
Gebruikte, zeer goed gevulde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1960 in Schaubek album Collectie be
vat beter matenaal zoals (Michel no's) 192-194A op bnefstukjes, 209-211 op briefstukjes, 212-215 op 
briefstukjes, 630-633 samenhangend, 1011 in kleinbogen, 1092 in kleinbogen, blok 7*, 12, 13, 16A, 
16B, etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE NET 
16776 Tsjecho-Slowakije 1918-1977. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1977 in 3 blanco albums Aardig 
gevulde collectie met ook blokken, luchtpost en port 

Compfeet gefotografeerd op WWW.FILATEUE NET 
16801 Turkije 1863-1999. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1999 m 2 albums Collectie is goed gevuld 
met ook beter matenaal zoals (Michel nos) 244 252-258, 259-260*, 291*, 309, 448*, 455*, 472*, 
473* 475*, 530, 792z**, 842a*, 880*, 890*, rode halve maan 201-211*, 214-221*, blok 1*, etc 
klik hier voor alle foto's(opent in apart scherm) 
16823 USA misperforaties. Prijs: € 200,00 
Map met stockblad met diverse misperforaties van USA, waaronder ook wat geheel ongetand 

Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
16843 USA plaatblokken 1932-1990. Prijs: € 1.000,00 
Zeer uitgebreide postfnsse collectie plaatblokken van de USA in 9 speciale White Ace albums in 2 do
zen Zeer veel materiaal, waaronder ook Zip-blokken Hoge cat waardei 
16889 Venezuela 1859-1975. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met een voorraad postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Venezuela 1859-1975 

Compteef gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
16893 Verenigde Naties New York 1951-2008. Pr i js . € 500,00 
Postfnsse collectie Verenigde Naties New York 1951-2008 in insteekboek Leuke collectie met ook va-
neteiten zoals (Michel no's) 14b (donkerpruisich blauw), blok 1 type I en II, 159y blok 3 met missende 
Middellandse Zee, veel zegels met fluor, plaatfouten etc Tevens 2 Untea senes (Nederlands Nieuw 
Guinea), en uitgaven van Kfor (Kosovo) Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16806 Vissen. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Vissen in 4 blanco albums Veel matenaal, waaronder 
ook goede langlopende senes van diverse Engelse gebieden 

Compteef gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
16898 Wereld automaatzegels. Prijs: € 220,00 
Boek met postfnsse en gebruikte automaatzegels van Cyprus, Nieuw Zeeland, Papua, Pitcairn, 
Singapore, Zuid-Afrika etc Tevens wat automaatzegels op FDC 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
16885 Wereld brieven ca. 1912-1980. Prijs: € 220,00 
Album met brieven van diverse landen, ca 1912-1980 Nadruk ligt op materiaal van na 1945 Leuke 
samenstelling met veel ongewoon matenaal Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
16788 Zuid Afrika 1910-1990. Prijs: € 425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afnka 1910-1990 in 3 Davo en 1 Lindner album 
Veel materiaal, waaronder ook veel postfns matenaal van de thuislanden 

Compfeet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
16774 Zuid Afrika 1910-1996. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, dubbele collectie Zuid Afnka 1910-1996 in 2 Davo albums 
Aardige collectie met veel matenaal, waaronder veel paren en ook wat betere zegels 

Compfeet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16873 Zweden stempels. Prijs: € 775,00 
Collectie van ruim 1250 zegels en 23 bneven van Zweden verzameld op stempels Bevat voornamelijk 
klassiek matenaal Compfeet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.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 js l i jst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
I nteressegebieden 

. ^ -

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u nnet ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst, 

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

mailto:info@pzhzeist.nl


MUNTTEN- & POSTZEGEL ORGANISATIE 

Aankomende Postzegel- en Muntenbeurzcn: 

Dciillaag -\iuiii 
Van der Valk Bijhorst 
/.ijdevvcg 54 

iel najaar van 2012 
zal vanafbcgin mei te vinden zijn op de website 

WWW.MPO.NL 
alljaarlijkse MPO-postzegclvci 

7&8scpteml)cr2()12. 
Inleveren voor de veilinu kan tot 

contaet op 

Kantooradres MI'O: 
Tel: (^0-6063944 - I 

;.4()l M l ) IJssolstciii 
')5-W'WW.MP().NL. 

K I L O WA AR 
LENTE-AANBIEDINGEN 

12 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 
al met de eerste 2012-uitgaven 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT 
enorme variatie en veel blokzegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw 
(250 gr €31,-) 

500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
100 gr MALTA GROOT-FORMAAT met iets h.w.'s 
100 gr LUXEMBURG met 
enorme variatie en veel h.w.'s 
100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
{V/l kg € 39,- en 5 kg € 75,-) 

€ 34,-

€ 34,. 

29,-
10,-
13,-

€ 32,-

€ 36,-

9,-
15,-

€ 12,-

€ 18 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraal<. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. 
Portovrij vanaf € 75,-; daaronder € 3,- verzendkosten E mgm 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. df ~ " 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E-mail: j .haarlem@wxs.nl 

Luk Vanduffel bvba 
59sTE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 9 JUNI 2012 

OM 13 UUR IN HET R A M A D A P L A Z A H O T E L TE ANTWERPEN 

• ^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
IVIooi klassiek (nieuw & gestempeld) - Alle goede 
reeksen - variëteiten/curiositeiten. 

•®' Veel Nederland - Frankrijk - Oostenrijk -
Duitsland - Engeland - enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen - stocks en restanten. 

Bezoek onze website! 
www.vanduffel.be 

Vraag onze (gratis) overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

- Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

- Aankondiging van de veiling en afbeeldingen van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

- Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
- Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Postzegelhandel 
o 

o « 

o 

Openbare Veilingen" 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
Sint-Katelijnevest 34 - 2000 Antwerpen (België) 

© 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

Open van 10 uur tot 17 uur doorlopend - Zondag en maandag gesloten 

file://-/iuiii
http://www.mpo.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
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VAN DE FILATELIE 

BRITS GOUD GOED VOOR ZEGEL 

De Britse posterijen Royal 
Mail pakken tijdens de ko
mende Olympische Spelen 
flink uit, als het goed is. 
Onlangs werd bekendge
maakt, dat voor elke Britse 
gouden medaille die tij
dens het evenement wordt 
behaald een bijzondere 
zegel zal worden uitgege

ven. De winnaar of win
naars worden afgebeeld 
op een eersteklaszegel. 
De dag na het behalen van 
de medaille zal het zegel 
rond het middaguur al 
verkrijgbaar zijn bij circa 
500 verkooppunten. Op 
4.500 post of bijkantoren 
komt het zegel iets later. 

Gold 
Medal 

Winner 
TsamGBAthlete 

Olympic Sport 

Als de resultaten vergelijk
baar zijn met wat de Britse 
sporters vier jaar geleden 
in Peking aan gouden 
medailles behaalden, 
kunnen verzamelaars van 
Britse zegels en van zegels 
met als thema Olympische 
Spelen hun verzameling 
flink uitbreiden. 
Vier jaar geleden was 
GrootBrittannië name
lijk goed voor 19 gouden 
medailles. 
Royal Mail heeft overigens 
in de afgelopen maanden 
reeds dertig bijzondere 
zegels uitgegeven ter ge
legenheid van de Spelen, 
die van 27 juli t/m 12 au
gustus in Londen worden 
gehouden. 
Ook verschenen in het 
kader van de Olympische 
Spelen twee frankeer
zegels. 

GOUDEN SPELD VOOR WYBO HEERE 

Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de 
Vliegende Hollander in 
Amersfoort op 31 maart 
werd de gouden speld 
(met diamantje van de 
Vliegende Hollander) 
toegekend aan scheidend 
voorzitter Wybo Heere. 
Tegelijkertijd werd de 
nieuwe Luchtpostcatalo
gus 2012 gepresenteerd. 

ARENDONKSE 'TELJORENLEKKER' 

Het Belgische Arendonk 
heeft een eigen post
zegel. De postzegelver
eniging Arendonkse 
Postzegelverzamelaars 
(APV) bestaat 50 jaar. Als 
eerbetoon geeft Bpost 
500 exclusieve postzegels 
van € 1,25 uit, waarop een 
een Arendonkse 'teljoren
lekker' is afgebeeld. De 
inwoners van Arendonk 
worden van oudsher 

■ h ® 
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'teljorenlekkers' genoemd, 
een dialectwoord voor 
'bordenlikkers'. 
APV heeft momenteel 
nog 74 leden. Eind jaren 
tachtig beleefde de Aren
donkse postzegelclub haar 
topperiode. 'Toen hadden 
we welgeteld 245 leden', 
zegt voorzitter Leonard 
Van Reusel. 'Postzegels 
verzamelen is meer dan al
leen maar verzamelen. Het 
is ook leerrijk en boeiend. 
Dankzij de postzegels kan 
je van alles leren, onder 
meer over aardrijkskunde 
en geschiedenis.' 

PRINSESJES OP KINDERPOSTZEGELS 

Prins WillemAlexander 
heeft een fotoserie gemaakt 
van zijn drie dochters voor 
de kinderpostzegels van 
2012. De prins wil hiermee 
bijdragen aan deze jaarlijk
se actie, waarbij kinderen 

Ö > speciale postzegels verko
.ZSl pen voor een goed doel. 
 — Onze kroonprins treedt 

3*f c., hiermee in de voetsporen 
"tJlJ van zijn vader prins Claus, 
»V»^ die veertig jaar geleden 

nZZ  foto's maakte van zijn drie 
U ^ z zonen WillemAlexander, 
 ,  Friso en Constantijn voor de 
21 fl Kinderpostzegelactie. De 

postzegelserie met Amalia, 
Alexia en Ariane wordt 
samen met de overige 
postzegels gepresenteerd 
op 26 september, bij de 

start van de Kinderpost
zegelactie. Ruim 200.000 
kinderen uit groep 7 en 8 
van de basisschool zullen 
tien dagen lang proberen 
zoveel mogelijk postzegels 
te verkopen. De actie heeft 
dit jaar als thema 'Geef kin
deren een veilig thuis'. De 
opbrengst komt ten goede 
aan projecten wereldwijd 
die gericht zijn op veilig
heid en ontwikkeling van 
kwetsbare kinderen. 

Kinderpostzegel 1972 van prins 
Claus 
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OPROEP BRIEVENBEURS 2013 

De 20e editie van de 
"Brievenbeurs", samen met 
postzegelbeurs "Filama
nia", in de Mammoet te 

Gouda zal volgend jaar op 
Goede Vrijdag en morgen 
Paaszaterdag 29 en 30 
maart 2013 worden gehou
den met als thema "Post 
met aanvullende dienst" 
(behalve luchtrecht). Filate
lie komt hierover dan weer 
met een themanummer. 

Indien u als lezer een pas
send artikel meent te kun
nen produceren, kunt u dit 
melden aan de samenstel
ler van de themanummers: 
RenéHillesum, 
t: 0786101520, 
e: hillesum(5)filatelist.com. 
Maar u kunt uiteraard 
ook de redactie hiervoor 
benaderen. 

RAGAS ONTVANGT 'BUITENPLAATSEN' 

Op 26 maart werd op 
Kasteel Keukenhof door 
Annerie Lekkerker, direc
teur Retail Commercie van 
PostNL en Erik Kleijn, hoofd 
Gebouwd Erfgoed van de 
Rijksdienst voor het Cultu
reel Erfgoed, in bijzijn van 
genodigden, hetpostze

gelvel Kasteel Keukenhof 
overhandigd aan Bastiaan 
Ragas, zanger, presenta
tor en musicalacteur. Als 
rasechte Lissenaar was hij 
vereerd met het mogen 
ontvangen van het eerste 
velletje uit de postze
gelserie Buitenplaatsen 

in Nederland. De serie, 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
in Haarlem, zal bestaan uit 
50 verschillende velletjes 
met afbeeldingen van 
buitenplaatsen ter gele
genheid van het jaar van 
Historische Buitenplaatsen 
in Nederland. 
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VERENIGINGSBUDPRIIZEN 2012 DUITSUND HERDENKT SPRINGER 

Ook in 20t2 wordt weer 
gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, 
met de hoofdprijs van 
€ 250 voor de bladen 
van 'gespecialiseerde' 
postzegelverenigingen. 
Volgend jaar komt deze 
prijs voor publicaties van 
algemene verenigingen 
in aanmerking. 
Verenigingen die aan 
de wedstrijd willen 
deelnemen, kunnen een 
formulier aanvragen 
bij secretaris Drs, S.W.D. 
Veenstra, Roelofsstraat 
31,2506 VK Den Haag, 
telefoon 0703280342. 
Het formulier moet uiter
lijk 15 juli 2012 samen 
met drie complete sets 
bladen aan de secretaris 
per post worden terug
gezonden. Het gaat om de 

MUTATIES WÊÊ 

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

Beuningen/Ewijk 
De Globe,afdeling Beu
ningen/Ewijk: nieuwe 
secretaris: mw. H. van de 
Louw, Overmarsstraat 6, 
6644CGEwijk, 
telefoon 0487521618. 

Helmond 
"De Helmveste",Helmond 
en Omstreken: corr.adres: 
Caroluslaani,5707BL 

In het stadhuis van Assen 
zal een tentoonstelling 
worden gehouden over de 
Vikingen, parallel aan die 
m het Drents museum. Het 
betreft hier een privé
verzameling van Theo 
Koning uit Assen, lid van 

nummers van de laatste, 
complete jaargang van 
vóór 1 juli 2012. Dat kan 
dus een jaargang zijn die 
geheel in 2011 is ver
schenen, maar ook een 
jaargang die van 
1 juli 2011 tot en met 30 
juni 2012 loopt. 
Formulieren die na 
15 juli 2012 worden 
teruggezonden en bij de 
secretaris binnenkomen 
kunnen helaas niet meer 
in behandeling worden 
genomen. 
Zoals gezegd: uw deel
nameformulierende 
bijbehorende bladensets 
moeten dus uiterlijk 15 
juli 2012 ter post zijn 
bezorgd. 
De redactie wenst u 
alvast veel succes met uw 
inzending! 

Helmond, ^ ^ ^ ^ B 
telefoon 0492772901, 
..secretaris(5)dehelmveste. 
nl. 

Rijssen 
Postzegelclufa 'n Poszeagl: 
Nieuwe secretaris: A 
Haase, Roelf Bosmastraat 
74,7462 ME Rijssen. 
■"' arnoi998(5)zonnet.nl 

Tiel 
Philatelistenclub Tiei: 
nieuwe secretaris: K.W.). 
van Doesburg, Goossen 
janssenstraat 2a, 4061A) 

de Nederlandse Vereni
ging Thematische Filatelie 
(NVTF) en Philatelisten 
Vereniging Groningen. 
De Vikinggeschiedenis 
wordt weergegeven aan 
de hand van een thema
tische filatelieverzame

Op 2 mei is het honderd 
jaar geleden, dat Axel 
Springer (19121985) in 
Altona werd geboren. 
Voor de Duitse posterijen 
aanleiding voor het uit
geven van een herden
kingszegel op 12 april van 

IERSE TITANICZEGELS 

Op 12 april heeft An Post 
postzegels uitgegeven 
op de 100e verjaardag 
van het zinken van de 
Titanic. Als'The Ship of 

Ophemert, telefoon 0344
652123, s secretaris® 
postzegelclubtiel.nl. 

Utrecht 
UPHV:J.G.Boer,Maan
steenhof 9,3402JNIJS
selstein, telefoon 
0306881053, >' uphy. 
utrecht(5)gmail.com. 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 
aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander
laan 41,3273 AS Westmaas, 
s: e.braakensiek(5)tele2.nl. 

ling, zoals postzegels, 
poststempels en andere 
filatelistisch materiaal op 
ruim 80 pagina's, verdeeld 
over 7 kaders. Met de 
vertoonde stukken krijgt 
men een goed beeld van 
de vaardigheden en reizen 

; deze bijzondere journalist 
; en zakenman. 
; Het krantenvak werd 
I de jonge Axel met de 
; paplepel ingegeven. 
; Vader Hinrich was uit
; gever en leerde hem het 
j uitgeversvak. Als jonge 

journalist schreef hij voor 
de 'Altonaer Nachrichten'. 
Na de Tweede Wereld
oorlog kreeg Springer 
Verlag een vergunning 
voor het uitgeven van 
het tijdschrift 'Nordwest
deutsche Hefte'. Hierin 
werden voornamelijk 

Dreams', was de Titanic 
het grootste schip op de 
Harland & Wolff scheeps
werf in Belfast in 1911. Met 
Kapitein Edward j . Smith 
aan het roer lichtte de 
Titanic het anker voor wat 
uiteindelijk de laatste keer 
zou zijn toen ze vertrok uit 
Queenstown (nu Cobh) in 
de vroege middag van 11 
april en verdween in de At
lantische Oceaan met 2.229 

van de Vikingen. Zo waren 
zij niet alleen plunderaars, 
maar ook scheepsbouwers, 
zeevaarders, handelaren, 
boeren, kolonistenen 
ontdekkingsreizigers. 
Vanaf 16 juli t/m 13 septem
ber is deze tentoonstel

door de Britten gese
lecteerde radioberich
ten afgedrukt. In 1946 
verscheen ook Hörzu en 
twee jaar later werd het 
Hamburger Abentblatt 
door Springer's uitge
verij opgericht. In 1952 
werd het bladenpakket 
uitgebreid met Die Bild. 
Een boulevardblad dat, 
als grootste krant van 
Europa, inspeelt op de 
interesses van de lezers, 
in zekere mate goed 
vergelijkbaar met 'onze' 
De Telegraaf. 

passagiers en beman
ningsleden aan boord. In 
totaal kwamen meer dan 
1.516 mensen om ineen 
van de grootste scheeps
rampen ooit. An Post heeft 
ook herdenkingsmunten 
uitgegeven naast post
zegels met orginele foto's 
van 55c en 82c, ontworpen 
door Ger Garland, en een 
prestigeboekje. Meer info: 
www.irishstamps.ie 

ling GRATIS te zien in het 
stadhuis van Assen tijdens 
openingsuren. Maandag
vrijdag van 9.3017 uur, 
donderdag tot 20 uur. 

Vikings on Stanips^ Wikinger auf Briefmarken 
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VIKINGEN IN STADHUIS ASSEN 
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http://www.irishstamps.ie
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KEUKENHOF ALS BUITENPLAATS 

Uitgebracht op 26 maart 
in een blok met 10 [= 2 X 
5] zegels, waarvan 5 met 
verschillende afbeeldin
gen van de buitenplaats 
Keukenhof Als eerste blok 

m een abonnement op 
blokken zegels met buiten
plaatsen De zegels zijn ge
drukt m offset bi))ESSP te 
Haarlem Het zegelformaat 
IS het 30x40mm 20/28 
tanden hor /vert Raster 
125 met voor magenta 
een hoek van 15 graden, 
cyaanblauw 75, geel 90, en 
zwart 45 Productbarcode 
♦758796, geen artikelnum
mer op het blok 
In de zegelafbeelding zit 
een geel patroon verwerkt 
dat met bepaalde mobiele 
telefoons afgelezen kan 
worden en informatie 
verschaft over de buiten
plaats Het gele patroon zit 
verborgen m de kamer
wand, het voetpad, de 
lucht, e d 
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WEKEN VAN DE KAART 

Op 26 maart verscheen 
een blokje met 3 dezelfde 
zegels van '1' m het kader 
van de Weken van de 
Kaart Een promotieactie 
voor het gebruik van geïl
lustreerde wenskaarten 
Gratis blok bij aankoop 
van 3 wenskaarten met een 
minimum prijs van 5 euro 
De zegels zijn gedrukt 
m offset bij de Franse 
dochteronderneming van 
Walsall Security Printing, 
Cartor in La Loupe Het 
zegelformaat 15 het aloude 

Uw cadeau! 
Gratis 

Postzegels 

standaardformaat 
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 de looprichting 
verticaal Geen artikelnum
mers en productbarcode 
op het blokje zelf 
Productbarcode op de 
verpakking +75185 Geen 
artikelnummer 

EUROPE  BEZOEK AMSTERDAM 

Op 26 maart verschenen twee blokjes met 6 
[=2x3] zegels van „1" waarvan 3 verschillende 
resp 6 [=2x3] zegels van „1 Europa" waarvan 
3 verschillende, in het kader van de Europa
zegels gewijd aan het bevorderen van het 
bezoek aan Amsterdam 
De zegels zijn gedrukt in offset bij de Franse 
dochteronderneming van Walsall Security 
Printing, Cartor m La Loupe Het zegelfor
maat 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 looprichting verticaal, en 
duidelijk zeefstructuuri 
Artikelnummer 320461 productbarcode 
+74768 resp 320462 en +75024 

visit Amsterdam 



VERZAMELCEBIEI BELGIË 
Samenstelimg 
Jan Borluut 

yÊUÊUÊUÊiMJÊ 
MYSTAMP - WORDT VERVOLGD 

De al eind vorig jaar 
ingevoerde versie van de 
persoonlijl<e postzegel met 
tab komt nu ook beschik
baar voor het grote pu
bliek. Alles m digital druk 
bij de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Vanaf 12 maart 
2012 ook in een versie met 
de (2) (€1.30). In vellen 

van 20 en er is de keuze 
uit zelfklevend of gegomd 
zowel voor de (1) als de (2)! 

Er zijn dus 4 versies moge
lijk te bestellen echter nu al 
blijken er meerdere varian
ten te bestaan waarbij het 
de basis-zegel betreft. 
De zwarte tekst met een 

45 graden hoek zonder 
kleurmenging, de zwarte 
tekst onder 75 graden met 
kleurmenging en de zwarte 
tekst met 45 graden in fijn 
raster met kleurmenging! 
En dat niet alleen-het 
papier is van fosforescent 
veranderd in papier zon
der fosfor! 

50 JAAR ONAFHANKELIJKHEID VAN RWANDA EN BURUNDI 

Op 21 mei verschijnen twee 
blokken met elk 5 zegels 
voor Rwanda resp. 
Burundi, beide met 
(1 wereld) (€1.09) ter 
gelegenheid van 50 jaar 
onafhankelijkheid. 

Ontwerp Gert Dooreman. 
De postzegels zijn gedrukt 
in offsetdruk bij de 
Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 3 -
27.66x40.2omm - met een 

perforatiemaat 111/2 16/23 
tanden hor./vert. Aan 
linker-, rechter- en 
onderkant doorlopende 
tanding. Productbarcode 
op de rechterrand van het 
blok. 

ZAADZAKJES EN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN BRUSSEL 

Op 21 mei verschijnt een 
blok met 10 [=5x2] dezelfde 
zegels van (1) (€ 0.75) met 
de schildering van een 
zaadzakje door de kunst
schilder lefGeys. 
Jef Geys, geboren in Leo
poldsburg, op 29 mei 1934 
is een bekend Belgische 
kunstenaar. 
De zegels zijn gedrukt in 
4 kleuren rasterdiepdruk 
op een Goebelpers bij 

de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 3 -
27.66x40.2omm - met 
een perforatiemaat 111/2 
16/23 tanden hor./vert. 

Aan linker- en rechterkant 
doorlopende tanding, 
boven en onder met 1 gat. 
Product-barcode op de 
onderrand van het blok. 

Jef Geys 
2012 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

iii.ri.ii.ii 
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OLYMPISCHE SPELEN IN 

Op 21 mei verschijnen een 
blok met 5 zegels van 
(1 wereld) (€1.09) ter 
gelegenheid van de Olym
pische Spelen in London. 
Ontwerp Els Vandevyvere. 
De postzegels zijn gedrukt 
in offsetdruk bij de Zegel
werkplaats te Mechelen. 

Het zegelformaat is 3 -
40.20x27.66mm - met een 
perforatiemaat 111/2 23/16 
tanden hor./vert. Aan bo
ven-, linker- en onderkant 
doorlopende tanding. 
rechts met 1 gat. Product
barcode op de onderrand 
van het blok. 
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DE POSTHOORN 
Redactie adres De Goedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon 0299463850 

M m.v Willeke ten Noever Bakker, Amy Groeneveld, Marth van Herk, Alex Nuijten, 
Toon Oomens en Patrick Peschke Administratie en adreswi|zigingen Aria Sprangers, 

Provincialeweg Noord 128,4286 EE Almkerk, telefoon 0183  40 39 52 

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

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maa 
alleen met bronvermelding. 

postzegelmagazine \/ar\JEUGDFILATELIE Nederland 
LEUKE BOEKEN, LEUKE ZEGELS 
De boeken van Roald 
Dahl worden ook in 
Nederland veel gelezen. 
Je kent ze waarschijnlijk 
allemaal wel: Sjakie en 
de chocoladefabriek. De 
fantastische meneer Vos, 
De reuzenperzik, Matilda, 

De griezels en De heksen. 
Het zijn titels die veel 
Nederlandse kinderen zelf 
hebben gelezen of die op 
school werden voorgele
zen. Net als bij onze eigen 
Annie M.G. Schmidt zijn 
de hoofdpersonen in de 

boeken van Roald Dahl 
vaak kinderen. Ze zijn niet 
altijd even gelukkig, maar 
door hun doorzettingsver
mogen is toch altijd een 
"happy end". De boeken 
zitten vol humor. De vol
wassenen zijn vaak raar of 
zelfs eng, maar er komen 
ook lieve en aardige 

mensen in voor. Quentin 
Blake heeft veel van de 
tekeningen in de Engels 
uitgaven gemaakt. Zijn 
werk is dan ook te zien op 
de postzegels die de Royal 
Mail heeft uitgegeven 
om de schrijver te eren. 
Herken jij iedereen? 

a Dahl j k l t gt 1 RoaW Dahl 
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Dejeugdleldsteruit 
Bodegraven vertelde 
het volgende verhaal 
over twee jeugdleden 
die ze net met de auto 
naar huis had gebracht. 
Dirk, dienet lid was van 
de postzegelclub, vroeg 
aan het oudere jeugdlid 

Martin of het niet een 
leuk was om een keer 
samen te ruilen. Dat leek 
Martin wel wat, hij heeft 
veel ruilmateriaal liggen. 
'Laten we in de vakantie 
afspreken', zei Martin, 
'want dan hebben we 
allebei genoeg tijd.' Dirk 

vond dat een goed idee 
en vroeg of hij dan naar 
Martin zou komen. 'Is dat 
niet een beetje ver? Het 
is wel 2 km rijden hoor!' 
'Geen probleem', zei Dirk, 
'dan kom ik toch met de 
skelter, want daarach
ter heb ik een bak waar 

al mijn postzegels in 
kunnen.' Martin krabde 
even achter zijn oor en 
zei toen: 'doe je er dan 
wel een zeil over als het 
regent, anders worden al 
je postzegels nat!' 

PRINSESJES OP POSTZEGELS 
Verzamel jij ook postze
gels van Nederland? Dan 
heb je misschien ook wel 
de prinsessenzegels in je 
album. Deze werden in 
1946 uitgegeven. Op de 
zegels zie je de huidige 
koningin Beatrix met twee 

van haar drie zusjes Irene 
en Margriet. Het zijn leuke 
portretjes van drie jonge 
meisjes. In 1972 verscheen 
een serie kinderzegels met 
foto's van prins Willem
Alexander en zijn broer
tjes Friso en Constantijn. 

De foto's werden tijdens 
het spelen gemaakt door 
hun vader prins Claus. De 
prinsjes staan er spontaan 
op. Binnenkort wordt de 
traditie voortgezet. Later 
dit jaar zullen de dochters 
van prins WillemAlexan

•■ •«■■■■• 
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der worden afgebeeld 
op een nieuwe serie kin
derzegels. De prins heeft 
net als zijn vader de foto's 
gemaakt die gebruikt 
zullen worden voor de 
postzegels. Het thema van 
dit jaar is "Geef kinde
ren een veilig thuis". De 
zegels met de prinsessen 
Amelia, Alexia en Ariane 

zullen gepresenteerd 
worden bij de start van de 
Kinderpostzegelactie op 
26 september. Vanaf die 
dag zullen ruim 200.000 
kinderen uit groep 7 en 8 
langs de deuren gaan om 
zoveel mogelijk prinses
senzegels te verkopen. 
Misschien ben jij er ook 
wel een van. 
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DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 2013 
Volgende maand zullen we uitgebreid stilstaan bij de viering van de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Purmerend. Nu kijken we even vooruit naar volgend jaar. Dan gaan 
we met zijn allen naar Burgers Zoo in Arnhem om daar de Dag van de Jeugdfilatelie te 

vieren. We zijn voor 
de tweede keer te 
gast in de dierentuin 
omdat hij volgend jaar 
honderd jaar bestaat. 
De komende tijd 
zullen we veel aan
dacht besteden aan 
dierentuinen, zodat je 
een mooie verzame
ling kunt maken om in 
Burgers Zoo tentoon te 

'Dag van dejeugdfilatelie 2006 jirnhem stellen. 

MIJN FAVORIETE POSTZEGEL '̂̂  
Nelinedejong, lid van de 
Stamp Kids Club, vertelt 
hier over haar favoriete 
postzegel. 
Dit IS mijn favoriete 
postzegel omdat ik 
hem gekregen heb toen 
mijn vader en moeder 
een nachtje over waren 
gebleven in België. Wij 
kregen toen allemaal 
een aandenken. En heb 
ik onder andere deze 
postzegel gehad. 
Ik vind vlinders hele 
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mooie dieren. Deze is er 
één van de serie, ik heb 
er 4 verschillende van en 
dat is ook gelijk de hele 
serie. 

Groeten van 
Neline (a jaar) 
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l l jk geeK dag vaK 
KuLs ziĵ v. WaKfc dlaK 
Is die tulK Z.O r^ool, 
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moment dat je het niet 
verwacht. En let op, je 
moet wel heel goed kij

ken, want erg opvallend 
zijn ze niet. 

Een mirakel 
Een paar jaar geleden 
begon het: toen kon je 
ineens winterharde viool

tjes kopen. Ik dacht nog: 
een beetje vorst en het is 
over. Maar nee; ze hingen 
wel héél slap toen het 
vroor, maar bij een beetje 
zon gingen de bloemetjes 
meteen weer open. Dat 
was geweldig, we hadden 
weer kleur in de tuin. 
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De januarigasten 
Alsof ze weten dat het 
jaar om is: ineens staan 
ze er weer, de sneeuw

klokjes. Meestal op een 

Hup! Uit het gras 
Ik heb vroeger eens in 
het gras bolletjes van 
de narcis gepoot. En nu 
komen er ieder jaar op de 
meest onverwachte plek

ken ineens narcissen uit 
de grond. Ze "wandelen" 
namelijk ondergronds 
door mijn tuin, en op de 
plek waar ik ze gepoot 
heb, zie ik ze niet meer. 
Het is helemaal niet han

dig natuurlijk, want als 
we moeten gaan maaien 
moet ik óm de narcissen 
heen gaan. Daarna loop 
Ik door het gras met mijn 
grasknipper om alles 
mooi te krijgen. 

Het werden eer een 
beetje veel 
Een paar jaar geleden 
hadden we ineens 
Lelietjes van dalen in 
de tuin. Ik vond alles 

meteen prachtig en ik gaf 
ze extra zorg. Nou, dat 
hebben we geweten. Die 
bloemetjes zeiden tegen 
elkaar: kom! hier is het 
fijn. En binnen een half 
jaar stond de border vol 
met lelietjes. Dat was nou 
ook weer niet de bedoe

ling. 

De grootste zorg 
Onze rozen zijn het 
mooist en ook onze 
grootste zorg. Dan weer 
hebben ze luizen, dan 
weer worden de stamme

tjes bruinig en soms val

len de blaadjes er spon

taan af. Dus je begrijpt 
dat we daar uitgebreid 
mee bezig zijn. 

nOHTACCCP 

Rozen zijn moeilijk 
Het lijkt heel makkelijk, 
je zet een roosje in je tuin 
en laat de zon maar schij

nen. Maar nee, zo gaat 
dat niet. Er zijn cursus

sen "Rozen snoeien" en 
workshops "De roos in uw 

tuin" die je kan volgen 
om een beetje mee te 
kunnen doen. Het vol

gende probleem bij ons 
is: ze worden zo groot! ja, 
er staat bij de aankoop 
wel op het kaartje dat hij 
twee meter kan wor

den, maar dat geloof ik 
nooit. Na een paar jaar 
en liefdevolle zorg is 
het roosje een enorme 
roos geworden van twee 
meter! Wat nu? 

Tenslotte 
Ik kreeg eens een bakje 
met een aardbeienplant

je. Nou, dat heb ik ook 
geweten. Daar hoef je 

C A R T O L I N A 
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Een feest om naar te 
kijken 
Als dan alles staat zoals 
het moet zijn, is het een 
echtbloemenfeest. Op 
dit stempel wordt daar 
aandacht voor gevraagd, 
want er zijn overal in 
het land manifestaties 
die met tuinen te maken 
hebben. Je kan tuinen 
bezoeken, of leren hoe je 
bepaalde planten moet 
opkweken. 

Uit eigen tuin 
Ik ben altijd wel trots 
als ik voor vrienden een 
bosje bloemen mee kan 
nemen die ik in onze tuin 
heb geplukt. Maar dat 
doe ik niet vaak, want ik 
wil ze graag in de tuin 
houden, datsnapje. 

bijna geen zorg aan 
te besteden, die vindt 
gewoonallesbest. En ja 
hoor, twee keer per jaar 
heerlijke aardbeien. Het 
enige waar ik voor zorg is 
stro onder het plantje en 
de stengels. Want dan ko

men de slakken er minder 
goed bij. 
Nu begrijp je ook de 
Engelse naam voor aard

beien! 

Geen nieuwe bloemen 
zonder bijenBen je al in 
je tuin aan het werk? Zorg 
dan voor de bijen, zet 
bloemen neer waar deze 
dieren van houden. Want 
zij zorgen er voor dat de 
tuin weer bloeit volgend 
jaar. Niet vergeten! 

QjvfiM/^ \Xinr\y 
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DE POSTHOORN 

Alex Nuijten woont tegenwoordig 'down 
under'. Maar in het verre Australië blijft hij 

onze Posthoorn trouw. Regelmatig zullen we 
daarom van zijn bijdragen kunnen genieten. 

Deze maand het verhaal over 

ZWARTE ZATERDAG 
Zwarte Zaterdag is de 
Nederlandse term die ge
bruil<t wordt om de extre
me drukte m het Europese 
verkeer aan te geven. Deze 
Zwarte Zaterdag vindt 
meestal plaats eind juli 
begin augustus, wanneer 
in Frankrijk de Fransen 
op vakantie gaan en in 
eindeloze files komen te 
staan. Aan de andere kant 
van de wereld in Australië 
kent men ook een Zwarte 
Zaterdag. De betekenis 
hiervan is heel anders dan 
bij ons. Zij noemen het 
Black Saturday Bushfires. 
"Bushfires" betekent in 
het Nederlands "bosbran
den". 
De branden die rond en op 
zaterdag 7 februari 2009 
startten en brandden 
in de deelstaat Victoria 
worden de Black Satur
day Bushfires genoemd 
(1). Deze dag ging de 
Australische geschiedenis
boeken in als de dag met 
de tot op heden ergste 
bosbranden. Er vielen 
toen meer slachtoffers 
dan tijdens twee eerdere 
ergste bosbranddagen uit 
de Australische geschie
denis samen. De Black 
Friday (Zwarte Vrijdag) 
van 1939 telde 71 doden 
en Ash Wednesday (As 
Woensdag) van 1983 telde 

75 doden. In totaal eiste 
de bosbranden van Black 
Saturday 173 doden en 
414 gewonden. In totaal 
werd een oppervlakte 
van 45ookm2 door brand 
verwoest. Dit is meer dan 
drie keer de oppervlakte 
van de provincie Utrecht! 

Oorzaak 
De dagen voor de brand 
was de weersituatie 
onguntig. In de eerste 
plaats was er sprake van 
extreme droogte. Sinds 
de temperaturen worden 
bijgehouden (1859) waren 
de temperaturen gemeten 
in de regio Melbourne 
niet zo hoog geweest. Met 
een record van 45 °C in de 
week voordat de bran
den begonnen werd het 
duidelijk dat de brand
gevaarlijkheid toenam en 
dat mensen hun gezond 
verstand moesten gebrui
ken (3). De natuur was 
kurkdroog en er woei een 
hete lucht over het land. 
Op zaterdag 7 februari 
2009 waren de weersom
standigheden zodanig dat 
er niet veel meer nodig 
was om een brand te doen 
ontvlammen. Op deze 
dag werd een tempera
tuur van 46,4 °C gemeten 
met windsnelheden van 
100 kilometer per uur. 
De luchtvochtigheid was 

extreem laag. jŝ  
Uit onderzoek nf "de 
branden bleek dat in deze 
omstandigheden er vier 
factoren waren die voor 
brand hebben gezorgd: 
gebroken elektrische 
hoogspanningkabels, 
brandstichting (2), 
bliksem en natuurlijke 
ontsteking. Van dertien 
brandhaarden zijn er vijf 
ontstaan door gebroken 
elektrische hoogspan
ningskabels. Daarbij was 
ook het ergst getroffen 
gebied Kinglake,. Drie 
brandhaarden werden 
zeker veroorzaakt door 
brandstichting en een 
vierde waarschijnlijk ook, 
maar dat kan niet worden 
bewezen. Een brand werd 
veroorzaakt door bliksem
inslag en een ander geval 
door natuurlijke ontste
king. Daarnaast is van 
twee branden de oorzaak 
nooit ontdekt. 

Kinglake en Marysvllle 
Dit gebied is het zwaarst 
getroffen gedurende 
zwarte zaterdag (4). Het 
begon als twee aparte 
branden. Bij Kinglake 
werden over een lengte 
van 2 kilometer hoog
spanningskabels omver 
geblazen door de sterke 
wind, waardoor een vonk 
ontstond in het droge gras 

posTun 
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er omheen. De vlammen 
rukten op richting een 
aangrenzend perceel met 
dennenbomen. De brand 
werd in dit dennenbos 
aangewakkerd door 
extreme winden, waar
door een hevige vuurzee 
ontstond die de dorpen 
Wandong, Clonbinane, 
Kinglake, Strathewen, St. 
Andrews, Steels Creek, 
Chum Creek, Toolangi, 
Hazeldene en Flowerdale 
volledig of grotendeels in 
as legde. Hierbij vielen 120 
doden en meer dan 1200 
huizen werden verwoest. 
De brand van Marysville 
begon volgens ooggetui
gen bij Murrindindi Mill en 
liep parallel aan die van 
Kinglake. In het begin van 
de brand werden door 
de brandweer vlammen 
van ongeveer 100 meter 
hoog waargenomen. De 
brand in dit gebied eiste 
34 levens en legde 400 
gebouwen in de as. Later 
werd door onderzoek 
van de politie vastge
steld dat er sprake was 
brandstichting. Een dag 
erna op zondag 8 februari 
werden de branden van 
Kinglake en Marysville een 
brandhaard. Het effect 
was uiteindelijk dat er een 
pyrocumulus ontstond. 
Dit is een stapelwolk die 
ontstaat door de hitte van 
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een brand. Door conden
satie kan die uitgroeien 
tot een regenwolk. Deze 
wolk reikte op een gege
ven moment een hoogte 
van 15 kilometer en was 
goed te zien vanuit de 
ruimte (5). 

Leed 
De branden richtten veel 
leed aan. Veel mensen uit 
die regio lieten het leven 
of verloren familieleden 
en andere dierbaren. De 
mensen die het hadden 
overleefd, hadden bijna 
niets meer. Huis en haard 
waren m vele gevallen vol
ledig in as gelegd (6) en 
sommigen hadden alleen 
nog maar de kleren die ze 
die dag aan hadden. Ze 
hadden letterlijk moeten 
rennen voor hun leven 
door de bossen omdat 
wegen waren afgesloten 
door de vuurzee (7). En 
met alleen de mensen 
hadden het moeilijk, ook 
de natuur kreeg het zwaar 
te verduren. Vele duizen
den hectare natuur werd 
verbrand en duizenden 
dieren lieten het leven. 
De brandweerlieden die 
streden tegen de branden 
konden gelukkig nog wel 
de nodige mensen én 
dieren redden (8,9). 
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ANTWOORDEN PUZZEL FEBRUARI 2012 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van februari 
2012: 
1. jimmu Tenno; 2.1927; 3.4709; 4. Philips Eind
hoven; 5. tekort 1 miljard dollar; 6. geen verwar-
mingskosten, de zon; 7. rituelen en het versieren 
van paleizen; 8. jonge kinderen leren de geografie 
en geschiedenis van het land aan de hand van 
postzegels. 

Na loting heeft Tamara van Schie uit Almere een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL MEI 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoeveel sterren staan er tegenwoordig op de 

Amerikaanse vlag? 
2. Welke dag wordt in Australië Zwarte Zaterdag 

genoemd? 
3. Wat is een pyrocumulus? 
tf Welke plant lijkt heel makkelijk in de tuin maar is 

het niet? 
5. Welk dier is erg belangrijk in de tuin? 
6. Hoeveel jaar bestaat Burger's Zoo in 2012? 
7. Wie maakte veel van de tekeningen m de boeken 

van Roald Dahl? 

Stuur je antwoorden voor 1 juli 2012 naar de redactie 
van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT Purme-
rend. Vergeet niet je naam, adres en PUZZEL MEI 
te vermelden. Graag filatelistisch frankeren met 
geldige postzegels! 

1 
m M i" 
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Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

|ß::»3*- Depostzegelclub 
! /an JFN op internet: 
l ie StampKids Club. 
Sur^||[|||[|m/w.stampl<ids.org 

Vader Joop Laene is al lid 
van de club sinds 1 febru
ari 1965. Zoon joep werd 
lid in 1997 en kleinzoon 
Sven sloot zich in 2011 aan 
bij de club. Zusje Veerie, 
die nog geen lid is maar 
dat vast nog wel wordt, 
deed mee aan de teken
wedstrijd, loop verzamelt 
Nederland en daarnaast 
Polen, Duitslanden België 
als landenverzameling en 
maakte de overstap naar 
thematisch met scouting. 
Joep begon bij de jeugd-

FILATELIEFAMILIE LAENE 
De redactie van Brepost, 
het verenigingsblad van 
de postzegelvereniging 
Breda liet ons weten dat 
er een bijzondere familie 
lid is van de club. Het gaat 
om de familie Laene, die 
je met recht een filatelie-
familie kunt noemen. 
Tijdens de verzamelbeurs 
van 19 november 2011 
was er voor de jeugd een 
tekenwedstrijd georga
niseerd. De winnaar/win
nares kreeg als beloning 
een persoonlijke postze
gel van zijn tekening. De 
winnaar werd de 4-jarig 
Veerie Laene. Het ontwerp 
hebben we hier voor jullie 
afgebeeld. Alle leden van 
de vereniging kregen 
hun clubblad met deze 
postzegel toegestuurd. 
Leuk idee, hè. 

afdeling en was jarenlang 
ook jeugdleider. Hij verza
melt landen als Engeland, 
Polen en Nederland en 
heeft thematische verza
melingen over luchtbal
lonnen en stripfiguren. 
Sven is dol op paarden. 
Hij verzamelt niet alleen 
postzegels over paarden, 
maar rijdt ook paard. 
Veerie is een fanatiek ver-
zamclaarster van bloemen 
en dolfijnen op zegel. 
En dan is er ook nog 
moeder Rina, zij raakte 
ook besmet met het 
postzegelvirus. In het 
begin hielp ze door 
zegels uit te knippen, 
maar nu verzamelt ze 
ook kerstzegels. Rina kan 
urenlang bezig zijn met 
uitzoeken van duizenden 

postzegels voor de jeugd. 
Ze sorteert ze op land of 
thema in tientallen zakjes 
en doosjes en de hele 
familie helpt haar mee bij 
deze klus. 
Op de jeugdbijeenkom
sten op de tweede zondag 
van de maand zijn altijd 
enkele familieleden aan
wezig en helpen ook de 
andere jeugdleden bij het 
zoeken naar ontbrekende 
zegels zoals vlinders, 
auto's, vliegtuigen, bloe
men, panda's en allerlei 
andere dieren. 

En oh ja, als je familie 
groter en groter wordt en 
er ook nog een schoon
dochter bij komt, in het 
geval van joop en Rina uit 
Indonesië, dat snappen 
jullie wel dat er een nieuw 
verzamelgebied bijkomt. 
Wij wensen deze bijzon
dere filateliefamilie nog 
heel veel verzamelplezier 
met zijn allen! 

MIJN FAVORIETE POSTZEGEL ^̂^ 
Tom Groothuis (12 jaar) 
is lid van de Stamp Kids 
Club en toont hier zijn 
favoriete postzegel. 
Ik heb deze zegel gekozen 
omdat ik zelf op Roeien 
zit. Het is een van mijn 
eerste postzegels die ik 
zo'n zes jaar geleden van 
mijn vader heb gekregen. 
Het is een zegel uit de 
voormalige Sovjetunie uit 
het jaar 1962. 

WIST JE DAT 
...de Amerikaanse vlag 
ookwelde"Stars-and-
Stripes" wordt genoemd 
vanwege het uiterlijk van 
die vlag? En zoals bij de 
meeste vlaggen zijn er 
Strengeregels voor het 
ontwerp. Zo moeten er 
hier 13 horizontale stre
pen zijn, zeven rood en 
6 wit, afwisselend rood 
en wit. Dat getal 13 staat 
voor de 13 opstandige 

I Engelse kolonies die in 
1776 de Verenigde Staten 
gingen vormen. In het 
blauwe vlak linksboven 
staan precies 50 sterren 
afgebeeld. En dat heeft 
ook een speciale beteke
nis. Sinds 1818 moeten 
hier evenveel sterren 
staan als er staten zijn 
aangesloten bij de 
"Verenigde Staten van 

I Amerika". Dat waren er 

20 in 1818. En dat zijn er 
nu precies 50. De laatste 
staat die is toegetreden 
is Hawaii in i960. 

Toon Oomens 
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MAXIAAA FILIE 
Samenstelling: 
Edward Froon 
E-mail. f2hedwardfroon@hetnet.nl 

BESTE MAXIMUMKAARTEN VAN 2010 

Onder auspiciën van 
deFIP-commissievoor 
maxinnafilie is er weer een 
landenwedstrijd gehouden 
om de titel'Beste maxi-
muml<aart ter wereld'. Er 
deden 59 landen mee aan 
de wedstrijd die internati
onaal goed was te volgen 
via internet en wel via de 
link: www.maximaphily. 
info/ waar alle 59 ingezon
den kaarten nog steeds te 
zien zijn. De FIP gedele
geerden stemden voor de 
iste, 2e en 3e plaats. Albert 
Jacobs deed dat voor Ne
derland als gedelegeerde 
bijdeFIP-commissie, na 
ruggespraak met een aan
tal bekende Nederlandse 
maximafilisten. Helaas was 
de Nederlandse inzending 
van afb. 1 uit de serie "Lang 
leve het bos" minder suc

cesvol met een gedeelde 
13e plaats. 

Winnende kaarten van 
2010: 
Portugal prolongeerde zijn 
titel van Beste Maximum-
kaartenmaker, nadat dit 
land in 2009 ook al de 
beste was met de kaart 
"geur van koffie" van (afb. 
z). De kabelbaan tram 
"Elevador da Gloria" van 
Lissabon (afb. 3) werd 
eerste. Deze kaart is strak 
door het gebruik van een 
heldere zwart-wit kaart 
met de twee trams in kleur, 
waarbij de postzegel er 
als derde uitspringt. Met 
de bijpassende picturale 
stempel levert dit drievou
dige concordantie en een 
perfecte weergave van 
de moeizaam klimmende 

tram tegen de heuvel op. 

Gedeeld tweede Is de 
maximumkaart van San 
Marino met de twee 
wielrenners uit de Tour de 
France van 1952 (afb. 4). 
Op de kaart een doorloper 
van twee postzegels met 
bijpassend picturaal stem
pel, waardoor ook weer 
drievoudige concordantie. 
De kaart springt eruit 
door de dynamiek van 
het moment waarbij twee 
rivalen Fausto Coppi en 
Gino Bartali toch sportief 
de waterfles delen tijdens 
de klim naar de Galibier 
op de Alpe d'Huez. Het was 
jarenlang het symbool van 
sportieve competitie, maar 
in werkelijkheid is er lang 
over gedebatteerd, omdat 
onduidelijk bleef wie nu 
de waterfles doorgaf. Het 
debat verstomde bij de 

vroege dood van Coppi in 
1959 aan malaria. 

Gedeeld tweede werd de 
Tsjechische maximumkaart 
van het Kasteel van Praag 
en de Karlsbrug (afb. 5). 
Het Kasteel wordt be
schouwd als het grootste 
ter wereld met zijn lengte 
van 570 meter en een ge
middelde breedte van 130 
meter. Zijn geschiedenis 
gaat terug tot de 9e eeuw 
en in het kasteel is elke 
bouwstijl van het laatste 
millennium vertegenwoor
digd met als hoogtepunten 
de gotische St. Vitus kathe
draal en de romaanse St. 
Joris basiliek. De president 
van Tsjechië resideert er, 
maar het grootste deel van 
het kasteel is opengesteld 
voor het toerisme en biedt 
huisvesting aan verschil

lende musea. De Karlsbrug 
is de oude brug over de 
Moldau. Zijn bouw startte 
in 1357 en was de enige ver
binding tot 1841 vanuit het 
kasteel naar de oude stad. 
De brug is 516 meter lang, 
10 meter breed, kent 16 
brugbogen en is aan beide 
zijden rijk gedecoreerd 
met 30 beelden en beeld-
groepen in barokstijl. 

De derde prijs ging naar de 
Rozenkaart uit Luxemburg 
(afb. 6), gemaakt door de 
Luxemburgse Commis
sie voor Maximafilie, ook 
weer met drievoudige 
concordantie. De roos is 
van het ras Yvan Misson, 
van unieke schoonheid. De 
postzegel is afkomstig uit 
een automaatboekje met 
10 verschillende rozensoor-
ten uit Luxemburg. 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
http://www.maximaphily


NIEUW BIJ 

ANTON PIECK: AMBACHTSMAN & KUNSTENAAR 

Anton Pieck overleed 25 
jaar geleden op hoge 
leeftijd. Tevens is het 100 
jaar geleden, dat zijn 
eerste kalender verscheen. 
Aan deze nog steeds 
geliefde ambachtsman 
en kunstenaar wordt een 
persoonlijke postzegelse
rie gewijd. De complete 
serie bestaat uit 25 delen 
en is alleen verkrijgbaar 
via abonnement. Bij een 
abonnement ontvangt u 
voor € 15 elke maand twee 
postzegelvellen, inclusief 
een informatieblad. De 
complete postzegelserie 
is gelimiteerd tot 7.500 
exemplaren! Bovendien 
krijgt de abonnee hiervoor 
een verjaardagskalender 
met tekeningen van Anton 
Pieck. 
De verkoopprijs van 
het velletje met gratis 

bewaarblad is €5. De 
overige delen zijn alleen in 
abonnement verkrijgbaar 
en kosten € 6,25, exclusief 
verzendkosten. 
Het postzegelvel "Am
bachtsman & Kunstenaar' 
en gratis bewaarblad is, 
zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij PostNL 
Postkantoren, Bruna, via 
Collect Club in Groningen 
en via 
www.postnl.nl/pieck. 

MOOI NEDERLAND BUITENPLAATSEN - MIDDACHTEN EN VERZAMELVEL 

HET UITGIFTE-
PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
EERSTE HALFJAAR 
2012: 

21 mei 
•jubileumpostzegels 

2012 
•Mooi Nederland 2012: 
Middachten* 

• Mooi Nederland 2012: 
Verzamelvel*' 

(•ifcjfi 

18 juni 
• Nederland in de Bos
atlas 

*) Alleen verkrijgbaar In 
genoemde plaatsen 
**) Alleen het verza
melvel is opgenomen 
in de jaarcollectie 
Nederlandse Postzegels 
2012. Het programma is 
onder voorbehoud van 

Middachten 
Het postzegelvel Middach
ten wordt gedomineerd 
door twee kleurenfoto's. 
De zeventiende-eeuwse 
dubbele ovale trap, voor
zien van rijk houtsnijwerk, 
vormt het monumen
tale middelpunt van het 
gebouw. 

Onder aan het vel bevin
den zich de vijf identieke 
postzegels t Nederland en 
Middachten. De postzegels 
herhalen het beeld van 
het kasteel, met aan de 
rechterzijde opnieuw de 
geel gekleurde verticale 
strook. Op de velrand staat 
Historische Buitenplaats 
Middachten, De Steeg. 

I Amstenr^de.ümburg 
HISTORISCHE 8UITENPUATSENI« NEDERLAHD 
«IIKSBIEHSTVIIOB HET CULTUREEL ERFSOED i WWW MONUMtNTEN NL 

Verzamelvel 
Het verzamelvel Mooi 
Nederland 2012, Histo
rische Buitenplaatsen, 
bevat een uitsnede van 
een detailfoto van een van 
de vijf buitenplaatsen. 

Doordat de postzegels 
deels de verticale banen 
overlappen, worden de 
vijf buitenplaatsen met 
elkaar verbonden. Elke 
postzegel heeft aan de 
rechterzijde zijn eigen 

signatuur, een extra kleur
laag die ontleend is aan de 
postzegelvellen die voor 
elke buitenplaats apart 
zijn uitgebracht. Op elke 
postzegel staat de naam 
van de desbetreffende 

buitenplaats en bij elke 
detailfoto de naam van 
de woonplaats en van de 
provincie vermeld. 

http://www.postnl.nl/pieck
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WAAROM GEEN KOPIE OF SCAN VOOR EEN KEURING? 

Een verzamelaar geeft zijn 
schatten niet zo gemak
kelijk uit handen, zelfs niet 
voor een keuring. Zo af en 
toe bereikt de Bondskeu
ringsdienst dan ook de 
vraag of het niet voldoen
de is om een kopie of een 
scan m te zenden. Dat zo
iets niet mogelijk is hopen 
we in het onderstaande 
duidelijk te maken. 
Tot circa 1900 waren ver
valsingen van postzegels 
haast altijd min of meer 
geslaagde nagetekende 
plaatjes. In de periode 
daarna, en zeker vanaf 
1920, neemt de fotografie 
de functie van het moei
zaam natekenen steeds 
vaker over. Het is dan in 
principe niet meer moge
lijk om een vervalsing te 
herkennen aan bijvoor
beeld het aantal scha-

duwlijntjes of een mislukt 
ornament in de tekening. 
Daarmee vervalt in de 
praktijk het onderscheid 
tussen de vervalsingen 
en de her- en nadrukken. 
De verschillen tussen een 
origineel en een vervalsing 
zijn met de jaren steeds 
subtieler geworden. 
Hoewel de moderne 
kopieerapparaten en 
scanners zeer veel details 
kunnen weergeven, blijft 
er toch een fundamenteel 
bezwaar bestaan. De kopie 
of scan is een zuiver twee
dimensionaal plat plaatje. 
Alle handelingen welke 
een postzegel maken tot 
wat het uiteindelijk is 
spelen zich echter af in de 
derde dimensie, lood
recht op het vlak van dat 
tweedimensionale plaatje. 
Van de vorming van het 

papier uit losse vezels, het 
gommen, het bedrukken, 
perforeren of stansen, tot 
en met het opplakken en 
stempelen gebeurt alles in 
die derde dimensie en dat 
laat ook daar zijn karakte
ristieke sporen achter. 
Zelfs de meest gedetail
leerde scan laat daar 
nauwelijks iets van zien. 
Zo vallen de vaak zeer 
veelzeggende structuur 
van het papier en de 
eventueel aanwezige gom 
geheel weg en zijn druk
technieken veel lastiger te 
identificeren. Reparaties 
en andere ingrepen zijn 
moeilijk of niet te herken
nen. Ook voor poststuk
ken geldt dat alleen een 
keuring van het object zelf 
een antwoord kan geven 
op de vraag of de zegels, 
stempels en eventuele 

strookjes wel op het stuk 
thuishoren. 
luist de CSI-achtige aspec
ten van het keuren, naast 
de algemeen filatelistische 
en de posthistorische, 
maken een bestudering 
van het object zelf nood
zakelijk. Ter geruststel
ling kunnen wij daar aan 
toevoegen dat al het bij de 
BKD ingeleverde materiaal 
goed verzekerd is en dat 
de keurmeesters er verant
woord mee om gaan. 

De afbeelding bij dit 
stukje toont twee Spaanse 
zegels van Alfonso XII uit 
1878. De linkerzegel is een 
vervalsing en de rechter 
gebruikte zegel is een 
echte. Deze vervalsing is 
destijds gemaakt door 
iean de Sperati en hij is 
langs fotografische weg 
vervaardigd. Als gevolg 
daarvan zitten er geen 
opvallende verschillen in 
de tekening van de zegel. 
Toch zijn ook dit soort 
zegels door de experts wel 
te herkennen omdat de 

OP BEZOEK BI] DE PERFIN CLUB NEDERUND 

Voor een aantal verza
melaars is het woord 
'perfin'gesneden koek. 
Voor anderen is het de 
bekende klepel, maar 
wat was het ook weer? 
O ja, postzegels die zijn 
beschadigd door gaatjes 
in de vorm van letters van 
bedrijven en dergelijke. 
Firmaperforaties. Maar 
leden van de Perfm Club 
Nederland gaan meteen 
op de barricaden, want 
het zijn geen beschadigin
gen! Volkomen verzamel-
waardig zijn deze door 
vooral in het verleden 
verguisde postzegels. De 
Perfin Club houdt bijeen
komsten voor de leden. De 
bijeenkomsten vinden vier 
keer per jaar steeds plaats 
op zaterdag voor een ge
zellig samenzijn, waarbij 
wetenswaardigheden 
worden uitgewisseld. Ver
der is er ruim de tijd voor 
het ruilen van doublet
ten. De bijeenkomsten 
worden druk bezocht 
door onze leden zowel uit 
binnen- als buitenland. Bij 
ledere bijeenkomst vindt 
een clubveiling plaats. 
Niet alleen Nederlandse 
perfins worden aange
boden, ook perfins uit 
het buitenland. Maar ook 
verzamelingen en andere 
samenstellingen, alsmede 
literatuur en catalogi. Op 

de bijeenkomsten kun je 
alle aangeboden kavels 
rustig bekijken alvorens je 
gaat bieden. De veilinglijst 
(met ongeveer 300 kavels) 
met omschrijving van het 
aangeboden materiaal 
wordt steeds meegezon
den met het clubblad Per-
finpost. Dit blad verschijnt 
eveneens vier keer per 
jaar, circa 14 dagen vóór 
de bijeenkomst. Sinds 
kort heeft de club een 
tentoonstel Imgskader. In 
dit kader stelt één van de 
leden een deel van zijn of 
haar verzameling aan 
de overige leden voor. 
Perfinpost is de naam 
van het huisorgaan van 
de Perfm Club. Dit blad 
verschijnt sinds de oprich
ting op 28 maart 1987 vier 
keer per jaar. Inmiddels 
zijn meer dan 95 edities 

verschenen! Naast de 
gebruikelijke huishou
delijke informatie staan 
er regelmatige interes
sante artikelen in over het 
gebruik van perfms en po
ko's. Ook nieuwe vondsten 
worden vermeld. De leden 
worden in de gelegenheid 
gesteld om onder Vraag 
& aanbod advertenties te 
plaatsen. Verder worden 
vragen van leden behan
deld. Bij iedere editie van 
de Perfinpost wordt tevens 
de veilinglijst meegezon
den voor de eerstvolgende 
veiling tijdens de bijeen
komst. Ook de opbrengst-
lijst van de vorige veiling 
wordt dan meegestuurd. 
Op 11 februari 2012 werd 
het 25 jarige jubileum 
gevierd in't Veerhuis in 
Nieuwegein, Tijdens de 
bijeenkomst werden de 
leden verrast met een 
CD waarop een reeks 
voorbeelden van perfms 
IS opgenomen alsmede 
informatie over het verza
melen daarvan. 

De man van het eerste uur 
en veilingmeester van de 
verenging, )an Verhoeven, 

nam na 25 jaar afscheid 
als bestuurslid. In die 25 
jaar heeft hij 100 veilingen 
geleid. Hij was ook de 
samensteller van het 
handboek van de Perfin 
Club. Een handboek, dat 
ook buiten onze lands
grenzen grote waarde
ring kreeg vanwege de 
duidelijke, voor iedereen 
begrijpelijke uitleg. Want 
één ding is wel duide
lijk: het verzamelen van 
perfms lijkt eenvoudiger 
dan het is. Alle gaatjes 
lijken hetzelfde maar niets 
is minder waar. Verschil in 
grootte van de perfms, de 
zegels afkomstig uit een 
vel of van een rol, volop 
variaties. 
Wilt u eens komen kijken 
om kennis te maken met 
die bijzondere club? Dat 
kan, u bent van harte 
welkom. Wilt u eerst meer 
weten over de Perfm Club? 
Kijk dan op de website; 
www.perfinclub.nl of 
neem contact op met de 
secretaris, mevrouw J.A. 
Birnie-de Gelder, e-mail: 
secretaris@perfinclub.nl. 

Paul Walraven 

http://www.knbf.nl
http://www.perfinclub.nl
mailto:secretaris@perfinclub.nl


literatuur melding maakt 
van minuscule verschillen 
die zijn ontstaan in het 
fotoproces. Maar deze zijn 
met het blote oog nauwe-
lijl<s herkenbaar en de BKD 
gebruikt dan ook sterke 
loepen en microscopen om 
deze op te sporen. U ziet 
wel een klein kleurverschil 
tussen de twee zegels 
maar dat komt mede 
omdat de echte gebruikte 
zegel is afgeweekt en al 
zo'n 40 tot 50 jaar langer 
bestaat dan de valse. 
Sperati was actief vanaf 
1909 en gebruikte vaak het 
originele papier waarop 
hij de stempels en afdruk 
weg bleekte, waardoor de 
herkenning in de derde 
dimensie die hierboven is 
beschreven ook niet altijd 
lukt. Met UV licht zijn de 
sporen van de chemische 
bewerking van het papier 
overigens wel weer zicht
baar te maken. 
Als u in het bezit bent van 
zegels waarvan unlet 
zeker bent of ze origineel 
zijn, dan zien wij die met 
belangstelling ter keuring 
tegemoet. Het adres van 
de BKD staat in het colofon. 

B R I E F K A A R T 
CARTE POSTALE 1 

GEÏLLUSTREERDE BRIEFKAARTEN 

Zijn postwaardestukken 
saai? Dat hoort men wel 
eens beweren. Maar dan 
vergeet men de geïl
lustreerde briefkaarten. 
De briefkaart werd in 
Nederland al vanaf 1 janu
ari 1871 geïntroduceerd. 
Een kartonachtige kaart 
waarop een waarde was 
gedrukt alsmede enkele 
adreslijnen. Later kwamen 
daar ook nog adreslijnen 
van de afzender bij. Het 
gebruik daarvan nam een 
hoge vlucht. Gemakkelijk 
om korte, eenvoudige 
mededelingen te doen of 

10 TOUSSAINT TOERNOOI 2012 GAAT DOOR 

Het is de KNBF gelukt om het 
Jo Toussaint Toernooi door 
te laten gaan op zondag 21 
oktober tijdens de Postex 
in Apeldoorn. Vandaar onze 
oproep: 'Doe mee en schrijf 
je in vóór 15 september!' 
Op die zondag staan zowel 
de lezingen 'Algemene 
Filatelie'als die van de 
'Thematische Filatelie' 
op het programma. Deze 
lezingen moeten aan de 
volgende eisen voldoen. 
Het onderwerp van de le
zing moet leerzaam zijn. De 
toehoorders moeten door 
de presentatie die kennis en 
wetenswaardigheden aan
gereikt krijgen, waardoor 
zij geraakt en uitgedaagd 

worden om ook filatellstlsch 
aan de slag te gaan. 
De presentatie mag on
geveer 20 minuten duren. 
Tijdens de voordracht kun
nen belangrijke filatelisti-
sche stukken door middel 
van een beamer worden 
getoond om het verhaal on
dersteunen. De organisatie 
zorgt ervoor, dat de beno
digde apparatuur aanwezig 
is. Een deskundige jury kent 
aan diverse onderdelen 
van de presentatie punten 
toe. De deelnemer met het 
hoogste aantal punten is de 
winnaar van het betref
fende onderdeel. 
Op de website van de KNBF 
(www.knbf.nl) staat onder 
het kopje Vademecum; 
101.04 Bekertoernooi het 
te hanteren reglement. 
Het reglement is echter 
niet meer up-to-date en 
wordt thans herzien. Als 
u belangstelling heeft om 
deel te nemen of vragen 
over het reglement, neemt 
u dan in ieder geval vóór 
15 september contact 
op met R.M. ten Hoedt, 
tel: 026-3230947, email 
r.tenhoedtoi(Supcmail.nl. 
Hij kan u nader informeren. 
Ga even enthousiast aan de 
slag als uw voorgangers uit 
2011. En wellicht hebben de 
verzamelende dames ook 
iets in petto? Wie wint dit 
jaar de beker? 

iets te bestellen. De post 
merkte op een gegeven 
moment, dat velen ook de 
prentbriefkaarten gingen 
gebruiken voor korte me
dedelingen. En dat bracht 
de post op het idee om de 
'saaie' briefkaarten ook 
van een illustratie te gaan 
voorzien. Op 6 september 
1924 verscheen de eerste 
serie geïllustreerde brief
kaarten met een getekende 
afbeelding van een stads
gezicht, kerken en stads
poorten op de adreszijde. 
Vanaf 1929 verschenen 
geïllustreerde briefkaar
ten met op de achterzijde 
zwart-wit foto's, weer van 
stadsgezichten, kerken, 
stadspoorten en kastelen. 
Als voorbeeld een geïl
lustreerde briefkaart 
uitgegeven in juni 1937. 
Met een afbeelding van het 
voormalige Markiezenhof 
in Bergen op Zoom. Dit pa

leis werd in 1485 gebouwd 
in opdracht van de heer 
van Bergen op Zoom. Later 
werd de Markiezenhof de 
residentie van de markie
zen van Bergen op Zoom. 
Thans is het prachtige 
gebouw in gebruik als 
museum. 
Maar nu de briefkaart 
zelf. Heeft u gezien, dat 
naast de Nederlandstalige 
benaming van het gebouw 
de naam in het Esperanto 
is vermeld? En dat de num
mering van de kaarten 
bewust is gekozen? Zo 
staat het Romeinse cijfer I 
voor de provincie Noord-
Brabant, II voor Gelderland, 
II voor Zuid-Holland, enzo
voorts. Het Arabische getal 
5 is de vijfde kaart met een 
afbeelding afkomstig uit 
Noord-Brabant. 

In februari 1939 werd een 
serie briefkaarten met 
afbeeldingen van molens 
uitgeven en in juni 1939 

een serie met afbeeldin
gen van kastelen. Daarna 
volgden in maart 1940 
landschappen en drie 
kaarten met de prinsessen 
Beatrix en Irene. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog lag 
de productie van geïllu
streerde briefkaarten stil. 
In mei 1946 werd een aantal 
vooroorlogse series met 
stadsgezichten, molens en 
kastelen opnieuw uitgege
ven, maar met een opdruk 
van de nieuwe frankeer-
waarde 5 cent. Daarna 
werd het wat stil rond de 
uitgifte van geïllustreerde 
briefkaarten. De belang
stelling van de gebruikers 
viel tegen dus werd de 
uitgifte beëindigd. Saai? 
Beslist niet! De kaarten 
zijn zeer verzamelwaardig 
en ook thematisch goed 
toe te passen doordat de 
afbeeldingen zonder meer 
kunnen worden gebruikt. 
Mooi toch? 

BERGEN OP ZOOM. VOORMALIG MARKIEZENHOF ( ± 1500) 
LA lAMA „MARKIZA KASTELO" 
SERIE I Nr 5 NADRUK VERBODEN 

OVERDRACHT COLLECTIE STUDIEGROEP ZWITSERLAND 

Op woensdag 29 februari 
werd de bibliotheekcol
lectie van de Studiegroep 
Zwitserland officieel in 
bruikleen gegeven aan de 

KNBF. De overdracht vond 
plaats in de Bondsbiblio
theek te Baarn door de 
voorzitter van de Studie
groep, Gijs van de Wall 

Bake. Hij memoreerde, dat 
door de jaren heen de met 
zorg opgebouwde collec
tie 'Zwitserland' zo beter 
toegankelijk zou worden, 
dit mede met behulp van 
de automatisering van de 
Bondsbibliotheek. Tevens 
werd het ook steeds 
moeilijker om voor een 
collectie van een derge
lijke omvang een goede 
huisvesting te vinden. 
Namens de KNBF sprak 
Ben Mol een dankwoord 
uit met de hoop, dat deze 
overdracht in bruikleen 
ook voor andere studie
groepen een voorbeeld 
zou kunnen zijn. De col
lectie zal in de catalogus 
van de Bondsbibliotheek 
worden opgenomen. 
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Catalogus Persoonlijke 
Postzegels 
Naar verwachting is 
de eerste editie van de 
Catalogus Nederlandse 
Persoonlijke Postzegels 
half mei bij de handel ver
krijgbaar. De prijs ervan 
bedraagt € 12.90. 
Als extra promotie en 
passend bij het onderwerp 
ontvangt men bij aankoop 
een bijzonder velletje 
met twee persoonlijke 
postzegels. 
Dat ik in het deze rubriek 
meld, heeft alles te maken 
met het feit dat er ook 
boekjes in staan. Drie 
soorten: 

PP 129 Prestigeboekjes 
met persoonlijke 
zegels 

PBPi2 Postzegelboeken 
met persoonlijke 
zegels 

PQ17 Postzegelboekjes 
met persoonlijke 
zegels 

Nederland 
Wie bezit Postaumaat
boekje I met nummer 1? 
De kop hierboven komt 
mogelijk wat vreemd over. 
Daarom wat nadere uitleg. 
De postaumaatboekjes, 
uitgegeven op 1 december 
2008 ter gelegenheid van 
het 35jarig bestaan van 
Postaumaat, bevatten 
acht zegels van 44c. Er 
waren naar analogie van 
de automaatboekjes 1 en 2 
(uitgegeven 2 september 
1964) twee uitvoeringen: 
boekje 1 met blauwe en 
boekje 2 met rode kaft. 
De totstandkoming 
geschiedde met horten en 
stoten. Tot twee keer toe 
zat er een storende fout op 
het zegelvelletje, waarna 
zegels èn kaftjes ook twee 
keer opnieuw gedrukt 
moesten worden. Het was 
een race tegen de klok, 
maar de boekjes waren 
op tijd klaar voor de 
jubileumbijeenkomst van 
Postaumaat te Rotterdam. 
Als gevolg van de bewo
gen ontstaansgeschie
denis vertoonde boekje 
1 (met de blauwe kaft) 
een kleine litteken op de 
achterzijde: beide boekjes 
haddennr. 2, terwijl het 
blauwe boekje natuurlijk 
nr. 1 had moeten hebben. 
Nou ja, we stoorden er ons 
niet zo aan... 
Totdat Wiehert Bakker uit 

Boekje I met het nu ontdekte nummert 

Amsterdam me meldde 
over boekje 1 met nummer 
1 te beschikken. Destijds 
gekocht via Marktplaats. 
'Dat kon niet', was mijn 
eerste reactie. Maar het 
blijkt toch te kloppen. 
Aan het boekje is verder 
.niets afwijkends te zien. 
De enige verklaring moet 
zijn, dat er van de twee 
eerdere pogingen nog wat 
ongebruikte kaftjes waren 
overgebleven. 
Intussen meldden enkele 
leden van Postaumaat er 
ook over te beschikken. Ik 
schat nu dat er in totaal 
hooguit enkele tientallen 
bestaan. Wellicht hebben 
sommige lezers ook boekje 
) met nummert! Ik ben 
benieuwd. U mag het me 
melden (Postbus 1051,5140 
CB Waalwijk). 

België 
Franco Dragone 
Al bijna dertig jaar maakt 
Franco Dragone spektakels 
en theaterstukken overal 
ter wereld. Zo komt er 
in september voor maar 
liefst 35.000 mensen een 
spectaculaire stadsopera 
"Décrocher la lune" op de 
Grote Markt in La Louvière, 
culturele hoofdstad van de 
Franstalige gemeenschap. 
Bpost eerde de kunste
naar op 12 maart met een 
speciaal postzegelboekje. 
De inhoud bestaat uit vijf 
zegels met aanduiding 
1 Europa (= 99c). Met af
beeldingen uit 'Cirque du 
Soleil', 'Décrocher la Lune', 

'A new day...', 'Le Rêve' en 
'The house of the dancing 
water'. 
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De meest voorkomende huisdieren 
in de Belgische gezinnen 

Ailemaal beestjes 
Tien gezelschapsdieren 
zijn te vinden in een op 16 
april verschenen postze
gelboekje. Het gaat daar
bij om honden, katten, 
hamsters, en dergelijke. 
Volgens de Belgische 
post heeft één op de twee 
gezinnen één of meer 
huisdieren. 
De tien zegels in het 

boekje zijn bestemd voor 
binnenlandse briefpost. 
De waarde van de zegel is 
momenteel 65c. 

Canada 
Titanic 
Ook Canada besteedt 
postale aandacht aan 
de teloorgang van het 
passagiersschip honderd 
jaar geleden. Op 5 april 
verschenen twee zegels 
met de aanduiding P (= 
61c) voor binnenlandse 
post, alsmede één zegel 
van $ t.80. Afgebeeld zijn 
de voorsteven van het 
schip, de schroef en een 
zijaanzicht. Twee boekjes 
vergezellen de uitgifte: 
het ene met tienmaal P en 
het andere met zesmaal 
$1.80. 

duurt en meer dan één 
miljoen bezoekers trekt. 
Op 17 mei verschijnen twee 
boekjes om het eeuwfeest 
te fêteren: tienmaal P 
(=6ic) en tienmaal $1.05. 

Zij maakten het verschil 
Canada Post eert vier land
genoten met een postzegel 
vanwege het feit, dat ze de 
wereld op een of andere 
manier beter maakten. 
Het gaat om Rick Hansen 
(gehandicapte atleet), 
Michael J. Fox (omgaan 
met Parkinson), Sheila 
WattCloutier (indianen
voorvechtster) en Louise 
Arbour (Hoge Commissaris 
voor Mensenrechten). 
De zegelbeelden zijn een 
soort digitaal pointillisme. 
Alle vier de zegels (61c) zijn 
ook in boekjes van tien 
stuks uitgegeven. 

Londen 2012 
London verwelkomt eind 
juli atleten uit 144 landen 
om deel te nemen aan 26 
verschillende sporten. 

Zijaanzicht van de Titanic 

Franklin de schildpad 
Canada heeft een 
reputatie op het gebied 
van jeugdliteratuur en 
stripverhalen. Tijd dus om 
daar ook postaal aandacht 
aan te schenken. Op 11 mei 
verschijnt een viertal post
zegels met afbeeldingen 
uit de boeken over Franklin 
the Turtle, die overigens 
ook in films en op compu
tergames grote populari
teit geniet. De zegels zijn 
in een twaalf zegels tellend 
boekje verkrijgbaar. Prijs 
van het boekje is $7.32. 

Eeuwfeest rodeofestival 
Calgary 
Het cowboyimage van 
Calgary komt jaarlijks in 
juli tot uiting in de Calgary 
Stampede. Een groot ro
deofeest dat tien dagen 
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Beelden van vijf evenementen 

Omdat de Canadezen in 
deze tak van sport grote 
kanshebbers zijn, focust 
de post haar Olympische 
zegel op de roeiers. Op 27 
juni verschijnt een postze
gel met de aanduiding P 
(61c) met een afbeelding 
van de dubbel twee. De 
zegel is ook verkrijgbaar in 
een boekje van tien. 

Eén van de dubbel twee 

Cyprus 
Europa 
Ze kunnen zo uit een va
kantiegids geplukt zijn: de 
twee afbeeldingen op de 
Europazegels van Cyprus. 
Ze zijn sinds 2 mei verkrijg
baar in een boekje met 
vier van elk. De perforatie 



van de velzegel is anders 
dan die van de zegels in 
het boekje. 
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Mooie plaatjes uit Cyprus 

Denemarken 
Oeen boekjes meer? 
Menig verzamelaar was 
al niet erg blij met de 
boekjes van de laatste 
jaren. Het waren breed uit 
te vouwen exemplaren 
met zelfklevende zegels. 
Lastig om in een verzame
ling op te zetten. Het lijkt 
er nu op dat de post er zelf 
kennelijk ook niet gelukkig 
mee is. Dat maak ik althans 
op uit het feit dat van 
de zegel uitgiften van 21 
maart (Zee in het Noorden 
en Europa) geen boekjes 
verschenen. 

Prestigeboekje 
Het jaarlijkse prestigeboek
je blijft wel gehandhaafd. 
Het bevat dit jaar vijf zegel
velletjes, vier postkaarten 
en vertelt de geschiedenis 
van het Deense smorre-
br0d. Prijs is 139 dkr. 

Finland 
Kushandjes 
De Finse post weet kenne
lijk niet het verschil tussen 
een velletje en een boekje. 
Misschien moeten we ze 
dat eens gaan uitleggen. 
In hun persbericht noem
den ze aanvankelijk het 
minivelletje met lentebloe-
men een boekje. 
Wel een boekje is het op 
dezelfde datum (5 maart) 
verschenen boekje ter ere 
van Internationale Vrou
wendag. Het heeft het for
maat van een credit card 
en bevat vier postzegels 
voor eersteklas post (75c). 
Het boekje heeft als naam 
'kushandjes' en bevat 
motieven als lentefeesten, 
vriendschap en avondjes. 

Kusliandjes uit Finland 

Frankrijk 
Vrouwenportretten 
Twaalf geschilderde 
vrouwenportretten zijn te 
vinden in een op 8 maart 
verschenen postzegel
boekje. Het betreft details 
uit schilderijen die alle te 
vinden zijn in Franse mu
sea. Van grootheden als 
Titiaan, Gaugin, Delacroix 
en anderen. 
De twaalf postzegels zijn 
bedoeld voor binnen
landse brieven. Ze hebben 
de vermelding'Lettre 
prioritaire 20 g'(= 60c). 

Griekenland 
Acht boekjes met elk 
honderd zegels 
Ze zullen maar weinig 
verzameld worden: de 
Griekse permanente zegels 
in boekjes, bestaande 
uit twintig strips van vijf 
zegels. De Griekse post be
gon ermee in 1986. Ze zijn 
bestemd voor loketver
koop. Handig uit te scheu
ren stripjes van vijf zegels 
verkopen wel gemakkelijk. 
Vrijwel alle permanente 
zegels van de laatste 25 
jaar zijn in zulke boekjes 
verkrijgbaar geweest. De 
zegels zijn aan twee zijden 
ongeperforeerd en dus 
eenvoudig te onderschei
den van de vierzijdig 
getande velzegels. 
Op 21 februari verscheen 
een nieuwe permanente 
serie'Rijkdom van de 
Griekse zeeën'. De serie 
telt tien waarden met 
afbeeldingen van het 
leven in de zee met onder 
meer schaaldieren, vissen 
en bloemdieren. Het gaat 
om waarden van 2C, 3c, 5c, 
20c, 35c, 50c, € 1.00 en € 
3.00. Alsmede twee zegels 
zonder waardeaanduiding 
(brieven binnenland 60c 
en aangetekende brieven 
€ 2.47). 

streepjescode geeft bij 
gebruik van een smartp-
hone rechtstreeks toegang 
tot websites. Deze noviteit 
zal ongetwijfeld op grote 
schaal navolging krijgen 
want de te verkrijgen 
informatie is onbeperkt. 
Behalve in vellen van 
tien zijn de zegels ook 
verkrijgbaar in boekjes. 
Deze bevatten beide tien 
zegels. Het ene met zegels 
voor brieven tot 50 gram 
naar Europa (175 kr, geiser) 
en het andere naar landen 
buiten Europa (230 kr, 
noorderlicht). De oplage 
bedraagt 15.000 boekjes 
van elk. 

Beide IJslandse hoekjes met ie 
QR-code zegels. 

Nieuw-Zeeland 
Luchtmacht 7S jaar 
Het is 75 jaar geleden dat 
de Royal New Zealand Air 
Force werd opgericht. Het 
jubileum werd op 15 maart 
geïllustreerd in een vijftien 
waarden tellende post
zegelserie. De gegomde 
zegels, alle van 60c, geven 
een historisch overzicht 
van de RNZAF met vooral 
afbeeldingen van vliegtui
gen van vroeger en nu. En 
een blik in de toekomst. 
De serie wordt vergezeld 
van een grootformaat 
postzegelboekje met maar 
liefst 36 pagina's. Acht 
daarvan zijn miniatuurvel
letjes. De postzegelinhoud 
van het boekwerk omvat 
tweemaal de complete 
serie. Prijs per boekje is 
overigens $ 19.90. Maar 
dan krijg je ook een 
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Grieks boekje met twintig strips van vijf zegels uit 1998 

Dsland 
QR-code op postzegel 
De post van IJsland 
benadrukt op de twee 
Europazegels van 3 mei 
twee redenen om dit land 
te bezoeken: de geisers en 
het noorderlicht. Daarmee 
sluit het land naadloos aan 
bij het Europa thema van 
dit jaar. 
Met gepaste trots deelt 
de IJslandse post mee dat 
dit de eerste postzegels 
zijn, waarbij het motief 
op de zegels zich mid
denin een QR-code (QR = 
Quick Response) bevindt. 
Zo'n tweedimensionale 

uitgebreide tijdlijn en 
een historisch overzicht in 
woord en beeld 

Noorwegen 
Lokale boekjes Sandefjord 
Voor het dertiende jaar 
geeft de postzegelver
eniging van Sandefjord, 
samen met het plaatselijke 
postkantoor, postzegel
boekjes uit. Het betreft 
lokale boekjes, in oplagen 
van slechts 200 stuks. Ze 
dragen het logo van de 
Noorse post en daarom 
meld ik ze hier. 
Sandefjord heeft een 
historie als centrum van 

de walvisvaart. Het stadje 
bezit ook een walvismu
seum. De vier persoonlijke 
postzegels verschenen 
op 10 april en zijn los, in 
vellen van twintig en per 
twee in boekjes verkrijg
baar. Motief dit jaar is de 
walvisbasis op Deception 
Island (Zuid-Shetland 
Eilanden, Antarctica). Af
gebeeld worden de bouw 
van de basis (1912), een 
walvisvaarder, fabrieken 
en de basis als geheel. 

Oostenrijk 
Sondermarkensets 
Het lijkt een beetje op eind 
zestiger/begin zeventiger 
jaren van de vorige eeuw 
in Nederland: zoeken 
naar nieuwe teksten van 
de boekjes 6 (5x20c) en 
9 (4x25c). Je moest er op 
tijd bij zijn, anders greep 
je mis. Continu automaten 
'plunderen' en veel kan
toren bezoeken was nodig 
om volledig te blijven. 
De Filatelistisch Dienst 
leverde niet op tekst uit en 
kondigde evenmin nieuwe 
teksten aan. 
Zo gaat het nu met de 
Sondermarkensets in 
Oostenrijk. Hangboekjes 
met vier gelegenheidsze-
gels in een zakje. Je moet 
de kantoren langs om ze te 
bemachtigen, want Filate
lie in Wenen kent ze niet. 
In februari verschenen 
er drie. Op 3 februari 
met viermaal 62c rozen, 
16 februari viermaal 70c 
carnavalsbal opera en 21 
februari viermaal 70c foto
kunst (Elfie Semotan). 
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Elfie Semotan 

Fotokunst in Oostenrijk 

Polynesië (Frans) 
Bloemen 
In de serie 'Bloemen van 
Polynesië verscheen op 
8 maart een serie van zes 
postzegels van lOof. De 
zelfklevende postzegels 
zijn alleen in boekjes 
verkrijgbaar. 

Het gaat dit keer om de fa
milie van de Zingiberace-
ae, oftewel de gemberfa-
milie. Ze hebben kleurrijke 
bloemen en de planten 
worden vaak verwerkt tot 
culinaire kruiden. 

Zweden 
Fotografie als kunst 
Van een zestal Zweedse 
fotografen zijn producten 
afgebeeld op postzegels 
om gebruikers, geadres
seerden en verzamelaars 
kennis te laten maken met 
de kunst van de fotografie. 
Vijf ervan zijn ook verkrijg
baar in een postzegel
boekje. Het zijn foto's die 
een verhaal vertellen, een 
poëtische lading hebben 
of een grote subtiliteit 
bezitten. 
De zegels verschenen op 
21 maart. De boekjeszegels 
hebben een waarde van 
12 kr. 

De vijf zegels in het fotografie
boekje 

Pluimvee in Zweden 
Kippen en kuikentjes horen 
een beetje bij het voorjaar. 
Dat vindt de Zweedse post 
ook. Zij kwam op 21 maart 
met een viertal zegels met 
afbeeldingen van typisch 
Zweeds pluimvee. Geschikt 
dus voor lentekaarten en 
paaswensen. De vier zegels 
zijn per tien verkrijgbaar 
in een boekje van 60 kr 
(tienmaal 'brev'). 
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Kippen uit Zweden 



IS H H NEDERLANDSE 
HANGBLOKIE VAN 44 EN 88 C 

VERVALST? 
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Onderzoek echte hangblokjes 
De originele hangblokjes van 
€ 0,44 (afb. ia) en € 0,88 (afb. 8a) 
zijn gedrukt in rasterdiepdruk. Op 
de blokjes staat vermeld 
© Struycken 2006, Artikeinr. 273101. 
Het zegelbeeld, het woord 
NEDERLAND en de waarde zijn 
opgebouwd uit rasterpunten. 
De drukkleuren voor de € 0,44 ze
gelwaarde zijn roserood en olijf
groen (afb. za) en voor de € 0,88 
zegelwaarde paars en olijfgroen 
(afb. 9a). Duidelijk is de enkelvou
dige kleur en de structuur van het 
diepdrukraster te herkennen voor 
de € 0,44 waarde (afb. 3a) en 
voor de € 0,88 waarde (afb. 10a). 
De drukkleuren voor de voorzijde 
met de teksten Beatrix en 10 en 
€ 0,44 (in diapositief) (afb. 4a) 
plus kopie zegelbeeld (in zegel
beeld kleuren) en Beatrix en 5 en 
€ 0,88 (in diapositie) (afb. 11a) 
plus zegelbeeld (in zegelbeeld 
kleuren) zijn respectievelijk oranje 
(menging geel/magenta) en 
olijfgroen (menging geel/cyaan) 
(rasterhoek nauwelijks zichtbaar) 
(afb. 5a). TNT I post vignet in 
oranje en zwart. 

Begin 2009 werden op de Amsterdamse postzegelmarkt en 
het zogenoemde Amsterdamse postzegelcafé Nederlandse 
hangblokje van € 0,44 en € 0,88 voor minder dan de helft 

van de postale waarden verkocht, namelijk voor € 2. 

De verkoper zou getracht hebben als wederverkoper de 
waar aan de man te brengen. 

Omdat er al snel gedacht werd dat deze hangblokjes 
van diefstal afkomstig waren èn men niet zoveel bij de 

verkoper kocht, werd al snel besloten niet verder te gaan 
met het verkopen van de hangblokjes in Amsterdam. 

De verkoper kwam uit het Gooi. 

De gebruikte papiersoort voor het 
hangblokje bestaat uit twee ge
koetste papierlagen. De bovenste 
laag (met zegelbeeld) is een mat, 
gestreken papier; de onderlaag, 
met het TPG Postmerk, is een 
halfmat gestreken papier met 
witmaker. 

De gebruikte gomlaag van het 
zegelpapier is zelfklevend. 
De (hek)stansing i4'A: 141/2 (met 
ronde gaten) is uitgevoerd in 
één beweging in de oppervlakte 
van de bovenste papierlaag. De 
stansing van de €0,44 (afb. 6a) 
onderscheidt zich van de € 0,88 

®®© 
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Afb. I - a) links echt hangblokje € 0,44 / h) rechts vervalst hangblokje € OAi 

(afb. 2), doordat zich halverwege 
in de verticale stansing een zoge
noemd half 'slotgat' bevindt. 
Onder UV-licht geeft het zegelpa
pier een felle, geelachtige oplich
ting, terwijl de onderlaag, waar 
het TPG Postmerk opgedrukt is, 
een blauwgrijze witmaker reactie 
geeft. De gebruikte zelfklevende 
gomlaag licht helder wit op. 

Onderzoek nagemaakte hang
blokjes 
Eén van de kopers vertrouwde de 
hangblokjes niet erg en vroeg mij 
deze te bekijken en te onderzoe
ken. Al snel bleek dat deze niet 
gedrukt waren in rasterdiepdruk 
maar geprint (pseudo offset). 
Het zegelbeeld is een kopie van 
een echte zegel, waardoor het 
inéénvloeien van de rasterpun
ten, inclusief het weggevallen 
rastervlekje in het haar (rechts) 
ter hoogte van de tweede 4 of 8 
(zie afb. ib - € 0,44 - en afb. 8b 
-€0,88). 
Voor de € 0,44 waarde zijn 
de drukkleuren rood en gelig 
olijfgroen (afb. zb), de laatste 
opgebouwd uit geel (onder
grond) en cyaan en magenta (in 
rasterpunten) voor de letters en 
cijfers (afb. 3b). 
Voor de € 0,88 waarde zijn de 
drukkleuren paars en donker ge
lig olijfgroen (afb. 9b), eveneens 
opgebouwd uit geel (onder
grond) en cyaan en magenta 
(in een andere grootte van de 
rasterpunten) voor de letters en 
cijfers (afb. 10b). 
De drukkleuren van het hang
blokje van € 0,44 (afb. 4b) als van 
€ 0,88 (afb. 11b) aan de voorzijde 
zijn roodoranje, een menging van 
volvlak geel en magenta in raster 
van 165°, en olijfgroen, een men
ging van volvlak geel en cyaan m 
raster van 105° (afb. 5b). Voor de 
zogenoemde zegelbeelden zijn 
dit, voor zowel de waarde € 0,44 
(afb. 3b) als voor de € 0,88 (afb. 
10b), letters en cijfers, de kleuren 
geel, magenta en cyaan, in ver
schillende rasterpunt grootten om 
de gewenste combinatiekleur te 
verkrijgen. 
De gebruikte papiersoort voor 
beide hangblokjes is twee 
gekoetste lagen, de bovenste 
laag (met 'zegelbeeld') een mat 
(enigszins glimmend) gestreken 
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Afb 3b  uitvergroting 
ND € 0,44 (vals zegel) 

Afb sa  deelver
groting (geras
terde) voorzijde echt 
hangblokje € 0,44 en 
(0,88 

Afb sb  deelver
groting voorzijde 

(volvlak en raster) 
vervalst hangblokje 

€0,44 en €0,83 

Afb 4 a) links voorzijde echt hangbhkje € 0,44 / b) rechts voorzijde vervalst hangblokje € 0,44 
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Europa  Priority € 0,72 
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Afb 7a  tarievenlijst met barcode van echt hangblokje € 0,44 
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Binnenland € 0,44 € 0,88 
Europa  Priority € 0,72 € 1,44 
Butien Europa  Priority € 0,89 € 1,78 
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Afb 7b  tarievenlijst met barcode van vervalst hangblokje € 0,44 
met tekstfout 

Afb 6a) links stansing van 
echte zegels met slotgat / b) rechts 

stansing van vervalst zegel met 
vergroot slotgat 

papier zonder witmaker, de 
onderlaag met het JPG Postmerk 
IS een mat (enigszins glimmend) 
gestreken papier met witmaker. 
De gebruikte gomlaag van het 

zegelpapier is zelfklevend. 
De (hek)stansing ts'A is'A (enigs
zins 'zaagtandachtig) (afb. 6b 
€ 0,44 en afb 2  € 0,88), de 
stansing is uitgevoerd in één 
beweging (met grote 'drukspan
ning'), zodat dit aan de achter
zijde van het papier duidelijk 

zichtbaar is, bij sommige 'zegels' 
bijna dwars door het onderlaag
papier heen. 
De € 0,44 heeft ook in de verticale 
stansing een zogenoemd half 
'slotgat' (afb 6b), dat groter is 
dan bij de echte € 0,44. 
Onder UVlicht laat het 

'zegelpapier' als reactie een mat 
roodachtige kleur zien, terwijl 
de onderlaag een blauwgrijze 
witmaker reactie geeft. 
De gebruikte zelfklevende gom
laag IS onder UVlicht roodachtig 
(niet oplichtend) grijs grauw 

Uiteraard was mijn conclusie dat 
deze aangeboden hangblokjes of 
velletjes vervalsingen zijn 
Hoeveel ervan deze hangblokjes 
of velletjes verkocht zijn, is niet 
bekend, wel dat één van de ko
pers een velletje ter verkoop aan
bood bij een verenigingsveiling. 
De veilingmeester wilde geen 
vervalsing verkopen, waarop de 
inzender het terugtrok. 
De vraag is natuurlijk waar komen 
deze blokjes of velletjes vandaan. 
Naar verluidt zouden deze in het 
voormalige Oostblok vervaardigd 
zijn, vermoedelijk m Roemenie. 
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Afb 8a) links echt hangblok/e € 0,88 / b) rechts vervalst hangblokje € 0,88 

00 

"'■^^Wr'. UI? 
NEiïfRLAND 

00 
00 1 
o ; 

NEÖfRlAND : 
■"'ffi 

II  a) links voorzijde echt hangblokje €0,88/ b) rechts voorzijde vervalst hangblokje € 0,88 

fco 
'lÖ 
ND 

Afh 9a) links echt zegel €0,88/ b) rechts vervalst zegel € 0,88 
Afb. loa  uitvergroting 
ND € 0,88 (echt zegel) 

schijv&n 2 0 ^ vnßer scl^jye^ ze^ meer 
© Struycken 2006, 
c/o Beeldrecht Amsterdam 
Artikelnr.:273l02 

© Struycken 2006. 
c/o Beeldrecht Amsterdam 
Artikelnr.:273l02 

Afb. 12a) links stansing 
van echte zegels / b) rechts 
stansing van vervalst zegel 

met zaogtanding 

8 714341"047915 
Aß. 13a  tekst met barcode van echt 

hangblokje € 0,88 

Extra afbeeldingen 
Voor alle duidelijkheid laat ik u 
een aantal afbeeldingen zien, 
v/aarbij het echte met het ver
valste wordt vergeleken. Opval
lend is dat men nogal veel moeite 
heeft gedaan om bepaalde tekst 
onderdelen opnieuw te maken, 
omdat deze bij het kopiëren of 
weggevallen zijn of te onduidelijk 
geworden waren. 
Als voorbeeld de tarievenlijst, 
de begeleidende tekst en het 
barcodeblok met tekst. 

8 714341"047915 
Afb. 13b  tekst met barcode van vervalst 

hangblokje € 0,88 met tekst fout 

Echte 
Bij zowel het € 0,44 (afb. 7a) 
als het € 0,88 (afb. 13a) blokje 
bestaat de achtergrond van 
de tarievenlijst uit vrij grote 
rasterpuntjes, uiteraard is de tekst 
gerasterd, evenals de daaronder 
geplaatste tekst. De letters zijn 
vrij stevig. De barcode en daaron
der geplaatste cijferreeks is ook 
gerasterd. 

Vervalsing 
Bij de nagemaakte hangblokjes 

Afb. lob  uitvergroting 
ND € 0,88 (vals zegel) 

at de achtergrond van de ta
rievenlijst uit fijnere rasterpunten 
en de daarop gemonteerde tekst 
is, zoals men dat in vakjargon uit
drukt, minder afgespatieerd, alle 
tekstletters zijn iets magerder. De 
barcode is nauwelijks gerasterd 
en de daaronder staande cijfers 
absoluut niet (afb. 7b  € 0,44 en 
afb. 13b  € 0,88). 
Een bijzonderheid van beide 
hangblokjes is, dat er m de tekst 
van de tarievenlijst een fout is te 
herkennen. 
Of men dit per ongelijk of expres 
heeft gedaan, is niet bekend. 
Op het echte hangblokje staat 
op de derde regel: Buiten Europa 
 Priority. Terwijl er op de derde 
regel van de vervalste hangblokje 
staat: Butien Europa  Priority. 
Heeft men een hangblokje in han
den met vorenstaande tekst, dan 
weet men dat dit de vervalsing is. 



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

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld 
van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. 
Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze 
jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie 
en een goede prijs. 

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver 
bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. 

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

Goudwisselkantoor 
. 2 5 jaar ervaring in goud, zilver en munten 
• een deskundige en vrijblijvende taxatie 
. contante betaling of indien gewenst per bank 

. discrete ruimte voor de taxatie 

.inmiddels dertien vestigingen in heel Nederland 

^ ^ K I Nijmegen ■ ^ ^ _ 

l i ^ 

goudwissetkantoor 

www.goudwisselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 17.00 uur 

http://www.goudwisselkantoor.nl


KERST-NIEUWIAARSPOST 
MSTNL 20n 

FRANS HERMSE, SITTARD 

Verwerkingsproces 
Zoals eerder in 'Filatelie' ver
meld (O is PostNl bezig het 
verwerkingsproces van de post 
ingrijpend te veranderen. Binnen 
een jaar zullen er negen CVL's 
(centrale voorbereidingslocaties) 
in gebruik zijn. Bij de verwerking 
van de KNJ-post in december 2011 
heeft men, vooruitlopend op het 
nieuwe systeem, op een beperkt 
aantal lokaties de postbestelling 
voorbereid. 
Op deze lokaties werd de post niet 
gestempeld. Voor Limburg ten 
zuiden van de lijn Weert-Roer-
mond werd de bestelling alleen 
nog voorbereid in Sittard. Dat was 
alle post met als eerste twee cij
fers van de postcode 60,61 62,63 
en 64. Voor de verwerking van de 
KNJ-post werd een strak schema 
aangehouden, waarbij voor ie-

KNJ kleurenkaart 

uiterste dag bestelling: 

maandag 
^insöM 
woensoag^ 
cTon̂ erdac 

izonaag 
ALLE OVERIGE KLEUREN RC LABELS ZIJN 2 4 H U I POST 

Lel wW op d« PC m o « de dasKWur vsn collaclle Wi|VBn fliBgen 

Afgelopen jaar veranderde de naam van TNT Post in 
PostNL. Dit is duidelijk te zien aan de stempels van de 

Klüssendorfmachines die bij de verwerking van de 
KNJ-post werden gebruikt. In de Sosma's werden de 
gebruikelijke stempelvlaggen gebruikt, met enkele 

leuke varianten. 

dere dag een bepaalde kleur gold 
(afb. 1 kleurenkaart). De bedoe
ling was dat de KNJ-post binnen 
drie dagen werd besteld. Er moet 
worden opgemerkt dat alle post 
uit brievenbussen als KNJ-post 
werd behandeld, ongeacht of 
er decemberzegels op waren 
geplakt. Post die sneller moest 

worden bezorgd, bijvoorbeeld 
rouwbrieven, moest bij een 'post
kantoor' worden afgegeven. De 
post werd vanuit de Sorteercentra 
met rolcontainers aangevoerd, 
waarop labels waren bevestigd 
met de eerste twee cijfers van de 
postcode (afb. 2). Verder zat er 
op de containers een gekleurd 

label met de gewenste dag van 
bestelling (afb. 3,4), binnen drie 
dagen na de buslichtingen (afb. 
1). De post uit de containers werd 
zoveel mogelijk in de huisnum-
mersorteermachine verwerkt. In 
deze machine wordt de post op 
loop gezet, dat wil zeggen in de 
volgorde zoals de bezorger loopt. 
Post die in het Sorteercenrum niet 
kon worden verwerkt, bijvoor
beeld door een verkeerde post
code, (z.g. 'reject') werd in het 
bestelkantoor geheel handmatig 
verwerkt (afb. 5). De stempel ing 
Alle post werd uitsluitend in de 
zes Sorteercentra gestempeld: 
in de Sosma's of met de Klüssen-
dorfs (ca. 7%). Met behulp van de 
PRIC (procesinformatiecode) is het 
mogelijk te achterhalen in welk SC 
een bepaalde Klüssendorf werd 
gebruikt. Op een enkele uitzonde-

62-64 
& 

62-64 

j L ^ "^ 6 Envelop in Den Haag gestempeld op 2/ en 22 december. 

K 

Reject 
's-Hertogenbosch 

62-64 
L. USAflJljD 

'•j-iJ\/\y\,-U-l/W/Vl 

fmmmmmmmm 



ring na zijn de stempels voorzien 
van het anonieme 'POSTNL' (afb. 
6). 
In tabel i zijn de nummers aan
gegeven die twee of meer keer in 
een sorteercentrum voorkomen. 

Tabel i: Klüssendorfs, gebruikt in 
sorteercentra 
Den Bosch nummer 88 en 91 
Den Haag nummer 18 
Rotterdam nummer 23 
In Den Bosch werden mogelijk 
vijf en m Rotterdam zes machines 
gebruikt. In Den Bosch werd een 
stempel gebruikt met de naam 
's-Hertogenbosch en een stempel 
zonder nummer (afb. 7,8). In 
Amsterdam was een kopstaande 
vlag in gebruik (afb. 9). Bij het 
verwerken van 170 miljoen KN)-
poststukken gaat er wel eens iets 
mis. Zo werd een kerstwens op de 
achterkant voorzien van een PRIC 
en een Six van de afzender! (afb. 
10). Met het stempelen van vier
kante (kleine) enveloppen waren 
nog steeds problemen, zeker als 
ze niet waren dichtgeplakt (afb. 
11,12,13). Het open laten van 
enveloppen (ter inspectie) dateert 
nog uit de tijd dat er een goedko
per drukwerktarief was. 

Postzegels 
Blijkbaar liggen er in Nederland 
nog veel oude decemberzegels in 
de la. De oudste dit jaar nog ge
bruikte decemberzegels dateer
den uit 1993. De oudste postzegel 
die dit jaar werd aangetroffen 

was ongeldig en dateerde nog uit 
1965 (afb. 14). Verder werd er een 
persoonlijke postzegel aangetrof
fen (afb. 15). Voor een overzicht 
van de 'overjarige' decemberze
gels zie tabel 2 

Tabel 2: overjarige decemberze
gels gebruikt in 2011 
jaar aantal zegels 
1993 
1994 
1996 
1999 
2003 
2005 
2007 
2008 
2009 
2010 
totaal 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
6 
SO 
72 

'OLMA ~Aeuv«5>o£A^ 

' 5 ^ 

t\^ Qahjl^ 

72 = 20% van het totaal 

PostNL maakt er geen punt van als 
oudere decemberzegels worden 
opgebruikt zonder bijfrankering. 
Sommige afzenders waren zo 
correct om toch bij te franke
ren (afb. 16), ook al moesten ze 
hiervoor naar een 'postkantoor' 
gaan (afb. 17,18). Tenslotte had 
ik het geluk bij mijn KNJ-post een 
decemberzegel met verschoven 
tanding aan te treffen (afb. 19). 
Hiervan moeten toch een of meer 
velletjes in omloop zijn geweest. 
Er zijn in totaal 8 miljoen velletjes 
decemberzegels verkocht f). 

Literatuur 
''Filatelie',april 2012 
' 'Mail', januari 2012, Nr. 1 
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Nieuw: de altijd 
actuele gratis 

wereldcatalogus 
www.freestamp 
catalogue.com 

nu met gratis 
verlanglijstfunctie 

powered by P o s t B e e l d . c o m 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 1 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

S 
Postzegelhande 

Lodewijk 
Tel. 0346550618 

b.g.g. 0651360197 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

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

^S^M« 
Bladen 2008 Vm 2011 in ringband 
7060Nr. 21106/7060 €82,50 

Supplement 
Nederland 2011 
Vellen 8.velbo6kj9s2011 
Mooi Nederland 2011 
Port betaald zegels 20082011 

1 r°oiii« 
' " ■ * Q a a 

rihi 
. /   a i ï l 

Nr 211011 
Nr 2110SP11 
Nr2110MN11 
Nr2110PBZ11 

1 
1 1 

€24 75 
€27,50 
€ 5,50 
€ 2,75 

Reusachtig inhoudsvermogen, 
in lichtbruin viernngsband 
met zandkieunge 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 Mastrlgt 
Bote rs loo t 6264 • 3011 HJ Rot te rdam 
Internet: www;.safenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdiieden. 

Korenstraat 1047311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.0017.30 uur, 
maandag gesloten. 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 1 
Zwitserland ■ met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa . grote sortenng en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland . met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen . grote variatie en hogere waarden 
Engeland ■ veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering 
Wereld vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland . met buitenland en hogere waarden 
W Europa • onuitgezocht met grootformaat 

Pn)swi)Zigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders boven € 60 00 portovni 

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 681 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raat 5 5  6 2 4 S G H E Y S D E N  Tel. 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
13,00 
21,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
10,00 
10,00 
12,00 

8,50 

250 gr 
31,00 
50,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25,00 
20,00 
23,50 
27,00 

8,50 
15,00 
21,00 
8,00 
8,00 

110,0§ 
190,00 
95,00 

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

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

http://www.freestamp
http://catalogue.com
http://PostBeeld.com
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
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2 Euro Finland 2005 + 2 Euroalbum 
nu van € 49, voor € 19,95 

De schaarse 2 Euro munt van Finland. 
Thema "60 Jaar UN" in FDC kwaliteit. 
+ het "Leuchtturm Euro Extra Album" 

voor al uw "2 € Herdenkingsmunten" 
^ ^ ^ ^  ^ tot 2012 1 

H S ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H ^ ^ Normaal 

' r r r 1 
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Ter kennismaking 
L slechts € 19,95 

Opruimingspartij "Pos\^r\s" 
Nu van € 150, voor € 77,

Lekker schatgraven! Een grote partij vol met schitterende postzegelvellen en 

blokken uit WestEuropa en NoordAmerika. Met o.a. blokken en velletjes van 
België, USA, Duitsland, Engeland, Canada, Zweden, etc. Goed voor vele dagen 
plezier...lekker uitzoeken, sorteren en in uw verzameling opbergen. In deze par

tij met een zéér hoge cataloguswaarde vindt u gegarandeerd vele dure blokken. 
Alles postfris! Met luxe album. 
Op = op. Slechts 1 opruimingspartij per adres. 

Collectie ''Birds of the USA'' 
De 50 Vogels van 
de 50 Sloten van 

Amerika. 

Nu van 
€ 139,

voor € 99," 
)e USA heeft In 1982 
Ie schitterende postze

;el collectie "American 
irdlife" uitgegeven. De 

mooiste vogel vaiWRWPISWRHnse staaï*ïs'5p"ê5rrp!5stzegel vereeuwigd. De 
collectie bestaat dan ook uit 50 postzegels. Voor elke staat één. U kunt nu in 
het bezit komen van deze unieke complete collectie. Beperkt verkrijgbaar. Nu 
tijdelijk met gratis luxe album. De waarde is € 139,. Nu voor slechts € 99,. 

 ^ , 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen (postzegel niet nodig!) aan: 

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, 3740 WG Bunschoten 
of bel: 0332982353 

bestel per emaif: info@edelcollecties.nl 

VOORDEELBON êS 

Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis (a.u.b. aankruisen): 

ü 2 Euro Finland met album Q Opruimingspartij postfris Q USA Vogel 

Collectie ü X insteekboeken ü l Collectie "1000 Postzegels Postfris" 

Q Titanic postzegelvel postfris 

Naam: hr/mw 

Adres: 

Postcode/plaats: 

Telefoonnummer: 

+ € 2,35 of € 3,95 als bijdrage in de porto en verpakkingskosten 

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

LJ via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a u b uw bank of giro rekeningnr Invullen) 

L J met de bijgesloten acceptgirokaart (+ 0,45 euro voor bankkosten) 

Bank/Gironummer I I l_ I J I I I L J 

Telefonisch bestellen: 
0332982353 

Postzegel Verzameling 
"1000 Postzegels Postfris" 

Nu van € 60, voor € 19,95 I 
Éénmalig... een hele grote en vooral schitterende verzameling van maar 
, . . ^ „ , ^ _ , „ ^ _ . ^ , .  . liefst 1000{!!) verschillende 

postzegels uit alle delen van 
de wereld I Alles luxe postfris! 
Voor beginnende én gevor

derde verzamelaars. 
Prachtige motiefzegels, bij

zondere uitgiften, herden

kingszegels, oude en klassie

ke zegels (soms meer dan 
100 jaar oud!). . . etc. etc. 
Voor vele avonden plezier: 
uitzoeken, sorteren, bekijken 
en genieten... Nu als kennis

making met "Postzegels van 
de Wereld" van € 60, voor 
slechts € 19,95. 

"Titanic" 
n u € 11,50 

Luxe postzegelvel ter her

innering aan het legenda

nsche Engelse passa

giersschip de Titanic in 
de hoogste postfrisse 
kwaliteit. Compleet met 
bewaarblad. 
Dit bijzondere postze

gelvel bestaat uit 6 ver

jSchillende postzegels en 
ilaat in de velrand op 
jspectaculaire wijze het 
grootste schip van zijn 
tijd zien. 

Prachtig uitgevoerd! 

EDEL COLLECTIES 
Tel. 0332982353 

webwinkel: www.edelcollecties.nl 

info@edelcoliecties.nl 

EDEL 
COLLECTfEä 

mailto:info@edelcollecties.nl
http://www.edelcollecties.nl
mailto:info@edelcoliecties.nl


RENE LALIQUE, 
EDELSMID, GLASKUNSTENAAR 

EN INDUSTRIEEL 
TEGEN HET LICHT GEHOUDEN 

Rene Jules Lalique, geboren op 6 april i860 m 
het plaatsje Ay, departement Marne, is een 
Franse edelsmid en glaskunstenaar, wiens 
werk tot de Art Nouveau en Art Deco wordt 
gerekend 
Twee jaar na zijn geboorte verhuist het gezin 
naar Parijs Hier groeit de jonge knaap op Op 
zestienjarige leeftijd gaat hi) m de leerbij de 
Parijse juwelier Louis Aucoc Daarna studeert 
hij tussen 1878 en 1880 aan het Sydenham 
Art College in Londen Na zijn terugkeer m 
Frankrijk werkt hij als ontwerper voor enkele 
juweliers en in 1882 begint hij voor zichzelf als 
ontwerper Hij maakt ontwerpen voor Aucoc 
maar ook voor een aantal andere bekende 
Parijse juweliers zoals Fouquet en Cartier 
In 1885 neemt hij een werkplaats over en be
gint hij zijn eigen juweliershuis Vanaf nu gaat 
hl) in zijn ontwerpen en de uitvoering daarvan 
zijn eigen weg (gebruik van innovatieve 
technieken en materialen zoals email, half
edelstenen en hoorn) die spoedig tot talloze 
opdrachten en zijn beroemdheid leidt 
Een jaar later trouwt Lalique met Marie-Louise 
Lambert Haar bruidsschat stelt hem m staat 
om zijn zaken uit te breiden en in 1898, als hij 
inmiddels voldoende verdiend heeft om de 
bruidsschat terug te betalen, scheidt hij van 
haar 
In 1890 ontmoet Lalique Augustine-Alice 
Ledru, dochter van de beeldhouwer Auguste 
Ledru Al voordat hij in 1902 met haar trouwt 
schenkt zij hem twee kinderen, Suzanne m 1892 
en Mare m 1900 In 1909 sterft zij helaas 
In 1897 wint Lalique de eerste prijs op de 
wereldtentoonstelling m Brussel en wordt 
onderscheiden met het Croix de Chevallier van 
het Legion D'Honneur 
Op 60 jarige leeftijd hertrouwt Lalique m 1920 
met Marie-Jeanne Anere Uit dit huwelijk wor-

JAN VOGEL, ZOETERMEER 

In mei 2011,90 jaar na de ingebruikneming van de fabriel< van Lalique 
In Wingen-sur-Moder (departement Bas-Rhin), is daar het gloednieuwe 

fAusée Lalique geopend voor het publiek. Dit museum is geheel 
gewijd aan het werk van René Lalique (afb 1). Een goede reden om deze 

kunstenaar eens filatelistisch tegen het licht te houden. In Doesburg 
kan Laliquemuseum in Nederland worden bezocht met een uitgebreide 

glaskunstcollectie. 

den in 1925 zoon Raymond en m 1927 dochter 
Rene geboren 
In 1900 viert Lalique successen op de wereld
tentoonstelling m Parijs en volgt zijn benoe
ming tot officier van het Legion D'Honneur 
(afb 2) 
En in 1905 opent Lalique zijn eerste winkel aan 
de Place Vendóme in Parijs, vlak bij de winkel 
van Franfois Coty voor wie hij etiketten en 
parfumflacons ontwerpt 
De expansie van het bedrijf Lalique zet zich m 
1908 voort wanneer een giasfabriek in Combs-
la-Ville (departement Seme-et-Marne) wordt 
gehuurd Lalique neemt vanaf dat moment de 
productie van zijn ontwerpen (zoals tafelstuk-
ken en parfumflacons) zelf ter hand Lalique 
die zijn kunstenaarschap uitstekend weet te 
combineren met zijn zakelijk inzicht is inmid
dels uitgegroeid tot geniale kunstenaar en 
slimme industrieel 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog betreft 
de productie in Combs-la-Ville m plaats van 
luxe artikelen benodigdheden voor hospitalen 
en apothekers In de wederopbouwperiode 
daarna is uitbreiding van de productieca
paciteit nodig en in 1921 gaat het bedrijf in 
Wingen-sur-Moder van start 
De Eerste Wereldoorlog betekende het einde 
van de Art Nouveau Daarna breekt een nieuwe 
kuststroming door, de Art Deco 
Op de Exposition International des Arts Deco-
ratifs et Industriels Modernes van 1925 m Parijs 
vestigt Lalique met zijn glazen paviljoen en 
de daarvoor geplaatste monumentale glazen 
fontein ook in deze nieuwe kunststroming 
(afb 3) zijn naam 

In de periode tussen de twee wereldoorlogen 
zijn het de parfumflacons (en vooral de stop
pen daarvan), de radiateurdoppen voor luxe 

auto's en het glaswerk in publieke ruimtes 
die in het veelomvattende werk van Lalique 
opvallen 
Op 5 mei t945 overlijdt Lalique op 85-jarige 
leeftijd 

Wingen-sur-Moder 
Wereldwijd zijn er wel 50 musea met werk van 
Lalique Maar in tegenstelling tot deze musea 
zoals bijvoorbeeld het Museu Calouste Gul-
benkian in Lissabon (afb 4) met een speciale 
afdeling voor Lalique's juwelen, komt in dit 
nieuwe museum het gehele oeuvre van deze 
kunstenaar m een permanente tentoonstelling 
aanbod Erwordt uitsluitend werk van Lalique 
getoond en is daarom het grootste mono-
grafische Laliquemuseum Maar ook dichter bij 
huis IS er een (bescheidener) Laliquemuseum 
m Doesburg (www musee-lalique nl) 

Na de Eerste Wereldoorlog besloot Lalique, 
die naast fabuleus ontwerper en juwelier ook 
steeds meer ondernemer werd om in Wingen-
sur-Moder (afb 5) in de noordelijke Vogezen 
een nieuwe giasfabriek te vestigen De keuze 
voor deze locatie werd bepaald door de aan
wezigheid van veel geschoolde glaswerkers en 
glasblazers in de wijde omgeving en de daar 
voorhanden zijnde eeuwenlange ervaring 
m het ambacht Nog steeds zijn hier diverse 
glasblazerijen en glaswerkplaatsen actief 
Dit geldt ook voor het vlakbij Wingen-sur-Mo-
der gelegen stadje Meisenthal, waar naast de 
glasblazerij het Musee du Verre et du Cristal is 
gevestigd (afb 6) In dit museum is eveneens 
enig werk van Lalique te bewonderen Maar 
meer nog valt er werk te zien van een van de 
grootste glasmakers en pioniers van de Art 
Nouveau, de oprichter van de Ecole de Nancy, 
Emile Galle (1846-1904) (afb 7,8,9) Emile 



Gallé had in de tweede helft van de 19e eeuw 
Meisenthal enkele jaren gekozen als produc
tieplaats voor veel van zijn ontwerpen. 

Omdat in WingensurModer een belangrijke 
fabriek van het bedrijf Lalique is gevestigd en 
vanwege het historische belang van de glas
industrie in de streek is de keuze van Wmgen
surModer als vestigingsplaats voor het AAuseé 
Lalique voor de hand liggend. 

Art Nouveau 
Lalique haalde zijn inspiratie, zoals de meeste 
Art Nouveau kunstenaars uit de planten en 
dierenwereld die hij in zijn jeugd volop in zijn 
geboortestreek, waar hij dikwijls uit logeren 
ging, beleefde. Hij gebruikte daarbij innova
tieve technieken en materialen zoals email, 
hoorn en halfedelstenen (afb. 10) Corsage 
jasmin, (18991901). 
In 1894 begon hij onder zijn eigen naam te 
exposeren, onder meer m de Salon des artistes 
francais van 1897 en 1898. De grote glaskun
stenaar Émile Gallé "ontdekte" Lalique tijdens 
zo'n expositie en stak zijn bewondering bij die 
gelegenheid met onder stoelen of banken. 

Veel van zijn juwelen in de Art Nouveau peri
ode maakte Lalique m opdracht. 
Zo ontwierp hij tussen 1891 en 1894 voor de in 
die tijd wereldberoemde actrice Sarah Bern
hardt (van wie de moeder een Nederlandse 
was) de toneeljuwelen (afb. 11,12). 

Haast onvermijdelijk kruiste zijn pad dat van 
de Tsjechoslowaakse kunstenaar Alfons Mucha 
(afb. 13). Deze ontwierp namelijk de decors en 
affiches voor de vele vertolkingen die Sarah 
Bernhardt in het Theatre de la Renaissance 
opvoerde (afb. 14). 

Er was nog een relatie tussen beide kunste
naars. Lalique ontwierp ook sieraden voor de 
juwelier Fouquet, terwijl Mucha in 1902 het 
interieur voor Fouquets nieuwe winkel in de 
Rue Royale in Parijs ontwierp. 
Een in dit verband ook nog te noemen belang
rijke afnemer van Lalique is Samuel Bing. La
lique ontwierp voor hem innovatieve juwelen 
die Bing in zijn nieuwe winkel, Maison de L'Art 
Nouveau uitstalde. Deze winkel werd later de 
naamgever van de gelijknamige kunststro
ming van rond 1900. 

Afb. 15 toont een juweel van Lalique uit 1902. 
Het is een zogenaamd borststuk of in het 
Frans een devantdecorsage. Het is een grote 
broche van 9 bij 19 cm. In de pauw zijn goud, 
email, opalen en diamanten verwerkt. 
Om het enigszins draagbaar te maken schar
niert het op twee punten hetgeen op de over 
twee zegels doorlopende afbeelding echter 
niet zichtbaar is. 
De kritiek op dit soort juwelen was dat ze 
vaak ondraagbaar en kwetsbaar waren. In dit 
geval maakte dat niet veel uit omdat het nooit 
gedragen is. 
Calouste Gulbenkian (afb. 16), een van de 
belangrijkste opdrachtgevers en in die tijd 
tevens mecenas van Lalique, kocht het in 1902 
direct van de kunstenaar om het vervolgens in 
een vitrine ten toon te stellen. Vrijwel de hele 
collectie Laliquejuwelen (circa 150 stuks), 
die uitgestald is in een speciale afdeling in 
het Museu Calouste Gulbenkian in Lissabon, 
is op vergelijkbare wijze in zijn bezit geko
men. Dit juweel is een van de belangrijkste 
Art Nouveau juwelen geworden. De ook door 
Lalique ontworpen hanger Femme libellule 
ailes ouvertes (rond 1898) doet daar overigens 
niet veel voor onder (afb. 17). 
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Aan het eind van de 19e eeuw zag Lal ique al in 
dat een luxe product als parfum ook een geraf
fineerde en luxe verpakking nodig had in de 
vorm van een mooie fles. Na de ingebruikname 
van de glasfabriek in Combs-la-Ville perfec
tioneerde hij de mechanische techniek voor 
de productie van parfumflesjes zonder dat dit 
ten koste ging van de kwaliteit. En daarmee 
veranderde hij de parfumfles als alledaags 
voorwerp in een kunstobject. De parfumflacon 
Leurs ames (1914) voor de firma D'Orsay (afb. 
18) is daarvan een mooi voorbeeld. 
Hij begreep dat massaproductie van glas de 
toekomst was en registreerde diverse patenten 
om zijn vindingen tegen plagiaat en vervalsers 
te beschermen. Behalve voor Francois Coty, 
voor wie hij honderden flessen ontwierp deed 
hij dat ook voor talloze andere parfumprodu
centen. 

Art Deco 
De Eerste Wereldoorlog vormt een duidelijke 
scheiding tussen de Art Nouveau en de Art 
Deco. Dit geldt echter in mindere mate voor 
het werk van de kunstenaar Lalique, bij wie 
tussen beide kunststromingen een meer gelei
delijke overgang waarneembaar is. Ook in zijn 
interpretatie van de Art Deco is veel van zijn 
werk gebaseerd op de natuur, zoals de Vase 
Serpent uit 1924 (afb. 19). 

De Art Deco-stijl (afb. 20,21) is in feite een ver
zameling van nieuwe stijlen, waarbij de vorm
geving veel strakker en soberder is dan die 
van de overdadige en organische ornamentiek 
van de Art Nouveau. In de Art Deco bestaat een 
voorkeur voor geometrische vormen zoals de 
Vase Languedoc Ambre uit 1929 (afb. 21) laat 
zien. Nieuwe materialen als nikkel, chroom en 
celluloid werden hierbij veelvuldig gebruikt. 
Maar Lalique hield het uiteraard bij glas. 

Lalique experimenteerde in toenemende mate 
met glas, zowel voor zijn juwelen als voor zijn 
unieke glasobjecten. Voor het eind van zijn 
carrière heeft hij als glasmaker een ongeloof
lijke reeks van meer dan 1500 glazen modellen 
ontworpen als asbakken, klokken, presse-pa-
piers, radiateurmascottes voor automobielen, 
vazen, decanteerkannen, kannen, glasservie
zen, schalen, lampen, hangers, halskettingen, 
decoratieve objecten als standbeelden en 
plaquettes, architecturale objecten als glazen 
panelen, fonteinen en deuren, parfumflesjes, 
menuhouders, inktpotten, spiegels, lijsten en 
een verbluffende variëteit aan decoratief en 
functioneel tafelgoed. 

René Lalique's 'bouchons de radiateur' ofwel 
radiateurdoppen of -mascottes zijn tot van
daag de dag legendarisch en de zeldzaamste 
exemplaren kosten werkelijk een vermogen. 
In 1925 maakte hij zijn eerste ontwerp voor 
een radiateurdop, voor de Citroen 5 CV. In 
de volgende vijf jaar zou hij nog 27 modellen 
ontwerpen voor bedrijven als Bentley, Bugatti, 
Delage, Hispano-Suisza, Rolls Royce en Voisin. 
Grande Libellule uit 1928 (Afb. 22) is hiervan 
een mooi voorbeeld. 
Het juist een jaar eerder dan het Musée Lalique 
geopende Louwman Museum Den Haag aan 
de Leidsestraatweg in Den Haag is in bezit van 
meerdere Lalique radiateurmascottes. Deze 
staan opgesteld in een vitrine in dit werkelijk 
schitterende automobielmuseum. Zover bij 
het museum bekend zijn die mascottes niet 
bestemd voor een bepaald automerk, maar 
kunnen op meerdere auto's gemonteerd wor
den. Alle mascottes (afb. 23) zijn van Lalique, 
met uitzondering van de twee rechtsonder, die 
zijn van Red Ashley. 



Architecturaal werk 
In de binnenhuisarchitectuur heeft Lalique ook 
zijn sporen verdiend. Menige publieke ruimte 
werd door hem ingericht. 
In 1902 ontwierp hij al veel van de ornamenten 
in zijn eigen woning in Parijs. Vooral de glazen 
paneeldeuren waarvan het patroon in de om
ringende muur doorloopt zijn bekend. 
Zoals al eerder gemeld was hij betrokken bij de 
inrichting van diverse paviljoens op tentoon
stellingen en van winkels. En de spectaculaire 
ontwikkeling van het trein- en scheepvaartver
keer vroeg in de 20e eeuw speelde Lalique in 
de kaart. 

In 1921 was Lalique voor het eerst betrokken bij 
de inrichting van een Franse oceaanstomer, te 
weten het s.s. Paris. Later kreeg hij de opdrach
ten voor de inrichting van het interieur van 
het s.S. De Grasse (1924), het s.s. Tie-de-France 
(1926) (afb. 24) en het s.s. Normandie (1935) 
(afb. 25). Met name van de laatste drie was de 
inrichting in de Art Deco-stijl. 

De Maidentrip van de Normandie vond plaats 
op 29 mei 1935. Het schip voer voornamelijk 
tussen Le Havre en de haven van New York. Bij 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 
1939 lag de Normandie in de haven van New 
York. Besloten werd geen risico te nemen met 
dit bijzonder fraaie schip; het werd tijdelijk uit 
de vaart gehaald. Na de val van Frankrijk m 
1940 confisqueerde de Amerikaanse overheid 
het schip, dat vervolgens werd omgebouwd 
tot een troepentransportschip. Tijdens de 
ombouw in 1942 raakte het schip in brand 
door vonken van een snijbrander. Het schip 
kapseisde en zonk aan de New York Passenger 
Ship Terminal. Het schip werd geborgen maar 
het bleek te duur om het te renoveren en in 
oktober 1946 werd het dan ook gesloopt. 

Lalique kreeg In 1927 van de Compagnie des 
Wagons-Lits de opdracht voor de inrichting 
van de restauratierijtuigen van de legenda
rische en mythische Orient-Express. Vooral 
de glazen panelen die hij daarbij toepaste 
spreken tot de verbeelding. Op het Oosten
rijkse vel (afb. 26) zien we de mogelijke routes 
met als belangrijkste traject dat tussen Parijs 
en Istanbul via Wenen en Boedapest. Op de 
postzegel in het vel van de Comoren (afb. 27) 
is ondermeer Lalique afgebeeld en het Hon
gaarse Parlementsgebouw in Boedapest. 

Hoewel hij enkele zeer belangrijke opdrach
ten in religieuze kunst heeft uitgevoerd is dit 
een van de minst bekende aspecten van het 
architecturale oeuvre van Lalique. Zijn eerste 
opdracht op dit gebied (1926) betrof het ont
werpen en produceren van ramen en enkele 
liturgische voorwerpen voor de Sainte-Nicaise 
kerk in Reims. 
Zijn misschien wel belangrijkste werk op dit 
terrein betreft het glazen interieur van de St. 
Matthew's Church in Millbrook op lersey (The 
Glass Church) (afb. 28). In de kerk bevinden 
zich onder andere een glazen doopvont en een 
altaarstuk van vier enorme glazen engelen 
(afb. 29). Lampen, ramen, deurpanelen, schei
dingswanden en zelfs de plafondbalken zijn 
van zeer decoratief glas gemaakt. 

Het bedrijf Lalique vandaag 
Met de opkomst van de economie kort na de 
Eerste Wereldoorlog groeide het bedrijf van 
Lalique enorm. Op het hoogtepunt werkten 
er meer dan 600 werknemers in de fabriek 
van Lalique in Wingen-sur-Moder. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog lag de productie stil. 
Maar vanaf 1945 bracht zoon Mare Lalique de 



productie in WIngen-sur-Moder 
weer op gang. Onder zijn leiding is 
de productie van glazen voorwer
pen geheel omgezet in kristallen 
voorwerpen. Vandaag de dag 
wordt het Lalique-kristal nog 
steeds in de fabriek in WIngen-
sur-Moder geproduceerd. Het 
bedrijf kreeg ook een andere 
naam, Cristal Lalique. Na de dood 
van Mare in 1977 nam zijn dochter 
Marie Claude Lalique het roer over. 
In 1994 werd het bedrijf verkocht 
aan de Franse firma Pochet. Mo
menteel is het bedrijf Lalique (afb. 
30) m handen van het Zwitsers 
bedrijf Art & Fragrance. 

Dit bedrijf heeft tientallen luxe 
Lalique-winkels, verspreid over 
bijna alle continenten met als 
zwaartepunten Europa en Noord-
Amerlka. Afb. 31 toont de winkel 
in Straatsburg in de Rue du Dome 
vlakbij de kathedraal de Notre 
Dame. 

In de winkels van Lalique is nog 
steeds de in 1927 ontworpen kris
tallen Vase Bacchantes (afb. 32) 
te koop. Van deze vaas worden 
tegenwoordig zo'n 1800 stuks per 
jaar geproduceerd. Een tijdloos 
ontwerp, zo kan je wel stellen. 

Tot slot 
Lalique stierf op 5 mei 1945 in zijn 
huis met de beroemde glaspaneel 
deuren aan de Cours la Reine nr. 
40 in Parijs. Kort voor zijn dood 
kreeg hij het nieuws dat zijn 
fabriek in Wingen-sur-Moder 
door de geallieerde troepen 
was bevrijd en gered en dat alle 
waardevolle mallen intact waren 
gebleven. 
Hij ligt begraven op de begraaf
plaats Père Lachaise in Pari)s. In 
de grafsteen is een door hemzelf 
ontworpen glazen crucifix aange
bracht. Lalique's tweede vrouw, 
Augustine-Alice die in 1909 stierf 
en zijn zoon Mare Lalique liggen 
in het zelfde graf. 
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BOEKEI PLANK 

EEN POSTHISTORISCHE AANWINST 

Aan de imposante reeks 
Posthistorische Studies van 
Po&Po (de Nederlandse 
Vereniging van Poststul<-
l<en- en Poststempel ver
zamelaars) is een nieuwe 
publicatie toegevoegd. 
Kees de Baar schreef 'De 
brievenposterij in het 
Markiezaat van Bergen op 
Zoom'. Het is een degelijk 
stuk speurwerk geworden, 
zeer de moeite waard voor 
verzamelaars van voorfila-
telistische brieven en voor 
iedereen die geïnteres
seerd is in oude postroutes 
naar en door 'de Nederlan
den', in bodes, postmees
ters en postkantoren. Het 
boek heeft niet alleen 
diepgang, maar is ook zeer 
leesbaar geschreven. 
Bergen op Zoom staat cen
traal, maar De Baar haalt 
er heel wat extra informa
tie bij om de plaats van 
deze stad in het netwerk 
van (inter)nationale post
verbindingen te duiden. 
Uiteraard besteedt hij ook 
aandacht aan de niet-
postale geschiedenis van 
deze stad. 

in Bergen op Zoom, waar 
de internationale handel 
op basis van 'stalen' en 
'monsters' zaken deed. 
De stad lag gunstig ten 
opzichte van een aantal 
belangrijke steden en 
handelsroutes. Ondanks 
die gunstige ligging is het 
economische en pos
tale belang van Bergen 
op Zoom niet heel groot 
geweest. Zelfs in de eigen 
regio werd de stad soms 
overvleugeld door kleinere 
plaatsen. In zijn studie 
gaat De Baar onder meer 
op zoek naar verklaringen 
hiervoor. 

Meer dan de regio 
In de nationale geschiede
nis heeft Bergen op Zoom 
enkele keren een opval
lende rol gespeeld. Het 
was een vestingstad met 
uitstraling, die eigenlijk 
als onneembaar werd ge
zien. Maar nadat in 1745 de 
Franse legers de Zuidelijke 
Nederlanden binnenge
vallen waren, werd de stad 
- in 1747 - drie maanden 
lang belegerd en uiteinde

soldaten en als wraak voor 
het hardnekkige verzet. 
Zwarte bladzijden in de 
geschiedenis, die wel een 
aantal mooie poststukken 
opgeleverd hebben. 
Verzamelaars van posthis
torische stukken beperken 
zich - vaak noodgedwon
gen - tot een bepaalde 
regio, een bepaald tijdvak 
of zelfs tot een bepaald 
stempeltype. De geschie
denis van de posterij in het 
Markiezaat van Bergen op 
Zoom lijkt voor velen van 
hen weinig raakvlakken 
te hebben, maar doordat 
De Baar die geschiedenis 
een plaats geeft in een 
groter postaal geheel, 
valt er voor iedereen die 
belangstelling heeft voor 
onze oudste postgeschie-
denis, veel te halen. De 
vele brieven (het boek telt 
meer dan 80 illustraties!) 
die afgebeeld en toege
licht worden, ondersteu
nen niet alleen de tekst, 
maar bieden ook leerzaam 
studie- en puzzelmateri
aal voor beginnende en 
gevorderde verzamelaars. 
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Vanouds was Bergen op 
Zoom een marktstad, 
gelegen aan de Schelde, 
ten noorden van de toon
aangevende handelsstad 
Antwerpen. Er waren twee 
belangrijke jaarmarkten 

lijk ingenomen, geplun
derd en grotendeels ver
woest. Veel burgers waren 
hiervan het slachtoffer. 
De Franse bevelhebbers 
stonden deze plundering 
toe als beloning voor hun 

De Baar toont onder meer 
twee spectaculaire brieven 
uit 1764 met een uiterst 
zeldzame portnotatie, die 
zelfs met de adviezen van 
andere posthistorici nog 
niet helemaal ontrafeld 

De brievenposterij 
in het Mariciezaat van 
Bergen op Zoom 
Kees de Baar 

Uitgave van d« Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelvefzamelaars 

konden worden. Een 
van die brieven is hierbij 
afgebeeld. 

Schatgraven 
Archiefonderzoek is een 
vorm van schatgraven, 
schrijft De Baar in zijn 
voorwoord, ledere map of 
doos die je opent, bevat 
een verhaal. ')e vermoedt 
onbekende zeldzaamhe-
den te vinden, maar zeker 
weten doe je het nooit. 
Bovendien kom je op 
ongedachte plaatsen ont
brekende stukjes van die 
postale legpuzzel tegen.' 
De meeste puzzels waar
aan een stukje ontbreekt, 
zijn frustrerend. Bij post-
historische puzzels gaat 
dat eigenlijk niet op. Daar 
zijn die ontbrekende stuk
jes zelfs een uitdaging. 
Nieuw onderzoek brengt 
antwoorden, maar roept 
ook altijd weer nieuwe 
vragen op. 
Een flinke lijst met archief-
verwijzingen verraadt 
dat Kees de Baar heel 
wat dozen en mappen 
doorzocht heeft om tot 
deze publicatie te komen. 
Een literatuurlijst, een 
overzicht van geraad
pleegde archieven, een 
verklarende woordenlijst 

en zestien bijlagen maken 
de studie af. Misschien had 
een afsluitend hoofdstuk 
dit onderzoek nog mooier 
kunnen afronden, maar 
door de gedetailleerde 
inhoudsopgave zal iedere 
geïnteresseerde er zijn 
weg in kunnen vinden. 

lohn Dehé 

Kees de Baar, De brieven
posterij in het Markiezaat 
van Bergen op Zoom. 
Posthistorische Studie 
27, een uitgave van de 
Po&Po. Te bestellen via de 
website van de vereniging, 
voor €)6 + verzendkosten. 
(www.po-en-po.nl) 

Afbeelding 79 
Brussel, 20-2-1781. naar Bergen 
op Zoom. Herkomststempel 
BRUXELLES. Portaandulding 
'franco'en stempel Port Payé 
(PP.). Diagonaal met rood krijt 
als aanduiding voor de franco-
verzending, bovendien portnota
tie o- o. Boven de naam Bergen 
op Zoom staat een postmeester
notatie, waarvan de betekenis 
nog onduidelijk is. Deze notatie 
is alleen bekend op franco 
verzonden brieven. Vermoedelijk 
betekende het dat de vooruitbe
taalde brief zonder kosten kon 
»/orden afgegeven of besteld. 

(RHCBoZ) 
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AUTOAAAAT 
Vi 

Samenstelling: 
DR. Pieter Houdewmd, 
Emaih p.houdewind@telfort.nl 

Nu het hoofdstuk Automaatstroken Nederland is 
afgesloten, richten we onze aandacht naar het 
buitenland waar nog wel automaatstroken worden 
uitgegeven. België is gestart met nieuwe automaten 
als opvolger van de Amielautomaten. In Frankrijk 
verschijnen regelmatig fraaie nieuwe automaat
stroken ter gelegenheid van postzegeltentoonstel
lingen en andere filatelistische activiteiten. In Groot 
Brittannië en Ierland kiest men nadrukkelijk voor 
automaatstroken als opvolgers van permanente 
postzegels met fraaie afbeeldingen van vogels en 
andere dieren. 

POSTEX 2011 in Stuttgart 
Op 272829 september 
2011 vond in het Duitse 
Stuttgart de jaarlijkse 
POSTEX plaats. Diverse 
fabrikanten toonden hun 
postale producten: 
stempel, sorteermachi
nes, postvoertuigen, 
automaten en ook de zorg 
voor de werknemer: 
stoejmassages! 

Het aantal ASautomaten 
was duidelijk minder dan 
andere jaren. De Deense 
firma aCon was aanwezig 
met een loketprinter, die 
afdrukken op wit papier 
leverde, (afb. 1) 
Bij de IER stand kon tegen 
geldinworp uit de 
lERautomaat blanco 
zegels met bedrukking 
verkregen worden b.v. *** 
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€ 0,60 Lettre prioritaire 
(afb. 2). 
Op de WincorNixdorf 
stand was een Franse 
automaat geplaatst 
voorzien van blanco zegels 
met een afwijkende 
bedrukking van de IER en 
CrouzetLisaautomaten 
(afb. 3). 
De Koreaanse Post was 
wederom aanwezig met 
kleine miniPass automaat 
(afb. 4). 
Bij de Escher groep 
stonden Kiosk automaten, 
die ook op het eiland Man 
in bedrijf zijn; daar kon je 
"Sample Kiosk" automaat
stroken verkrijgen op 
gewaarmerkt Post Office 
Isle of Man papier, (afb. 5) 
Op de DYMOstand waren 
labelprinters opgesteld 
die geleverd worden aan 
diverse postadministraties 

o.m. TNTpost en USPost 
(afb. 6). 

Aland 
Op 1 februari 2011 is de 
derde en laatste auto
maatstrook in de serie 
bakens en boeien 
verschenen in de waarden 
€ 00.7500.8000.85
00.90. (afb. 7). 
Op 1 februari 2012 
verscheen de eerste 
automaatstrook van de 
nieuwe serie" houten 
eenden". 

Australië 
In de serie koala's en 
kangoeroes uit Monarch
automaten zijn de 
afgelopen tijd de volgende 
speciale CPSuitgiften 
verschenen: 
23102010 Salisbury 2010 
18012011 TDU Adel 2011 

08102011 Congress 2011 
29112011 Salisbury 2011 
(afb. 8) 

België 
De oude Amielautomaten 
met rode bedrukking in 
vier waarden: binnenland
se brief 1 en 2., Europa 1 en 
World 1 zijn vervangen 
door Belgische 
E.S.E.automaten en 
Deense aConautomaten 
met zwarte bedrukking. 
Deze automaatstroken 
onderscheiden zich door 
letter en cijfertype. 
De E.S.E.automaat van 
Electronic System 
Engineering uit Affligem 
werd voor het eerst 
geplaatst in 3990 Peer op 
2 april 2011 ter gelegenheid 
van de bijeenkomst van de 
postzegelkring De Toren 
(De foor/La Foire). De 
automaatstroken komen 
niet één voor één uit de 
automaat, maar samen
hangend uit de twee 
printers met zwarte 
bedrukking. De tarieven 
zijn '1'of'2'binnenlands 
tarief, Europa '1' of World 
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'i'. De automaat wordt 
bediend door touch screen 
in vier talen NeFaDuEn 
en accepteert munten van 
tO2050C, 
€i, €2 en biljetten van 
€5 en €10. 
Twee aConautomaten 
werden op 10 mei 2011 
geplaatst in het postkan
toor De Brouckere in 
Brussel. De automaten zijn 
voorzien van twee 
verschillende voordruk
ken: de roze anemoonvis 
voor België en de gele 
koraalvlinder naar een 
ontwerp van Kris Maes met 
A prior luchtpostvignet 
voor buitenlandse post 
met rond het cijfer sterren 
voor Europa en een 
wereldbol voor de rest van 
de wereld. Voorde 
binnenlandse post komen 
de cijfers 1,2,3,5 en 7 voor; 
bij Europa de cijfers 1,3,6, 
10 en 20 en voor de Wereld 
1,3,6,14 en 28. Er waren 
twee verschillende 
cijfertypen Arial: 1 en 
Lucida: 1. Het cijfertype 
Arial was slechts enkele 
dagen in gebruik. 

Eveneens op to mei 2011 
werd in Antwerpen een 
aConautomaat geplaatst. 
Deze automaatstroken zijn 
bedoeld als permanente 
uitgifte, (afb. 9,10) 

De afgelopen periode zijn 
de volgende speciale 
automaatstroken 
verschenen in België: Op 
28 augustus 2010 in 
6762SaintMard met 
afbeelding van een oude 
Postautobus in de serie 
"Postvoertuigen vroeger 
en nu" uit Amielautomaat 
met rode bedrukking en 
het oude postlogo. (afb. 11) 
Op 16 oktober 2010 m het 
postkantoor 1310 La Huipe 
ter herdenking van de 
Belgische schilder Folon uit 
Amielautomaat "De 
magie van Folon" met rode 
bedrukking en oude 
postlogo. (afb. 12) 
Tijdens de postzegelmani
festatie in 4031 Angleur 
werd op 12 februari 2011 de 
laatste keer de Amiel
automaat gebruikt met 
afbeelding van een 
VIsadelaar (naar ontwerp 

van A.Buzin) met nieuw 
bpost logo en waardebe
drukking in rood. (afb. 13) 

Uit de nieuwe Belgische 
E.S.E. automaat zijn de 
volgende speciale uitgiften 
verschenen: 
2 april 2011 in 3990 Peer ter 
gelegenheid van De foor / 
La Foire (afb. 14,15) 
14 mei 2011 in 2030 
Antwerpen ter gelegenheid 
van Feest van de postzegel. 
25 juni 2011 in 6000 
Charleroi ter gelegenheid 
van Toulouse Lautrec 
tentoonstelling 
29 oktober 2011 in 5300 
Andenne ter gelegenheid 
van Europaliabrasil 
14 januari 2012 in 1700 
Tongeren t.g.v. Maya 
kalender 

Costa Rica 
In 2010 zijn twee auto
maatstroken uit Epelsa
machines verschenen met 
afbeeldingen van vissen en 
een schildpad, (afb. 16,17) 

jaarlijkse postzegelten
toonstelling in Roskilde 
verscheen op 511 2010 
een speciale aConauto
maatstrook met de 
afbeelding van een 
Vikingschip. De serie 
bestond uit de waarden 
DKK 5,005,508,509,50. 
(afb. 18) 
Op 10 september 2011 
verschenen de nieuwe 
permanente automaat
stroken met afbeeldingen 
van eenden (kuifeend
wilde eend  bergeend) in 
de waarden 6,008,oo
it,0013,00 DKK. 
Eveneens op 10 september 
20it verscheen een 
speciale automaatstrook 
"Hofi 2011" ter gelegen
heid van de postzegelten
toonstelling Horens 
Filatelie met afbeelding 
van een beeldje van 
Michael Kvium. 

FaT Oer 
Op 20 september 20to 
verschenen permanente 
automaatstroken met het 
thema "Nationale sport: 
Roeien"; deze automaat
stroken verschenen uit 
aConloketprintersen uit 
aCon Kioskautomaten in 
de waarden 6,008,00
10,0012,00 DKK. Het 
onderscheid tussen deze 
automaatstroken is: aCon 
loketprinter (38 stuks + 
filateiistische dienst) kleine 
cijfers en letters onder 
waarde (1,4 cm lang) en de 
aCon Kiosk automaat (4 
automaten) grote cijfers 
en letters onderwaarde 
(i,6cmlang). (afb. 19) 
Op 28 september 2011 
verschenen de nieuwe 
permanente automaat
stroken met kinderrijmen 
(vier verschillende 
motieven) in de waarden 

BELGIË  BELGIQUE ■ BELGIEN 
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AUTOMAAT STROKEN 

DKK 6,50-8,50-10,50-13 50 
Deze stroken zi)n wederom 
verkrijgbaar uit de aCon-
loketprmters en jilatelisti-
sche dienst en uit de 

aCon-Kiosk-automaat 
(afb 2o) 

Frankrijk 
Een schematisch overzicht 

van de diverse speciale 
automaatstroken die de 
afgelopen periode 
verschenen zijn in 
Frankrijk 

Datum Automaat Plaats 

Serie bestaat uit de waarden € 0,53-0 58-
18-09-2010 
21-10-2010 

04-11-2010 
08-04-2011 
08-04-2011 
14-05-2011 

01-06-2011 
10-06-2011 

IER 
IER 

LISA 
IER 
IER 
IER 

IER 
LISA 

Ploemeur 
Parijs 

Parijs 
Angers 
Tregune 
Montlouis 

Parijs 
Metz 

Op 1 juli 2011 nieuwe tarieven € 0,55-0,60 
17-09-2011 
20-10-2011 

22-10-2011 

03-11-2011 
03-11-2011 

IER 
IER 

IER 

LISA 
IER 

Aix-en-Provence 
Parijs 

Cognac 

Parijs 
Parijs 

Ter gelegenheid van 

0,75-0 87 
Un siècle de marins du ciel (afb 21) 
Postmuseum vliegtuig 
Breguet XIV (afb 22) 
64e Herfstsalon Paris 2010 (afb 23) 
Voorjaarstentoonstellmg20ii (afb 24) 
59e Assemblee Generale Philaposte (afb 25) 
Championat Interregionale Philatelique 
(afb 26) 
Postmuseum Nils-Udo Nature (afb 27) 
100 jaar postkantoor Metz (afb 28) 

-0,77-0,89 
Journees Europeennes du Patrimone 
Postmuseum Plattelandspostbode per fiets 
(afb 29) 
66e Congres du Groupement Philatelique 
C/O-(afb 30) 
65e Herfstsalon Paris 2011 (afb 31) 
65e Herfstsalon Paris 2011 (afb 32) 

Sinds 23 maart 2011 
worden m het postkantoor 
Paris-Sentiers lER-automa-
ten van de 2e generatie 
uitgeprobeerd met 
afwijkende bedrukking 
(afb 33) 
Vanaf 25 maart 2011 
worden m het postkantoor 
Nantes-Eraudiere 

Wincor-Nixdorf automaten 
getest met afwijkende 
bedrukking (afb 39) 
Op 1 oktober 2011 werd een 
nieuwe verzendmgsvorm 
"Lettre Verte' (milieu
vriendelijke brief), ter 
vervanging van de Lettre 
Eco, later Ecopli, inge
voerd de brief wordt 

binnen twee dagen 
bezorgd (per fiets') Naar 
aanleiding van deze 
Lettre Vert' verscheen op 

30 september 2011 een 
speciale automaatstrook 
voor IER- Crouzet-
Wmcor-Nixdorf- en 
Nabucco-automaten (afb 
34. 35. 36. 37) 



POKO'S 
IN V/z EN 3 CENT LEBEAU 

IN OFFSET EN RASTERDIEPDRUK 
JAN L. VERHOEVEN, ZWAANSHOEK 

"Poko's zijn postzegels 
de met de POko KOntrol 

postzegelplakmachlne op 
poststukken zijn geplakt. 
Deze machine is in 1909 in 

Duitsland ontwikkeld en in 8 
landen gebruikt. 

In Nederland hebben een kleine 
100 bedrijven tussen 1911 en 1944 

hiervan gebruik gemaakt. j 
De meeste zegels werden van I 
een firmaperforatie voorzien. 

Deze Poko perforatie wordt ook 
Poko genoemd". 

Van verschillende leden van de 
Perfmclub Nederland en andere 
gebruikers van mijn catalogus 
kreeg ik het verzoek dit eens 
nader toe te lichten en aan te 
geven waaraan je deze zegels 
kunt herkennen. Dat wil hierna 
graag doen. 
Daarbij merk ik op dat de Poko 

De door Chris Lebeau ontworpen Vliegende Duif 
zegels van 1V2 cent grijs en 3 cent geelgroen zijn zowel 

in offset- als in rasterdiepdruk verschenen. Ze zijn 
beide ook in Poko machines gebruikt en als zodanig 
in mijn Catalogus van de perfins van Nederlanden OR 

opgenomen onder de NVPH catalogus nummers 172B en 
175B voor de in offset gedrukte zegels. Deze zegels in 

rasterdiepdruk heb ik gecodeerd onder lyzBr en i75Br). 

zegels steeds "staand" worden 
getoond, omdat ze alle van z.g. 
lengte rollen afkomstig zijn en 
daarom steeds in de lengte uit de 
Poko machine komen. Op post
stukken worden ze daarom altijd 
staand geplakt. 
Dus de "liggende" cijferzegels 
steeds een kwart slag gedraaid. 

De Poko machine kan geen zegel
beeld herkennen, maar perfo
reert en plakt alsof het staande 
zegels zijn met het zegelbeeld 
rechtop. 

172B 175B 
(Afb. 1) Offset (links) en rasterdiepdruk (rechts) 

1936. Rotatiedruk, rollen van 1000 zegels, djfcr-
type 1924. Kamtanding 1 2 ^ « 13M. 

102 tyi cent, zwartgrijs 0.02 
103 3^ ,, donkergroea 0.04 

Kamtanding 133^ : 12>^, Koninginnctypc 1924» 
104 5 cent, groen 0.05 0.02 
106 6 „ roodbruin 5.— 0.75 
107 12H tt lichtblauw 0.20 0.15 

Deae eegels vortoonen geringe afwijking ran kleur 
en formaat t.o.v. de gewone postzegels 274, 176A» 
178A. 179A en 186A. Rolzegel 103 Is aanmerkelijk 
kleiner dan postzegel 176A. BU alle rolzegels 103-
100 is de' afstand tusschen leder 20e en Iste zegel 
wat grootér dan normaal. 
Zie rerder: ,J3e PhUatelUt" 1939. nr 170. 

^^3SïS3ï:ïtïï5e^:=a5?a^SS«3itfS^s^«:3i^-^5=*'i«^ 
Olß. 2) NVPH Speciaal Catalogus mo 

Onderscheid offset en raster
diepdruk 
De i'Ä cent grijs In offset heeft een 
vlakke egale ondergrond. Deze 
ondergrond is bij rasterdiep
druk samengesteld uit puntjes. 
Deze puntjes zijn het duldelijks 
te zien aan de korte zijden van 
de zegels door het aanzetten en 
weer opheffen van de cilinder, 
dat gebeurd in de lengte richting 
van de zegels. Bij het gebruik van 
een vergrootglas (lox) zijn ze zeer 
duidelijk herkenbaar. De kleur van 
de offsetdruk is Iets lichter grijs 
dan de kleur bij de rasterdiepdruk, 
die meer zwartgrijs is. 
Het onderscheid bij de 3 cent 
zegels is nog eenvoudiger vast te 
stellen. Het zegelbeeld is bij de 
offset zegels zaVz mm hoog en bij 
de rasterdiepdruk zegels 22 mm. 

(Afb. 3) NWH speciaal 
Catalogus 2007. 
'In de jaren 1946-1947"... 

Cn catalogus nummering 
met een x 
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Rasterdiepdruk 
In 1941 zi|n de volgende 
druk uitgegeven 

170Bb 1 et karmijn 
172Bb 1 / et donkergrijs 
173Bb 2 et roodoranje 
174Bb 2/ et lichtgroen 
175Bb 3 et geelgroen 
176Bb 4 et blauw 

waarden in rasterdiep

1 — 0 30 
0 50 0 30 
5— 0 50 
4 — 0 50 
1 — 0 50 

10— 3 — 

Offset Rasterdiepdruk 

"In 1941 zijn de volgende" Cn catalogus nummering Bh 

Rasterdiepdruk 

NEDE 

icent 
i'/2 cent 

2 cent 
2V2 cent 

3 cent 
4 cent 

21101941 
2305194' 
27101941 
7101941 

8041946 
19101945 

Offset 

NEOERIÜND 1 
■P w 

duif Offset 

duif Rasterdiepdruk 

Het versctiil tussen zegels in Offsetdruk en Rasterdiep
druk IS het gemakkelijkst aan de bovenzijde van de zegels [ 
te zien Rasterdiepdruk is een druktechniek met puntjes | 
(raster) Aan de bovenkant zijn deze puntjes bij vergroting | 
herkenbaar Offset druk is meer een vlakke egale druk 

(Afb s) NVPH Speciaal Catalogus 2010 
Met andere plaatjes Rasterdiepdruk groter dan offset 

NEDE 
duif Rasterdiepdruk 
■" ■" (Afb S) NVPH Speciaal Catalogus 2012 

Weer andere plaatjes nu m kleur 
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(Afb 7) Raster
diepdruk zegels uit 
1937 en 1938 Met 
Poko perforatie EL 

Uiteraard zijn de puntjes bij de 3 
cent zegels ook zichtbaar 

Stiefkinderlijke behandeling in 
de filatelistische literatuur 
In de filatelistische literatuur 
zijn deze zegels nogal slordig en 
gedeeltelijk onjuist vermeld De 
eerste meldingen van de raster
diepdruk zegels, gedrukt aan 
de rol en toen nog rotatiedruk') 
genoemd zijn te vinden in "De 
Philatelist" 1939, nr 170 In de NVPH 
Speciaal Catalogus van 1940 zijn 
deze als volgt vermeld 

Tijdens de 54e Nederlandse Fila
telistendag te Utrecht op 14 mei 
1966 maakte de Hoofddirecteur der 
Posterijen, de heer A G de Vries, 
m zijn toespraak aan het Bondsdi
ner, oplagecijfers bekend O a bi) 
cijfertype Lebeau de rotogravu
rerollen voor automaten i'/2 cent 
(roodviolet) 55 360 000, de \'h 
cent (grijs) 30 000 en de 3 cent 
649000') De aantallen van de i'/z 
cent zijn daarbij verwisseld In het 
Maandblad Filatelie van Oktober 
1967 *) werd een beloning van ƒ 25,-
uitgeloofd voor de "onvindbare" 
i'/z cent In het Maandblad van 
januari 1968 werd medegedeeld 
dat de i'/z cent m roodviolet m 
rotogravure voor altijd onvindbaar 
IS') Men had zich bij de telling ver
gist m het aantal zegels per vel en 
per rol en bovendien de aantallen 
verwisseld tussen roodviolet en 
grijs 

Daarna wordt er tot 2007 m de 
NVPH Speciaal Catalogus mets 
meer van deze zegels in rasterdiep
druk vernomen Pas m 2007 heeft 
men ze herontdekt en worden ze 
inclusief de andere waarden van 
deze serie vermeld En in de daarop 
volgende jaren steeds weer anders. 

ook met andere informatie daarbij 
In 2008 veranderde men de tekst 
en de catalogusnummers In 2010 
voegde men een toelichtende tekst 
toe Ook was men kennelijk met 
zo tevreden met de plaatjes en 
werden deze veranderd, waarbij 
het opviel dat in 1910 de raster
diepdruk zegels groter werden 
afgebeeld dan de offset zegels Ik 
zou daarvoor, als men toch verschil 
in afmeting wil tonen, de 3 cent 
zegels gebruikt hebben en dan 
de offset zegels groter afbeelden 
dan de rotogravure zegels In de 
catalogus van 2012 werden de 
afbeeldingen weer aangepast en 
nu m kleur weergegeven 

De uitgiftedatum van de raster
diepdruk zegels ligt na de eerdere 
foute melding van 1946-1947 m 
de NVPH catalogus vast op 1941 
Ik heb in mijn verzameling echter 
verschillende zegels m raster
diepdruk die eerder zyn gebruikt 
bijvoorbeeld in 1936,1937 en 1938, 
met verschillende Poko perforaties 
(zie Afb 7 en tabel) 

De conclusie kan dus niet anders 
luiden dan dat de uitgiftedatum 
van 1941 ook niet helemaal correct 
IS De eerste oplagen van de velze-
gels in rasterdiepdruk werden door 
de drukker op de volgende data 
verstrekt') 

Rolzegels vanaf 1936 
Eerder dan de hier bedoelde 
velzegels die zijn verschenen 
vanaf 1941 waren er al rolzegels in 
rasterdiepdruk vanaf 1936 Deze 
waren bedoeld voor gebrui k m 
automaten (het merendeel) en in 
postzegelplak machines zoals de 
Poko 

Dat klopt want in 1936 werd bij Joh 
Enschede gestart met de productie 
van rolzegels aan een "oneindige" 
baan') Dat gebeurde op de m 1934 
aangeschafte Albert Frankent
hal drukpers Deze machine was 
geschikt voor tweekleurendruk, 
waarbij een papierbaan van onge
veer 38 cm, breed werd gebruikt 
De "velopmaak" was 15 zegels 
breed met een cylinderomtrek 
van 21 zegels en 180° gedraaid in 
vergelijking met de zegels in vellen 
(zie afb 8) 

Voor het snijden tot rollen werd 
een nieuwe machine in gebruik 
genomen, die de zegels echt snijdt 
De lange zijden van deze zegels 
vertonen daardoor "afgekorte" 
tanden Zo ontstaan vierzijdig ge
sneden Poko's Aan de lange zijden 
bij het scheiden in rollen en aan 
de korte zijden door het afsnijden 
door de Poko machine (zie Afb 9) 

Het op breedte snijden van de rol
len heeft nog wel tot een probleem 
geleid Medio 1936 werd namelijk 
ontdekt dat de automaten op 
"ledig" vielen Dit werd geweten 
aan de breedte van de rollen Om 
dit na te gaan werden bij wijze van 

tJfiil 0021 tam] ßfitMil ÜSU\ Dfibdl Dfih4i Qäuii uafĉ i ufiî i UB^\ vs^ 

(Afb 8) Deel van een "oneindige" drukbaan 



(Afh. 9) Vierzi/dig gesneden Poko 

proef alle rollen bij Joh. Enschedé 
gecontroleerd op breedte. Een te 
brede rol werd dan aan één zijde 
afgeschuurd, tot een breedte van 
20,8 mm. Rollen die gecontroleerd 
zijn werden gekenmerkt door op 
de banderol "Br.20.8" te stempe
len. Dit stempel is op de banderol
len uit 1942 niet meer aanwezig, 
zodat aangenomen mag worden 
dat joh. Enschedé erin geslaagd 
was rollen op de juiste maat af te 
leveren. Zo ontstonden aan drie 
zijden gesneden met aan een zijde 
geschuurde Poko's (zie Afb. 10). 

De ^Vi cent in rotogravure is op 17 
juni 1936 verstrekt door de drukker 
en de 3 cent op 16 maart 1938'). 
Op die data zijn veel Poko machi
nes niet meer in gebruik. Van de 
resterende 11 machines volgt hierna 

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

(Afh. 10) Aan drie zijden gesneden en aan één 
zijde (rechts)geschuurde Polio 

een overzicht met het gebruik van 
de hier bedoelde zegels. 
Rasterdiepdruk zegels zijn in 
principe andere zegels dan de in 
offset gedrukte. De rollen in offset 
werden altijd gemaakt uit vellen. 
Daarbij zijn rollassen nodig om de 

Poko 
ALM 
CK 
EL 
GVZ 
IG 
KOL 
L&Co 
NBA 
NOG 
RKH 
SZ3 

Eind datum 
1944 
1937 
1938 
«937 
1934 
1936 
1942 
1940 
1938 
1937 
1938 

172B 
)a 
ja 
ja 
ja 
ja 
ia 
)a 
ja 
ja 

ja 

i72Br 

ja 

ja 
)a 
ja 
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ja 

ja 
ja 
ja 
|a 

veldelen aan elkaar te lijmen. Deze 
rollassen komen in een rol om de 
20 *) zegels voor. Deze laten hun 
sporen na als de voorkomende 
"velrandlipjes" op de achterzijde 
van de losse Poko zegels. De in 
oneindige baan gedrukte raster
diepdruk zegels vertonen nooit rol
lassen en dus geen velrandlipjes. 
Een ander verschil is dat bij offset 
zegels vooral "rechtstaande" 
en soms "kopstaande" Poko's 
kunnen voorkomen door aan de 
verkeerde kant gelijmde veldelen. 
Bij rasterdiepdruk zegels staan de 
Poko's altijd kopstaand (zie ook de 
"velopmaak" bij Afb. 8). 

De in dit artikel genoemde bij
zonderheden gaan nogal ver en 
zijn specialistisch. Gelukkig kan 
iedere verzamelaar zelf bepalen 
tot hoever je wilt specialiseren, je 
kunt alleen de "hoofdnummers" 
verzamelen. In Nederland rekenen 

ja 

ja 

(Tabel:) Het gebruik van 172B, i72Br, ijsB en ijsBr 

we daaronder de verschillende 
tandingsoorten en zegels zonder 
en met watermerk. 
Ik ben van mening dat ook de 
verschillen in druk daarbij horen. 
Zegels in offset druk en in raster
diepdruk zijn verschillende zegels 
in productie wijze, uiterlijk en 
bijzonderheden. 

Ik verzamel wel alle verschillen en 
hoop dat dit artikeltje bijdraagt in 
de kennis daarvan. 

Bronvermeldingen: 
') De in mijn catalogus tussen 

haakjes geplaatste en inmiddels 
niet zoveel meer gebruikte Böh
lian coderingen voor deze zegels 
zijn ei'/20, ei'/zr, e30 en e3r. 

') De benaming Rotogravure werd 
later vervangen door Rasterdiep
druk. 

5) Het Maandblad van Juni 1966 biz. 
284. 

*) Het Maandblad van Oktober 1967 
bIz. 560. 

5) Het Maandblad van Januari 1968 
blz.18. 

') Deze gegevens zijn van de 
"Geschiedeniskaarten". Met heel 
veel dank aan Ruud van den 
Heuvel. 

') Ruud Hammink, niet uitgegeven 
handboek "De geschiedenis van 
rolzegels en automaten in Neder
land". 

°) Bij in vellen van 100 zegels ge
drukte Bontkaag zegels en bij de 
Kinderzegels om de 10. 

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 éuró'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 ingé' 
vulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieeivogeiweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw hand' 
tekening te plaatsenl 
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: 

□ AANGEBODEN 

□ 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'. 



Mlln het begin had niemand:L5 
in de gaten dat er zoveel 

varianten waren!' 
In gesprek met Walter de Rooij, boekjesspecialist 

PAUL VAN BEEK, DRIEBRUGGEN 

Waalwijk koestert zich in een 
schuchter voorjaarszonnetje. Het 
appartementencomplex in de 
buurt van het centrum ligt in het 
groen. De moderne, smaakvolle 
inrichting van de woning straalt 
net als gesprekspartner Walter 
de Rooij rust uit. Bijna een halve 
eeuw geleden stond hij aan de 
wieg van een enorme rage op 
het gebied van Nederlandse 
automaatboekjes. Sindsdien is 
hij volledig aan postzegelboekjes 
verslingerd. De 68-jarige De Rooij 
is op jonge leeftijd met het beoe
fenen van de filatelie begonnen. 
'Ik was een jaar of tien en verza
melde alles wat los en vast zat, 
sigarettendoosjes, bierdoppen én 
postzegels. Op mijn veertiende zat 
ik om geld verlegen en heb ik mijn 
collectie voor een tientje verkocht. 
In de loop van mijn jonge jaren is 
dit nog een paar keer gebeurd, 
maar ik ben steeds weer opnieuw 
begonnen.' 
'Op mijn 24-ste werd ik secretaris 
van de postzegelclub in Waalwijk. 
In die dagen verzamelde ik nog 
postzegels van Nederland en een 
aantal West-Europese landen, 
maar mijn aandacht was inmid
dels getrokken door een nieuw 
fenomeen op filatelistisch gebied; 
automaatboekjes. Er verschenen 
vanaf 1964 regelmatig nieuwe 

Het eerste postzegelboekje werd in 1895 in Luxemburg 
uitgegeven. Nederland volgde in 1902. Deze boekjes 

waren aan het postloket verkrijgbaar. In 1964 
verschenen de eerste Nederlandse automaatboekjes. 
Deze werden verkocht in boekjesautomaten, waarvan 

er door het hele land enkele duizenden werden 

opgehangen. In de jaren daarna groeide het verzamelen 
van automaatboekjes uit tot een ware hype. Decennia 
later spreken we met één van de grote pioniers over 

het inmiddels volwassen geworden verzamelgebied, 
waarbij we het niet kunnen nalaten om nog eens op de 

avontuurlijke beginjaren terug te blikken. 

boekjes, steeds vaker met wisse
lende reclameteksten. Bovendien 
waren er ook allerlei varianten 
en afwijkingen te onderkennen, 
zoals kaftverschillen, versnijdin
gen, registerstreepjes, snijlijntjes 
en telblokjes. Ook werden er 
voor de inhoud van veel boekjes 
zowel zegels met als zonder fosfor 
gebruikt.' 

Catalogus 
Walter de Rooij constateerde met 
alleen, dat er een speciale boek
jeswetenschap met een eigen 
jargon ontstond, maar bedacht 
ook dat het filatelistisch interes
sant zou zi)n om alle varianten te 
ontdekken en in kaart te brengen. 
Wellicht zou het hem lukken om 
een catalogus over dit verzamel
gebied uit te brengen. 

Walter de Rooij 
(midden) kijkt ach
ter de bestuurstafel 
vat) Postaumaat 
goedkeurend toe 
hoe dochter llonka 
de trekking van de 
verloting verricht 
(1982). 

'Terwijl ik met dit idee in mijn 
hoofd rondliep en ondertussen 
stad en land naar nieuw materiaal 
en informatie afstruinde, zocht 
john Hall contact met mij. Hali was 
in het dagelijkse leven bouwkun
dige, maar had zich als filatelist 
op stadspostzegels gestort en 
daar een catalogus van uitge
geven. We konden het goed met 
elkaar vinden en werkten samen 
het plan voor een automaat-
boekjescatalogus uit. John Hali 
regelde de vormgeving en het 
drukproces en ik wierp me op het 
rangschikken en beschrijven van 
de informatie. De in de catalogus 
vermelde prijzen stelden we in 
onderling overleg vast.' 
'In 1971 was het zover en kwam de 
eerste editie van onze speciale 
automaatboekjescatalogus uit. 
Het was een leuke en spannende 
tijd. De bevoorrading van de 
postzegelhandel deden we zelf, 
ik nam Zuid-Nederland voor mijn 
rekening.' 
De catalogus voorzag in een 
duidelijke behoefte en deed de 
belangstelling voor het jonge 
verzamelgebied verder groeien. 
De oplage van de jaarlijks ver
schijnende catalogus overschreed 
al snel de tienduizend. Naar elke 
volgende editie, met nieuwe va
rianten en snel stijgende prijzen, 
werd reikhalzend uitgekeken. 
Door deze automaatboekjesrage, 
die hij zelf had aangewakkerd, 
kwam het filatelistische leven van 
Walter de Rooij in een stroomver
snelling terecht. 

Rubrieksredacteur 
'Een jaar na de eerste automaat
boekjescatalogus, in maart 1972, 
schreef ik op verzoek van de toen
malige hoofdredacteur Boerma 
mijn eerste artikel in het maand
blad Filatelie. Het ging over een 
kaftvariant van de handgemaakte 
versie van automaatboekje twee. 
Deze zevende variant uit het rijtje 
van tien was vreemd genoeg niet 
of nauwelijks te vinden. Ik ont
dekte dat dit deel van de oplage 
werd vernietigd, omdat er een 
plaatfout m één van de zegels van 
15 cent zat. Van deze zeldzame 



Walter de Rooij is 
at hijna vijftigjaar 
aan postzegelhoek-

/es verslingerd 

kaftvariant is tot op heden maar 
een klein aantal bekend.' 
Dat dit eerste artikel in Filatelie 
zou worden gevolgd door een 
stoet van honderden bijdragen en 
dit jaar zou leiden tot een 40-jarig 
jubileum als rubrieksredacteur 
had Walter de Rooij toen nooit 
kunnen vermoeden. 
In 1973 was er weer een nieuwe 
ontwikkeling met grote gevolgen. 
In dat jaar peilde hij samen met 
John Hali of er behoefte aan een 
speciale vereniging op auto-
maatboekjesgebied bestond. De 
talrijke reacties leidden in oktober 
van dat jaar tot het oprichten van 
Postzegelvereniging Postaumaat, 
een contactgroep voor verzame
laars van postzegelboekjes, rolze-
gels, loket- en automaatstroken. 
Walter de Rooij werd secretaris 
en de leden stroomden binnen. 
De eerste bijeenkomst was in het 
Glazen Huis in Utrecht, maar er 
moesten in de loop van de jaren 
steeds grotere ruimtes worden 
gehuurd om de vele belangstel
lenden te kunnen ontvangen. 
Op het hoogtepunt bedroeg het 
aantal leden van Postaumaat 
ongeveer 1000, momenteel is het 
rond 300 gestabiliseerd. 

maat voldoende tijd over om met 
mijn opgedane kennis en contac
ten op het gebied van postze
gelboekjes iets op commerciële 
basis te beginnen. Ik noemde het 
bedrijfje Booklets International en 
gaf ieder jaar een folder met een 
uitgebreide prijslijst uit.' 
In de jaren die volgden gingen 
de computer en later internet een 
steeds grotere rol spelen. Walter 
de Rooij haakte steeds op de 
nieuwe ontwikkelingen in. Anno 
2012 heeft Booklets International 
de beschikking over de misschien 
wel grootste boekjesvoorraad ter 
wereld. Ruim 11.000 verschillende 
items zijn op de site te vinden 
en De Rooij heeft inmiddels een 

1,14! De inhouden van de machi
naal vervaardigde automaat
boekjes één en twee zijn in 1964 
tegelijkertijd gedrukt. Later zijn 
deze vellen gescheurd. Door een 
fout zijn er toen tien boekjes twee 
ontstaan met een tweetal extra 
7 centjes, die eigenlijk bij boekje 
één hoorden. Deze rariteit is het 
kroonjuweel van een klein aantal 
collecties en wordt sporadisch 
aangeboden.' 
Terugblikkend op de bijna halve 
eeuw die hij zich met postzegel
boekjes heeft beziggehouden, 
kan Walter de Rooij niet anders 
zeggen dan dat hij het reuze naar 
zijn zin heeft gehad. 
'Ik heb dankzij mijn reizen naar 

Het uiterst zeld
zame Nederlandse 
automaathoekje 

van fl. 1,14-

Boekjeswinkel 
Het succes van de Nederlandse 
automaatboekjescatalogus 
smaakte naar meer. Een Duitsta
lige versie flopte, maar een aantal 
andere publicaties - waaronder 
boekjescatalogi van Canada, 
Oost-Duitslanden Nederlandse 
Antillen/Suriname - vonden 
gretig aftrek. Uiteindelijk ging 
de automaatboekjescatalogus 
van Nederland op in de Speciale 
Catalogus van de NVPH. Walter 
de Rooij is nog steeds redacteur 
van dit onderdeel. In 1984 trad hij 
terug als secretaris van Postau
maat en werd meteen tot erelid 
benoemd. Het werd tijd voor 
nieuwe initiatieven. 
'Ik was leraar Nederlands en naast 
mijn lesrooster van gemiddeld 
30 uur had ik na het opgeven van 
mijn secretarisschap van Postau-

kleine 200 volgers op twitter, die 
hij van de laatste nieuwtjes op de 
hoogte houdt, jaarlijks verschij
nen er mondiaal ongeveer 300 
nieuwe boekjes, waarvan hij het 
overgrote deel voor zijn klan
ten beschikbaar heeft. Booklets 
International heeft ook een 
keuringsdienst voor postzegel
boekjes en verstrekt certificaten 
van echtheid. 

Rariteit 
Een echte collectie houdt Walter 
de Rooij er zelf niet meer op na. 
Wel bezit hij een aantal schaarse 
en zeldzame exemplaren, waar 
hij niet snel afstand van zal doen. 
Over het antwoord op de vraag 
wat zijn meest zeldzame boekje 
is, hoeft hij geen seconde na te 
denken. 
'Dat is het automaatboekje van 

Internationale filatellstische eve
nementen heel wat van de wereld 
gezien en onzettend veel plezie
rige contacten met andere ver
zamelaars en handelaren gehad. 
En nog steeds, hoewel veel zaken 
via internet worden afgehandeld. 
Die persoonlijke contacten vind ik 
eigenlijk het meest waardevolle 
van mijn hobby en latere semi-
beroep.' 

Toekomst 
Over de toekomst van het post
zegelboekje en dit specifieke 
verzamelgebied heeft de Rooij 
een eigen visie. 
'Hoewel er stemmen opgaan dat 
de boekjes vanwege de hoge 
productiekosten zullen gaan 
verdwijnen, denk ik persoonlijk 
dat het niet zo'n vaart zal lopen. 
Enkele landen, waaronder de 

Verenigde Staten van Amerika, 
zijn gestopt. Maar bijvoorbeeld 
in Frankrijk, waar het carnet een 
echt gebruiksartikel is geworden 
en er per jaar enkele tientallen 
miljoenen van worden verkocht, 
is het boekje niet meer weg te 
denken. Ook in Engeland en veel 
andere landen is het boekje nog 
steeds populair en in Zweden 
worden veel zegels zelfs alleen in 
boekjes uitgegeven.' 
'Zolang er nieuwe boekjes ver
schijnen zullen er varianten zijn, 
waar door verzamelaars jacht 
op wordt gemaakt. In Oostenrijk 
worden momenteel hangboekjes 
met wisselende zegels uitgege
ven. Niemand weet wanneer en 
waar nieuwe varianten opduiken, 
met een kleine rage als gevolg. 
Het doet me weer een beetje aan 
de pioniersjaren van de vorige 
eeuw denken. Inmiddels heb ik 
verspreid over dat land enkele 
contactpersonen, die de ontwik
kelingen scherp in de gaten hou
den, zodat ik voor mijn klanten 
aan de juiste boekjes kan komen.' 
'Het aantal boekjesverzamelaars 
is momenteel redelijk constant. 
Soms bied ik startpakketten van 
vijftig of zestig verschillende 
boekjes aan, van landen die veel 
hebben uitgegeven. Deze worden 
vlot verkocht. Ook deze nieuwe 
geïnteresseerden in dit avontuur
lijke verzamelgebied hoop ik nog 
lang met het vervolmaken van 
hun collectie te mogen helpen.' 

01 

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

f$ï 
• mmm „. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het julinummer 2012 
(verschijnt 9 augustus) 
moeten uiterlijk op 1 juni 
2012 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactie(ade)ilatelie.nl 
zijn ingezonden. 

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

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de ge
noemde evenementen ook 
op de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in 
de evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
is het mogelijk dat postze
gels een onderdeel vormen 
van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangebo
den. Wij adviseren u met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

Z012 

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

12-13 mei: 
Vlissingen./Je,j/ona/e Post-
zegeltentoonstelling. Aula 
scholengemeenschap C.S.W. 
Adriaan Coortelaan 5, za 12-18, 
2010-16. 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. 

i8-2sjuni: 

Jakarta (1ND). 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, FIP-
exhibition 

26-28 oktober: 
Sindelfingen (D). Interna
tionale Briefmarkenbörse, 
Messe Sindelfingen. 

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

'De leugd 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. 
Woerden. Al-Barid, Ver. geb. 
Excelsior, Singel 45a, 930-15. 
Tel: 053-4316878. 

13 mei: 
Aarschot (B). Koninklijk 
Atheneum, Pastoor Dergent-
straat 47 (ingang School
straat), 9-16. 

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. 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 

20 mei: 
Diemen. 'De Schakel', Bicker-
straat 46a, 10-16. 
Tel: 020-6942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brmk 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
schilder(5)tiscali.nl 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 

Enthousiaste lezers tijdens de laatste Brievenbeurs in Gouda 

3-4 november: 
Helmond. Pro-PA/V 20/2, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 11-17; 
zo 10-16. Tel; 040-2427073 
n.broekq(Schello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

10 mei 
Kloetinge (Zld). Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
19-22. Tel: 0113-228562. 
ecmcszeelandnet.nl 

12 mei: 
Dronten. Kerkcentrum 'Open 
Hof', Copernicuslaan, 1330-
1630. Tel: 0321-314305. 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. 
Tel: 0182-374230/06-11837028. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 

Tel: O032-(o)i6-560706. 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 21, 
930-1230. Tel; 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Tel: 0411-688620. 
Echt. Clubgebouw St. loris, 
Cypresstraat 58,930-13. 
Tel; 043-3111760. 
robvosseno7(Shome.nl 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-15. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

15 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.j.m.goossensfiichello.nl 

19 mei: 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. Tel: 0182-615136. 

'De Golfstroom', van Diemen-
straat ia, 930-1230. 
Tel: 0413-367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 
Venlo. Zalencomplex Llmi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1030-12. 
Tel: 077-3517700/3820064. 

Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
w.j.m.goossenscBchello.nl 

24 mei: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel; 045-5415088. 

26 mei: 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat 76,13-16. 
Tel: 0181-415640. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vi)verlaan 1002, 

10-16. Tel; 078-6140706. 
Hilversum. Wijkcentrum 'De 
Koepel', Kapittelweg 399a, 
1230-1530. Tel: 035-6216261. 
Katwijk. Wijkgebouw 'De 
Wiek', Fresiastraat 19,10-1530. 
Tel: 071-5173995. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 

27 mei: 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,930-12. 
hotterbeekxOhetnet.nl 

28 mei: 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel'. Tel; 077-4743032. 

2 juni: 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

3 juni: 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
schilder(atiscali.nl 

9 juni: 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. 
Tel; 0182-374230/06-11837028. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
Maassluis, zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel; 010-5916747. 
's Hertogenbosch. Sociaal 
Cultureel Centrum 'De 
Helftheuvel', Helftheuvelpas
sage 115,10-13. 
Tel: 073-5230479. 
secretarisOhertogpost.nl 

10 juni: 
Boxtel. Den Tijberzaal 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Tel: 0411-688620. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1030-12. 
Tel: 077-3517700/3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-15. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

16 juni: 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. Tel; 0182-615136. 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 

17 juni: 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
schilderotiscali.nl 

18 juni: 

http://www.filafair.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl


Deventer. Wijk en zalencen
trum Van Vlotenlaan,). van 
Vlotenlaan 85,1922. 
Tel: 0570644136. 

19 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
141430. Tel: 0243974654. 
w.j.m.goossens@chello.nl 

21 juni: 
Kerlcrade. Café Rolduc, Zon
straat 33, va 19. 
Tel: 0455415088. 

23 juni: 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706. 

24 juni: 
Diemen. 'De Schakel', Bicker
straat 46a, 1016. 
Tel: 0206942002. 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,93012. 
hotterbeekxOhetnet.nl 

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

25 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
191930. Tel: 0243974654. 
w.j.m.goossens(5)chello.nl 

30 juni: 
HardinxveldGlessendam. 
Hervormd Centrum, 
Tlmastraat9,1016. 
Tel: 0620111834. 
arjanvanbaaren(5)planet.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Tel:047532"79

1 juli: 
Uden. Tref centrum Bitswij k. 
Cellostraat 2,912. 
Tel: 0413264291. 
schildercatiscali.nl 

7 juli: 
Putten (Gid). 't Voorhuys, 

naast Andreaskerk, Voorthui
zerstraat 14,1016. 
Tel: 0332459923

8 juli: 
Venlo. Zalencomplex Limi
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
103012. 
Tel: 0773517700/3820064. 

15 juli: 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,912. 
Tel: 0413264291. 
schildercatiscali.nl 

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. 
veilinghuisOdevoorstraat.nl 
www.devoorstraatwinkel.nl 

5 juni. Kijkdag 8302130. 
5 juni. Beursavond 1821.30. 
6 juni. kijkdag 8.3018.50. 
6 juni. 19U aanvang veiling 
7 juni. 8.3015 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveilingtotn junii5u. 

ecosta internetveilingen: 
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: *3i(o)294 433020 
FAX: *3'(o)294 433055 
www.npv.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom ._n I 
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): 24 mei en 21 juni. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens (tel 070
3307567), email 
merkelensOmuscom.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). 

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

VISIT AMSTERDAM ^ Waf a ir 

Ter gelegenheid van de uit
gifte van de Postzegels Visit 
Amsterdam heeft de Vereni
ging voor Kinderpostzegels 
en Maximafilie bij PostNL een 
bijzonder poststempel aange
vraagd. De afbeelding van het 
stempel post bij de afbeel
dingen die op de postzegels 
zichtbaar zijn en ook de drie 
kruisjes uit het stadswapen 
komen terug in de afbeelding 
van het stempel. De Magere 
Brug en het Scheepvaartmu
seum zijn goed herkenbaar. 
Als plaatsnaam uiteraard 
Amsterdam en 26 maart 2012 
Is de uitgiftedatum van de 
postzegels. Het is moge
lij k om een afdruk van dit 
stempel te bemachtigen via 
de Vereniging. Stuurt u dan 

gefrankeerde poststukken of 
kaarten (het liefst voor 31 mei 
2012) naar: Ronald van der 
Leeden, Laan van Meerder
voort 870, 2464 AS DEN HAAG. 
Belangrijk: vergeet u niet een 
gefrankeerde retourenvelop 
bij te sluiten! Ronald is een 
aardige man, maar het kan 
niet de bedoeling zijn dat hij 
uw portokosten betaalt. 
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FILAFAIR 2012 

In het weekend voorafgaand 
aan de uitgifte Visit Amster
dam, werd Filafair gehouden 
in 'sHertogenbosch. In de 
stand van PostNL was een 
bijzonder poststempel in 
gebruik met de afbeelding 
van het standbeeld van 
Jeroen Bosch, zie ook de 
foto. Ook werd een dagte

keningstempel 'sHertogen
bosch gebruikt. De stichting 
Hertogpost had een stempel 
in gebruik met de afbeelding 
van het standhuis van Den 
Bosch. Uiteraard waren er 
ook gelegenheidsenveloppen 
verkrijgbaar. 

BRIEFMARKEN MESSE 

Op internationale beurzen 
presenteert PostNL zich graag 
met Nederlandse items zoals 
kaas, tulpen en klompen. Op 
de Internationale Briefmar
ken Messe in Essen, die werd 
gehouden van 12 tot en met 14 

april 2012, verscheen beurs
postzegelvelletje nummer 6 
met drie kaaspostzegels. In 
de velrand staat een afbeel
ding van een Koe. Deze Koe 
zien we terug in de afbeelding 
van het stempel. 
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WIJ LAZEN VOORU 
Samenstelling 
Nederlandstalige ti|dschriften; lohn Dehé 
Buitenlandse bladen' Edwin Muller 

BiNNENUNDSE 
BLADEN 

Onderscheiden 
Als beste verenigingsblad 
werd in 2011 De Kartel
rand (De Globe, Wagenin
gen) gekozen. Het was de 
tweede keer, dat het blad 
deze eervolle vermelding 
kreeg. Het huidige succes 
is ongetwijfeld direct 
verbonden met de man die 
kort daarna onderschei
den werd met de Gouden 
Bondsspeld: Bert van 
Marrewijk. Hij kreeg die 
speld onder meer voor zijn 
grote inzet voor Po&Po. Bij 
de toekenning noemde 
Paul Walraven als een der 
verdiensten: 'Het feit, dat 
Bert m staat is op onder
houdende en instructieve 
wijze te schrijven over de 
meest recente ontwikke
lingen in de Nederlandse 
filatelie die hij op de voet 
volgt.' 
Het extradikke februa
rinummer biedt een 
mooie illustratie van deze 
uitspraak. Van Marrewijk 
schrijft onder andere over 
een nieuwe postvestiging 
in Wageningen, oorlogs
post naar het voorma
lige Joegoslavië, zuinige 
Nederlanders in het bui
tenland, ongewenste post 
en een aantal curieuze 
poststukken (TNTpost in 
PTTverpakking). 
De tweede aflevering over 
machinestempelvlaggen 
als spiegel van onze sa
menleving telt maar liefst 
26 bladzijden en biedt een 
mooi overzicht met heel 
veel achtergrondinforma
tie en tips voor mensen 
die een verzameling met 
stempelvlaggen willen 
opzetten. 

Eilanden (de Malvinas). 
Propagandastempels, ge
schreven/ getypte teksten 
en sluitzegels waren in die 
conflicten relatief onschul
dige wapens. Een boeiend 
verzamelgebied. 

Vooraf gestempeld 
De studiegroep Vooraf
stempelingen presenteert 
in aflevering 51 van het 
'Officieel Orgaan' de 
derde aflevering van de 
catalogus van de klassieke 
Nederlandse voorafstem
pelingen. Daarin komen 
de plaatsen die beginnen 
met de letters G en H aan 
de orde (van Gendringen 
tot Hulst). Het is meer dan 
een overzichtslijst, de 
lezer krijgt ook aardig wat 
achtergrondinformatie. 
Mensen die voorafstem
pelingen verzamelen 
kunnen heel opgewonden 
raken van postzegels die 
anderen als 'verminkt', 
'verknipt' of 'ernstig 
beschadigd' terzijde zul
len schuiven. Zo worden 
speciale 'voorafstempe
lingstandingen' bespro
ken. Die zijn bekend van 
Amsterdam, Gendringen 
en 'sHertogenbosch en 
zijn ontstaan bij het per
foreren van adresstroken 
uit grote vellen. Daarop 
waren de zegels meestal 
in stroken al geplakt en 
afgestempeld. 'De zegels 
werden door de perforatie 
vaak beschadigd. We zijn 
er blij mee. Een kenmerk 
van voorafstempeling 
is die perforatie.' Ook 
'abklatsch', 'knippen' en 
'kruisbandverminkingen' 
passeren de revue. Mooie 
woorden voor filatelis
tisch galgje op de laatste 
verenigingsavond van het 

wordt lid van. 
'DE HOLLANDSCHE 

MOLEN' 
AmsTerdam 
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Ook andere auteurs zijn 
in De Kartelrand actief. Zo 
schreef Niek Edelenbosch 
over post uit Stroma, een 
eiland in het hoge noorden 
van Schotland. Interessant 
is ook het stuk van Han 
Dijkstra over territoriale 
conflicten rond Macedo
nië, Belize en de Falkland 

jaar. Maar ook leerzaam, 
want dit 'afval' is gezocht 
en er worden vaak flinke 
prijzen voor gevraagd (en 
betaald). 
Het meeste nieuws als 
het gaat om voorafstem
pelingen komt uit België 
Cpréo's) en de USA. Die 
landen voeren ook in 

de veilingcatalogus de 
boventoon. Opmerkelijk 
vond ik het stukje van Mon 
Römer over een aantal 
Belgische poststukken met 
voorafstempelmgen, ver
zonden door Duitse solda
ten in de Eerste Wereldoor
log. Dat waren kennelijk 
filatelisten die er plezier 
in hadden een stukje 
filatelistisch maakwerk 
met voorafgestempelde 
zegels als souvenir naar 
huis te sturen. Een kaart uit 
Diksmuide werd op 10 no
vember 1914 afgestempeld 
om 12 uur 's middags, de 
dag dat de stad veroverd 
werd. Een van de soldaten 
is kennelijk onmiddellijk 
na de inname naar het 
postkantoor gesneld om 
daar een poststukje te 
laten maken! 

40 jaar PHIUTELISTEN VERENIGING HEERHUGOWAARO e o 
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worden volgens het club
blad goed bezocht, een 
tombola met postzegel
prijzen en een veiling zijn 
vaste programmapunten. 
Een jaarvergadering 
verloopt vlekkeloos, bij de 
rondvraag wordt nog even 
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Bingo 
De prijs voor het mooiste 
en meest diepgravende 
clubblad zullen ze wel niet 
krijgen in Heerhugowaard, 
maar dat daar enthousiast 
gepostzegeld wordt, dat 
staat wel vast. In november 
1972 werd de Philatelisten 
Vereniging Heerhugo
waard en Omstrelcen 
opgericht, dit jaar is het 
dus tijd voor een of meer 
feestelijke avonden. 
Toen de vereniging tien 
jaar bestond, werd een 
eerste, kleine tentoon
stelling voor eigen leden 
georganiseerd. In de 
lustrumjaren 1987,1992 en 
1997 werd telkens een ten
toonstelling gehouden. In 
2008 was Heerhugowaard 
het bruisende middelpunt 
van Filamanifestatie en in 
april van dit jaar was de 
vereniging weer nadrukke
lijk aanwezig op Filamani
festatie 2012 in Purmerend. 
Als een van de weinige ver
enigingen in NoordHol
land hebben ze nog steeds 
een kleine jeugdafdeling. 
De ledenbijeenkomsten 

geïnformeerd of er wel 
genoeg prijzen zijn voor 
de bingo, die in Heerhu
gowaard heel populair is. 
Zoals bij zoveel verenigin
gen is er wel wat financiële 
bezorgdheid. De contribu
tieopbrengst dekt de vaste 
kosten maar nauwelijks. 
Maar door eigen inkoop 
van postzegels, rondzen
ding en het zelf rondbren
gen van het clubblad kan 
een contributieverhoging 
achterwege blijven. Ook 
dat is leuk voor de leden. 

Oud en actief 
De postzegelvereniging 
Breda is er trots op de oud
ste (stedelijke) postzegel
vereniging van Nederland 
te zijn. De website ver
meldt als oprichtingsjaar 
1893, honderd jaar later 
werd 'Breda' onderschei
den met de Koninklijke 
Erepenning. 
Het 'huisblad' verschijnt 
twee keer per jaar en is op 
de site online te lezen. In 
het januarinummer staan 
onder andere twee aardige 
stukjes van Daan Touw. Het 

ene gaat over brievenbus
sen, het andere over de 
postzegelactiviteiten van 
de firma |oh. Enschedé. 
Voor de brievenbussen 
raadpleegde Touw Michel 
Online, hier plukte hij ook 
de afbeeldingen. 
Het maartaprilnummer 
telt 11 pagina's, een flink 
deel is gewijd aan de alge
mene ledenvergadering. 
Daarnaast wordt de familie 
Laene geportretteerd. 
Dochter Veerie (4) won een 
tekenwedstrijd en ontving 
een persoonlijke postzegel 
met die tekening erop. 
Het wordt duidelijk dat 
de hele familie met het 
postzegelvirus besmet is. 
De site geeft aan dat de 
vereniging nog steeds in 
het rijke bezit is van een 
jeugdafdeling. Ook zijn er 
persoonlijke postzegels te 
bestellen die in het thema 
staan van de stad Breda. 
(www.pvbreda.nl) 

Ruimtevaartvirus 
Een artikel van Henk van 
Den Düngen in Magazine, 
de Nieuwsbrief van de 
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland maakt duidelijk 
hoe veelzijdig deze tak van 
defilatelieis. De titel van 
het stuk geeft tevens de 
valkuil aan: 'Ruimtevaart
verzameling: verdrink 
niet in een overdaad'. De 
schrijver reageert op een 
artikel van John Beenen, 
net als hij besmet met het 
verzamelvirus. 
Van Den Düngen begon 
destijds, na de lancering 

http://www.pvbreda.nl


van Yuri Gagarin, met het 
verzamelen van handte
keningen van astronauten 
en kosmonauten die een 
ruimtevlucht hadden 
gemaakt. De handte
keningen moesten bij 
voorkeur geplaatst zijn op 
foto's, covers, kaarten en 
brieven. De collectie is nu 
nagenoeg compleet, maar 
na de vlucht van André 
Kuipers zet hij er een punt 
achter, 'ook omdat je niet 
elke crew van elke vlucht 
met zo'n verzoek kunt 
blijven belasten.' 
Gelukkig valt er nog veel 
meer te verzamelen. 
Postzegels en covers na
tuurlijk (aan de hand van 
de WeeBau-catalogus), 
waarbij ook onbemande 
vluchten, het zonnestelsel, 
maanonderzoek, geleer
den en (gelanceerde) 
dieren aan bod komen. 
Alles wordt opgeslagen 
in plakboeken, ook de 
verzamelde achtergrond
informatie en krantenar
tikelen. Het geheel zit in 
125 plakboeken, alles bij 
elkaar zo'n 8.500 pagina's. 
Van Den Düngen: 'Je kunt 
me inderdaad voor gek 
verklaren, maar aldus is er 
toch een unieke collectie 
ontstaan, na 50 jaar verza
melen en investeren. Het 
heeft me duizenden uren 
arbeid gekost, maar ik ben 
trots op het resultaat en 
de kennis die ik ermee heb 
opgedaan!'Met die kennis 
schreef hij onder meer een 
vierdelige serie over 50 
jaar bemande ruimtevaart 
in de USA. In dit Magazine 
(36e jaargang, 2) staat de 
laatste aflevering. Verder 
een mooi stuk van lohn 
Beenen over de achter
gronden van de experi
menten die André Kuipers 
In de ruimte moet onder
gaan en het antwoord van 
Henk Nieuwenhuis op de 
vraag of er leven op Mars 
is. Op het definitieve (?) 
antwoord op die vraag 
en de argumentatie erbij, 
moeten de lezers nog een 
aflevering wachten, maar 
het eerste stuk biedt al 
veel leesplezier. 

Kienen 
Is dat nou een typisch 
Noord-Hollandse gewoon
te om de verenigingsavon
den te vullen met bingo en 
kienen? Ook in Heempost 
van de Postzegelvereni
ging Heemskerk lijken de 
kansspelen wel belangrij
ker te zijn dan de filatelie. 
De jaarvergadering wordt 
traditioneel afgesloten 
met een rondje kienen 
en een verloting zonder 
nieten. In december 
werd na de kleine veiling 
nog een extra kienronde 
ingelast, waarbij niemand 
zonder prijs naar huis 
ging. Van de rondvraag 
bij de jaarvergadering 
werd slechts aarzelend 
gebruik gemaakt, maar 
was toch nog één vraag: 
de reden van het verval
len van de 'kerstkien'. 
Voorzitter Jan Koer had er 
een ingewikkelde uitleg 
bij, zegde toe het kienen 
erin te houden, maar had 
ook geconstateerd dat er 
zoveel belangstelling voor 
de stuiverboeken was, dat 
hij die ban niet had willen 
breken.'Uiteindelijk zijn 
we een postzegelvereni
ging'-
Er is dus ook filatelistisch 
nieuws in Heempost. Een 
aardig stukje van Jaap Ter-
mes over de Duitse enclave 
Büsingen in Zwitserland. 
Dit plaatsje is geheel 
omringd door Zwitsers 
grondgebied en behoort 
tot de Bondsrepubliek 
Duitsland. Het postkantoor 
heeft een Zwitsers en een 
Duits loket; de klant kan 
zelf beslissen welke post
zegels hij wil gebruiken. 
Herman Winterberg maakt 
zijn leden vertrouwd met 
het verschijnsel 'perfins'. 
Het doel van het perfo
reren van postzegels was 
tweeledig: het voorkomen 

van diefstal en het maken 
van reclame. Winterberg: 
'Het opnemen van aldus 
bewerkte zegels in een 
normale verzameling is af 
te raden, maar voor velen 
vormen ze wel een afzon
derlijk verzamelgebied.' 
Hoe aantrekkelijk dat 
verzamelgebied is, kunnen 
de lezers zelf bekijken op 
de website van de Neder
landse perfinclub: 
www.perfinclub.nl. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Titanic 
Op 15 april 2012 is het 
precies 100 jaar geleden 
dat de Titanic tijdens zijn 
eerste en laatste reis op 
een ijsberg liep. Dit zal 
worden herdacht met een 
aantal nieuwe zegels van 
onder andere het Verenigd 
Koninkrijk en Canada. 
Voor de Duitse Pliilatelie 
van maart 2012 is het een 
aanleiding voor een artikel 
over rond dit schip. Zoals 
bekend bestaat er geen 
echte post van de Titanic, 
wel zijn er veel zegels 
rond dit schip. De meeste 
verschenen in 1997 toen de 
film van regisseur James 
Cameron in de bioscoop 
verscheen. De meeste 
hiervan zijn overigens van 
vage postzegellanden als 
Niger, Somaliland en Ma
dagascar. Het rijkelijk geïl
lustreerde artikel vertelt 
het bekende verhaal (ove
rigens zonde romantische 
uitstapjes met Kate Winslet 
en Leonardo DiCaprio) van 
dit noodlottige schip van 
de White Star Line. 
Verder een leuk artikel 
rond de 29e februari. 
Na een korte inleiding 
over het waarom van het 
schrikkeljaar en de reden 
van invoer. Deze vreemde 
datum bestaat al sinds 
1582 toen paus Gregorius 
XIII zijn kalender invoerde. 
Toch gebeurde dat niet 
overal tegelijk; in Oost 
Europa werd rond 1900 
zelfs nog gewoon de oude 
Juliaanse kalender ge
bruikt. Het artikel vervolgt 
met een aantal fraaie oude 
brieven, allen afgestem
peld op deze datum. Er 
wordt afgesloten met een 
aantal andere zegels welke 
om wat voor reden dan 
ook met deze datum te 
maken hebben. 

Meer Titanic 
Ook België doet mee met 
de Titanic-koorts. Ondanks 
dat de Titanic eigenlijk 
niks met België te maken 
heeft wordt er een fraai 
blokje uitgegeven met 2 
zegels en een 3D-bril, zo 

lezen we in de Philanews 
2-2012. 

Oostenrijkse Levant 
Tot de eerste wereldoorlog 
werd de post in het Turkse 
deel van de Middellandse 
Zee (de zogenaamde 
Levant) verzorgd door 
verscheidene postadmi-
nistraties. Deze zijn zowel 
los als op brief zeer geliefd 
bij verzamelaars. Het is 
een eindeloos gebied dat 
de mogelijkheid biedt 
om een mooie collectie 
te tonen met zegels van 
de grote mogendheden 
in het begin van onze 
eeuw: Rusland, Engeland, 
Frankrijk, Duitslanden niet 
te vergeten Oostenrijk-
Hongarije. DBZ nummer 6 
heeft een artikel over de 
laatste Levant-uitgiften 
van Oostenrijk-Hongarije. 
In 1908 verschenen twee 
series zegels met waarde
aanduiding in Para/Piaster 
(de Turkse munt uit die 
tijd) en in Centimes/Francs 
(in de catalogus genoemd 
als Kreta-uitgifte). Deze 
zegels waren in het ont
werp van de Oostenrijkse 
jubileumuitgifte uit dat 
zelfde jaar. In tegenstel
ling tot de Oostenrijkse 
zegels hadden deze een 
fraaie gekleurde achter
grond. Eind 1913 werden 4 
waarden (de beide rode en 
blauwe zegels) herdrukt 
op een andere papier
soort. Het grote verschil 
is dat dit keer het papier 
zelf gekleurd was. De 
periode waarin deze zegels 
werden gebruikt was zeer 
kort. Daarom zijn echt 
gebruikte exemplaren dan 
ook schaars met een hoge 
cataloguswaarde. 
In dat zelfde nummer ook 
aandacht voor een ander 
Oostenrijks thema: de 
Rohrpostkaarten. Deze zijn 
sinds 1879 uitgegeven voor 
de buizenpost in Wenen. 
De meeste kaarten zijn 
gevouwen, wat een teken 
is dat ze echt zijn gelopen. 
Het was niet mogelijk om 
de kaarten in een cilinder 
te plaatsen zonder ze te 
knikken. Op 4 maart 1899 

wordt de buizenpost in 
Praag geopend die zijn 
eigen tweetalige kaarten 
krijgt (deze zijn over het 
algemeen iets schaarser). 
De kaarten bieden de 
mogelijkheid om met wat 
geduld en een overzien
bare investering een leuke 
collectie op te bouwen. Tot 
1922 zijn er 34 uitgegeven. 
Wil men iets verder gaan, 
dan is het een uitdaging 
om alle verschillende bui
zenpoststations bij elkaar 
te krijgen. 

Een nieuw postzegel-
land 
Sinds 9 juli 2011 is Zuid 
Somalië zelfstandig. De 
Bemer Briefmarkenzei-
tung 02-12 toont de eerste 
3 zegels van dit land. Deze 
tonen de vlag, het lands-
wapen en een afbeelding 
van voormalige rebellen
leider John Garang. De ze
gels zijn een geschenk van 
de volksrepubliek China 
aan de jonge republiek. 
Een vorm van ontwikke
lingshulp dus. 

Vals 
Eind 2011 werd Nederland 
opgeschrikt door valse 
zegels welke door PostNL 
waren ontdekt. Het betrof 
Juliana Regina, Beatrix 
en cijferzegels welke 
opgeplakt op zelfkle
vende etiketten werden 
aangeboden. Vaak waren 
ze vergezeld van een echte 
zegel met een lage frank-
eerwaarde om te zorgen 
dat het poststuk eenvou
dig door de sorteerma-
chine komt. Vorige maand 
kreeg ik al Het Belgische 
De Postzegel in handen 
met een uitgebreid artikel. 

http://www.perfinclub.nl
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Nu behandelt de Nether
lands Philatelist 36/2 dit 
onderwerp. Aan de hand 
van sterk vergrote afbeel
dingen wordt getoond hoe 
deze zegels te herken
nen zijn. Uiteraard is het 
ontbreken van fosfor een 
belangrijk kenmerk, maar 
ook de tanding is duidelijk 
anders. Verder zijn de ze
gels zelfklevend in plaats 
van gegomd. 

CS! Philately 
Dat de meeste postzegel
verzamelaars een loupe 
en een pincet gemeen 

hebben met de mensen 
van CSI is bekend. De 
American Philatelist van 
maart 2012 gaat nog een 
stap verder. Een filatelist 
en een echte forensisch 
wetenschapper publi
ceren samen een artikel 
over hoe DNA onderzoek 
een rol speelt. Aanleiding 
was de discussie of DNA 
kan worden aangetoond 
in het afweekwater van 
postzegels. Er worden twee 
voorbeelden getoond. 
Een hiervan is het DNA 
van de overleden vader 
van de schrijver dat wordt 

geïsoleerd uit de achter
zijde van een postzegel 
op een brief aan zijn 
vrouw. De andere betreft 
een onderzoek naar de 
identiteit van een schrijver 
van een dreigbrief. Er zijn 
overigens nog veel meer 
mooie onopgeloste zaken 
die nog wachten. Als voor
beeld toont het blad twee 
brieven van de ontvoerder 
van de Linbergh baby. Op 
de laatste pagina van dit 
tijdschrift wordt altijd een 
postzegel land voorge
steld. In dit geval betreft 
het India. Een pagina is 

^^.s^l 

uiteraard veel te weinig 
van dit verzamelgebied 
dat zich qua uitgebreid
heid kan meten met 
bijvoorbeeld Duitsland. 
Oud India is een mooie 
uitdaging voor een verza
melaar, en bovendien een 
goede investering. Alles 

^ ^  . . ^ ^ ^ ^ ^  x f  ? : 

wijst er namelijk op dat het 
met de Indiase postzegels 
de zelfde kant uitgaat als 
China. Dus als u een mooie 
partij India (staten, Britse 
kolonie of onafhankelijk) 
kan kopen, grijp vooral uw 
kans. 
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TERUG Gert Holstege 1901 
FILATELISTISCHE PSYCHOSE 
Bij de omvangrijke werk
zaamheden aan het (laat
ste) hoofdstuk "Technische 
Aspecten" van de emissies 
Vürtheim en Bontkraag 
voor het Handboek Rest
waarden spelen de brief
kaarten, waarbij ook de 
briefkaarten met betaald 
antwoord, een niet onbe
langrijke rol. De bedoeling 
van deze laatste kaarten 
was om iemand per brief
kaart een vraag te stellen, 
die dan op de aangehechte 
kaart kon antwoorden en 
deze antwoordkaart kon te
rugsturen, zonder daarvoor 
port te hoeven betalen. De 
bedoeling van de Posterijen 
was dat de geadresseerde 
de antwoordkaart van de 
vraagkaart afscheurde 
en deze dan op de post 
deed. De briefkaarten met 
betaald antwoord zijn, in 
vergelijking met gewone 
briefkaarten, veel minder 
in omloop geweest (in het 
Handboek komen deze 
verschillen in detail aan de 
orde) en zijn daardoor meer 
waard dan de normale 
briefkaarten. Bovendien 
zijn de antwoordbrief kaar
ten gebruikt meer waard 
dan ongebruikt, vooral 
indien de antwoordkaart 
nog aan de vraagkaart 
bevestigd is. Heel bijzonder 

is wanneer de briefkaart 
met betaald antwoord 
twee keer gelopen heeft, 
dus wanneer de geadres
seerde wel antwoord geeft 
op de antwoordkaart, 
maar die niet van de 
vraagkaart afscheurt. In 
zo'n geval kan men zowel 
de vraag als het antwoord 
nalezen. Veelal blijkt dan 
dat de vraagsteller aan de 
geadresseerde vraagt om 
de antwoordkaart vooral 
niet van de vraagkaart 
te scheiden, kortom daar 
filatelistische bedoelingen 
mee heeft. Zo ook op de 
afgebeelde kaart, waarbij 
de antwoordkaart niet ge
scheiden is van antwoord
kaart en waarvan zowel de 
voor als achterzijde wordt 
getoond. Simon van der 
Chijs, arts en officier van 
gezondheid, maar later 
ook een bekende filatelist, 
stelt op 4 november 1901 al
lerlei vragen aan zijn goede 
vriend, W.H. Smit, oogarts 
in Amsterdam. Daarbij 
vraagt Van der Chijs onder 
andere: "Wees zo goed op 
de aangehechte kaart het 
antwoord te schrijven en 
die niet af te scheuren maar 
eenvoudig omvouwen 
en dan weer op de bus. 
Je begrijpt de bedoeling. 
Mijn verzameling, he?" Van 

de Chijs' vriend, die op de 
briefkaart zijn achternaam 
omdraaide in "H.W. Tims" 
had daar een bepaalde 
mening over: "Voor ditmaal 
zal ik nog aan je verzoek 

voldoen, maar probeer het 
niet weer, want het stuit mij 
tegen de borst je dieper en 
dieper te zien zinken in de 
modderpoel der philate
listische psychose. Ik weet 

•'■pr ^y i^ ~^ *>^^y ^*«'1. 

wel men moet geduld en 
medelijden hebben met 
dergelijke ongelukkigen, 
maar er is een grens aan 
alles. Tracht jezelf nog te 
redden." 
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VEII NIEUWS 
Samenstelling: 
Edwin Voerman 

GESLAAGDE VOORJAARSVEILING NPV 

Zoals van de Nederland-
sche Postzegelveiling 
(NPV) mag worden ver
wacht was het voorjaars
aanbod van de veiling 
die eind maart werd 
gehouden, gevarieerd 
en aantrekkelijk met een 
groot aanbod van col
lecties, partijen en stocks 
van de gehele wereld. Ook 
de afdeling losse nummers 
bevatte een mooi aanbod 
met vele topstukken. Bij 
eerdere nabesprekingen 
in het maartnummer van 
dit blad bleek al, dat de 
crisis geen vat krijgt op de 
postzegelmarkt. De vei
ling van de NPV in Weesp 
bevestigde dit beeld. 

Wederom viel de grote 
belangstelling op voor 
Engelanden koloniën, 
voor goede wereldverza
melingen en voor mooie 
landenverzamelingen. 
Regelmatig werd voor dit 
materiaal vele malen de 
inzetprijs betaald. Zo werd 
een wereldcollectie met 
veel Engelse koloniën met 
een inzetprijs van € 1.250 
verkocht voor € 3.400 
(kavel O en vond een col
lectie Engelse koloniën met 
een inzetprijs van € 7.500 
een koper op €12.000 
(kavel 5). Maar ook lager 
geprijsde collecties gingen 
regelmatig ver boven de 
inzetprijs grif van de hand. 
Een nagekomen inzending 
Engeland Victoria geplate 
collectie/partij bracht 
maar liefst €34.000 op 
(kavel 235). 

Bij de afdeling 'brieven 
wereld' waren natuurlijk 
de collecties brieven 
en postwaardestukken 
Engelse koloniën niet te 
missen. Geheel in lijn met 
de belangstelling voor 
de postzegels van deze 
gebieden werden deze 
collecties dan ook vlot 
verkocht voor ruim meer 
dan de inzetpri|s. 

Klapper van de veiling was 
de wereldcollectie (kavel 
287) bestaande uit 132 
stokboeken met een inzet 
van € 25.000 die voor 
€ 40.000 m andere han
den overging. De koper 
van dit kavel mag wel een 
lange winter tegemoet 
zien, maar waarschijn

lijker is dat dit kavel snel 
weer wordt opgedeeld 
en doorverkocht. Dat 
kwaliteit loont bleek maar 
weer eens uit de vier maal 
hogere opbrengst dan de 
inzet van € 3.000 voor 
kavel 327 een collectie 
Europa van meer dan ge
middeld goede kwaliteit. 
Dat ook voor een bijzon
dere thematische collectie 
een brede belangstelling 
bestaat bewees kavel 380 
waar een verzameling met 
het thema ruimtevaart 
voor € 12.500 in andere 
handen overging bij een 
inzetprijs van € 5.000. 

Ook China wordt nog 
steeds goed verkocht te
gen hoge prijzen, getuige 
het bloemenblok (kavel 
1031) voor €2.200, maar de 
vaart lijkt er hier toch een 
beetje uit met iets minder 
spectaculaire opbrengsten 
dan we gewend zijn. Een 
indrukwekkende collectie 
Japanse bezetting met een 
inzet van € 30.000 bleef 
onverkocht. Kennelijk was 
dit prijsniveau toch net 
iets te ambitieus. 

Bij de losse kavels buiten
land mag de opbrengst 
van € 2.000 bij een 
taxatie van € 600 voor 
een postfris velrandstukje 
van de 5 francs Leopold 
niet onvermeld blijven 
(kavel 1003). maar ook de 
gewone series zoals kavel 
1013, OBP 272A/272K met 
een cataloguswaarde van 
€ 1.800 bracht € 800 op 
en zo zijn er meer te noe
men. Ook landen als Grie
kenland, Franse Koloniën 
en Scandinavië gingen 
voor hoge bedragen weg. 
De belangstelling was zo 
groot dat de veiling die om 
18.30 uur begon pas om 
23.30 uur was afgelopen. 

Bij Nederland viel de 
opbrengst van het bestel-
huisstempel Liende op een 
luxe nummer 2 met 
€ 1.450 in positieve zin op 
(kavel 2127) evenals het 
langstempel Rhoon op 
nummer 1 (kavel 2132) dat 
met een opbrengst van 
€ 900 ver boven de taxatie 
van € 500 wegging. Ook 
opmerkelijk waren de 
opbrengsten van de losse 
nummers postfris klassiek 

Nederland. De bekende, 
maar toch zeer zeldzame 9 
cent Veth zonder waarde-
inschrift (kavel 2426) 
bracht € 9.200 op, net iets 
onder de taxatie van tien 
mille. Dat er momenteel 
voor puntstempels een 
bijzondere belangstel
ling bestaat, werd weer 
eens bevestigd door de 
spectaculaire opbrengsten 
van soms tot ruim drie keer 
de inzet voor collecties van 
dit materiaal. Leuk voor de 
specialist waren de kleine
re fout- misdrukken waar
bij o.a. nr. 98 gebruikt met 
harmonicavouw (kavel 
2373) die € 230 opbracht, 
maar ook andere kleine 
foutdrukken brachten dik
wijls honderden euro's op. 
Bij de roltandingen was 
opmerkelijk de opbrengst 
voor een 3-gaats postfris 
(kavel 2524) van € 7.200 
bij een taxatie van € 5.000 
en een telegramzegel 
nummer 7, de 25 cent, dat 
€ 860 opbracht bij een 
taxatie van €550. 

Ook de Nederlandse 
koloniën deden het goed 
met opbrengsten van 
ruim twee maal de inzet 
voor mooie collecties. 
De koper van het blokje 
van vier van de 25 gulden 
Konijnenburg had echter 
een koopje (kavel 2636), 
want een opbrengst van 
€ 200 voor zo'n zeldzaam 
blokje is echt te geef! Al 
met al kan de NPV met in 
totaal meer dan 500 kij
kers, ruim 400 schriftelijke 
bieders uit de hele wereld, 
240 zaalbieders en een 
aantal 'retouren', dat met 
name voor het buitenland 
verwaarloosbaar klem 
was terugzien op een zeer 
geslaagde voorjaarsvei
ling. Eens te meer geldt 
dat voor kwaliteitsmate
riaal een brede belang
stelling bestaat! Wie de 
opbrengsten zelf nog eens 
wil nazien kan terecht op 
de website van de NPV. 
www.npv.nl 

België Leopolds francs postfris stuk met velrand (Kavel 1003) 

Nederland nummer 98 met harmoni
cavouw (Kavel 2373) 

Nederland 9 cent Veth zonder waarde-mschrift (Kavel2426) 

25 GLD a 25 GLD 
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Nederlands-Indie blokje van vier van defl. 2;,- Konijnenburg (Kavel2636) 

http://www.npv.nl
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan  zijn aangesloten bij 
de Wereidpostunte (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegel catalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om

schrijving wordt gegeven dan 
IS de zege! (of de omschrij

ving ervan) nog niet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
Europa (€ 0.95). Voeten in 
zee. 

46'i2. Libellen. 
Lokalpost (€ 0.75), Europa. 
Resp. Aeshna cyanea, Sym
petrum sanguineum. 

46'i2. 'Mijn Aland' door 
Caroline af Ugglas, musicus 
en schilderes. 
Inrikes(€ 0.95). Vis. 

ANDORRA FRANS 
ii2'i2. Wereldkampioen
schap skiën vrouwen in l'Avet 
de Soldeu. 
€ 0.89. Benen op ski's. 

■jj"" 23'i2.joaquim Mir (1873
0^1^ 1940). 

i^M^IÜ € 1.. Schilderij van Spaanse 
1 ^ 0 schilder met berglandschap 

en koeien. 

E Vjllrfi: la Mj»«nj 

93'i2. Restauratie Maison 
des Vallées. 
Velletje met tweemaal € 1.20. 
Parlementsgebouw in 1962 
en 2012. 

ANDORRA SPAANS 
44'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.70. Landschap met 
huisje. 

AZERBEIDZJAN 
i22'i2. Centrale Bank 20 
jaar. 
0.50 m. Embleem. 
i3'i2.120e geboortedag 
Bahruz Kengerli (18921922). 
0.20 m. (OOK ongetand) 
Schilder. 
i53'f2. Europa, 'Bezoek...'. 
0.20,0.60 m.(ook on
getand); blok 1. m. (ook 
ongetand). Resp. strand aan 
Kaspische zee met zeilboot 
en vliegtuig, skiër en kabel
baan; luchthavengebouwen 
vliegtuig. 

'VZOBJ^AYC.\N 
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BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostAAostar) 
2i2'i2. Grammatica en 
woordenboek van Toma 
Babic (16801750) 300 jaar. 
0.70 KM. Tekst van titelpa
gina met fruit en school. 

" " " ■ « " ™ « « 
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BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
232'i2. Postdienst Repu
bliek Srpska 15 jaar. 
0.90 KM. Getal 15. 

irwmMtmWBMCiTOM . 

BULGARIIE 
i63'i2. Bloemen. 
0.65,1. L. Verschillende ar
rangementen. 

223'i2. Opheffing Orde 
van de Tempeliers 700 jaar 
geleden door paus Clemens 
V (12641314). 
0.65 L. Tempelierskruis. 

CYPRUS 
2i3'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
€ 0.22,0.26,0.34,0.43. Resp. 
Gymnast, tennisser, hoog
springster, schutter. 
21312. Voetbal. 
Blok € 1.71 (rond zegel). Bal en 
voetbalschoen. Doorlopend 
beeld met speelveld op rand. 

DUITSLAND 
i24'i2.100e geboortedag 
Axel Springer (19121985). 
€ 0.55. Portret journalist en 
ondernemer. 
i24'i2. Duitse organisatie 
'Wereldhongerhulp' 50 jaar. 
€ 0.55. Man met manden. 

Deutschland 
50 Jahre Deutsche 

Welthungerhüfe 

i24'i2. Toeslagserie 'Voor 
de Sport', manifestaties. 
€0.55*0.25,0.90+0.40, 
1.45+0.55. Resp. Europees 
kampioenschap voetbal met 
veld en spelers. Olympische 
Spelen met zwembad en 
zwemmers, wereldkampioen
schappen tafeltennis met 
tafel en spelers. 

ESTUND 
73'i2.125e geboortedag 
HeinoEller (18871970). 
€ 0.45. Portret componist. 

1 8 8 7 H E I N O ELLER 1 9 7 0 
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293'i2. Persoonlijk zegel. 
€ 0.45. Landkaart eiland 
Saaremaa, ruimte kan ook 
gebruikt worden voor per
soonlijke invulling. 

293'i2. Frankeerzegels. 
€ o.10,0.50. Posthoorn in 
resp. donkergroen, licht
groen. 

FRANKRIIK 
44'i2. Fruit voor een 
groene brief. 
Twaalfmaal Lettre Verte 20g 
(in boekje). Ananas (Sierra 
Leone), meloen (Frankrijk), 
papa)a (Ethiopië), dadels 
(Egypte), witte druiven 
(Frankrijk), bananen (Indo
nesië). Noten (Frankrijk), 
mango's (Mexico), kiwi's 
(Frankrijk), kruisbessen 
(Frankrijk), appelen (Frank
rijk), peren (Frankrijk). 

.• MAAM^^^M 

GIBRALTAR 
272'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
10, 42,44, 51, 55 p., 12. (ruit
vormig); blok i 3.. Verschil
lende portretten. 

GRIEKENLAND 
i5i2'ii. Griekse waterpolo
dames wereldkampioen. 
Blok €3.; blok €3.. Deel 
van vlag met medaille, 
zwemmer Spyros Gianniotis 
met medaille. 

2i2'i2. Leven in de Griekse 
zeeën. 
Brief binnenland, brief bui
tenland, € 0.02,0.03,0.05, 
0 . 2 0 , 0 . 3 5 , 0 . 5 0 , 1 .  , 3.. 
Resp. zeepaardje (Hippocam
pus guttulatus), pijlstaartrog 
(Dysiatis pastinaca), langoest 
(Palinurus elephas), inktvis 
(Octopus vulgaris), wasroos 
(Anemonia viridis), karet
schildpad (Caretta caretta), 
bruine tandbaars (Epinephe
lus marginatus), tandbrasem 

(Dentex dentex), oorkwal 
(Aurela aurita), zandtijger
haai (Carcharias taurus). 

GROENLAND 
2i3'i2. Nordic*, leven op 
zee. 
8., 9.50 kr. Ijsbergen met 
resp. zeehonden, walvis
staart. Ook velletje met de 
zegels. 

GROOTBRITTANNIË 
io4'ii. GrootBrittannië 
van A to Z, II. 
Zesmaal 1" (samenhangend); 
zesmaal 1" (samenhangend); 
tweemaal 1" (samenhan
gend). Resp. Manchester 
(gemeentehuis), Nar
row Water Castle (County 
Down), Old Baily (Londen), 
Portmeirion (Gwynned), 
Queens College (Oxford), 
Roman Baths (Bath); Stirling 
Castle Schotland), Tyne 
Bridge (Newcastle), Urquhart 
Castle (Loch Ness), Victoria 
& Albert Museum (Londen), 
White Cliffs of Dover, Station 
XBletchley Park (Bucking
hamshire); York Minster
kathedraal, ZSL London Zoo. 
Net zegel met het Victoria 
& Albert Museum is een 
Europauitgifte 'Bezoek...'. 

HONGARIJE 
223'i2. Toerisme, III. 
180, 270 Ft. Resp. Techni
sche School voor Telecom
municatie Puskas Tivadar 
(Boedapest), Universiteit van 
Debrecen. 

VÊ^^m 

223'i2. Gezondheidstoe
risme, II. 
235, 260 Ft. Spabaden in Boe
dapest resp. Kiraly, Rudas. 
273'i2. Artiesten. 
395, 425 Ft. Resp. acteur en 
filmregisseur Zoltan Vérkonyi 
(19121979), zangeres en 
actrice Katalin Karady (1910
1990) met sigaret. 



JERSEY 
i44' i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Blok i 3.. Scheepsboeg en 
ijsberg. Doorlopend beeld 
met schip op rand. 

KOSOVO 
i7i2'ii. 95e geboortedag 
Esad Mekuli (19161993). 
€1 .  . Portret dichter en 
wetenschapper. 
26i2'ii. Overlijden Enver 
Zymberi (19792011). 
€ 1.. Portret politieman en 
nationale held met landkaart 
en insigne. 

KROATIË 
i53'i2. Voorjaarsbloemen. 
1.60,3.10, 4.60 kn. Resp. 
Galanthus nivalis. Primula 
vulgaris Huds., Crocus vernus 
HILL. 

i63'f2. Pasen. 
3.10 kn. Gedecoreerd paasel 
m Vogelnest. 

LETLAND 
'5"3"'t2. Frankeerzegels, 
stadswapens. 
0.01 ,0 .02 ,0 .03 , 0.05, 
0.10 Lvl. Resp. Kurzeme 
(leeuw), Auce (kreeft), 
Zemgale (eland). Smiltene 
(vogels), Dobele (zwaard). 
i73'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
0.55,1.20 Lvl. Resp. bal
letdanseressen, gebouw 
Nationale Opera. 

LIECHTENSTEIN 
53'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
1.40 F. Regeringsgebouw en 
koeien. 

i FÜRSTENTUM 
LIECHTENSTEI ,N 140 
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LITOUWEN 
252'i2. laar van Maironis. 
3.35 Lt. Dichter en priester Jo
nas Maciulis Maironis (1862
1932) met boek en tekst. 

MACEDONIË 
202'i2. Cultureel erfgoed. 
20 den. Tapijt. 

MAN 
24'i2. Vuurtorens. 
1,68 (Europazegel), 75 p., 
{1., 1.30,1.60. Vuurtorens bij 
resp. Castletown, Douglas, 
Peel, Laxey, Ramsey, Port St. 
Mary. 

24'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
37,38, 68 p. (samenhan
gend), 76p. , f 1.15, 1.65 
(samenhangend). Resp. 
Titanic en derde klas me
nukaart, scheepsontwerper 
Thomas Andrews (18731912) 
en eetzaal, kapitein Edward 
j . Smith (18501912) met red
dingsboei en vlag, zinkend 
schip en reddingsboei, 
mensen in reddingssloepen 
en krantenjongen, schip en 
krantenartikel. 
2i4'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Blok £3. . Portret. 

MOLDAVIË 
33'i2.20e sterfdag Doina 
Aldea (19581992) en Ion Al
dea (19541992) Teodorovici. 
Blok 7. L. In 1992 verongelukt 
muzikantenechtpaar. 
i23' i2.70e geboortedag 
Mihai Dolgan (19422007). 
Blok 4.50 L. (met samen
hangend sierveld). Portret 
zangeren componist. 

MONACO 
203' i2 .70e Grand Prix van 
Monaco. 
€ 0.77. Racewagen en beeld
merk. 

203'i2. Eerste wedstrijd 
watervliegtuigen 100 jaar 
geleden. 
€1.80. Vliegtuig. 

FHC.

204' i2. Frankeerzegel. 
2og écopli (€ 0.55). Staats
wapen. 
2o4' i2. Internationale ex
positie in Yeosu (ZuidKorea). 
€ 0.78. Monegaskisch pavil
joen op tentoonstelling over 
milieuoeschermlng zeeën en 
oceanen. 
204' i2. PlanetSolar terug 
in Monaco. 
€ 0.77. Schip voortgedreven 
doorzonneenergie. 

MONTENEGRO 
27i'i2. Montenegrijnse 
kunst. 
€ 0.30, 0 .40 ,0 .80 ,0 .95 . 
Resp. beeldengroep, man 
met pijp, berglandschap, 
muziekgezelschap met 
hoorn. 
27i'i2. juridisch middel
eeuws boek 750 jaar. 
€ 0.30. Tekstpagina. 
272'i2. Vestiging Balsic
dynastie 650 jaar geleden 
€ 0.30. Familiewapen met 
wolvenkoppen. 
i63'i2. Flora. 
€ 0 .30 ,0 .90 . Resp. wijndrui
ven, brandnetel. 

NOORWEGEN 
2i3'i2. Nordic', leven op 
zee. 
Blok A Europa. Sea King 
reddingshelikopter. Op rand 
blusboot. 

OEKRAÏNE 
2o2'i2. Voetballand Oekra
ïne, persoonlijke zegels. 
Viermaal V. (met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap). Bal met stadions in 
Kiev, Kharkov, Donetsk, Lvov. 
93' i2 .200e geboortedag 
dichter en schilder Taras 
Shevchenko (18141861). 
2.,2.5oHr. Schilderijen. 
Met resp. tent en scheepjes, 
schepen in maanlicht. 

JÈM i^^si"* 
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POLEN 
2o3't2.200e geboortedag 
Leopold Kronenberg (1812

1878). 
2.40 Zl. Portret bankier met 
gebouw. 

303'i2. Stad Suwaiki 300 
jaar. 
1.95 Zl. Gebouw. 

PORTUGAL 
232'i2. Woord en beeld. 
€0 .47 ,0 .68 ,0 .80 ,1 .  ; blok 
€1.50; blok €1.50. Schilde
rijen met beschrijving van 
Bijbelse taferelen resp. 'De 
Schepping van Eva', 'Mozes 
in de Woestijn', 'Aanbidding 
door de Drie Wijzen', 'Laatste 
Avondmaal'; 'Kruisiging van 
Christus', 'Pinksteren'. 

203'i2. Communiceren met 
kleuren. 
€ 0.32 ,0 .47 ,0 .68 ,0 .80 ,1 .  . 
Figuren op gekleurde ach
tergrond resp. rood, blauw, 
geel, zwart, wit. 
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ROEMENIE 
i63'i2. Pasen. 
1. L. Icoon met Christus met 
vlag, engel en soldaat. 
263'i2. Stad Timisoara 8 0 0 
jaar. 
2.10,5., 7.60 L.; blok 14.50 L. 
Resp. roomskatholieke bis
schoppelijke kathedraal, fort, 
Hunyaikasteel; orthodoxe 
kathedraal. 

M O N A C O 

233'i2. staatswapen en 
vlag 20 jaar. 
VelFetje met 2., 3. Hr. Resp, 
staatswapen, vlag. 

RUSLAND 
2i3'i2. Eerste vrouwelijke 
piloot 100 jaar geleden. 
15. r. Marina Raskova (1912
1943) en route op kaart met 
vliegtuig, kompas, reken
boog en liniaal. 

64't2.150e geboortedag 
P.A. Stolypin (18621911). 
15.r. Portret politicus. 

SLOWAKIJE 
93'i2. Pasen. 
€ 0.40. Schilderij' De Kruis
weg' van Hans von Aachen 
(15521615). 

.^'^f'TT. C^ 

SPANJE 
83'i2. Nationaal erfgoed. 
Blok€2.50. Tapijt uit ko
ninklijk paleis met vrouw en 
strijder in een boot. 

i23'i2. Koninklijke en mili
taire orde van San Fernando 
200 jaar. 
€ 0.85. Ereteken met kruis 
en krans. 

i63'i2. Grondwet 200 jaar. 
€0 .36 . Omslag van luxe 
uitgave uit 1812. 
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i63'i2. Kathedraal 
Blok € 2  Kathedraal van 
Burgos 

TSJECHIË 
2i3'i2. Persoonlijke zegels 
A (10 Kc) met aanhangsel 
voor persoonlijke invul
ling Toerist met rugzak bij 
wegwijzer 

4^'i2. lohann Gregor Men
del (18221884) 
20  Kc Portret bioloog en 
geneticus met erwten 

TURKIJE 
i52'i2. Istanboel Europese 
sporthoofdstad 
o 50,1 , 1 , 2 NTL Resp 
zeilen, wielrennen voor 
gehandicapten, tennis, 
wielrennen Alle zegels met 
embleem 

83'i2. Gelijkheid van man
nen en vrouwen 
o 10,1 , 2  NTL Resp we
reldbol, gezicht met bloem, 
wereldbol 
93'i2. Wereldkampioen
schappen indoor atletiek in 
Istanboel 
o 50,1 , 1 , 2  NTL Brug met 
resp gymnaste, atlete, hoog
springster, hordeloper 

VATICAAN 
i3'i2.400e sterfdag Cris
toforo Clavio (15371612 
€ 1 60 Priester en weten
schapper met boeken, globe 
en passer 

i3't2. Pasen 
€075 Miniatuur met op
standing van Christus 
i3'i2. Schilderiien van Raf
faello (14831520) Gezamen
lijke uitgifte met Duitsland 
€ o 60, o 75, blok € 1 40, blok 
€ 2 40 Delen uit resp 'Ma
donna van Fohgno', 'Sixtijnse 
Madonna', 'Madonnonavan 
Fohgno', 'Sixtijnse Madonna' 
Blokken met doorlopend 
beeld op rand 

WITRUSUND 
292'i2. Frankeerzegels 
A (500 r), H (2 450 r), 
P(3 75or), 20, too, 200, 
500,1 000,2 000,5 000, 
10 000,20 000 r Verschil
lende historische gebouwen 
resp paleis m Kossovs, 
kasteel m Minsk, kerkfort in 
Murovanka, stadhuis van 
Mogilev, toren in Kamenets, 
kasteel m Navetz, kerk in 
Polatsk, paleis van Rumy
antsevPaskevich in Gomel, 
kasteel in Mir, hoofdpostkan
toor in Minsk, kasteel m Lida, 
klooster in Budslav 

223'i2. Vogel van het )aar, 
gierzwaluw 
P Apus apus 

IJSLAND 
223'i2. Ilslandse beeldende 
kunst. III 
50g Innanlands (75 kr), 100g 
Innanlands (no kr), 50g Til 
Evropu (175 kr), 50g Utan 
Evropu (230 kr) Mode resp 
schoenen en kousen van 
Hugrun Dogg Arnadottir, jurk 
van Steinunn Sigardottir, 
wollen vest van Bergthora 
Gudnadottir, jack van 66° 
North 

iSLANü 

223'i2. Groene energie 
Tweemaal 50g Innanlands, 
tweemaal 50g Til Evropu 
Resp waterkrachtcentrale, 
aluminium staven, stoom 
uit geothermische bron, 
tomaten 

223'i2. Nordic*, leven op 
zee 
Blok 250g Innanlands 
(155 kr) Reddingsactie met 
helikopter 
223'i2. Parken, IV 
500g Innanlands, loog 
Til Evropu Resp park m 

Akureyri, Hallargardurpark 
in Reykjavik 
35'i2. Padvinderij in IJsland 
100 jaar 
50g Innanlands Knoop in 
das 
35'i2. Gemeente Akureyri 
150 jaar 
50g Innanlands Stadsge
zicht 
35'i2. Olympische Spelen 
2012 m Londen 
250g Til Evropu Silhouet van 
handballer 

35'i2. Europa, Bezoek ' 
50g Til Evropu, 50g Utan 
Evropu QRcode met resp 
geiser, noorderlicht 

ZWEDEN 
2i3'i2. Kunstfotografie 
Vijfmaal 12  kr (in boekje), 
12kr (rolzegel) Foto's van 
Sune Johnson man met boek. 
Gunnar Smoliansky glas 
met blad, Denise Grünstem 
vrouw met badmuts in water, 
Christer Stromholm twee 
zoenende monden, Annika 
von Hausswoiff vrouw met 
ballon, Dawid flessen 

2i3'i2. Visgerei 
5 , 10 , 20  kr Resp molen 
van werphengel type Ambas
sadeur 5000, kunstvlieg 
voor zalmvissen, lepel en 
plug voor roofvissen 

2i3'i2. Kippen 
Viermaal Brev Verschillende 
kippenrassen 

2i3'i2. Nordic', leven op 
zee 
Blok met tweemaal 12  kr 
Kustwacht Vliegtuig, red
dingsvaartuig en vuurtoren 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
ioi'i2. Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(19202005) 
$ 110,1 50 (samenhangend) 
Resp paus Benedictus XVI 
(1927), paus lohannes Paulus 
II 

ALGERIJE 
i93'i2. Overwinning 50 jaar 
geleden 
15Dh Mensen met vlaggen 

2i3'i2. Internationale ex
positie m Yeosu (ZuidKorea) 
15  Dh Symbolische afbeel
ding met hand en water, 
I V m deelname aan exposi
tie over milieubescherming 
zeeën en oceanen 
263'i2. Houtsnijwerk 
15 , 20 ,30 Dh Houten 
kamerdeur met geometri
sche figuren, plafonddeco
ratie met bloemmotieven, 
raam luiken 
263'i2. Slakken 
Tweemaal 15  Dh Theba 
pisana, Eobaniavermiculata 
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ANTIGUA EN BARBUDA 
3 0  9  ' i i . Vissen 
Velletje met viermaal $ 3 50, 
blok$9 Resp Chaetodon 
capistratus, Haemulon 

flavolineatum, Pomacanthus 
paru, Chaetodon ocellatus, 
Chaetodon striatus 

25i'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden 
Velletje met viermaal $ 3 50, 
blok$9 Resp passagiers 
Joseph Bruce Ismay, William 
Stead, Benjamin Guggen
heim, Thomas Andrews, 
schip 

ARGENTINIË 
33'i2. Nationale vlag 100 
jaar 
Blok$5 Monument met 
generaal Manuel Belgrano 
(17701820) op paard met 
vlag 
33'i2. Eerste Argentijnse 
landing op Zuidpool 50 jaar 
geleden 
$250 Vliegtuigtype DC3en 
landkaart 

ARUBA 
2i2'i2. Fauna 
175, 225, 275,300 c (samen
hangend) Verschillende 
geiten 

ASCENSION 
i54'i2. Rifvissen, II 
35, 40,90p , t l (ook 
samenhangend), blok 12 
Resp Aulostomusstrigosus, 
Botnus lunatus, Balistes 
vetula, Aluterus scriptus, 
Mulloidichthys martinicus 

BARBADOS 
i23'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926) 
10c ,$1 40,2 10, 2 50, blok 
$ 4  Koningin resp tijdens 
bezoek aan Barbados, por
tret, met militairen, portret, 
met prins Philip (1921) 



BOLIVIA 
7i2'ii. Kerst, kinderteke
ningen. 
1., 9. BS. Kindertekeningen 
met resp. kerstboom en 
meisje met ster, kerstboom 
met ster en kinderen. 
8i2'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
1.50, 9. Bs. Historische brie
venbussen. 

9i2'ii. Rechten van de 
Mens. 
9. Bs. Landkaart en verschil
lende hoofddeksels met 
embleem. 
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9i2'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
2.50,3. Bs. Verschillende 
bomen. 
i6i2'ii. Lokale gastrono
mie. 
1., 1.50,2.50,9.Bs.Resp. 
Saice Tarijenö, Majao Camba, 
Silpancho Cochabambino, 
Plato Paceno. 
i9i2'ii.Coca. 
0.50,9. Bs. Resp. verschil
lende voedsel en medicinale 
producten met plantages in 
de bergen, cocabladeren. 
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2ii2'ii. Staatsolie en gas
maatschappij YBFB 75 jaar. 
0.50,9. Bs. Resp. werkmen
sen, boortoren met vlag en 
mensen. 

BRAZILIË 
ii3'i2. Stichting Do
rina Nowill voor blinden en 
slechtzienden. 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.80. Resp. kind met stok, 
portret filantrope Dorina No
will (19192010). Brailleschrift 
op rand. 

i44'i2. Serie 'Voetbal
clubs'. 
1° Porte Carta Comercial. 
jubileumembleem Santos F.C. 

304'i2. Serie 'Voetbal
clubs'. 
1° Porte Carta Comercial. ju
bileumembleem America F.C. 

CANADA 
54'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Viermaal P (samenhangend); 
blok $ 1.80. Viermaal delen 
van schip (tweemaal met 
landkaart); schip op zee met 
wimpel. Op rand landkaart. 
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CARIBISCH NEDERLAND 
i2'i2. Zeilboten. 
66,99,101,168 c. Resp. 
catamaran, optimist, sunfish, 
laser. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
232'i2. Uitgeverij Zhong
hua 100 jaar. 
1.20 y. Gebouw en boek in 
lauwerkrans. 

CHRISTMASEILAND 
ioi'i2. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Draak. 
Aanvulling melding 3/210. 
Vel met viermaal 15, viermaal 
20, viermaal 25,60 c , $ 1.80. 
Resp. rat, os, draak, slanq, 
tijger, konijn, paard, varken, 
geit, aap, haan, hond, 
symbolische draak, Chinees 
karakter voor draak. 

COLOMBIA 
2i2'ii. Kerst. 
$ 1.600. Drie kinderen als de 
Drie Wijzen uit het Oosten 
met cadeaus en Jezus in 
kribbe met kerstboom. 

i3i2'ii. Dagblad El Tiempo 
100 jaar. 
Blok $ 4.000. Zetsel voor 
krant met transportlijn, 
233'i2. Politietijdschrift 
'Policia nacional' 100 jaar. 
$ 2.000. Politieman met kind 
en embleem. 

COMOREN 
287'ii. Mineralen. 
Velletje met vijfmaal 400 F.; 
velletje met vijfmaal 450 F.; 
velletje met vijfmaal 475 F.; 
velletje met vijfmaal 500 F.; 
blok 2.000 F.; blok 2.250 F.; 
blok 2.375 F.; blok 2.500 F. 
Resp. pyriet en pyromorfiet, 
toermalijn en sfaleriet, fos
teriet en inesiet, malachiet 
en cerussiet en dolomiet 
met hametiet, fluoriet en 
calciet met toermalijn; 
bariet en fluoriet, vivianiet 
en rhodochrosiet, dioptaas 
en grossulaat met kwarts, 
fluoriet en calciet met toer
malijn, vanadiniet en kwarts 
met aquamarijn; rutiel en 
bariet, azuriet en wulfeniet, 
liddicoatiet en apatiet met 
sideriet, wulfeniet en anda
lusiet; aragoniet en eibaiet, 
rubelliet en lepidoliet met 
vivianiet, vanadiniet en 
apophyliet met kwarts, 
diamant en malachiet, pyriet 
en hamatiet; amethist met 
calciet en jamesoniet met 
kwarts; rutiel en vanadiniet; 
cavansiet met calciet en sfa
leriet; benitoiet en cavansiet 
met calciet. 

287'ii. Zeeweekdieren. 
Velletje met vijfmaal 500 F.; 
blok 2.500 F. Resp. Angaria 
sphaerula en Cypraea 
tigris, Lambis millepeda en 
Casmaria ermaceus, Vasum 
tubiferum en Turbo petho
latus. Babylonia papillaris 
en Area tortuosa, Murex 
pecten en Charonia tritonis; 
Murex alabaster en Cymbiola 
vespertillo. 
287'ii. Kevers. 
Velletje met vijfmaal 500 F.; 
blok 2.500 F. Resp. Goliathus 
cacicus en Goliathus golia
thus, Notophysis forcipula 
en Titanus giganteus, Kheper 

aegyptiorum en Oryctes nasi
cornis, Argyrophegges kolbei 
en Dicronorhina berbyana 
layardi, Pachycnema sp. 
en Cetonia sp.; Chelorrhina 
polyphemus en Chelorrhina 
kraatzi. 
287'«. Orchideeën. 
Velletje met vijfmaal 500 F.; 
blok 2.500 F. Resp. Lepanthes 
williamsii en Angraecum 
gyriamae, Eriopsis sceptrum, 
Angraecum viguieri en 
Neodryasschildhaueri, Ida 
fimbriata en Habenariarho
docheila, Phalaenopsis linde
nii en Rossioglossum grande; 
Coelogynetriplicatula. 

COOKEIUNDEN 
2011. Scouting, Wereldjam
boree in Zweden. 
80, 90 c, $ 1.10,1.20; velletje 
met tweemaal $ 3.. Opdruk
ken op Anzac*zegels uitge
geven i49'io. Resp. gidsen, 
padvinders, monument, 
vlag; bezoek in 1935 van lord 
Baden Powell (18571941): be
zoekers in kerk, kerkgebouw. 
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)OK ISLANDS 

ioi'i2. Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
$ 3. 330 (samenhangend). 
Resp. paus Benedictus XVI 
(1927), paus Johannes Paulus 
II (19202005). 

COSTA RICA 
99'ti. Stripverhaal Tricolin. 
300,320,350,395 Cs. Resp. 
Tricolin en Tricolina met 
vlag, Tricolin en Tricolina 
geven geld aan Rode Kruis, 
Tricolin en Pepin planten 
bloem, Tricolin met Tricolina 
en Pepin. 

CUBA 
44'ii. Nationaal leger 50 
jaar. 
65 c. Embleem met stand
beeld, geweer en ster. 
i94'ii. Oostelijk leger 50 
jaar. 
65 c. Embleem met geweer. 
224'ii. Dag van de Aarde, 
cultureel agrarisch erfgoed. 
65,90 c. Verschillende 
afbeeldingen van ecologisch 
bedrijf Villa Hortensia. 

i5'ii. Radio Havana 50 jaar. 
2.05 P. Embleem met land
kaart en radiogolven. 
65'ii. Flora en fauna. 
15.35.40, 65,75,95 c.; blok 
I. P. Resp. waterlelie en ha

Eedis (Anolis vermiculatus), 
ij op bloem (Bidens alba), 

vlinder en plant (Euphorbia 
helenae), boom (Plumeria 
obtusa), reiger en boom (Avi
cennia germinans), slak en 
plant (Catopsis); krokodil. 
66'ii. Ministerie van Bin
nenlandse Zaken 50 jaar. 
90 c. Embleem en brand
weerwagen, politiewagen, 
ultralicht vliegtuig. 

i46'n. Westelijk leger 50 
jaar. 
Landkaart en vlaggen. 
i7'ii. 65 jaar betrekkingen 
met Filippijnen. 
85 c. Havenhoofd met fort in 
Havana en fort Santiago in 
Manilla met vlaggen. 
287'ii. Wereldpostzegel
tentoonstelling PhilaNippon 
in Japan. 
5,10,15, 65,75, 90 c.; blok 
1. P. Resp. zesmaal verschil
lende stoomlocomotieven; 
hogesnelheidstrein. 
i58'n. Stichting stad Bara
cao 500 jaar geleden. 
3. P. Stadswapen en stads
gezicht. 
69'ii. Organisatie van Niet
gebonden Landen 65 jaar. 
65 c. Vlaggen en duif. 

i99'ii. Vogels. 
5.10.15.30,50,65,75,85 c. 
Resp. Ramphastos sulfuratus, 
Melanerpes portoricensis, Ic
terus nigrogularis, Momotus 
momota, Vanellus chilensis, 
Pharomachrus occidentalis, 
Pharomachrus mocinno, 
Pelecanus occidentalis, 
Orthorhyncus cristatus. 
1210'«. Upaep', brieven
bussen. 
Viermaal 65 c. Verschillende 
brievenbussen. 
i8io'ii. Onderwaterfoto
grafie. 
10,15,20,30, 50, 65 c; blok 
1. P. Verschillende afbeeldin
gen van vissen en koralen. 
i8io'ii. Zoogdieren. 
5,10,15, 50,65,85 c.; blok 
1. P. Resp. Ursus maritimus, 
Cervus elaphus canaden
sis, Canis lupus, Pongo 
pygmaeus, Phascolarctos 
cinereus; Panthera leo. 
25ii'ii. Pionierstijdschrift 
Pioneroso jaar. 
1.05 P. jongen en meisje. 
i2ii'ii. Toerisme, Havana. 
5,10,15, 20,65,75;bloki.P. 
Resp. koepel van kasteel, 
fafadevan kathedraal, 
koepel Capitolio, Bacardi
gebouw, theater Garcia 
Lorca, hekwerk van gebouw 
El Templete; fort bij ingang 
haven met vuurtoren. 
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i3-i2-'ii. Toerisme, voqels. 
5,10, 20, 45.65,85 c.; blok 
1.- P. Landschappen met 
resp. Contopus caribaeus, 
Saurothera merlini, Spindalis 
zena, Gymnoglaux lawrencii, 
Teretistris /ernandinae, 
Priotelus temnurus; Grus 
canadensis. 
29-i2-'ii. Debuut Alicia 
Alonso (1921) 50 jaar geleden. 
65,65 c. (samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van balletdanseres. 

CURASAO 
i3-2-'ii. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de draak. 
500, 500 c; blok 500C. 
Verschillende symbolische 
draken. 

DOMINICA 
i-ii- ' i i . Frankeerzegels, 
hagedissen. 
5, ro, 15,20,25,50,65,90 c , 
$1.-, 2.-, 5.-, 10.-, 20.-. Resp. 
Mabuya mabouya, Ameiva 
fuscata, Anolis cristatellus 
cristatellus, Anolis oculatus, 
Gymnophthalmus pleii, 
Hemidactylus mabuya, 
Sphaerodactylus fantasticus 
fuga. Iguana delicatissima, 
Sphaerodactylus vincenti, 
Tnecadactylus rapicauda, 
Hemidactylus mabuya, 
Sphaerodactylus fantasticus, 
Sphaerodactylus vincenti. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
20-2-'i2. Carnaval. 
Vijf velletjes met elk tienmaal 
20.- P. Verschillende carna
valsgezichten en maskers. 
1-3-12.125 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Ecuador. 
20.- P. Portretten van 
presidenten Dominicaanse 
Republiek en Ecuador resp. 
Juan P. Duarte (1813-1876) en 
Eloy Alfaro (1842-1912) met 
vlaggen en handen. 

126Afta91>ë RaAOONES CONSULARES 

EL SALVADOR 
i4-i2-'i i . Upaep*, brieven
bussen. 
Tweemaal $ 1.- (samenhang
end). Moderne, historische 
brievenbus. 
i4-i2-'i i . Diplomatieke be
trekkingen met Taiwan. 
Tweemaal $1.-(samen
hangend). Grondlegger 
China Sun Yat-sen (100 jaar 
Taiwan), priester José Matias 
Delgado y Leon met crucifix 
en kerktoren (200 jaar onaf
hankelijkheid). 

2-2-'i2. strijd tegen cor
ruptie. 
Driemaal $ 1.- (samenhang
end). Vergrootglas boven 

kaart, nationale vlag en 
staatswapen, oog met 
embleem Verenigde Naties 
als pupil. 

FALKLANDEILANDEN 
ii-4-'i2. Zeeleven. 
27, 50,70 p., {1.15. Resp. 
Bunodactis sp., Cyanea capil-
lata, Diplodontias singularis, 
Flabellinafalklandica. 

^ww^^^^wv 

FILIPPIJNEN 
i9-i-'i2. Grote Loge van 
Vrijmetselarij. 
7.-, 7.- P. (samenhangend). 
Gebouw en president Ma
nuel L. Quezon, tempel met 
nationale held )osé Rizal en 
schrijver Marcelo H. del Pilar 
en schrijver Mariano Ponce. 
Beide zegels met embleem. 
25-i-'i2. Bisdom Malolos 50 
jaar. 
7.-, 7.- P. (samenhangend); 
blok 40.- P. Resp. standbeeld 
van 'Maagd van onbevlekte 
ontvangenis' in Malolos, 
kathedraal; standbeeld. 

i6-3-'i2. Davao City 75 jaar. 
Viermaal 7.- P. (samenhang
end). Stadhuis, Kadayawan-
festival met dansende 
mensen, orchidee Vanda 
sanderiana, berg Apo met 
arend (Pithecophaga jef-
feryi). 

i9-3-'i2. Atheneum van 
Zamboanga-universiteit 100 
jaar. 
Viermaal 7.- P. (samenhang
end). Fort Pilar, campus, 
gymnasium, standbeeld 
Ignatius van Loyola. Ook vel
letje met dezegels. 
i9-3-'i2. St. Agnes-academie 
100 jaar. 
Viermaal 7.- P. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van hoofd
gebouw in Leqazpi City met 
jubileumembleem. 

GAMBIA. 
i i - io- ' i i . Brits vorstenhuis. 
Viermaal 30.- D. Koning 
George V (1865-1936), koning 
Georg VI (1895-1952), konin
gin Elizabeth II (1926), prins 
Philip (1921). 

GRENADA 
8-ii- ' i i . Internationale post

zegeltentoonstelling in Wuxi 
(China). 
$ 3.-; blok $ 6.-. Verschillende 
portretten Chinese leider 
Mao Zedong (1893-1976). 
8-ii- ' i i . Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
Duitsland. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met driemaal $ 3.-. 
Resp. paus, gemeentehuis 
van Berlijn, schilderij 'Ma
donna van de Rozenstruik' 
van Stephan Lochner (1400-
1452), paus en gebouw; bid
dende paus, tweemaal paus 
met crucifix. 
i6-i2-'i i . Kolibries. 
Velletje met zesmaal 
$2.-blok$6.-.Resp. Stel-
lula calliope, Calypte anna, 
Archilochus alexandri, 
Archilochus colubris, Calypte 
costae, Cynanthus latirostris; 
Selasphorusrufus. 

HUMMINGBIRDS 

t i^. 
i6-i2-'i i . Barack Obama 
(1961). 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
president. 
8-2-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.50 
(ronde zegels); blok $ 9.-. Fa
milie wachten op overleven
den, aankomst overleven
den, kapitein Edward). Smith 
met scheepshoorn, zinkend 
schip; Titanic. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i5-9-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 2.75; velletje met 
tweemaal $ 3.-. Verschillende 
foto's van huwelijksdag prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
26-io-'ii. Vogels. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 2.50; tweemaal blok 
$ 6.-. Resp. Icterus icterus, 
Eulampis holosericeus, 
Pandion haliaetus, Butorides 
virescens; Ploceus cucullatus, 
Megaceryle alcyon, Piranga 
olivacea, Charadrius semi-
palmatus; Pheucticus ludovi-
cianus; Faico columbarius. 

8-ii- ' i i . Chinese muziekin
strumenten. 
Velletje met vijfmaal $ 2.-. 
Pipa, Guqin, Dizi, Yangqin, 
Dagu. 
i-i i- ' i i . Kerst. 
25, 5oc.,$i . - , 2.-. Schilde
rijen resp. 'Verkondiging 

Maria-Boodschap'van Pietro 
Gerini, 'Verkondiging' van 
Melchior Broederfam, 'Kro
ning van de Maagd' van Gio
vanni daMilano, 'Madonna' 
van André Beauneveu. 
2011. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van de Draak. 
Vel met twaalfmaal 65 c; 
blok $ 8.-. Resp. rat, os, tijger, 
konijn, draak, slang, paard, 
schaap,aap, haan, hond, 
varken; draak. 
i6-i2-'ii. Paddenstoelen. 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Resp. Tylopilus 
exiguus, Mycena acicula, 
Panaeolus papilionaceus, 
Chroogomphus ochraceus; 
Psilocybecubensis. 
8-2-'i2. Reptielen en amfi-
bieën. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 3.50; tweemaal blok 
5 9.-. Resp. Anolis cristatellus 
cristatellus, Hemidactylus 
mabouia, Ameiva fuscata, 
Anolis oculatis; Lcptodacty-
lus fallax, Eleutherodactylus 
iohnstonei, Eleutherodacty
lus amplinympha, Eleuthe
rodactylus martinicensis; 
Chelonoidis carbonaria. 
Iguana delicatissima. 

GUINEE 
2-9-'o9. Val Berlijnse Muur 
20 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; blok 29.000 F. De
monstranten en doorbreken 
van muur met resp. paus Jo
hannes Paulus II (1920-2005). 
Russische president Michael 
Gorbatsjov (1931), Duitse 
bondskanselier Helmut Kohl 
(1930); Gorbatsjov. 

2-9-'o9. Eerste zeppelinvaart 
100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; blok 29.000 F. Graf 
von Zeppelin (1838-1917) 
met resp. Zeppelin, LZ127, 
ML 866; vliegdekschip 'Graf 
Zeppelin'. 
2-9-'o9.125e geboortedag 
Auguste Piccard (1884-1962). 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; blok 29.000 F. 
Zwitserse fysicus met resp. 
straaljager X15, luchtballon, 
uraniumkogel; bathyscaaf 
'Trieste'. 
2-9-'o9.60e sterfdag Marcel 
Cerdan (1916-1949). 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; blok 29.000 F. 
Tweemaal Franse bokser, 
Cerdan met Franse zangeres 
Edith Piaf (1915-1963); Cerdan 
en Piaf. 
2-9-'o9.80e geboortedag 
Audrey Hepburn (1929-1993). 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; blok 29.000 F. 
Amerikaanse filmactrice met 
resp. tweemaal kind met 
embleem Unicef*, acteur 
Cary Grant (1904-1985); kind 
en embleem. 
2-9-'o9.75e geboortedag 
Yuri Gagarin (1934-1968). 
Velletje met driemaal 

9.000 F.; blok 29.000 F. Rus
sische kosmonaut met satel
lieten en ruimtecapsules. 
2-9-'o9.50e geboortedag 
Earvin Johnson (1959) 
Velletje met driemaal 
9.000 F.; blok 29.000 F. Ame
rikaanse basketbalspeler, 
met Larry Bird, met Michael 
Jordan;Johnson. 

2-9-'o9. WWF*, reuzenbos-
zwijn. 
Viermaal 7.500 F. (samen
hangend). Verschillende af
beeldingen van Hylochoerus 
meinertzhageni. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 
2-9-09.140 jaar Spaanse 
postzegels. 
Blok 30.000 F. (gouddruk). 
Zegel-op-zegel 6 c. Yvert 1 
(1850). 

GUINEE-BISSAU 
28-io-'io. Apen. 
Velletje met 350,350, 500, 
500,700, 800 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. Resp. 
Saimiri sciureus, Brachyte-
les arachnoides, Aotus 
trivirgatus, Alouatta palliata, 
Callitnrixjacchjus, Leonto-
pithecus rosalia; tweemaal 
Saguinus imperator. 
28-io-'io. Zeeschildpadden. 
Velletje met 350,350, 500, 
500,700, 900 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. Resp. 
Chelonia mydas, Lepidoche-
lys olivacea, Caretta caretta, 
Dermochelys coriacea, Lepi-
dochelys kempii, Eretmo-
chelys imbricate; tweemaal 
Caretta caretta. 

28-io-'io. Dolfijnen. 
Velletje met 350,350,500, 
500,700,900 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. Resp. 
Feresa attenuata, Lagenodel-
phis hosei, Lagenorhynchus 
obscurus, Inia geoffrensis, 
Peponocephala electra, 
Stenella frontalis; tweemaal 
Stenellacoeruleoalba. 
28-io-'io. Katachtigen. 
Velletjemet 350,450, 500, 
500,700,900 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. Resp. 
Oncifelis colocolo, Oncifelis 
guigna, Leopardus tigrinus, 
Leoparduswiedii, Herpailu-
rus yagouaroundi, Oncifelis 
geoffroyi; tweemaal Oreailu-
rus jacobitus. 
28-io-'io. Uilen. 
Velletje met 350,450, 500, 
600,700, 800 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. Resp. 
Megacops cooperi, Asia cla-
mator, Pulsatrix perspicillata, 
Tyto alba, Tyto glaucops, Me-
gascops seductus; tweemaal 
Megascops asio. 



28io'io. Vliesvleugeligen. 
Velletje met 350,450,500, 
600,700,950 F.; velletje met 
tweemaal 1.500 F. Resp. Cer
ceris bicornuta, Syrphus sp. 
en Mischocyttarus flavitarsis, 
tweemaal Polistes dominulus, 
Syrphus sp. en Mischocyt
tarus flavitarsis, Polistes 
dominulus; tweemaal Stictia 
Carolina en Polistes dorsalis. 
28io'io. Honden. 
Velletje met 350, 450,500, 
600,750,850 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. Resp. 
rattenterrier, Amerikaanse 
Alsatian Shepalute, Ameri
kaanse Staffordshire terrier, 
Chesapeake Bay retriever, 
coonhound, Amerikaanse 
staghound; tweemaal Ameri
kaanse foxhound. 

28io'io. Waterdieren. 
Velletje met 350,450, 500, 
600,750,850 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. Resp. 
Pomacanthus arcuatus en 
Agelas conifera, Holacan
thusciliarisenOculma 
diffusa. Gramma loreto en 
Isidella tentaculum, Diodon 
holocanthus en Diodogorgia 
nodulifera, Bodianus rufus 
en Pseudoceratina crassa, 
Selene vomer en Condylactis 
gigantea; tweemaal Geopha
gus altifrons en Iciligorgia 
schrammi. 

GUYANA 
44'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling In
dipex New Delhi. Aanvulling 
melding 9/606. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 225. Resp. vier ver
schillende afbeeldingen van 
Taj Mahal; tempel van Shiva 
in Varasani, fort Ramnagar, 
Kangravaliei, Khajuraho
tempel. 

9i'i2. Dierenriem. 
Vel met twaalfmaal $ 50 
(gouddruk). Rat, os, tijger, 
konijn, draak, slang, paard, 
schaap, aap,haan, hond, 
varken. 

INDIA 
242'i2. Verzekeringsmaat
schappij overheidsmede
werkers. 
5. R. Gezin met gebouw en 
identiteitskaarten. 

I N S U t V W C E COHPORATION 

i3'i2. Vasantdada Patil 
(19171989)
5. R. Portret politicus. 
93'i2. Shyama Charan 
Shukla (19252007). 
5,R. Portret politicus. 
i43'i2.100 jaar burger
luchtvaart. 
Velletje met 5., 5., 5., 
20. R. Resp. luchthaven
gebouw met helikopter en 
propellervliegtuig, luchtha
vengebouw met straalvlieg
tuigen, luchthavengebouw 
met straalvliegtuigen en 
verkeerstoren, historisch 
vliegtuig. 

IRAN 
2i2'i2. Islamitische cultuur 
en beschaving in Iran. 
2.200 Ris. Graftombe van 
Sheikh Safiedin Ardebili 
(12521334). 

2i2'i2. Boekenweek. 
2.200 Ris. Opengeslagen 
boek. 

ISRAEL 
i74'i2. Herdenkinasdag. 
NIS 1,70. Meisje metluchtoal
lon. 

1.7U ^1^ 

ifeSWi.".:.;!': 
i7ii'i2. Museum 'The Gene
ration Center', Jeruzalem. 
NIS 9.30. Gedenkstenen. 
i74'i2. loods zeemanschap. 
Driemaal NIS 3.. Schepen: 
'Helahutz' (1919), zeilschip 
'Sarah A' (1936), 'Har Zion' 
(1936) met kapitein Erich 
Hirschfeld. 

^^l^'t^. Kinderboeken. 
Achtmaal NIS 2.. Verschil
lende illustraties uit kinder
boeken: meisje en bal, vis en 
tekst, meisje, leeuw, meis
jesportret, kind met parasol, 
kinderen, meisje met boom. 
Boek op alle zegels. 
i74'i2. Borstschilden van 
hogepriesters met edelste
nen, II. 
Viermaal NIS 3.. Schilden 
van Issakar met saffier, 
Zebulon met witte kwarts. 
Dan met zirkoon, Naftali met 
amethist. 

lORDANIE 
23i'i2. Bescherming pool
gebieden en gletsjers. 
Velletje met 80 pt, 1 D. Resp. 
pinguïns, ijsbeer. 

KIRGIZIË 
252'i2. Hoofdtooi voor 
vrouwen. 
16., 28., 45., 60.s. (ook 
ongetand). Verschillende 
afbeeldingen van 'Elechek'. 

KOREA ZUID 
222'i2. Koreaanse stripfi
guren, II. 
Velletje met tienmaal 270 w. 
Figuren uit kinderserie 
'Pucca': Garu, Ching, Abyo, 
Bruce, Ssoso, WooWuh, Ho
Oh, Santa, Nini, Pucca. 
93'i2. 50 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Colombia. 
Tweemaal 270 w. (samen
hangend). Ginsengwortel 
en plant, koffiebonen en 
bessen aan tak. 
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263'i2. Nucleaire Vcilig
heidstop in Seoel. 
Tweemaal 270 w. (samen
hangend). Wereldkaart met 
embleem, duif en Koreaanse 
vlag. 

LIBERIA 
iiio'ii. Koninklijk huwelijk 
Twee velletjes met elk 
zesmaal S 80; blok 5180. 
Verschillende foto's van 
huwelijksdag prins William 
(1982) en Catnerine Middle
ton (1982). 
iiio'ii. Kerst. 
$ 25,40,50,100. Schilderijen 
resp. 'Madonna van Pesaro' 
van Titian, 'De Geboorte' van 
Prero della Francesca, 'De 
Maagd op de Rotsen' van 
Leonardo da Vinci, 'Madonna 
met Kind' van Fra Filippo 
Lippi. 
111011. Chinees Nieuw
jaar"*, laar van de Draak. 
Vel met twaalfmaal $ 18; blok 
$ 200. Resp. rat, os, tijger, 
konijn, draak, slang, paard, 

schaap, aap, haan, hond, 
varken; draak. 
iiio'ii. Binhai, groeigebied 
in China. 
Velletje met viermaal $ 40; 
blok$160. Resp.staden 
duif, verkeerswegen, stad bij 
nacht, schip aan kade; stad 
met schip en vliegtuigen. 

MACAU 
i3'i2.1 Ching, Pa Kua, VIII. 
Velletje met achtmaal 
2. ptcs. (zeshoekige zegels); 
bloK 10. Ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van 'Pa Kua' 
met hexagrammen uit 'Boek 
der veranderingen', een 
orakel of wijsheidsboek. 

MALDIVEN 
^i'io. Chinese dierenriem 
Vel met twaalfmaal 3. Rf. 
Resp. rat, os, tijger, konijn, 
draak, slang, paard, schaap, 
aap, haan, nond, varken; 
draak. 
226'io. Chinees Nieuw
jaar**, laar van de Draak. 
Velletje met tweemaal 19. Rf. 
Draken. 
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MALEISIË 
63'i2. Onderzoek Zuidpool
gebied. 
60 sen, tweemaal 90 sen (sa
menhangend). Resp. land
kaart en vlag, wereldkaart, 
onderzoeker met pinguïns 
(Aptenodytes forsteri). Alle 
zegels met embleem. 

2i3'i2. Zeedieren. 
Viermaal 60 sen (samen
hangend); blok RM5.. 
Resp. koraalkrab (Trapezia 
rufopunctata), mandarijnvis 
(Synchiropus splendidus), 
zeester (Linckia laevigata), 
(Gymnothorax melanospi
lus); schildpad (Chelonia 
mydas) met buisbek lipvis 
(Solenostomus cyanopterus), 
zeepaardje (Hippocampus 
histrix). 

Malaysip. 

MAURITIUS 
44'i2. Dag van de Wet. 
7, 8,15, 20 Rs. Resp. districts
gerecht Grand Port, opper
rechter Sir Michel Rivalland, 
interieur gerechtsgebouw, 
hand met houten hamer. 

' ; ■,«|>»r»'^P'jlXlfc*y, 

MEXICO 
83'i2. Dag van de Vrouw. 
$ 11.50. Vrouw met vogelfigu
ren, gebouwen en plant. 
21312. Werelddag van 
Downsyndroom. 
$ 13.50. Vlindervleugel en 
bloem. 

MICRONESIË 
27i'ii. Obama (1961) bij ver
gadering Verenigde Naties. 
Velletje met viermaal $ 75. 
Obama met presidenten 
resp. Nguyen Minh Triet 
(Vietnam) en Benigno Aquino 
(Filippijnen), llham Aliyev 
(Azerbeidzjan), Juan Manuel 
Santos Calderón (Colombia), 
Roza Otunbayeva (Kirgizië). 
99'ii. Herdenking terro
ristische aanslagen tien jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 98 c; 
blok $ 2.50. Amerikaanse 
vlag met resp. silhouet Pen
tagongebouw, World Trade 
Center (WTC) in zwart, WTC in 
grijs, kaart van Stonycreek in 
Pennsylvania; WTC. 
6io'ii. Haaien. 
Velletje met viermaal 75 c; 
blok $ 2.50. Resp. Heptran
chias perio, Cetorhinus 
maximus, Lamna nasus, 
Hexanchus griseus; Carcha
rias taurus. 
7ii'ii. Chinees aardewerk. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Keramische offer
schaal (Tangdynastie), vaas 
(Songdynastie), porseleinen 
schaal (Mingdynastie), 
porseleinen vaas (Qing
dynastie); porseleinen schaal 
(Mingdynastie). 
71111. Chinees Nieuwjaar**, 
laar van de Draak. 
$ 8. (geborduurd). Draak. 

^ ^ . 

2811'«. Erhart Aten (1932
2004). 
44 c. Portret gouverneur 
Chuuk State. 

MONGOLIË 
43'i2. Vloot van Kublai. 
Blok 1.000,1.200 T. Resp. 
portret keizer Kublai Khan 
(12151294), zeilschip. 
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i2-3-'i2. 40 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Japan. 
Velletje met tweemaal 600 T. 
Japanse poppetjes in kleder
dracht. 

MONTSERRAT 
6-r2-'ii. Kerst. 
$2.25,2.50, 2.75,3.-. Resp. 
zanggroep 'Voices', zang
groep 'Emerald Community', 
steelband, kerk. 

MOZAMBIQUE 
30-i- ' i i . Internationaal Jaar 
van de Bossen, vlinders. 
Drie velletjes met elk vier
maal 16, tweemaal 66 mt.; 
drie blokken elk 175 mt. 
Resp. zesmaal Ornithoptera 
alexandrae, zesmaal Morpho 
menelaus, zesmaal Danaus 
plexippus; Ornithoptera 
alexandrae; Morpho me
nelaus; Danaus plexippus. 

30-i- ' i i . Internationaal jaar 
van de Bossen, libellen. 
Velletje met viermaal 16, 
tweemaal 92 mt.; blok 175 mt. 
Resp. Anax Imperator, Libel-
lula depressa, Sympetrum 
fonscolombii, Libellula 
quadrimaculata, Ischnura 
heterosticta, Crocothemis 
sanguinolenta; Trithemis 
kirbyi. 
30-i- ' i i . Internationaal laar 
van de Bossen, vissen. 
Velletje met viermaal 16, 
tweemaal 92 mt.; blok 175 mt. 
Resp. Serrasalmus ternetzi, 
Serrasalmus manuell, Ser
rasalmus nattereri, Pygocen-
trus cariba, Serrasalmus nat
tereri, Serrasalmus ternetzi; 
Serrasalmus nattereri. 
30-i- ' i i . Internationaal jaar 
van de Bossen, kikvorsen. 
Velletje met viermaal 16, 
tweemaal 66 mt.; velletje met 
viermaal 16, tweemaal 92 mt.; 
twee blokken elk 175 mt. 
Resp. zesmaal Agalychnis 
callidryas; Epipedooatis 
tricolor, Dendrobates aura-
tus, Dendrobates azureus, 
Dendrobates leucomelas, 
tweemaal Phyllobatester-
ribilis; Agalychnis callidryas; 
Dendrobates azureus. 
30-i- ' i i . Internationaal 
laar van de Bossen, zwarte 
kaaiman. 
Velletje met viermaal 16, 
tweemaal 66 mt.; blok 175 mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van Melanosuchus niger. 
30-i- ' i i . Internationaal laar 
van de Bossen, schildpadden. 
Velletje met viermaal 16, 
tweemaal 66 mt.; blok 
175 mt. Resp. Trachemys 
scripta, Geochelone sulcata, 
Malaclemys terrapin, Chelus 
fimbriatus, Chelenoidis car-
bonaria, Terrapene Carolina; 
Geochelone sulcata. 
30- i - ' ) i . Internationaal laar 
van de Bossen, slangen. 
Velletje met viermaal 16 mt., 
tweemaal 66 mt.; velletje met 
viermaah6 mt., tweemaal 
92 mt.; twee blokken elk 

175 mt. Resp. zesmaal Coral-
lus caninus; zesmaal Bitis 
gabonica; Corallus caninus; 
Bitis gabonica. 
30-i- ' i i . Internationaal laar 
van de Bossen, vogels. 
Velletje met viermaal 
r6 mt., tweemaal 66 mt.; zes 
velletje met elk viermaal 
16 mt., tweemaal 92 mt.; 
zeven blokken 175 mt. Resp. 
zesmaal Harpia harpyja; 
zesmaal Casuarius casuarius; 
zesmaal Pharomachrusmo-
cinno; Ramphastos dicolorus, 
Ramphastos toco, Ramphas
tos vitellinus, Ramphastos 
swainsonii, Pteroglossus 
torquatus, Ramphastos 
sulfuratus; zesmaal Buceros 
bicornis; Tyto multipunctata, 
Ninox connivens, Glaucidium 
tephronotum, Asio madagas-
cariensis, Ninox novaesee-
landiae, Otus rutilus; Lorius 
garrulus, Trichoglossus chlo-
rolepldotus, Trichoglossus 
flavoviridis, Trichoglossus 
euteles, Eos reticulata, 
Trichoglossus haematodus; 
Trichoglossus rubritorqui; 
Harpia harpyja; Casuarius 
casuarius; Pnaromachrus 
mocinno; Ramphastos 
sulfuratus; Buceros bicornis; 
Asio madagascariensis; Tri
choglossus rubritorquis. 

30-i- ' i i . Internationaal laar 
van de Bossen, zoogdieren. 
Zeven velletjes met elk 
viermaal 16 mt., tweemaal 
66 mt.; vijf velletje met elk 
viermaal 16 mt., tweemaal 
92 mt.; twaalf blokken elk 
175 mt. Resp. zesmaal Dicer-
orhinus sumatrensis; zesmaal 
Desmodus rotundus; Triche-
chus inunguis, Trichechus 
senegalensis, Trichechus 
manatus, Trichechus inun
guis; Trichechus manatus, 
Trichechus senegalensis; 
Choloepus didactylus, Bra-
dypus pygmaeus, Choloepus 
hoffmanni, Bradypus varie-
gatus, Choloepus hoffmanni, 
Choloepus didactylus; zes
maal Panthera onca; zesmaal 
Lemur catta, zesmaal Hylo-
bates lar; zesmaal Panthera 
tigris; zesmaal Potos flavus; 
tweemaal Tarsius syrichta, 
Tarsius bancanus, Tarsius 
tarsier, Tarsius dentatus, 
Tarsius syrichta; driemaal 
Ateles hybridus, Ateles cha-
mek, Ateles panicus, Ateles 
hybridus; tweemaal Gorilla 
beringei graueri. Gorilla be-
ringei. Gorilla gorilla diehli. 
Gorilla gorilla. Gorilla gorilla 
graueri; Dicerorhinus suma
trensis; Desmodus rotundus; 
Trichechus inunguis; Bra
dypus variegatus; Panthera 
onca; Lemur catta; Hylobates 
lar; Panthera tigris; Potos fla
vus; Ateles hybridus, Tarsius 
pumilus; Gorilla gorilla. 

NIEUW-CALEDONIË 
6-3-'i2. Zuidelijke wandel
route. 

110 F. Pad, bomen en wolken
lucht. 

NIEUW-ZEELAND 
i-2-'i2. Frankeerzegel. 
$ 2.40 Meer van Rotorua. 

OMAN 
9-ii- ' i i . Sultan Qaboos Uni
versiteit 25 jaar. 
50 b.; blok 100 b. Resp. klok
kentoren met wetenschappe
lijke symbolen en gestileerde 
korenaar, klokkentoren met 
sultan en embleem. 

r8-ii- ' i i . 41e Nationale Dag. 
50,100,150 b. Portret sultan 
Qaboos (1940) en Koninklijk 
Operagebouw met resp. 
groep muzikanten, danse
ressen met drummers en 
paarden, orkest. 
27-i2-'ii. Internationaal laar 
van de Chemie. 
100 b. Laboratorium glas
werk. 

PAKISTAN 
i8-i-'i2.100e bijeenkomst 
federaal kabinet. 
8.- R. Vergaderzaal en 
embleem. 
2-2-'i2. Arfa Karim (1995-
2012). 
8.- R. Portret 's werelds jong
ste gecertificeerde Microsoft 
professional. 

«P:.:.̂ ^ 
22-2-'i2. Luchtmaarschalk 
Nur Khan (1923-2011)-
8.- R. Portret en straaljager 
met emblemen. 
24-2-'i2. Mineralen en edel
stenen in Pakistan 
Viermaal 8.- R. (samenhan
gend). Saffier, smaragd, 
robijn, peridoot. 

3-3-'i2. Aitchison College 
125 jaar. 
8.- R. Toegangspoort van 
gebouw in Lahore. 
i9-3-'i2. Kloosterschool St. 
loseph 150 jaar. 
8.- R. Gebouw in Karachi. 

PALAU 
2-i-'i2. Kerst, schilderijen. 
22, 44,98 c, $ 2.45. 'Vlucht 
in Egypte' van Annibale Car-
racci (1560-1609), 'Madonna 
en de heiligen' van Giovanni 
Bellini (1430-1516), Mérode-
altaarstuk van Robert 
Campin (1378-1444), 'Maria-
Boodschap' van Matthias 
Grunewald (1470-1528). 
2-i-'i2. Hagedissen. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 98 c ; twee blokken 
elk $2.50. Resp. Crypto-
blepharus poecilopleurus, 
Corucia zeorata, Lepidodac-
tylus buleli, Emoia cyanura; 
Lamprolepis smaragdina, 
Hemiphyllodactylus typus, 
Lepidodactylus lugubris, 
Lipinia noctua; Varanus 
indicus; Gekkovittatus. 

i i- i- '<2. Tien jaar vriend
schap met japan. 
Velletje met viermaal 50 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van lapan-Palau Vriend-
schapsbrug. 

PENHRYN 
io-i-'i2. Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005), 
$ 1.-, 5.- (samenhangend). 
Resp. paus Benedictus XVI 
(1927), paus Johannes Paulus 

JÊBk 

$ 1 * PtNRHYN $5 PtNR*lYN 

PITCAIRNEILANDEN 
2i-2-'i2. Kunst. 
Velletje met $1.80, 2.20, 
4.50. Bewerkte boomschors 
met afbeeldingen van resp. 
boot en schildpad, walvis, 
schip'Bounty'. 

POLYNESIË 
8-3-'i2. Dag van de Vrouw. 
70,100 F. Resp. zwangere 
vrouw, vrouw met kind. 
8-3-'i2. Bloemen uit gember-
familie. 
Zesmaal 100 F. Verschillende 
bloemen van Zingiberaceae 
sp. 

RAROTONGA 
22-3-'f2. WWF*, slakken. 
90 c. $1.20,1.50,2.70 (ook 
samenhangend). Resp. Par
tuia assimilis. Libera jrater-
cula, Lamprocystis globosa, 
Sinployea peasi. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

SAO TOME ET PRINCIPE 
i-7-'o9. Brigitte Bardot 
(1934). 
Velletje met viermaal 
26.000 Db; blok 100.000 Db. 
Verschillende afbeeldingen 
van Franse filmactrice. 
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i-7-'o9.90e sterfdag Ama-
deo Modigliani (1884-1920). 
Velletje met viermaal 
30.000 Db.; blok 110.000 Db. 
Verschillende werken van 
Italiaanse schilder. 
30-7-'o9. Spijzen uit alle 
werelddelen. 
Velletje met tweemaal 
10.000, driemaal 30.000 
Db; blok 100.000 Db. Resp. 
taco's, pelmeni, lutefisk, 
kimchi, pot-au-feu; akee 
met zoute vis. Blok ook met 
Engelse tekst. 
30-7-'o9. Aziatische tem
pels. 
Velletje met tweemaal 
10.000, driemaal 30.000 
Db; blok 100.000 Db. Resp. 
Puning (China), logyesa 
(Zuid-Korea), Akshardham 
(India), Horyu-ji (lapan), 
Todaiji (lapan); Lama (China). 
Blok ook met Engelse tekst. 
30-7-'o9. Aziatische ge
vechtsvliegtuigen. 
Velletje met 15.000, viermaal 
25.000 Db; blok 104.000 Db. 
Resp. Kawasaki Ki6i, T-50 
Golden Eagle, Shijiazhu-
ang Y-5B, Mitsubishi F-)5| 
Eagle, Chengdu 1-10; KAI KT-1 
Woong Bee. Blok ook met 
Engelse tekst. 
30-7-'o9. Meesters in teak-
wondo. 
Velletje met 15.000, viermaal 
25.000 Db; blok 104.000 Db. 
Resp. Sujeong Lim, Kyungse-
on Hwang, jingyu Wu, Hadi 
Saei, Guillermo Peres; Maria 
del Rosario. Blok ook met 
Engelse tekst. 
30-7-'o9. Aziatische ruimte-
vaarders. 
Velletje met 15.000, driemaal 
25.000,30.000 Db.; blok 
104.000 Db. Resp. Yang 
Liwei, Koichi Wakata, Fel 
lunlong, Soichi Noguchi, Yi 
So-Yeon; Chiaki Mukai. Blok 
ook met Engelse tekst. 
30-7-'o9. Vogels en vuur
torens. 
Velletje met 15.000, driemaal 
25.000,30.000 Db.; blok 
115.000 Db. Resp. Rissa 
tridactyla en Split Point (Au-



stralië), Fulmarisglacialis 
en Gumundo (ZuidKorea), 
Neophron percnopterus en 
Europa Point (Gibraltar), 
Calonectris diomedea en 
Kaap Espichel (Portugal), 
Larus ridibundus en Pigeon 
Point (Verenigde Staten); Fra
tercula arctica en Sunderland 
(GrootBrittannië). Blokje ook 
met Engelse tekst. 

307'o9. Marilyn Monroe 
(i926r962). 
Velletje met vier
maal 25.000 Db.; blok 
100.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse filmactrice. 

SRI LANKA 
iio'ii. Kinderdag. 
5.R. Kinderen. 
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9io'ir. Wereld Postdag. 
5. R. Postbezorger met fiets 
en brievenbus. 
1110'«. Eerste ZuidAziati
scheStrandspelen. 
5. R. Voetballers, volleybal
lers en rugbyspelers met 
embleem Spelen. 

i4io'n. Dudley Semanay
ake(191l1973)■ 
5. R. Politicus. 
i7io'ii . Informatiecentrum 
overheid. 
5. R. Telefoon en nummer 
1919. 

ST. MAARTEN 
i5ii ' i i . Frankeerzegels. 
115,205 c. Luchthaven Prinses 
Juliana, vlinder (Danaus 
plexippus). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
73'i2. Kerk van Langlade. 
€ 0.87. Kerkgebouw. 

2i3't2. Zeedieren. 
Viermaal € 0.60 (samen
hangend). Heremietkreeft 
(Pagurus acadianus), kvî al 
(Cyanea capillata), zeester 
(Leptasterias polaris), zee
dahlia(Urticinafelina). 

ST. VINCENT 
i4 i i  ' i i . Hagedissen. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Resp. Anolis ex
tremus, Anolis roquet, Anolis 
oculatus, Anolis marmoratus; 
Anolis carollnensis. 
i6t2'ii. Vrijheidsbeeld 125 
jaar. 
$ 3.; blok $ 9.. Standbeeld. 
ii'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
blok $9.. Verschillende 
afbeeldingen van koningin 
en prins Philip (1921). 

SURINAME 
i52'i2. Kerken. 
SR$i., 3., 5., 6., 7., 8.. 
Resp. Maarten Lutherkerk, 
Centrumkerk van Zevende
dags Adventisten, Allian
cekerk van Suriname, drie 
verschillende afbeeldingen 
van St. Petrus en Pauluska
thedraal. 

TAIWAN 
io3'i2. Vissen 
NT$5., 5., 12., 25.. Resp. 
Formosania lacustre, Tanakia 
himantegus, Channa asiatica, 
Sinogastromyzon puliensis. 

254'i2. Chinese literatuur 
'Bandieten uit het Moeras', I. 
NT$5., 5., 10., 25.. Resp. 
mannen, man met tijger, 
man met stok in storm, vech
tende mannen. 

TONGA 
24i2'ii. Kerst. 
$ 3". 5 (samenhangend). 
Resp. kerstversiering, kerk en 
kerstverlichting. 
62'i2. Frankeerzegels, 
vogels. 
$0.45, 2.25, 2.40,12.50, 
2.70,3., 3.40,4., 5., 6, 
7.30,10.. Resp. Prosopeia 
tabuensis, Anas supercili
osa, Todirhamphus chloris, 
Egretta novaehollandiae, 
Aplonis tabuensis, Aramides 
cajanea, Foulehaio caruncu
lata, Lalage maculosa, Tyto 
alba, Gallirallus philippensis, 
Porphyrio porphyrio, Circus 
approximans. Ook velletje 
met de (samenhangende) 
zegels. 

i23'i2. WWF*, zeepaardjes. 
$ 0.45,2., 2.40,3.40 (ook sa
menhangend). Verschillende 
afbeeldingen van Hippocam
pus histrix. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

TONGA NIUAFO'OU 
24i2'ii. Kerst. 
$ 3.40,5. (samenhangend). 
Resp. palmboom met kerst
verlichting, vuurwerk en 
sneeuwkristallen. 

i6i'i2. Bultrugwalvis. 
Velletje met 51., 1.40,1.60; 
velletje met $ 2., 2.25,2.40. 
Verschillende afbeeldingen 
van Megaptera novaean
gliae. 

i23'i2.WWF',zebrahaai. 
$ 0.45, 2., 2.40, 3.40 (ook sa
menhangend). Verschillende 
afbeeldingen van Stegos
toma fasciatum. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

TUVALU 
ii'i2. Zeeleven. 
Velletje met vijfmaal $ 1.. 
Kleine wigstaartpijlstorm
vogel (Puffmus nativatis), 
vliegende vis (Parexocoetus 
brachypterus), witte tonijn 
(Thunnus alalunga), dolfijn 
(Stenella attenuata), dwerg
griend (Feresa attenuata); 
papegaaivis (Scarus pecto
ral is). 

62'i2. Verdwijning Amelia 
Erhart (18971937) 75 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Verschillende 
foto's van pilote. 

URUGUAY 
282'i2. Gebarentaal. 
$ 5. Hand met tekst 'Mm'. 
73'i2. Dag van de Vrouw. 
S12. Vrouwenportret. 

i53'i2. Jaarlijkse bijeen
komst gouverneurs. 
$ 37. Gebouw Palacio Gandós. 
203'i2. Enrique V. Iglesias 
(1930). 
$ 37. Politicus, schrijver en 
directeur InterAmerikaanse 
Ontwikkelingsbank. 

VANUATU 
222'i2. Libellen. 
40, 90,140,250 vt.; vel

letje (libellevorm) met 90, 
250 vt. Resp. Rhyothemis 
phyllis, Pantala flavescens, 
Orthetrum villosovittatum, 
Neurothemis stigmatizans; 
Pantala flavescens, Neuro
themis stigmatizans. 

VENEZUELA 
276'ii. 200 jaar onafhan
kelijkheid. 
Velletje met driemaal 
0.30, tweemaal 0.60,1.50, 
tweemaal 8.50, tweemaal 
12.50 Bs.; blok 18.Bs. 
Verschillende historische 
taferelen. 
276'n. Dag van het Leger. 
Velletje met tweemaal 0.30, 
driemaal 0.40, tweemaal 
1.50,6.50,10., 14.5085. 
Verschillende uniformen. 

i4i2'i i . Hoge Raad. 
Velletje met tweemaal 0.30, 
tweemaal 0.40, tweemaal 
1.50, tweemaal 6.50,12., 
15. Bs.; blok 25. Bs. Verschil
lende glasinloodramen. 
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VERENIGDE STATEN 
ii4'i2. Schilder William H. 
Johnson (19011970). 
Forever. Schilderij met bloe
menboeket. 

2i4 ' i2. Dichters. 
Tienmaal Forever. Portretten 
van Joseph Brodsky (1940
1996), Gwendolyn Brooks 
(19172000), William Carlos 
Williams (18831963), Robert 

Hayden (19131980), Sylvia 
Plath (19321963), Elizabeth 
Bishop (i9"'979). Wallace 
Stevens (18791955), Denise 
Levertov (19231997), E.E. 
Cummings (18941962), Theo
dore Roethke (19081963). 
244'i2. Burgeroorlog 150 
jaar geleden. 
Tweemaal Forever. Slag bij 
New Orleans met schepen, 
Slag bij Antietam met militai
ren en paarden op slagveld. 

264'i2. José Ferrer (1909
1992). 
Forever. Portret acteur. 
304'i2. Soevereiniteit 
Louisiana 100 jaar. 
Forever. Bomen in water van 
Flat Lake en ondergaande 
zon. 

VIETNAM 
83'i2. AoDai. 
2.500,3.000, 5.000, 
10.500 d. Verschillende 
ontwerpen van traditionele 
vrouwenkleding. 
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WALLIS EN FUTUNA 
23i'i2. Negende MiniSpe
len South Pacific 2013. 
65 F. Embleem. 

WESTSAMOA 
ii2'ii. Wijziging datumlijn, 
'Sprong in de toekomst'. 
$ 2.50,3. (samenhangend 
met tussenveld). Luchtopna
me van kaart in puzzelstukjes 
met stukje in de lucht, puz
zelstukje met kaart. 

Gebruikte afkortingen: 
Anzac Australian and New 

Zealand Army Corps 
Nordic Samenwerkingsver

band Noordse landen 
Unicef United Nations 

International Children 
Emergency Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

Chinees Nieuwjaar: Jaar van 
de Draak 23i'i2. tot en met 
92'i3. 



„^HEAAATISCH PANORAMA 
Samenstelling' 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips, 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

POSTDIENSTEN EREN VERDIENSTELIJKE LANDGENOTEN 

Nederland heeft niet echt 
een traditie van het op een 
voetstuk plaatsen van "Gro
te Nederlanders". Ik heb al 
eens eerder geconstateerd, 
dat de Nederlandse PTT en 
haar opvolgers karig zijn 
met het in het zonnetje 
zetten van verdienstelijke 
landgenoten. De laatste 
jaren is daar wel een beetje 
verandering in gekomen. 
De laatste emissie Zomer-
zegels (waarom zijn die 
een stille dood gestorven?) 
eerde zes Helden van Toen 
en Nu (i). Jammer was het 
wel, dat zi) het slechts met 
hun silhouetten moesten 
doen en daardoor minder 
goed herkenbaar waren. 
Er was ook een uitgifte die 
aandacht besteedde aan 
bijzondere uitvindingen 
(2). Daarbij was een enkel 
portretje en de namen van 
de uitvinders werden in elk 
geval genoemd. 

Kritiekloos 
In 2010 maakte actrice 
Carice van Houten een 

gebaar naar ons vanaf een 
filmpostzegel (3). Diezelfde 
actrice wordt samen met 
Rutger Hauer genoemd 
op een van de velletjes 
Grenzeloos Nederland. Zij 
speelden in de film 'Black 
Butterflies' over het leven 
van de Zuid-Afrikaanse 
dichteres Ingrid Jonker. 
Op een van de postzegels 
staat een gedicht van haar 
hand (4) en er is een korte 
levensbeschrijving op het 
velletje opgenomen. Een 
andere Nederlander die 
inmiddels nogal omstre
den is werd in 1952 nog 
vereerd door grote delen 
van het Nederlandse volk 
en zijn 300e geboortedag 
was reden voor allerlei 
festiviteiten, inclusief een 
postzegelserie. Het gaat 
hier om Jan Pieterszoon 
Coen (5). Sindsdien is zijn 
ster wat verbleekt en in het 
moderne Nederland heeft 
hij niet meer zo'n goede 
naam. Verbaasd was ik 
dan ook toen hij plotse
ling opdook in een van 

de Grenzeloos Nederland 
velletjes. Kritiekloos wordt 
hij daar genoemd en hij 
staat ook nog op een van 
de postzegels. Het zegt 
wel iets over het belang, 
dat men tegenwoordig 
aan postzegels hecht. In 
de jaren zeventig zou een 
dergelijke emissie ondenk
baar zijn geweest en tot de 
nodige beroering hebben 
gezorgd, waarschijnlijk 
met Kamervragen. Anno 
2012 maakt niemand 
zich er meer druk om. De 
zeeheld Piet Hein kreeg 
een zilveren postzegel (6) 
en in de Mooi Nederland 
zegels zit zo hier en daar 
ook een Grote Nederlan
der verstopt. Ik zal daar 
in de toekomst nog een 
Thematisch Panorama aan 
wijden. 
In het velletje, dat vorig 
jaar verscheen om het 
375-jarige bestaan van de 
Universiteit van Utrecht 
te vieren, werden ook 
twee medewerkers van 
de universiteit geëerd. 

Vreemd genoeg worden zij 
bij de beschrijving van de 
zegels in de Speciale Ca
talogus van de NVPH niet 
genoemd, terwijl je juist 
van een Speciale Catalo
gus zou verwachten, dat ze 
minstens een beschrijving 
van de zegels bevat. Het 
gaat om Gerard 't Hooft (7) 
en Petrus van Musschen-
broek(8). 

Nobelprijs 
Sinds een aantal jaren 
kunnen ook nog in leven 
zijnde Nederlanders op 
een postzegel vereeu
wigd worden en deze 
eer viel natuurkundige 
en Nobelprijswinnaar 't 
Hoofd te beurt. Hij ontving 
de prestigieuze prijs in 
1999 samen met Martin 
Veltman voor het "voor het 
ophelderen van de kwan-
tumstructuur van elek-
trozwakke interacties in 
de natuurkunde". Aardig 
detail is, dat zijn oom Frits 
Zernike ook een Nobelprijs 
in de wacht sleepte en hij 
werd in 1995 nota bene op 
een Nederlandse postzegel 

afgebeeld, 't Hoofd is nog 
steeds verbonden aan de 
Universiteit van Utrecht. 
Petrus van Musschenbroek 
was een wetenschapper 
uit de exacte hoek. Hij was 
onder andere de uitvinder 
van Hij was de uitvinder 
van allerlei natuurkundige 
instrumenten zoals de 
tribometer (om de kracht 
van wrijving kunnen me
ten), de atmometer (een 
verdampingsmeter), de 
pyrometer (een thermo
meter voor het meten van 
hoge temperaturen) en de 
Leldse fles (de voorloper 
van de condensator). In 
1723 werd hij benoemd tot 
hoogleraar aan de Univer
siteit van Utrecht, waar 
hij in 1729 en 1730 rector 
magnificus was. 

Verschillende terreinen 
Onze Britse buren geven 
met gepaste regelmaat 
zegels uit, waarmee ze hun 
verdienstelijke landgeno
ten eren. In 2009 startte 
zelfs een serie onder de 
titel 'Eminente Britten', 
waarin telkens tien man-

mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl


nen en vrouwen onder 
de aandacht worden 
gebracht. De uitgifte van 
2012 geeft weer een keur 
aan persoonlijkheden wier 
verdiensten op verschillen
de terreinen lagen (9). De 
architect Sir Basil Spence 
werd vooral bekend door 
zijn ontwerp van de kathe
draal van Coventry. Zijn 
gebouw werd in gebruik 
genomen in 1962 en was 
de vervanger van het 
originele godshuis uit de 
14e eeuw, dat in 1940 door 
een Duits bombardement 
geheel werd verwoest. De 
componist Frederick Delius 
was van Duitse origine, 
maar heeft een aantal 
belangrijke werken toege
voegd aan de canon van 
Engelse pastorale muziek. 
Enkele van zijn populairste 
composities zijn 'Brigg Fair' 
(1907), 'In a Summer Gar
den' (1908) en 'On Hearing 
the First Cuckoo in Spring' 
(1912). Mary 'May' Morris 
was de dochter van de 
bekende, en in Engeland 
zeer geliefde, kunstenaar 
William Morris. Mary was 
een begaafd naaldkun
stenares, die de Engelse 
naaldkunst naar een hoger 
niveau tilde met werken 
zoals de "Orange Tree", 
waarvan een fragment op 
de postzegel is afgebeeld. 
Odette Hallowes was de 

eerste vrouw die het Ge
orge Cross kreeg, een hoge 
onderscheiding te verge
lijken met onze Militaire 
Willemsorde. Hallowes 
werkte in de Tweede We
reldoorlog als spion voor 
Engeland en was actief in 
het Franse verzet. Thomas 
Newcomen was een 
ingenieur die de atmos
ferische stoommachine 
uitvond, die werd gebruikt 
in de mijnbouw om water 
uit de mijnen te pompen. 
De uitvinding was een 
belangrijke bijdrage aan 
de industriële ontwikke
ling van Engeland m de 
18e eeuw. Kathleen Ferrier 
was de grootste contra alt 
zangeres van haar tijd. Tot 
haar voortijdige dood had 
ze een glanzende carrière 
die haar naar de grote 
operahuizen bracht. De 
architect Augustus Pugin 
haalde zijn inspiratie uit de 
gotiek. Hij ontwierp onder 
andere het interieur van 
het Paleis van Westminster, 
het bekende parlements
gebouw in Londen, waar 
Big Ben deel van uitmaakt. 
De schrijver Montague 
Rhodes James verdiende 
zijn faam met het schrijven 
van bloedstollende horror
verhalen, zoals de 'Ghost 
Stories of an Antiquary'. 
Alan Turing was een wis
kundige en computerpio-

nier. Zijn bijdrage aan een 
decoderingsmachine was 
van essentieel belang voor 
de Britse oorlogsvoering in 
de Tweede Wereldoorlog. 
De machine zorgde ervoor, 
dat Duitse codeberichte 
ontcijferd konden worden, 
waardoor de Britten een 
voorsprong hadden op 
hun vijand. Joan Mary 
Fry was een pacifiste en 
zette zich onvermoeibaar 
in voor de zwakkeren m 
de samenleving. Ze deed 
dat niet alleen voor haar 
landgenoten die honger 
leden in Wales, maar 
ook voor Duitsers in het 
Duitsland van vlak na de 
Eerste Wereldoorlog toen 
zij eveneens getroffen 
werden door een hongers
nood. 

Kaartenmakers 
Onze zuiderburen eerden 
onlangs de kartografen 
Gerard Mercator en Jodo-
cus Hondius (10). Mercator 
vervaardigde een aantal 
kaarten die toonaange
vend zijn geworden in de 
kartografie. De manier 
waarop hij de ronde 
aarde op het platte vlak 
projecteerde was baan
brekend en wordt dan 
ook de Mercatorprojectie 
genoemd. Mercator was 
de eerste die het woord 
"atlas" gebruikte voor een 

verzameling kaarten in 
boekvorm. Hondius kocht 
van Mercators kleinzoon 
de oorspronkelijke koper
platen van diens kaarten 
en verbeterde die waar 
nodig. In 1595 gaf hij de 
verbeterde Mercatorat-
las uit, gevolgd door de 
Mercator-Hondiusatlas 
m 1607 met kaarten van 
beide kartografen. 

Verguisd 
Ook de Duitsers eren 
hun landgenoten met de 
regelmaat van de klok met 
een postzegel. De in Duits
land geboren Mercator 
figureert ook op een Duitse 
zegel (11). Twee andere 
recente voorbeelden zijn 
zegels gewijd aan de hon
derdste geboortedag van 
Axel Springer (iz) en de 
225e geboortedag van Jo
seph von Frauenhofer (13). 
Springer was een journalist 
en ondernemer, die faam 
verwierf met zijn uitge
versconcern. Daar werden 
verschillende kranten en 
tijdschriften uitgegeven 
waar onder de in linkse 

kringen verguisde BILD-
Zeitung, een boulevard-
krant die reputaties kan 
maken en breken. Springer 
was een groot voorstander 
van de Duitse hereniging 
in een tijd dat de DDR 
nog als een voldongen 
feit werd gezien. Hij stierf 
in 1885 en heeft dus de 
verwezenlijking van zijn 
grootste ideaal niet meer 
mogen meemaken. Joseph 
von Frauenhofer was een 
natuur- en werktuigkun
dige, die naam maakte 
met zijn onderzoek naar 
absorptielijnen in het 
zonnespectrum, de naar 
hem genoemde 'frauen-
hoferlijnen'. Hij ontdekte, 
dat bij het uiteenrafelen 
van het licht van de zon 
met een prisma bepaalde 
frequenties ontbreken die 
naar voren komen als een 
heel dun zwart lijntje in het 
kleurrijke spectrum. Op 
de zegel is dit spectrum, 
inclusief de zwarte lijntjes, 
afgebeeld. Von Frauenho
fer is verder bekend om 
zijn optische instrumenten 
en optisch glas. 
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KLEiNI ANNONCES 
SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
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.postzegelveiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge
laar. Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc). Romkens. 
Telefoon 0455462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523272182. 

www.fiiateiiehpz.n! verrassend 
leuk, verrassend voordelig 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223614066. 

www.philatelieam5terdam.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. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

Carnet 113 Olym. 197217 pp. ze
gels + stempels; Carnet WM74 23 
pp.; 6 pp. zegels + stempels Kieler 
Woche 73. A. Vermeer. 
Telefoon 062247326. Elk bod. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. N. 
Engelhart. Telefoon 0615641312. 

Indonesië na 1949 is mijn 
specialiteit, pfr. + gst. mooie 
voorraad abonnementen op maat 
en manco lijsten verzorg ik ook. 
M. Snoek. 
Email: mennosnoek(5)hetnet.nl 
Telefoon 0228318267 of 
0614511744. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 0104826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
Img. D. van der Toorn. Telefoon 
0703388427 of 0651118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Sowjetunion postfris jaren 
<937<957' Prijsopgave email
adres: wimgabeijsziggo.nl 
Davo postvoertuigen nrs. 111. 
W.M. Gabel. Telefoon 0765651851. 

"DIENST" gezocht voor sa
menstell mg catalogus foto's van 
DIENSTenveloppen. Rob Blote, 
Ammonslaantje 36,2241 BR 
Wassenaar. Telefoon 0705114180. 

DDR nr. 327341 postfris zonder 
plakker, elk aantal met of zonder 
keur, ook losse nrs. aanbod met 
prijsopgave worden vertrouwelijk 
behandeld. Brieven onder vermel
ding van nr. 201201 sturen aan: 
Bureau de Troye, Prieelvogelweg 
5,1349CG AlmereHout. 

Velletje Mooi Nederland nr. 2. 
G.A. Wieldraaijer. 
Telefoon 0653809061. 

Kilo's eurozegels Nederland. 
W. Vreeswijk. Telefoon 0302715923. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, zie 
www.sgbritann la.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. )oin the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten m Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 0206197689. 
Email ppmuldercSplanet.nl 

Zaterdag 17 november Postze
gelbeurs Emmeloord van 10.00 
16.00 uur locatie ROC Friese 
Poort, Espelerlaan74te 
Emmeloord. Inl. j.W Elshof 
Telefoon 0527615628. 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. m De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info. Pietjan 
Zwaag. Telefoon 0206277894. 
Email p.zwaag(5)hccnet.nl 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 7 juli haar jaarlijkse 
Postzegel en Ruilbeurs van 
10.00 16.00 uur m 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 te Putten. 
Gratis entree. Tafels te huur. 
Inl.P.R.Offennga. 
Telefoon 0332459923. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 
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VAN DER BIJL 

(i Postzegels 
m .̂ van der Bijl 
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Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelic Association 

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

•na 
P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ f l 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel 0313419041 ^ ^ " ^ 
Fax 0313413295 
email pzhronh@bart nl 

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.fiiateiiehpz.n
http://www.philatelie-am5terdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.postzegelparadijs.nl
http://www.sgbritann
http://la.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.scandinavianstamps.nl


VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klem, 
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 met 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-Adam) 
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DE H O L 

Veiling Nr. 116 
wordt gehouden op 

zaterdag 19 mei 2012 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 
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http://www.de-hollandse.nl


r^'^f^. Rietdijk 
London 

Meer dan 93 jaa 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192012 

Grote Najaars veiling no. 399 in november 2012 
Voor onze komende veiling zoeken wij postzegels, posthistorie, collecties en partijen. 

m 2#ï 

Tien redenen om Rietdijk als partner te kiezen: 

1. Onze langdurige ervaring sinds 1919. 
2. Ons groot, internationaal en kapitaalkrachtig kopersp'ubliek, dat voor een maximale 

opbrengst garant staat; 
3. Vooraf krijgt u van onze taxateurs een betrouwbare indicatie van de 

veilingopbrengst; 
4. De mogelijkheid van een renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde; 
5. Uw inzending wordt deskundig verkaveld om een maximale opbrengst te realiseren; 
6. Uitstekende presentatie door middel van een luxe, gedrukte veilingcatalogus met 

uitgebreide fotobijlage, die ook in zijn geheel op internet is te bezichtigen; 
7. Extra publiciteit bij importante objecten; 
8. Veiling in ruime veilingzaal, dicht bij ons kantoor; t'j^ß' "' %^> 
9. Voor grotere collecties of partijen bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis; 
10. Uw inzending is gratis verzekerd. 
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Opbrengsten grote voorjaarsveiling: 23, 24 en 25 april 2012 online. 

Bezoek onze website: www.rietdijkveilingen.nl voor meer 
informatie aangaande opbrengsten en de komende veilingen. 

U kunt dagelijks materiaal inleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 
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Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.:+031[0)70364 79 57 
Fax:+031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 
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