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D E N E D E R L A N D S C H E P0STZEGEIVEIL1N( 
■ INTERNATIONAAL HET BEST GEORIENTEERI 

Wij zijn voor onze komende Postzegelveilin 
y van 1 t/m 3 november 2012 

op zoek naar collecties, betere zegels, enz 

Opbrengsten van onze voorgaande veilingen 
bevestigen dat voor onze inzenders 

de zon altijd blijft seliijnen 

iifern^iottiMilaii 
de gehele zomer van maandag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur geopend 
om Uw inzending aan te nemen voor deze grote Internationale veiling 

vooraf krijgt U van ons een deskundige taxat 
door een van onze beëdigde taxateurs 

[ï{/mtf\ 

WWW.NPVMT 0294433020 1NF0@NPV.NL LEEUWENVEIDSEWEG 14 1382LX Wl 

http://WWW.NPVMT
mailto:1NF0@NPV.NL


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

10600 

NEDERLAND: een geheel, zeer uitgebreid, vernieuwd aanbod van ongebruikte zegels/series, alles 
met originele gom en nette plakker(rest). +c = met fotocert., # kleine opm. op certificaat (*) zonder 
gom, fr = fraai, redelijk zegel; zr fr= zeer fraai=bijna 100%, scan/foto's op verzoek. 

I +c luxe r 
1 
2 q + c 
2 n + c 
2zr f r 
3b+c 
3c +c luxe 
3c + c# 
4 
5 
5(*) 
6(*) + c 
7(*) 
8(*) 
9+c 
9+c 
9(*) 
ion 
I I O 
12(*)+c 
12+c# 
13 
14 
14 0 luxe 
15 
15(*) 
ISvongetand 
16 luxe 
17 

350,00 
245,00 
275,00 
295,00 
190,00 
750,00 
795,00 
550,00 
190,00 
250,00 
110,00 
295,00 
35,00 
55,00 

545,00 
525,00 
210,00 
225,00 
325,00 
750,00 
895,00 

14,00 
110,00 

70,00 
11,00 
5,50 

95,00 
115,00 
35,00 

17(*) 
IBz r f r 
18+c 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 fr 
27+c# 
27+c# 
28+c 
28 
29 
29 zr fr 
29 (*) +c 
30/33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
23C) 
26zrfr 
27(*) 

15,00 
195,00 
350,00 

9,00 
22,00 
35,00 
37,50 

200,00 
120,00 
60,00 

375,00 
90,00 

375,00 
295,00 
390,00 
290,00 
550,00 
325,00 
275,00 
105,00 

4,50 
3,00 

10,00 
16,00 
16,00 
40,00 
85,00 

270,00 
170,00 

40 ni 
41 
42 
42 zr fr 
43+c 
43 
44+c 
44 
45 
46 
47+c 
47 
48+c 
48 
48 fr/2ekeus 
49 
50/55 
56/76 
56/76 los 
61b 
61c 
77 
78 
79 
80+c 
80 +c # 
81 
82/3 
84/6 

47,50 
20,00 
68,00 
45,00 

325,00 
275,00 
475,00 
350,00 

57,50 
115,00 
315,00 
255,00 
550,00 
450,00 

75,00 
110,00 

9,00 
390,00 

45% 
40,00 

215,00 
32,50 
62,50 

125,00 
550,00 
375,00 

15,00 
8,00 

48,00 

87/9 
90/4 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 +c# 
l O l z r f r 
102/3 
104/5 
106 
107/9 
110/3 
114/0 
121/7 
128 
129 
130 b i j n a " 
131 
132/3 
134/5 
136/8 
139/0 
141/3 
144/8 
149/62 
149/62 los 

nu 6,50 
6,00 
6,00 
8,00 

 16,00 
 30,00 
 67,50 
 145,00 
 395,00 
 375,00 
 28,00 
 215,00 

2,00 
 32,00 

4,00 
13,00 
7,50 
8,00 

 19,50 
 185,00 
 145,00 
 37,50 
 18,00 
 79,00 

4,50 
5,95 

 14,00 
 135,00 

45% 

163 
165 
166/8 
169/6 
177/98 
199/2 
203/7 
208/1 
212/9 
220/3 
224 
225/8 
229/1 
232/5 
236/7 
238/9 
240/3 
244/7 
248/1 
252/5 
256 
257/0 
261/4 
265/6 
267/8 
269 
270/3 
274/7 

5,00 
110,00 

3,50 
2,50 

150,00 
5,25 

14,00 
5,25 

28,00 
7,00 

10,00 
9,00 

12,00 
10,00 
72,00 
19,50 
21,00 
42,00 
17,00 
10,00 
5,00 

29,00 
15,00 
11,00 
12,00 
6,00 

15,00 
19,00 

278 
279/2 
283/6 
287/8 
289/2 
293/5 
296/9 
300/4 
305/9 
310/2 
313/7 
318/2 
323/4 
325/6 
327/1 
332/45 
346/9 
350/5 
356/73 
356 a/d 
402/3b 
518/33 
534/7 
537 
550/5 
556/0 
592/5 
681/2 

nu 15,00 
 13,00 
 11,00 

3,50 
9,00 
2,50 
6,00 

 4,25 
6,30 
2,00 
4,75 
8,00 
2,75 
3,85 
5,25 
9,00 

 120,00 
 17,50 
 74,00 
 39,50 
 70,00 
 72,00 
 275,00 
 75,00 

9,00 
 17,50 
 19,50 

7,50 

10155 
NED INDIË nrs 275/289( KONIJNENBURG) ongebruikt met pi. (nr 287 is zo 
goed als **) catw 1 153,00 nu 595,00(FOTO) 
10172 
TE HUUR, LUXE STACARAVAN onze 4 tot 6 persoons stacaravan is 
beschikbaar vanaf 1 juni 2012 staat op een mooie en rustige camping in 
Stroe (vlak bij Denhelder) op slechts 100 meter van de Waddenzee 
www recreatiewinngherlant nl 
10206 
VATICAAN Michel nrs 161/162(Luchtpost 1949) postfns zonder plakker 
catw 190,00 nu 90,00 ( FOTO) 
10270 
BELGIË OBP nrs 258A/266A ("Mouwstrepen") ** met eert Michaux, 
schaarse serie catw 785,00 nu 385,00(F) 
10272 
BELGIË Spoorwegzegels nrs 135/166 POSTFRIS ZONDER 
PLAKKER{Schaars) catw 775,00 nu 325,00 (FOTO) 
10339 
NEDERLAND Roltanding nrs 1 70 ongebruikt! alle Wilhelmina type Veth 
series) catw 1 185,00 nü 550,00 (FOTO) 
10356 
SOV UNIE/RUSLAND stockboek 32 biz goed gevuld met postfrisse 
collectie( geen dubbelen) penode 19651992, alleen complete 
senes",blokken en vellen, waarbij nrs 5615/19, hoge cataloguswaarde en 
dat voor slechts 57,50ii 
10361 
NEDERLAND Nrs 61 b en c (tête bêches van de Wilhelmina bontkraag) 
postfns zonder plakker m luxe top kwaliteit. Met certificaat Vleeming 
Oktober 2011" Nu 695,00 (FOTO'S) 
10372 
OUD SURINAME nrs 104/110 postfns zonder plakker. Imker 
onderhoekrandstukken, catw ++675,00 nu 470,00(FOTO'S) 
10392 
PERZIE blanco bladen met zeer interessante gebruikte collectie 1876
1951, zelden aangeboden nu 125,00 
10393 
VATICAAN 2 DAVO voordrukalbums (1 x Cristal en 1 x Luxe) in prima 
staat, nw prijs ca 170,00 ,met een */** prachtcollectie 18521994 aanwezig 
zijn diverse zegels Kerkstaat en verder Michel nrs 1/13**, 14/15*, 16**, 
21/38*, 45/50 **( € 800,00)( enkele met bruine gom) 59/72**, 73/79*, 
hierna op blok 1 en Luchtpost uit de jaren 49/51 na, GEHEEL COMPLEET 
vnl **, tevens nog Port compleet */** en Pakketzegels ° compleet, zeer 
hoge cataloguswaarde" Nu 395,00 

10583 
NEDERLAND Leuchtturm Luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, 
pnma staat met een GEHEEL ONGEBRUIKTE collectie 18521945 o a 
aanwezig 1,13/18,19,21/23,27,30/3,34/41,81,82/3,84/89, hierna goed 
gevuld met oa Veel kind/zomerseries Cataloguswaarde ruim 5.000,00 
nu 795,00 (FOTO'S) 
10584 
NEDERLAND 2 Eminent albums met een complete collectie 
Enveloppen met" FILATELIELOKET STEMPELS"nrs 1 tm 207 Zeer hoge 
kostprijs/aanschafprijs( fl 600,00) nu te koop bij DN5 voor slechts 59,50 
10602 
NKOREA stockboek( A 4 formaat) met 30 verschillende gestempelde 
blokken/vellen, SUPERDEAL slechts 13,95 
10603 
ENGELAND DAVO standaard voordrukalbum goede staat periode 
18401975, minimaal gevuld tevens de bladen van Guernsey en Jersey 
slechts 29,50 
10604 
WERELD SNUFFELBOX* doos met diverse, stockboeken, 
albums,doosjes, zakjes,etc, veel uitzoekpiezier'" Nu 125,00 
10606 
MOTIEF POSTZEGEL OP POSTZEGEL 100 vnl postfrisse blokken, zeer 
hoge cataloguswaarde" Nu 99,00 
10608 
ROEMENIË stockboek 26 bIz met een gebruikte collectie jaren 
40/50/60/70 wb aardig motief( flora/fauna) nu 34,50 
10609 
FALKLAND ISLAND/SOUTH GEORGIA S G nrs Z74,Z77,Z79,Z80/83 
POSTFRIS Z PLAKKER catw GBP 124,00 nu 39,50 FOTO'S 
10610 
INDONESIË DAVO Crystal/luxe voordrukalbum met een GEHELE 
COMPLETE postfrisse collectie 1980/1983 incl alle blokken" 
Catw 1 576,00 losse jaargang prijs ca 500 euro " nü SUPERDEAL
slechts 195,00"" 
10611 
NEDERLAND Nr 33a POSTFRIS ZONDER PLAKKER m blok van 4 met 
velrand ZELDZAAM" Catw ++600,00 nu 360,00 (FOTO) 
10612 
NEDERLAND Nr 880F postfns zpl SCHAARS" Met certificaat Vleeming 
23 april 2012 Catw 850,00 nu 495,00 ( FOTO) 
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INDONEsSl 

L 
Ned. Indië 

■ ■ 

NED. INDIE 
NW. GUINEA 
INDONESIA 

^D^^iJ vanaf 33% netto 

postfns zonder 
plakker 
24 XX 
25 XX 
38/39 XX 
41/47 XX 
50 XX 
54 XX 
65a XX 
67a XX 
77a XX 
115/28 XX 
135/37 XX 
138/41 XX 
141/A XX 
142/48 XX 
149/59 XX 
160/66 XX 
165 los XX 
167/70 XX 
171 XX 
172/75 XX 
176/79 XX 
181 XX 
182/85 XX 
186/94 XX 
195/04 XX 
209 XX 
210 XX 
211/15 XX 
216 XX 
217/20 XX 
221/25 XX 
226/27 XX 
228/29 XX 
230/34 XX 
235/38 XX 
239/40 XX 
241/45 XX 
246/52 XX 
253/59 XX 
260 XX 
262 los XX 
263 los XX 
264 los XX 
266/71 XX 
269/70a xx 
269/70b xx 
273 XX 
277 XX 
278 XX 
280 XX 
287 + C XX 
288 XX 
289 XX 
290/92 XX 
293/97 XX 
304/16 XX 
326/32 XX 
337/46 XX 
(goed getand 
351/61 XX 
359 los XX 
360 los XX 
361 los XX 
383/88 XX 
Lp 1/5 XX 
Lp 6/10 XX 
Lp 11/12 XX 
Lp 13 XX 
Lp 14/16 XX 
Dienst 
1/7 XX 
Brandkast 
1/7 XX 
Porto 49/52 

XX 
Porto 41/48 

XX 
Porto 53/68 

XX 

Nrs. NVPH 

35,

55,
2,

110,

25,

12,

10,

45,

150,

—,
38,

28,

120,

120,

575,

310,

90,

25,

2,50 
34,

19,

15,

16,

16,
90,

45,

54,

66,

4,
28,

12,50 
2,50 
7,75 

12,
5,

2,75 
9,75 
9,

88,

420,

162,

75,

75,

9,

7,50 
7,50 
3,

33,

35,

135,

275,

40,

225,

12,
19,50 
7,50 

14,

88,

174,

24,

60,

90,
120,

48,

55,

_ 
25^

88,

425,

440,

44,

22,

11, 

Ned Indië 
Ongebr met plakker 
1x + Cert X 180,

1 fraai (x) 60,

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Tand 
13B 
5G 

(X) 195,

(X) 6,
(X) 3,50 
(X) 50,

(X) 4,
(X) 24,

(X) 32,

(X) 12,
(X) 3,50 
(X) 12,

(X) 54,

(X) 12,

(X) 20,

(X) 13,

(X) 40,

ng 
(X) 225,

(X) 100,

17/22 X 45,
23/30 X 188,

31/37 X 85,

40/47 X 20,

48/5" X 60,

58/59 X 65,
Tanding 
59A hC X 520,

40/49a X 36,

60/61 B X 90,

63/80 X 110,

67 a 
70 a 
71a 
74 a 
76 a 
77 a 
78 a 
79 a 

X 18,

X 5,50 
X 5,50 
X 22,50 
X 25,

X 60,

X 60,

X 200,

81/98 X 120,

85 f 
90 f 
92 f 
94 f 
95 f 
96 f 

X 22,50 
X 24,

X 7,50 
X 5,50 
X 12,

X 7,50 
99/114 X 14,

115/28 X 30,
129/34 X 34,

134/! X 10,

135/37 X 12,50 
138/41 X 5,50 
141 A X 67,50 
142/48 X 12,

149/59 X 125,

160/66 X 98,

167/70 X 9,
172/75 X 11, 
176/79 X 5,50 
181 X 5,

182/85 X 5,50 
186/10 X 59,

211/15 X 6,65 
217/20 X 9,

221/25 X 5,25 
230/34 X 4,50 
241/45 X 3,50 
246/252 X 4,

253/59 X 27,50 
260 1 
262 
264 
265 

C X 225,

X 46,

X 17,50 
X 16,

266/71 X 3,50 
274/76 X 3,

277 
278 
279 
280 
281 

X 24,

X 25,

X 3,
X 90,

X 10,

282/86 X 20,

287 4 
288 

Indonesia v 

C X 224,

X 30,

Ned. Indië 
Ongebr met plakker 
289 X 150,

282/86 Da (X) 34,

290/92 X 10,

293/97 X 16,

Zonderw.m 
330 b + C X 325,

345 X 20,

346 X 42,

351/61 X 130,

359 X 20,

360 X 45,

361 X 60,

371 X 5,

374/88 X 90,

Lp 1/5 X 9,50 
Lp 6/10 X 5,75 
Lp 13 X 11, 

Lp 14/16 X 15,

Porto 
1+C X 198,

4 X 25,
9BIV X 155,

11 CIV X 20,

Plaatfout 
9fc X 147,50 
5fdA X 18,

l l f d B X 22,

6fhA X 18,

5/13 X 98,

14/22 X 78,

23/39 X 24,
41/48 X 17,50 
49/52 X 34,

Dienst 
1/7 X 64,

1 f X 10,
8/27 X 70,

26 A fa X 7,

27 C fa X 35,

Brandkast 
1/7 X 134,

indonesia 
RIS 3/25 X 240,

Ned.indië 
mooi gebruikt 
1 goede rand 70,

1 fraai 30,

2 goed 80,

2 fraai 40,

3/16 110,

Div tandingen 
leverbaar, gaarne 
mancoli]St 
21 goed 17,50 
24 16,50 
30 25,50 
37 A 15,

37 B 17,50 
60 B 6,

61 B 27,50 
80 35,

97 3,

98 38,

63 a 2,40 
64 a 2,40 
65 a 5,

66 a 5,

67 a 20,

68 a 5,

70 a 5,

71 a 5,

74 a 10,

76 a 9,
77 a 10,

78 a 9,

79a+C 198,

89 f 7,
92 f 10,

96 f 12,

Ned. Indië 
135/37 
136f 
149/59 
160+Cert 
165 
166 
166 fr 
167/70 
172/75 
176/79 
182/85 
195/10 
201 los 
209 los 
217/20 
221/25 
230/34 
241/45 
256 los 
262 los 
264 los 
265 los 
266/71 
269/70 a 
269/70 b 
278 
288 
289 
292 
293/97 
345 
346 
Goed getand 
359 
360 
361 
Porto 
1 
2 
3 
4 
5/13 
14/22 
Plaatfout 
18 fc X 
18 fc 
34 
49/52 
52 los 
Dienst 
1/7 
7 los 
1 h 
6h 
7h 
15fa + C 
27 
40 

Indonesia 

12,50 
224,

150,
74,

24,

77,

30,

7,50 
9,50 
4,60 
3,50 

15,
5,20 
8,
7,50 
4,50 
3,

2,75 
15,
35,

10,
10,

2,50 
5,

5,

28,

17,50 
88,

7,70 
15,

10,
42,

5,

20,

41 , 

190,
48,

16,
15,
14,40 
15,

58,
44,

10,
38,

28,

48,

40,

7,50 
120,

45,
320,

24,
3 5 

nrs Zonnebloem 
1/11 XX 
24/38 XX 
41/63 XX 
+ Cert 
RIAU 1/22 X 

174,
125,

375,

320,

Ned. Nw. Guinea 
1/9 XX 
10/18 XX 
19/21 XX 
22/24 XX 
22/24 (0) 
UIMTEA 
1/191 XX 
1/191 (0) 
1/1911 XX 

8,

27,50 
23,

21 , 
17,50 

22,

24,

25,50 

olgens Zonnebloem cat. xx=postfns zonder plakker. 
xsongebr. met plakker, (x) = ongebr. zonder gom of nagegomd, geer teken 
mooi gebruikt of bij NNG (0) Bij opdracht boven € 1 5 0 ,  franco levenng 
Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen 
bezoek gaarne na telef afspraak. 

J.H . Ackermann 
Winkel, 

ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

www.filafair.nl 

3̂  Filafalr... 2012 
14 & 15 september 

Maaspoort Sports & Events 
^sHertogenbosch 

http://www.filafair.nl
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Nieuw: de altijd 
actuele gratis 

wereldcatalogus 
v\f ww. f reesta m p 
catalogue.com 

nu met gratis 
verlanglijstfunctie 

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

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

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

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

www.advantagestamps.com 
Bij 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 
Jacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

0> 

370 

^ ^ ^ 
NEEF ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

■ Speciale aanbiedingen / parti j t jes: 

1 FDC's of complete uitgiften zonder doubletten. (* = incl. stockboek) 
F01. 

*F02. 

F05. 

F06. 

*F07. 

F08. 
*F09. 

F09a. 
*F10. 

F11. 

F12b. 
F12c. 
F13. 

'F19. 
*F22. 

F22a. 
F22b. 
F22c. 

F22d. 

■F34. 

a. 
b. 
c. 
d 

Aruba 1986/1995 luxe postfris compleet (C.VÏ. €338) 
Nederland combinaties uit boekjes 1/28 postfris. compleet 
incl. losse zegels Nvph (270 stuks, ca. € 750 cal.wrd.) 
Nederland onbeschreven FDC's, 1978/1997 compleet 
incl. anrs {258st.), Nvph E163/375, ca. 680, cat.wrd 
Oud Suriname 1962/1975 compleet postfris 
(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep. Sunname, complete postfnsse verzameling (mei. 
4/6 en 19/20) 1975 t/m 1985 cat.wrd. Zbl. ca. 785,

Indonesië 20 verschillende postz.boekjes vanaf 1978 
Ned. Antillen, compleet postfris 1953/1985 
(NVPH 244/830), cat.waarde ruim 700,

Ned Antillen, postfns 1951/1952 (Nvph 234/243) 
Indonesië compleet postfns volgens Davo de jaren 
1970/1979 (Zonnebloem 672/976 ca. 1.400, c.w.) 
Nieuw Guinea compleet 1/81, port en Untea 1/19 
met nette plakkerrest in goede kwaliteit 
Aruba pr.kwal. onbeschr. fdc's, 1/36 (cw. 223,50) 
Aruba pr kwai. onbeschr. fdc's, 37/78 (cw. 264,50) 
Grote restpartij onbeschr. fdc's Nederland, Ned.Ant., 
Aruba, Suriname (oud/rep), geen doubletten, 425 st. 
Berlijn 19601990 compleet pfr. op hoofdnrs Michel 
Pracht restverzamelingen, postfns, complete uitgiften. 
geen doubletten, ruim 500, cat.wrd.(Nvph, Zbi. of Michel) 
Nederland 57, F22e. Berli jn* Bund 
Cur./Antillen 38, F22f. Bund 
Indonesië 29, F22g. DDR 

Rep Sunname 34, F22h. Berlijn 

Sup«rcollecties complete uitgiften (series en blokken) en 
zonder doubletten in luxe 64bladlg stockboek: 
Indonesië, cat.wrd. Zonnebloem postfns ruim 2.000,

Duitsland (BRD), postfns, cat.wrd. ruim 2.000, Michel 

Bund en Berlijn, mooi gestempeld, ruim 2.000, Michel 
Bund en Berlijn, luxe postfris en ruim 2.000, Michel 

■ Bestellingen b.v.k. sciinftelijk, fax of email. Tel. 0523614978 (vnjdag 
B Franco boven 50,. Bij vooruitbetaling op giro 4335822: franco en 4% 
BNed.Ant. , Aruba, Curasao, Car.Ned, St.Maarten, Suriname + Rep, In 

r-

^ ^ ^ ^ 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

65,

90,

55,

25,

57,

19,

69.

33.

75,

35,

32,

39,

29.

75,

22,

26,

37,

27,

129,

119,

99,

98,

zaterdag en 
korting. Wij h 
donesië. Duit 

Complete postf risse jaargangen 
Ned.Antillen Aruba 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

*• 2003 
" 2004 

2005 
" 2006 

2007 
2008 
2009 

" 2010 
2011 

8,00 6,00 
10,00 5,00 
7,50 6,00 
8,50 6,00 
8,50 8,00 

12,00 7,50 
9,50 7,00 
9,00 7,00 

13,00 8,00 
9,50 8,00 

13,00 12,00 
21,00 19,00 
22,00 16,00 
20,00 22,00 
33,00 19,00 
39,00 17,00 
49,00 17,00 
58,00 19,00 
65,00 16,00 
75,00 33,00 
92,00 28,00 
88,00 19,00 

109,00 43,00 
122,00 35,00 
118,00 84,00 
zie Cur 102,00 

*• Excl. apart verkrijgbare pers.postz 
vellen Ned. Ant./Aniba 

BRD series postfris o.a.: 
151 
152 
155 
160 
162 

166 
kh) 177/196 

k) = alle met i 

5,00 
4,00 
4,50 
1,50 
3,00 

13,50 
79,00 

Beriijn 
k) 17/20 
110/111 
112/113 
115/120 
121/123 

124/139 
140/154 

eur Schiegei, kh) idem al 
maandag van 13.0022.30 uur). 
ebben o.a. in voorraad: Nederland, 
sland, Ver Europa en div buitenland. 

v , . „ v . , * . n 

Ema«: ndeneefgkpnmall.n 

sm,imxnwia 

^^^m 
m 

Rep. Sur. 
11,00 
12,00 
10,00 
9,00 

10.00 
11,00 
11,00 
15,00 
32,00 
28,00 
34,00 
33,00 
39,00 
40,00 
55,00 
59,00 

o.a. 
80,00 

115,00 
110,00 
109,00 
o.a. 
119,00 
149,00 
145,00 
139,00 

overige jrs 
postfris 

88,00 
12,00 
15,00 
10,00 
30,00 
17,00 
11,00 

een hoogste 

1 
J 

^ ^ H ■ ■̂  
i 

(op hoofdnrs.) 
BRD 

1961/70 
1971/75 
1976/80 
1981/65 
1986/88 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

postfris 
17,00 
17,00 
17,00 
25,00 
18,00 
8,00 
8,00 

17,00 
14,00 
13,00 
14,00 
14,00 
16,00 
16,00 
16,00 
14,00 
15,00 

Indonesië postfris 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011* 

29,00 
46,00 
32,00 
57,00 
47,00 
33,00 
58,00 

•incl 2888/92(2010) 
. op aanvraag 

Beriijn mooi gest. 
k)z.fr. 18 

59/60 
71 

101/105 
110/111 

49.00 
5,00 
7,00 

13,00 
14,00 

Am. Britse zone pfr 
k) I/Il l/m IX/II 195,00 

waarde 

WÊÊ 
Hl. 

Curafao, BE 

gestempekl 

N E D E R L A N D & O.C 

Nederland 
Complete jaargangen 

jaar 
1950 549/67 
1951 568/77 
1952 578/00 
1953 601/16 
1954 641/54 
1955 655/70 
1956 671/87 
1957 688/06 
1958 707/19 
1959 720/35 
1960 736/51 
1961 752/63 
1962 764/83 
1963 784/10 
1964 811/35 

postfris 
55,00 
15,00 
45,00 
16,00 
15,00 
16,00 
28,00 
10,00 
7,50 
7,50 
6,00 
3,50 
4,50 
3,00 
1,00 

Jaren 1965/1976 compleet 
incl. blokken 
excl. blokken 

49,00 
24,50 

ovenge )rg. op aanvraag 

Indonesië proeven 
volgens Prangko 2009 ■ 
72/80A(excl.bk) 

in horparen 
75Ab hor paar 
192/193AW 

randstukken 

in randparen 

175,00 
120,00 
36,00 
62,00 

85,00 
volgens Zonnebl 2011 
72/80H (excl HA), 
189/194A 

randstukken 
in hoekparen 

Indonesië compl. 
2581 V 
2888/92 V 
Irian Barat 

zie boven 
42,00 
70,00 

130,00 
veilen ■ 

lOOO 

20.00 
postfris 

1/42 compleet incl port 
op hoofdnrs. 17,00 

S, StMaarten, Aniba, Rep.Sur., W 

en fdc's en Nederiand(fdc's) ook 

^ 
Nederland 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

^ ^ M ■ 
8,00 

14,00 
19,00 
24,00 
19,50 
22,00 
29,00 
67,00 
65,00 
58,00 
68,00 
75,00 
88,00 
99,00 

Fdc's in abonnement. ■ 
zegels+ €1,30 per env ■ 
(Nederland met plakker ■ 
luxe 212/19 
luxe 347 
luxe 349 
luxe 518/33 

1 7 , 0 0 | 
3 5 , 0 0 l 
3 9 , 0 0 l 
33,001 

Plaatfouten Nederland: ■ 
(E 172 onbeschreven) 1 
1444 PI opfdc 60,00 ■ 

1 Ned. Antillen (nieuw) ■ 
postfns of luxegest 1 
Cura5ao2010 

Curai;ao2011 
CarNed 2010 
Car Ned 2011 
StMaarten 2010 
StMaarten 2011 

10,00 

111,00 
0,70 

26,00 
1,05 

56,00 
jaargangen fdc's: ■ 

Aruba Ned.Ant. 1 
2010 90,00 

2011 113,00 
Irian Barat 
17/18A 

randstukken 

onesië postfris, 

n abonnement 

125,001 

120,Ool 
lostfris 1 

22 ,501 

35,00 ■ 
1 
. 

http://catalogue.com
http://PostBeeld.com
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
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Adreswi|Zigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
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hun adreswijziging aan de administratie 
(zie Abonnementen) 

'Hoe word ik abonnee^* 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
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dtebi) Filatelie is aangesloten het 
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2 een individueel abonnement 
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Pii tff Y99rMginfi 
We veronderstellen dat u tijdens deze hopelijk 
zonnig warme zomerdagen nog tijd vindt om 
wellicht tijdens uw welverdiende zomervakantie 
ons maandblad in te zien En deze drukke 
sportzomer zal velen aan hun TV of laptop 
binden om vooral mets te missen van het EK 
Voetbal Tour de France en de Olympische 
Spelen Dat laatste heeft onze bijzondere 
filatelistische aandacht met een terugblik naar vorige [ j j ^ ^ p ; ^ 
spelen m 1908 en 1948 Verder duiken we m de Franse posthistorie om 
de bijzondere Bordeaux-uitgiften eind 19e eeuw nader te belichten 
We blijven nog even m Frankrijk om het fenomeen Prêt-a-Poster te 
bespreken En online postzegels kopen kan soms riskant zijn , hebben 
sommige onder u reeds ondervonden We wensen u een spannende 
sportzomer en plezierige vakantie toe' 

Online postzegels 
kopen 
j y j J f ^ ^ ^ 

Via Marktplaats of Ebay postzegels kopen 
kan soms riskant zijn 

Olympische Spelen 
in Londen 
400 

Tijdens de komende 
sportzomer worden de 

Olympische Zomerspelen 
voor de derde keer in 

Londen gehouden Laurentz Jonker gaat 
terug naar die van 1908 en 1948, waar 

'onze' Fanny Blankers-Koen zegevierde 

Bordeaux-uitgiften 
in Frankrijk 
408 

Nadat keizer Napoleon 
III werd afgezet m 1870, 
kon zijn afbeelding niet 

meer worden gebruikt 
en werden tijdelijke 

postzegels m Bordeaux 
geproduceerd 

f *" 

i 
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337 
377 
366 
370 
370 
431 
397 
398 
370 
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432 
377 
377 
374 
367 
376 
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postzegelhandel 

CRIMPEI!"-
.V. Postzegelhandel CRIMPEN ^ 

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

Aanlcoop franl<eergeldige zegels (onder nominaal) 

Australië 
Cana(da 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Japan 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Monaco 
Nederland 
USA 
Zwitserland 

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrimpen.com 

1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

1 GBP 
10FFR 
100JPY 
1 CHF 
10FFR 
1 NLG 
1 USD 
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 

m 
«a^BÉ 

k 

^m 

aankoop in 
€ periode 

0,81 

0,47 

0,43 
0,51 

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 e-mail; info@pzhcrimpen.nl 

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


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

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

^ ^ ^ B b i È REPUBLIC Of CHINA H M M M I «~ 'f ■^ t3 fmm 
st RSPUaUC OF CHINA " 

REPUBLIC OfCMINAMM f ^ Jp S f t ^ t t REPU8UC OF CHINA t 
€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 Chiina kunt u contact opnemen met 
ons kantoor. Teilens 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 veldeien. 

Reisschema juli: 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
2  3 juli Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel 
4-5juli Zeeland, NoordBrabant en Limburg 
6  7 juli Utrecht, Flevoland en Gelderland ' 
9-10 juli Noorden ZuidHolland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 
^ aankoop ^ 

Lanaearacht 42c 3601 AJ Maarssen email: info@PzhcrimDen.nl 

mailto:info@PzhcrimDen.nl
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9ililltetllüllat#ly >i 
Grote Wade 23 /ys , 3439 NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filateile.ne> - Bank: 3a.l«b81>.378 / Giro: 7227081 

WWW.nUTELIE.NET^-, «l)|IBK(pP|pSM^WEB.COM . „ . ' 

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

Of klik op: WWW.FILATELIE.NET 
16388 Engeland topverzameling 1840-2006. Prijs: € 14.500,00 
Schitterende bijna complete verzameling in meest zeer mooie kvïaliteit, begin gebruikt en vanaf 1960 postfns, 
met vele dure uitgaven wo 1840 penny black en 2d blauw 1847 6d en Ish, surface pnnted met waarden t/m 
2sh incl de schaarse 8d 9d en 10d zegels, 1867/83 hoge waarden watermerk Malteser kruis met 5sh plaat 2 
lOsh, 1 pond, watermerk anker 5sh plaat 4 lOsh(ii) en de zeer zeldzame 5 pond oranje'" 1887 pond paars 
wmk orbs pond groen, Edward VII incl 5sh t/m 1 pond George V incl Seahorses gespecialiseerd t/m de 
pond, PUC pond (luxe ongebruikt) etc etc opgezet in 5 dure Lindner albums Schitterende en waardevolle col-
lectieii Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17612 Maleisische Staten & Papua t/m 1960. Prijs: € 13.500,00 
Schitterende ongebruikte/gebruikte collectie met prachtig klassiek deel, zeer veel dure en hoog genoteerde 
zegels, Pahang incl 1898/99* opdrukken, Negn 1896/9 t/m 50c*, Perak t/m 50c, 1900 opdrukken incl 3 cent 
met dubbele opdruk(i). Straits Settlements 1867/9 1e sene meervoudig, 1879/80 opdrukken 1883 two cents 
opdruk op 32cts ongebruikt, 1897/99 t/m 5 dollar gebruikt, Labuan incl 1899 2c, 6c, 18c, 6 op 16c andere du
re opdrukken, 1902/3 25c in de verkeerde kleur, 1899 opdruksene andere dure opdrukken, Papua zeer uit
gebreid met typen en opdrukken, diverse pondzegels, in album Zeer waardevolle collectie met ongelofelijke 
cataloguswaarde" Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17619 Brits Guiana 1853-1882. Prijs: € 6.750,00 
Schitterende ongebruikte/gebruikte speciaalverzameiing in bovengemiddelde kwaliteit, prachtig opgezet met ty
pen en tandingen, inclusief vele zeldzame zegels met o a 1853 1c gebruikt, 4c blauw blijkbaar ongebruikt, ge-
bruikt(2), 1860/75 zeer uitgebreid ongebruikt/gebruikt met typen en tandingen wo ld bruinrood en alle andere 
dure zegels, 1862 1c, 2c en 4c gebruikt, 1876 sene t/m 96c gebruikt en ongebruikt aanwezig, ook 1c en 4c in 
de schaarse afwijkende tanding, 1878/81 opdrukken, 1882 zegels met specimen perforatie wo dubbel en kop-
staand etc etc opgezet op albumbladen met beschnjvingen Zeer indrukwekkende collectie Cat w Stanley 
Gibbons circa 35 000 POND = 42 000 EURO"i Compleet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
17636 Trinidad en Tobago 1852-1887. Prijs: € 6.500,00 
Schitterende ongebruikte/gebruikte klassieke speciaalverzameiing met vele zeldzame zegels wo 1851/54 ld 
blauw in nuances 1858 (defecte druk) 1d rood gebruikt + ongebruikt paar, ld blauw en 1d grijs gebruikt, 
1859 4d, 6d en 1sh(2) gebruikt, 4d en Ish ongebruikt, 1860/63 t/m Ish met tandingen 1863/75 (wmk cc) on
gebruikt en gebruikt met nuances en tandingen, 1869 5sh gebruikt en ongebruikt, 1879/82 opdrukken wo ld 
op 6d met zwarte opdruk gebruikt etc etc opgezet met beschrijvingen, in album Schitterende en zeer zeld
zaam aangeboden collectie, Stanley Gibbons cat w 35 000 POND = ruim 42 000 EUROi" 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17327 Bahamas 1863-1882. Prijs: € 6.250,00 
Schitterende klassieke speciaalverzameling van ruim 180 zegels van de eerste emissies, diverse verschillen
de waarden, op positie-nummer en kleur verzameld, op watermerk en tanding, vnjwel alle zegels POSTFRIS 
met certificaten (er zit een hele stapel certificaten bij deze collectie) opgezet in 2 albums Unieke koop" 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17900 Engeland 1840-1970. Prijs: € 4.900,00 
Zeer goed gevulde postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1970 in 2 blanco albums 
Collectie IS zeer goed gevuld, waaronder mooi klassiek zoals no 1 (3x en lx op brief), Mulready bnef, embos
sed 6 penny (3x en lx op bnef), 10 penny veel plaatnummers, bneven postwaardestukken, fosforsenes etc 
Ivlooie collectie, hoge cat waarde' 
17605 Engeland en koloniën oud/klassiek. Prijs: € 4.250,00 
MOOI lot vrijwel uitsluitend betere en hoge waarden wo Engeland mooie Penny black, betere plaatnummers 
surface pnnted, 6d embossed met mooie randen, veel shillingwaarden, mooi Australië incl OS perforaties en 
opdrukken, 5sh Sydney Bndge en Australische Staten, Cape met driehoeken, Western Australië en NSW nrs 
1 etc etc in zelfgemaakt album Catw 25 000+++ EURO" 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
17629 Engelse koloniën 1937-1952. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige ongebruikte collectie van de penode George VI meest in mooie fnsse kwaliteit, met veel betere 
langlopende senes wo Aden 1949 opdruk sene andere staten, Bechuanaland, Solomon t/m lOsh, Brunei t/m 
$10, Engeland met 1946 en 1951 pond, zeer sterk Maleisische staten met series t/m $5 van Johore, Kedah, 
Kelantan, Malacca, Pahang, Selangor etc etc in Stanley Gibbons album Catw ruim 12 500 POND = 
15 000+EURO" Goedkoop! Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
17780 Engeland officials 1882-1903. Prijs: € 3.100,00 
Schitterende gebruikte collectie in mooie kwaliteit met veel zeldzame zegels incl IR official 1882 6d 
1884/88 2 1/2d, Ish, 1887/92 6d, 1sh,1902 21/2d, Ish, GOVT PARCELS 1883 Ish plaat 13 en 14,1884/6 
11/2d 6d en 9d, 1887/1900 4 1/2d, 6d, Ish groen en Ish groen/rood(2), 1902 mol 9d en Ish, OWOFFICI-
ALincl 1901/2 5d Board of Education 1902 5d, 1902/4 1/2d, ld, 21/2d(2),Admirality official serie 1/2d t/m 
3d (type 1) etc in album Zelden aangeboden matenaal, Stanley Gibbons ruim 12 600 pond cat waarde = 
15 000+ EURO" Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
17756 Engeland 1840-1925. Prijs: € 2.950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-1925 op Yvert albumbladen in map Collectie bevat oa 
(Stanley Gibbons no's) 55,57*, 59,62,66,127 plaat 2,181,183, dienstzegels, telegram 1 pond etc Zeer ho
ge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17637 St. Lucia 1860-1892. Prijs: € 2.300,00 
Ongebruikte/gebruikte klassieke verzameling in meest nette kwaliteit wo vele betere zegels en senes o a 
1860 sene ongebruikt en gebruikt (2x6d gebruikt), 1863 sene ongebruikt en gebruikt 1864/76 overcompleet 
gebruikt en ongebruikt met tandingen en kleurnuances 1881/82 opdrukken t/m one shilling incl 4d tanding 
12 1883/86 serie ongebruikt en gebruikt 1886/98 t/m ICsh gebruikt en ongebruikt, 1892 opdrukken etc op al
bumbladen in map Stanley Gibbons cat w 11 500 pond = 13 800+ euro' Schitterende collectie" 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16509 Nieuw Zeeland 1862-2002. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1862-2002 in 3 luxe Leuchtturm albums Collectie is 
zeer goed gevuld met zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 70-82,83-93 (93 met scheur) 102-111,126-
128,129*, 144,145,148-161,169-174,180-182 183-185,186-187 188-189, etc Verder Health blokken postfns 
(oudere met plakker), fiscaal-postaal zegels tot 1 pond goed dienst Tevens Ross Dependency aanwezig Mooie 
collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
17743 Engelse koloniën. Prijs: € 2.000,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van diverse Engelse kolomen Bevat 
o a aardig Barbados, Ascension, Bermuda, Bahamas, Egypte, Hong Kong, Ierland etc Zeer hoge cat waar
de' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
12940 Zuid Afrika 1910-1940. Prijs: € 2.000,00 
Enorme fascinerende gebruikte engrospartij in vaak gigantische aantallen, deels in zakjes van 100 gesor
teerd deels los in zakken/enveloppen Tienduizenden misschien wel honderdduizenden zegels, totaal onuit
gezocht met stempels, typen en variëteiten, ook giga aantallen in paren samenhangend, in 3 propvolle ver
huisdozen Ben je wel een paar dagen zoet mee om dit uit te zoeken' 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
13812 Victoria nummerstempels. Prijs: € 2.000,00 
Zeer uitgebreide collectie nummerstempels van Victona met ook catalogus nummerstempels Freeman en 
White Collectie bevat vele honderden zegels in 3 dikke insteekboeken Ook veel zeldzaam matenaal en dou
bletten Totaal circa 850 zegels Uniek eenmalig object' Compleelgelotografeerdop.WWW.RLATELIE.NET 

17620 Nevis 1858-1884. Prijs: € 2.000,00 
Ongebruikte/gebruikte klassieke verzameling in meest nette kwaliteit wo vele betere zegels en senes o a 
Engeland ld en 6d met stempel A09,1861 ld, 6d en Ish (blauw papier) sene ld t/m Ish ongebruikt EN ge
bruikt (gnjs papier), 1866/76 ld t/m Ish sene ongebruikt en gebruikt 1876 (litho) 1d t/m Ish meervoudig, 
1879 1 den 21/2d ongebruikt en gebruikt, 1882/90 1/2dt/m Ishgebruiktenongebruiktincl 6d groen, tevens 
1876/82 Revenue opdrukken t/m 1 sh op albumbladen in map Stanley Gibbons cat w 9000+ pond = 11 000 
euro' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17686 Engeland 1840-1936 brieven. Prijs: € 1.950,00 
Prachtige collectie bneven van Engeland 1840-1936 in 6 Lindner albums Collectie bevat ruim 160 bneven, 
waaronder veel enkelfrankenngen, aangetekende stukken, postwaardestukken etc Bevat tevens wat losse ze
gels en blaadjes uit postzegelboekjes, waaronder VS penny Edward Vli gebruikt met Andreas kruis (Stanley 
Gibbons 218a) 
17639 Engeland 1840: 2d blauw. Prijs: € 1.950,00 
Klem lot in ietwat diverse kwaliteit doch veel mooi, met losse 2d blauw met rood stempel, 5 paren met zwart 
stempel, paar met rood stempel, zeer mooigerande stnp van 3 en een superzeldzame stnp van 5, op album
blad Prachtig lot' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
160S4 Canada 1e vluchten. Prijs: € 1.900,00 
Doos met 6 albums met ruim 500 Ie vluchten en speciale vluchten enveloppen van Canada Verzameld per 
provincie en goed gedocumenteerd Voornamelijk matenaal van de jaren 30 en 40 
17899 Engelse koloniën. Prijs: € 1.800,00 
Doosje met stockkaartjes met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen 
Bevat veel matenaal, waaronder aardig Nigena, Tnnidad, St Helena, St Kitts Nevis etc 
17898 Canada tot ca. 1940. Prijs: € 1.800,00 
Doos met divers matenaal van Canada tot ca 1940 op stockkaartjes Bevat veel klassiek matenaal, waaron
der aardige stempels en kleurnuances Volgens vonge eigenaar ca 23000 pond cat waarde 
17746 Engelse koloniën. Prijs: € 1.750,00 
Ongebruikte en voornamelijk gebruikte collectie Engelse kolomen in 2 klembanden Bevat matenaal van Aden 
tot Zimbabwe van klassiek tot modern Cat waarde ca 26500 euro 
17621 British Honduras 1865-1901. Prijs: € 1.750,00 
Ongebruikte/gebruikte klassieke verzameling in meest nette kwaliteit wo vele betere zegels en senes o a 1866 
zonder watermerk ld t/m Ish ongebruikt en gebruikt 1872 1d(2) 3d(2) 6d ongebruikt (tanding 12 1/2) en 
1d(2), 3d, 4d en Ish ongebruikt (tanding 14) + gebruikt overcompleet 1882/87 ld t/m Ish gebruikt en ongebruikt 
compleet, 1888/89 2 cents op ld ongebruikt, 1888/91 opdrukken zeer uitgebreid ongebruikt en gebruikt wo 
dubliele opdruk 2 cents op ld, 1891/1901 1c t/m $2 gebruikt, tevens 1899 Revenue opdrukken op albumbladen 
in map Stanley Gibbons cat w 8500 pond = 10 200+ euro' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
13843 New South Wales stempels. Prijs: € 1.550,00 
Zeer uitgebreide stempelcollectie New South Wales in 6 albums met 4 catalogi in doos Collectie is alfabetisch 
verzameld op blanco tiladen en bevat vele duizenden stempels, waaronder veel beter en zeldzaam matenaal 
In totaal circa 2000 zegels"' 
17622 St. Kitts 1870-1889. Prijs: € 1.500,00 
Ongebruikte/gebruikte klassieke verzameling in meest nette kwaliteit wo vele betere zegels en senes o a 
1860 ld t/m 6d (tanding 12 1/2) ongebruikt, 1875/79 ld t/m 6d ongebruikt, + beiden gebruikt overcompleet, 
1882/1890 1/2d t/m 1sh(2) ongebruikt en 1/2d t/m Ish gebruikt, 1885/6 opdrukken incl 1/2d op 1d incl kop-
staand, one penny op 6d wo gedeeltelijk dubbele opdruk, 4d op 6d(3) ook 1883/5 Revenue opdrukken op al
bumbladen in map Stanley Gibbons cat w 6000+ pond = 7200+ euro' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
13998 Bahamas 1860-1990. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Bahamas 1860-1990 op stockbladen in map Partij bevat zeer veel 
beter matenaal zoals goed klassiek in aantallen en zeer veel hoge waarden Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17734 Canada 1860-1990. Prijs: € 1.500,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Canada 1860-1990 in 2 blanco albums in iets di
verse kwaliteit Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 36-37 38', 85-92,126-128*, 138* 129-
139,129* in booklet pane, 152-155*, 161-167*, 161a-163b* 197-201* 205-218*, etc Tevens leuk luchtpost, 
special delivery luchtpostlabels etc Leuke collectie, zeer hoge cat waarde' 
17623 Antigua 1862-1886. Prijs: € 1.400,00 
Ongebruikte/gebruikte klassieke verzameling in meest nette kwaliteit wo vele betere zegels en senes o a 
1863 6d gebruikt, 1863/76 met 2x ld ongebruikt en 2x 6d ongebruikt, ook op tandingen gespecialiseerd, 
1879 2 1/2d en 4d gebruikt en ongebruikt 1882 incl 2 1/2d en 4d ongebruikt, 1884/88 t/m Ish ongebruikt en 
gebruikt, op albumbladen in map Stanley Gibbons cat w 6500 pond = 7800+ euro' 

Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
17635 Bermuda 1865-2008!!! Prijs: € 1.400,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie deels dubbel verzameld (later ook postfns) met veel beter oud ma
tenaal WO 1865 1d(2), 2d(2), 3d en Ish ongebruikt, 1874 three pence op ld gebruikt, 1883/94 t/m Ish onge
bruikt met kleurnuances, George V t/m 12/6 en 1 pond ongebruikt, George VI t/m 1 pond meervoudig, later 
grotendeels dubbel vrijwel compleet, in 3 albums en in map Zeer leuke collectie 
17557 Zuid Afrika 1864-2010. Prijs: € 1.375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afnka 1864-2010 in 4 blanco Davo albums Collectie bevat 
oude staten (Transvaal, Natal Kaap de Goede Hoop) Zuid Afnka inclusief veel paren, blokken etc en thuis
landen (Ciskei, Transkei, Venda etc) Tevens Zuid West Afnka aanwezig Enorm veel matenaal' 

Comp/ee( gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17638 Turks & Caicos 1873-1895. Prijs: € 1.350,00 
Ongebruikte/gebruikte klassieke verzameling in meest nette kwaliteit wo vele betere zegels en senes o a 
1873/9 ld met types, 1881 opdrukken incl betere zegels 1881 ld t/m Ish ongebruikt en gebruiM, 1882/94 
sene gebruikt en ongebruikt etc op albumbladen in map Stanley Gibbons cat w 6000 pond = 7200+ euro' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17797 Engeland 1840-2002. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1840-2002 in 2 blanco albums Collectie bevat leuk 
klassiek matenaal met ook hogere waarden, goede fosfor senes en is vanaf ca 1974 vrijwel geheel postfns 
Collectie bevat ook diverse boekjes enkele smiler sheets etc 
17732 Engeland 1840-1910. Prijs: € 1.350,00 
Insteekboek met een gebruikte voorraad zegels van Engeland 1840-1910, voornamelijk koningin Victona ze
gels Gemengde kwaliteit, maar ideaal voor specialist en stempelverzamelaar Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17894 Engeland telegramzegels en -stempels. Prijs: € 1.300,00 
Stockblad met ruim 50 zegels van Engeland met telegram stempels telefoonzegels en pnve telegramzegels 
Prachtig kavel voor specialist' 
17427 Engeland postzegelboekjes t/m eind 2003. Prijs: € 1.250,00 
Schitterende postfnsse verzameling postzegelboekjes van 10 pence t/m 7,20 pond zeer grote verscheiden
heid, meest Machin boekjes met links- en rechts geplakt, window en greeting booklets, veel 1st en second 
class boekjes. Kerstboekjes, ook veel cylindernummers en snijlijntjes etc etc opgezet in 2 albums De nomi
nale (frankeer) waarde bedraagt al 1090 pond = circa 1300 euro" Onder nominaal" 
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17606 Engeland 1840-1858. Prijs: € 1.250,00 
Gebruikt lot uitsluitend betere uitgaven wo 3 brieven met Penny black, super-de-luxe paar van de 1840 2d 
blauw en een paar van de getande 2d met rood stempel Franco Prouss/resp Vereins' in map 

Compleet gefolograteerd op m/WflLATEUE NET 
17809 Australië 1928-1972. Prijs: € 1.150,00 
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte verzameling incl Kangoeroes l/m 1 pond en 2 pond gebruikt, 10sti, 1 pond 
en 2 pond extra met opdruk specimen 1928 schaarse blok, 5 shilling Sydney Bndge gebruikt 1938 sene t/m 
1 pond 1971 Kerst velletjes van 25 in beide papiersoorten etc etc m 2 zelfgemaakte albums 
17768 Australië en Christmas Islands 1854-2008. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1854-2008 en Chnstmas Islands 1958-2004 in 2 
Victona en 1 Lindner album Leuk gevulde collectie met ook oud Australische Staten en beter matenaal zoals 
(Yvert no s) 87 (10/- C of A), 87A (1 pond C of A), 96, aardig dienst, Antarctica en postfns Chnstmas Islands 
13842 Queensland stempels. Prijs: € 1.150,00 
Zeer uitgebreide stempelverzameling van Queensland in 3 stockboeken met catalogus van Campbell Ca 940 
zegels met honderden verschillende stempels Mooi kavel voor de specialisti 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17543 Australië 1912-2010. Prijs: € 1.100,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1912-2010 in 3 blanco Victona albums Goed gevulde 
collectie met08 (Yvertno's) 94-96 (2x), 97-99,100-101,104', 136-139,303", 304", 388-391", 462-465", 
etc met veel meer postfns nominaal matenaal Ook wat Antarctica aanwezig 
17255 Canada 1942-2010. Prijs: € 1.050,00 
Zeer uitgebreide postfnsse collectie Canada 1942-2010 in 4 insteekboeken Collectie bevat ook blokken, 
boekjes, blokken van 4 etc Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16315 Groot Brittannië 1970-1999. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse collectie/accumulatie van Groot Bnttannie 1970-1999 in 3 luxe Lindner albums Bevat veel blokken 
van 4 gutterpairs (ook de hoge waarden van de kastelen) etc Nominaal 908 pond 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17754 Engeland 1858-1939. Prijs: € 1.000,00 
Steekkaart met divers beter postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Engeland 1858-1939 in wat ge
mengde kwaliteit Bevat o a (Yvert no s) 42 (Victoria violet pond, kleine reparatie) 105 (Victoria groen pond), 
156, etc Tevens 2 complete velletjes van de National Telephone company 

Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
14440 Engeland 1937-1994. Prijs: € 1.000,00 
FDC collectie Engeland 1937-1994 in 9 albums, vanaf 1970 vrijwel compleet, inclusief veel fosforsenes 
Tevens presentation packs vrijwel compleet In 2 dozen 
16775 Australië en Antarctica 1913-1992. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Australië en Antarctica 1913-1992 in 3 Davo albums Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 31(*), 94-96 97-99,120-122, luchtpost 2*, 
3', etc Verder zeer veel postfns matenaal en levens Antarctica aanwezig 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
15566 Engeland 1841 -1995. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1841-1995 in 2 Davo albums Goed gevulde collectie 
met aardig klassiek deel en veel postfns matenaal Collectie is vanaf 1960 vrijwel compleet (zonder fosfor se-
nes) Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17386 Engeland 1840-ca. 2008. Prijs: € 1.000,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Engeland 1840-ca 2008 in album en stockboek Collectie bevat aardig klas
siek matenaal waaronder betere zegels en veel moderne gebruikte senes Tevens wat Engelse gebieden en 
Ierland aanwezig Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17568 Australië 1913-1999. Prijs. € 1 000,00 
Voornamelijk postfnsse, zeer goed gevulde collectie Australië 1913-1999 in 4 luxe Lindner albums Collectie 
bevat in het begin ook wat ongebruikt en gebruikt matenaal en verder betere zegels, veel OS perforaties, blok
ken Antarctica etc Mooie collectie hoge cat waarde' Corap/ee( gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17567 Engelse koloniën 1886-2004. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 1886-2004 in 6 Davo albums Collectie bevat 
Ierland, Canada en veel Malta en Gibraltar, waaronder voornamelijk postfns matenaal 
16681 UPU congres 1947. Prijs: € 965,00 
Doos met 37 speciale gelegenheidsmapjes van diverse Engelse kolomen ter gelegenheid van het UPU con
gres 1947 Mapjes bevatten ongebruikte ingeplakte zegels 
17507 Engeland 1841-2003. Prijs: € 950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1641-2003 in Schaubek album Collectie bevat aardig 
klassiek matenaal en zeer veel postfns nominaal matenaal waaronder ook boekjes, smilers (o a sheet 1,6), 
prestige booklets (o a DX9,12,14,16) etc 
17329 New Zealand 1855-1999. Prijs: € 950,00 
Prachtige ongebruikte/postfnsse collectie incl vele betere zegels en senes, blokken, boekjes en velletjes, in 2 
goedgevulde albums Zeer hoge cat w en nominale waardei Comp/ee( gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
12095 Engeland en koloniën. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen in 4 albums Bevat Engeland 1953-1970 en daar
naast o a Australië, Bahamas, Nieuw Zeeland, Canada etc Bevat ook beter matenaal zoals Bahawalpur 1948 
ongebruikt Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
13002 Indiase Staten brieven/postwaardestukken. Prijs: € 950,00 
Indrukwekkende collectie van circa 500 bneven/postwaardestukken Queen Victona t/m George VI, met grote 
verscheidenheid aan stempels van o a Jind, Pattiala, Gwalior Jaipur ook met official, bijfrankenngen etc in 
doos Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16853 Canada 1899-2007. Prijs: € 950,00 
Uitgebreide partij Canada 1899-2007 in 5 ordners in doos Partij bevat zeer veel zegels, waaronder veel plaat-
blokken en nominaal matenaal 
16111 Australië 1860-2003. Prijs: € 950,00 
Zeer uitgebreide gebruikte collectie Australië 1860-2003 in 7 albums in doos Bevat alle nieuwe uitgiften, 
boekjes, velletjes etc uit abonnement Ook wat Australische Staten, Antarctica wat bneven etc 
16070 Tangier, Marokko en Levant. Prijs: € 950,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Tangier, Marokko en Levant in insteekboek Collectie bevat leuk klassiek 
matenaal, waaronder ook specimen-opdrukken, blokken van 4 etc Leuke partij' 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 

15769 Canada 1858-1990. Prijs: € 925,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1858-1990 in Kabe album Collectie is gedeeltelijk dub
bel verzameld (postfns en gebruikt) en bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 5,12-17,36-37,50 (2 dol
lar), 54-61,62-72 85-92,129-139,140-155, etc Goed gevulde collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17592 Engeland ca. 1950-1980. Prijs: € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Engeland ca 1950-1980 in 7 kleine albump-
jes Bevat o a fosfor vaneteiten, veel brugparen, Machins etc Ook wat Isle of Man aanwezig 
15817 Gold Coast. Prijs: € 900,00 
Doosje met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Gold Coast in album, op albumbladen, op 
kaartjes etc Tevens wat matenaal van andere landen zoals Ceylon 
17641 Brits Honduras 1902-1966. Prijs: € 875,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfns) dubbele collectie Bnts Honduras 1902-1966 op blanco bladen in al
bum Collectie IS goed gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 57-60* 57-60, 61-69, 82, 94-100* 
101-102,106-110", 106-110 op brief, 118-129*. 118-129,147-158*, 170-181*, 170-181, etc Mooie collectie' 
16404 Groot Brittannië 1946-2003. Prijs: € 870,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Groot Bnttannie 1946-2003, vrijwel compleet en vanaf 1975 postfns Incl 
blokken en minialuurvelletjes In 2 klembanden Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
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15531 IVIalta 1860-2000. Prijs: € 850,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1860-2000 in Schaubek album Collectie is goed gevuld 
en bevat beter matenaal zoals (Yvert no's) 1(*), 3*, 11,51, 79*, 80*, 99*, 103-116*/o 154-169*/o, 178-192**, 
port1-10*, 11-20*, etc Comp/eel gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17399 Engeland 1840-1997. Prijs: € 850,00 
Gebruikte collectie Engeland 1840-1997 in stockalbum Collectie bevat veel aardig klassiek matenaal, waar
onder ook doubletten Hoge cat waarde' 
17548 Nieuw Zeeland 1858-2008. Prijs: € 850,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1858-2008 in 3 blanco Victona albums Collectie 
IS goed gevuld met leuk klassiek deel en ook veel modern nominaal matenaal 
16489 Engeland 1855-2006! Prijs: € 825,00 
In hel begin gebruikte collectie incl wat beter klassiek, later postfns en uitgebreid met blokken, velletjes en re
gionalen, in 3 Davo albums Enorme nominale waarde' Compleet 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 Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16753 IVIalta 1860-2000. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1860-2000 in 3 albums Collectie is goed gevuld en bevat 
beter matenaal zoals (Yvert no s) 11 (dunne plek), 16', 51*, 57', 77*, 60*, 101*, etc Mooie collectie, veel ma
tenaal' Compteet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16846 Engeland 1840-2006. Prijs: € 775,00 
Gebruikte collectie Engeland 1840-2006 in blanco Schaubek album Goed gevulde collectie met leuk klassiek 
matenaal, waaronder beter Comp/eel gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17627 Cayman Islands 1901-1979. Prijs: € 775,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfns) dubbele collectie Cayman Islands 1901-1979 in 2 blanco albums 
Collectie IS goed gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 1 -2*, 3-7* 7,67A*, 82*, 98*, 99*, 104-115*, 
120-121* 126-138* 126-138 140-154* 157-171*, etc 
16679 Canada 1 e vlucht enveloppen. Prijs: € 775,00 
Doos met ruim 600 1e vlucht enveloppen van Canada Voornamelijk gefrankeerd met 5 en 6 cent luchtpostze
gels en met zeer veel bijzondere stempels Ideaal kavel voor Ebay of wederverkoper 
16462 Ceylon 1857-1987. Prijs: € 770,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie/stock Ceylon 1857-1987 in album, 2 stockboeken en zakjes in 
doos Bevat leuk klassiek matenaal met ook zeer veel doubletten Fantastisch kavel voor de specialist van 
stempels, kleuren, plaatfouten etc 
15871 Gold Coast 1874-1914. Prijs: € 765,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Gold Coast 1874-1914 op albumblad in map Bevat oa (Yvert no's) 4-8, 
21, 32* 35,46*, 47*, 48, 66*, 79 etc Compfecl gefotografeerd op WWWFILATEUE NET 
17334 Engeland postzegelboekjes lOp t/m 5 pond. Prijs: € 750,00 
Grote postfnsse verzameling van de diverse boekjes met een zeer grote verscheidenheid, links- en rechts in-
geplakt, kerstboekjes window- en prestige boekjes incl betere, in 3 albums Nominale waarde (omgerekend) 
al 750 euro' Compfeel gefotografeerd op WWWFILATEUE NET 
12707 Zuid Afrika. Prijs: € 750,00 
Doos met 1 Davo album en 5 stockboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Zuid Afnka en 
iets Engelse kolomen Bevat zeer veel matenaal van Zuid Afnka, waaronder veel postfnsse blokken tot 2000, 
wat thuislanden wat Rhodesie, Nyassaland veel Zuid West Afnka, Namibië etc Zeer mooie kavel, zeer veel 
matenaal, ideaal voor beurs of eBay 
17722 Engeland ca. 1841-1971. Prijs: € 750,00 
Map met albumbladen met een kleine collectie bneven van Engeland, waaronder Mulready bnef van 1841, di
verse klassieke bneven poststaking bneven 1971 etc Bevat tevens leuk dienstopdrukken, zoals Army official. 
Govt Parcels Admirality etc 
17266 Engeland perfins. Prijs: € 750,00 
Zeer uitgebreide collectie perfins van Engeland in 15 stockboeken in 2 dozen Collectie bevat vele duizenden 
zegels, waaronder ook hogere waarden 
17591 Engeland ca. 1841-2006. Prijs: € 700,00 
Gebruikte voorraad Engeland in 5 insteekboeken en 7 rondzendboekjes Bevat o a goed dienst (army opdruk, 
govt parcels opdruk etc) en tevens wat Ierland Grote voorraad zegels" 
15573 Engelse koloniën. Prijs: € 700,00 
Map met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen Bevat veel postfns 
matenaal en ook wat oude bneven/kaarten Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE NET 
16033 Canada vanaf 1930. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Canada vanaf ca 1930 in 3 Lindner albums bevat beter matenaal, vanetei-
ten, plaatnummers etc Zeer leuk kavel' Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE NET 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

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

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

http://WWWFILATEUE.NET
http://WWWFILATELIE.NET


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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 180 
zaterdag 30 juni 2012 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 30 juni van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 30 juni van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzannelingen 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 181 wordt gehouden op 15 september 2012. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:info@pzhzeist.nl
mailto:info@leopardi.nl


Aankomende Postzegel en Muntenheur/en: 
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SAFE NEDERLAND 
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OUTSTANDING 
COMMONWEALTH 
^ I i W * 2012 SAÜ 

HELIGOLAND 
Green is the land, red is the clitf, white is the 

sand, those make the flog of Heligoland I 

MALAYSIAN STATES 
Straits Settlements, FMS, Johore to Trengganu  many lots for every pocket 

i^ataiug« | L u i 5 " " — I 300% Satisfaction 
or Online I €15 to I Guaranteed  or 
you choose! I €15,000! I your money back! 

Sandafayre 
STAMP AUCTIONS«/ 

Don't delay request your free vvww.sandafayre .com | 
catalogue or visit our website today' .,, , _ _" _ ' , ,, J 

Please send me my FREE introductory Sandafayre catalogues 
Name 

Address 

Postcode 

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

Email (NU 

SANDAFAYRE, PARKGATE, K N U T S F O R D , WA16 8DX, UK. 

\Y 

http://www.mpo.nl
http://WWW.MI'O.NI
http://safenoderUnd.nl
http://vvww.sandafayre.com


UIT DE WEÎ EIA VAN DE FILATELIE 

VELLETJE 100 JAAR OPENLUCHTMUSEUM OVERHANDIGD 

Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van het Open
luchtmuseum In Arnhem 
presenteerde PostNL op 
24 april het postzegelvel 

"100 jaar Hulde aan het 
dagelijks leven". 
Ontwerpbureau Cop-
pens Alberts selecteerde 
uit duizenden foto's 15 

beelden rond vijf thema's: 
Mobiliteit, recreatie/va
kantie, wonen, spelende 
kinderen en het huishou
den. Het ontwerp verbindt 
heden en verleden en de 
frisse kleuren benadruk
ken dat de onderwerpen 
van alle tijden zijn. Pieter-
Matthijs Gijsbers, Adelheid 
Ponsioen en Jan Vaessen, 
(oud)directeuren van het 
museum ontvingen het 
eerste exemplaar van het 
postzegelvel uit handen 
van René Bergschneider 
van PostNL. 
De postzegels zijn, zolang 
de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Bruna-
winkels, Collect Club in 
Groningen en online via 
www.postnl.nl/collectclub. 

VERENIGINGSBLADPRIJZEN 2012 
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JJLJ 
378 

Ook In 2012 wordt weer 
gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, 
met de hoofdprijs van 
€ 250 voor de bladen 
van 'gespecialiseerde' 
postzegel veren iglngen. 
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. Veen-

stra. Roelofsstraat 31,2506 
VK Den Haag, telefoon 
070-3280342. 
Het formulier moet uiter
lijk 15 juli 2012 samen met 
drie complete sets bladen 
aan de secretaris per post 
worden teruggezonden. 
Het gaat om de nummers 
van de laatste, complete 
jaargang van vóór 1 juli 
2011. Dat kan dus een 
jaargang zijn die geheel in 
2011 is verschenen, maar 
ook een jaargang die van 1 

juli 20ti 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 deelnameformulier en 
de bijbehorende bladen-
sets moeten dus uiterlijk 
15 juli 2012 ter post zijn 
bezorgd. De redactie 
wenst u alvast veel succes 
met uw inzending! 

ANTON PIECK OP POSTZEGELS ONTVANGEN 

Anton Pieck op postzegels 
Op 21 mei mocht in het 
Anton Pieck Museum te 
Hattem zijn kleindoch
ter Els Spoor- van Lier 
het eerste postzegelvel 
'Ambachtsman & Kunste
naar' van Anton Pieck m 
ontvangst nemen. Zij kreeg 
dit uit handen van Rinus 
Rijnbergen van PostNL. 

Dit jaar is het 25 jaar 
geleden, dat Anton Pieck 
overleed en 100 jaar 
geleden, dat zijn eerste 
kalender verscheen. Zijn 
werken zijn nu ook te 
bewonderen op postzegel
formaat. De romantische 
sfeer in zijn werken maakte 
hem geliefd bij een mil
joenenpubliek én leverde 
hem kritiek op vanuit de 
kunstwereld. Hij noemde 
zichzelf een ambachts

man, waarmee hij aangaf 
hoeveel waarde hij hechte 
aan goede techniek. 
Het velletje "Ambachtsman 
& Kunstenaar" met gratis 
bewaarblad is, verkrijg
baar bij PostNL Postkanto
ren, Bruna, via Collect Club 
m Groningen en via 
www.postnl.nl/pieck. 
De complete 25-delige 

serie komt in de loop van 
dit jaar uit, maar is alleen 
verkrijgbaar via abon
nement. 

Op de foto wordt Anton 
Pieck's kleindochter 
geflankeerd door onze 
voorzitter Cees van Balen 
Blanken en bestuurslid 
Paul Walraven. 

125 JAAR ESPERANTO 

In 2012 is het 125 jaar gel
den, dat de internationale 
taal Esperanto voor het 
eerst werd gepubliceerd. 
Dit gebeurde door initia
tiefnemer Dr. Zamenhof 
met de publicatie van het 
allereerste Esperantoboek 
La Internacia Lingvo (De 
internationale taal) in 
1887. 

Ter gelegenheid van deze 
mijlpaal heeft Universala 
Esperanto-Asocio (UEA), 
onderdeel van VN-
organisatie Unesco, een 
velletje van tien dezelfde 

persoonlijke postzegels 
uitgebracht. 
Deze is te koop via de boe-
kendienst van UEA libro-
servoOco.uea.org of per 
post naar de Boekendienst 
UEA, Nieuwe Binnenweg 
176,3015 B) Rotterdam. 
Tel: 010-4361044. 

REaiFICATIE 

Ondanks alle zorgvul
digheid is er toch een 
foutje in geslopen, 
volgens auteur Henk 
vanderVlist. Inhet 
afgelopen meinummer 
moet in het omslagarti
kel 'Is het Nederlandse 
hangblokjevan44en 
88 cent vervalst?' in de 
vierde kolom bovenaan 
op pagina 324 en in de 
tweede kolom op pagina 
325 afb. 12 in plaats van 
afb. 2 worden gelezen. 
Bijgaand nog een keer de 
juiste afbeelding. 

http://www.postnl.nl/collectclub
http://www.postnl.nl/pieck
http://uea.org


BIJZONDERE TENTOONSTELLING BRUGGE 

Van 23 juni tot 15 augustus 
is het Westvlaamse Brugge 
dé 'place to be' met een 
tentoonstelling van onder 
andere topstukken uit de 
filatelistische collectie van 
Prins Albert II van Monaco. 
Naar aanleiding hiervan 
brengt bpost een gemeen
schappelijke uitgifte met 
Monaco uit. Op de zegel 
staat een detail uit het 
schilderij 'Cabaret op de 
oever van de rivier' van Jan 
Brueghel junior. Een werk 
uit de kunstcollectie van 
de Prins, die veel Belgische 
namen telt. Dankzij de 
inzet van Patrick Maselis 
en zijn team, vindt er een 
unieke tentoonstelling 
plaats in het havenhuis, 
dat door de Monegaski
sche ambassade wordt 
opengesteld voor het 
publiek. Dat publiek kan 
zich vergapen aan top
stukken uit de Prinselijke 
verzameling die bestaat 
uit twee delen met zo'n 
1.000 stukken. De ene helft 
komt uit de collectie van 
Prins Albert II van Monaco 
die volledig gewijd is aan 
Monaco. De andere helft 
komt uit verzamelingen 
van andere leden van de 
Club de Monte Carlo en 
heeft 'Brugge' als thema. 
Het filatelistische gedeelte 
over Brugge bestaat uit 
drie luiken. Eén deel 
verhaalt de postgeschie-
denis van Brugge, vanaf 
de Bourgondische periode 
toen Brugge gold als de 
economische hoofdstad 

van Noord-Europa, tot de 
Belgische onafhankelijk
heid in 1830. Daarnaast 
vind je hier alle Belgische 
uitgiften met Brugge 
als thema. Het meest 
belangwekkende luik 
brengt stukken samen uit 
verschillende verzame
lingen onder de noemer 
'Brugge in de wereld'. 
Het is de eerste keer dat 

deze Brugse poststukken 
op deze manier worden 
samengebracht. Tussen 
23 juni en 15 augustus is 
'Havenhuis De Caese' ge
opend. Samen met de ge
meenschappelijke uitgifte 
met Monaco verschijnt ook 
een souvenirkaart. 

Pol Wijnants 

TENTOON
STELLING 

M^m P H I L A T E L I C C O L L E C T I O N O F 
HSH PRINCE ALBERT II 

O F M O N A C O 

ÏDH PRINS ALBERT II VAN 
MONACO 

' H M I N M U I S Doorlopend gcop«nJ van dliudajt 'ot rn met taicrdag van 11 uur lot 17 our 
D E CAESE' tnkcl op 23 |unl tijdtlljk posikintoor met d« sptctalc posiitft^lu'lftlli' DtlKlt-Monaco 
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RESONANCE-POSTZEGELS 

Willem de Lange, een van 
de solisten van het mu
ziekgezelschap Resonance, 
heeft het initiatief geno
men tot het ontwerpen van 
een speciale Resonance 
postzegel. 
Het betreft een velletje met 
tien dezelfde persoon
lijke postzegels tarief 1. De 
postzegels worden met een 
kleine toeslag verkocht om 
de kosten van het maken 

en verzenden te dekken. 
Bovendien gaat € 1 per vel
letje van tien zegels recht
streeks naar het Wereld 
Natuur Fonds (WWF). De 
velletjes kosten € 8 per stuk 
en worden binnen twee 
weken na ontvangst van de 
betaling opgestuurd naar 
het vermelde adres. Via 
www.kamerkoorresonance. 
nl kunnen deze postzegels 
worden besteld. 

LEEF GEZOND! OP ROEMEENSE POSTZEGELS 

Gezond eten is een van 
de meest actuele en 
belangrijke onderwerpen 
in de moderne samenle
ving. Het jachtige ritme 
van ons leven veroorzaakt 
vaak problemen met het 
gewicht, hart- en vaatziek
ten of darmstoornissen. 
Een gezonde voeding 
is essentieel, vindt ook 
Romfilatelia. 

Met de uitgifte van de 
postzegels "Leef gezond!" 
propageert Romfilatelia 
een gezonde voeding en 
levensstijl. Het velletje 
bestaat uit drie postzegels 
- met de nominale waarde 
van 0,50,1,60 en 2,10 lei 
en een eerstedagenvelop. 
Sinds 3 mei is het velletje 
beschikbaar op 
www.romfilatelia.ro 

60 JAAR NVTF 

In 1952 is de Vereniging 
De Beeldfilatelist opge
richt. Een vereniging van 
mensen die postzegels en 
poststukken verzamelen 
van een bepaald thema. 
Bijvoorbeeld stukken met 
afbeeldingen van treinen, 
van vogels of van een 
bepaalde componist. Of 
bijvoorbeeld van de Olym
pische Spelen of de ge
schiedenis van Amersfoort. 
Deze vereniging bestaat 
nog steeds en telt zo'n 600 
leden. Op zaterdag 12 mei 
vierde de Nederlandse 

Vereniging voor Themati
sche Filatelie (NVTF), zoals 
de vereniging nu heet, in 
Amersfoort haar 60-jarige 
jubileum. 
Zij deed dit met zo'n 60 
leden, waar naast lezingen 
ook tentoonstellingen en 
een paar handelaren aan
wezig waren. Ter ere van 
dit jubileum heeft de NVTF 
een speciaal velletje uitge
bracht. Dit velletje wordt 
aan alle leden opgestuurd. 
Meer info: 
vberkla(5)gmail.com 

Uitgegeven in samenwerking met VvP "de Loupe" - Leusden 
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TWEEDE POSTZEGEL KAMP AMERSFOORT 

Op 19 april was het 67 
jaar geleden, dat "Kamp 
Amersfoort" door de 
Duitse bezetter werd over
gedragen aan het Rode 
Kruis. Deze gebeurtenis 
wordt jaarlijks tijdens een 
plechtigheid herdacht. In 
2011 is in nauwe samen
werking tussen de Stich
ting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort en de 
Vereniging van Postzegel
verzamelaars "De Loupe" 
te Leusden de eerste post
zegel in de geschiedenis 
met aandacht voor Kamp 
Amersfoort uitgegeven. 
Die emissie trok landelijk 
zo veel belangstelling, dat 
pv De Loupe op verzoek 
van Kamp Amersfoort 
dit jaar opnieuw een 
zegel heeft ontworpen. 
Evenals vorig jaar is het 

ontwerp van de hand van 
Dick Klaassen (secretaris 
van De Loupe) en toont 
de historische wacht
toren, zoals deze nog 
altijd op het terrein van 
Kamp Amersfoort te zien 
is. Tijdens de ontvangst 
van oud-gevangenen op 
19 april, overhandigde 
Hans Groot (voorzitter 
van De Loupe) het eerste , 
exemplaar aan de jongste 
voormalige gevangene 
van het kamp. Sindsdien is 
de zegel daar in velletjes 
van tien stuks te koop voor , 
€ 8 per velletje. Dit bedrag 
is inclusief een donatie aan 
de Stichting. De zegel kan 
ook worden besteld bij 
Geurt Ditewig, penning
meester van De Loupe, via 
gditewig@hetnet.nl of 
0318 - 513222. 

http://www.kamerkoorresonance
http://www.romfilatelia.ro
mailto:gditewig@hetnet.nl


VERZAMELCEBIEDi EDERLAND 
Samenstelling: Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email: dziew0n@xs4all.nl 
Website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 
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KON. BEATRIX HANG8L0K MET 5X '2' 

Het wachten is op de versie 
met het PostNL logo. On
dertussen is het zaak om er 
zeker van de zijn, dat alle 
varianten voor de verza
meling zijn aangeschaft. 

Een leuke variëteit is het 
blok met zegel 5, dat een 
bruggetje heeft in de lin
kerbovenhoek! Let ook op 
de diepere slitronding! 

OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM 1 0 0 |AAR 

Uitgebracht op 23 april 
2012 is een blok met 10 
[=2x5] zegels, waarvan 10 
verschillende met afbeel
dingen van fotos uit het 
dagelijkse leven van de 

afgelopen 100 jaar! 
De zegels zijn gedrukt in 
offset bij JESSP te Haarlem. 
Het zegelformaat is het 
36x25mm. 24/16 tanden 
hor./vert. K13.3333:12.8 

Raster 125 met voor ALLE 
kleuren  magenta, cyaan
blauw, groen, paars en 
zwart onder een hoek van 
45 graden. 
Oplage: 240.000 blokken. 
Productbarcode +75376, 
artikelnummer 320561. 

100 jaar Nederlands Openluchtmuseum 
100 jaar Hulde aan het dagelijks leven 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN F I U T E U E ! 

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

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

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

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

Stuur het duidelijk inge
vulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw hand
tekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 
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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) m de 
advertentie is verplicht. 
Alleen abonnees van Filatelie 
mogen een kleine annonce 
plaatsen. Plaatsing onder 

_ nummer kost vier euro extra. 
S ATTENTIE! 
~ Kruis hieronder aan in welke 
s rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

■ I 
Ondergetekende 
Naam: 
Straat en nummer: 
PC t Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 
Ten name van: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

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

(handtekening) 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


VERZAtAElfiEßii^'^ BELGIË 
Samenstelling 
Jan Borluut 

PIERRE ALECHINSKY 

Op 25 juni verschijnt een 
postzegelboekje met 10 
verschillende zelfklevende 
zegels van (1) (= € o 75) met 
afbeeldingen van werken 
van Pierre Alechmsky 
Samenstelling van het 

boekje MVTM [Myriam Voz 
en Thierry Martin] 
De postzegels zijn gedrukt 
op in offsetdruk bij de Ze
gelwerkplaats te Mechelen 
De zegels hebben een slit
tandmg 

MYSTAMP 

De al eind vorig jaar 
ingevoerde versie van de 
persoonlijke postzegel 
met tab is nu al enige tijd 
beschikbaar voor het pu
bliek Alles m digitale druk 

bij de Zegelwerkplaats m 
Mechelen 
Hier een voorbeeld van 
een velrand met drukda
tum en veltelnummer van 
de digitale drukpers HCLGIC BCLGIQUt 
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\ O timbres poste autocotlants tanf national 
10 zelfklevende postzegels nationaal tarief 

! • • • • • • • • • 

FIUTELIE ZONDER GRENZEN 
POSTZEGELVERZAMELING PRINS 
ALBERT II VAN MONACO 

Op 25 juni verschijnt een blok met 
10 [=5x2] dezelfde zegels van (1) (= 
€ o 75) met de afbeelding van een 
schilderij van )an Brueghel 
De zegels zijn gedrukt m 4 kleuren 
rasterdiepdruk op een Goebel
pers bij de Zegelwerkplaats te 
Mechelen 
Het zegelformaat IS 3
27 66x40 2omm  met een perfo
ratiemaat 111/2 16/23 tanden hor / 
vert Aan Imkeren rechterkant 
doorlopende tanding, boven en 
onder met 1 gat Productbarcode 
op de rechterrand van het blok 

Gemeenschappelijke uitgifte met Monaco de postzegels van Z D H Prins Albert II tentoongesteld in Brugge 
Emission commune avec Monaco les timbres de S A S Ie Prince Albert II exposes è Bruges 
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ADRESWIiZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  403952 

postzegelmagazine y/änJEUGDFILATELIE Nederland 
EEN ONVERGETELIJKE DAG VOOR 
HOOFDREDACTEUR POSTHOORN 
De 27e Dag van de Jeugd
filatelie in Purmerend is 
een onvergetelijke dag 
geworden voor Jeffrey 
Groeneveld, de hoofdre
dacteur van De Posthoorn. 
Na de feestelijke prijsuit
reiking had Adrie van der 
Veer, de voorzitter van |FN, 
een verrassing voor hem 
in petto. Ze vertelde dat 
men besloten had om hem 
dit jaar de )FN Trofee toe 
te kennen als medeorga
nisator van de Dag van de 
Jeugdfilatelie 2012 en voor 
al het werk dat hij voor de 
jeugdfilatelie heeft verzet 
in de loop der jaren. 
Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de 

28'*' DAG VAN DE 
JEUGDFILATELIE 
IN BURGERS' ZOO 
De Dag van de jeugdfi
latelie 2013 zal worden 
gehouden in het week
end van 9 en 10 maart 
2013 in Burgers' Zoo te 
Arnhem. Volgend jaar 
wordt het eeuwfeest van 
de dierentuin gevierd met 
allerlei activiteiten en de 
Dag van de leugdfilatelie 
is er een van. Zijn jullie al 
bezig om je verzameling 
voor deze tentoonstelling 
voor te bereiden? Het 
thema is "jonge dieren". 
Het leuke van meedoen 
aan de tentoonstelling 
is dat je meteen ook 

gratis toegang hebt tot 
de dierentuinije mag je 
bestaande verzameling 
verbeteren en aanmelden, 
maar je kunt natuurlijk 
ook een speciale verzame
ling maken over jonge 
dieren, dierentuinen of 
doe gewoon mee met 
de filamarathon. De 
opdrachten vind je op de 
pagina Postscriptum. 

Eïesucht 
den 

Tierpark K k i ^ 

HELLABRUi^iN 
iiwnwimmi 

Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelisten
verenigingen volgde 
de tweede verrassing. 
Voorzitter Victor Coenen 
maakte bekend dat Jeffrey 
voor al zijn artikelen door 
het Costerus Kapitel was 
genomineerd voor de Van 
de Willigenmedaille. Het 
bestuur van de KNBF had 
met de nominatie inge
stemd en daarom mocht de 
Bondsvoorzitter aan Jeffrey 
de medaille uitreiken. 

Aan het eerbetoon kwam 
nog geen eind, want tij
dens de receptie van de ja
rige Purmerender Postzegel 
RuilClub en de KNBF vroeg 
Ben Mol van de Bond het 
woord. Hij vertelde dat het 
bestuur van de PPRC een 
verzoek had ingediend om 
Jeffrey te onderscheiden 
vanwege zijn bestuurlijke 
activiteiten en dat verzoek 
was ingewilligd. Het gevolg 
was dat voor de derde 
maal die dag Jeffrey naar 
voren mocht komen, deze 

keer om de zilveren speld 
van de KNBF opgespeld te 
krijgen. 

LEERLINGEN VAN BASISSCHOOL 
ONTWERPEN POSTZEGELS 

Om extra aandacht te krij
gen voor de 27e Dag van de 
Jeugdfilatelie organiseerde 
het organisatiecomité een 
postzegelontwerpwed
strijd. Het werd een groot 
succes want er kwamen 
meer dan 300 ontwerpen 
binnen. Het grootste deel 
daarvan was afkomstig van 
de basisschool 't Pierement 
in Purmerend. De school 
was bezig met het project 
"reizen" en het thema "va
kantie" van de ontwerp
wedstrijd paste daar prima 
in. Alle groepen deden mee 
en tijdens een feeste

lijke afsluiting werden de 
ontwerpen tentoongesteld. 
Daarna gingen ze naar het 
organisatiecomité, dat in 
vier leeftijdsgroepen de 
mooiste ontwerpen uitkoos. 
Van die ontwerpen werden 
echte persoonlijke postze
gels gemaakt. De winnaars 
werden tijdens de Dag van 
de Jeugdfilatelie bekend 

gemaakt. Tot hun grote 
verrassing werden Alysha, 
Bo, Francis en Naomi naar 
voren geroepen door 
burgemeester Don Bijl, die 
elk van hen een velletje 
met het eigen ontwerp 
aanbood. Na de prijsuitrei
king gingen ze samen trots 
met de burgemeester op 
de foto. 
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POSTBEZORGER FIETST 13.000 KILOMETER VOOR GOED DOEL 

Na 248 dagen fietsen kwam 
postbezorger Hans Jansen 
op 19 april aan in Chikwawa 
(Malawi). Zijn fietstocht 
startte op 15 augustus vorig 

jaar in zijn woonplaats 
Vlissingen. In de afgelo
pen acht maanden fietste 
hij 13.000 kilometer om 
zoveel mogelijk geld op te 
halen voor het schoolvoed
selprogramma van het 
Wereldvoedselprogramma 
in Malawi. In totaal 'trapte' 
hij bijna €18.000 bij elkaar. 
Hiervoor kunnen in Malawi 
ruim 90.000 schoolmaal
tijden worden gekocht. 
Zijn fietstocht voerde Hans 
door België, Frankrijk, 
Italië, Griekenland, Turkije, 
Syrië, Libanon, Jordanië, 
Egypte, Soedan, Ethiopië, 
Kenia en Tanzania. "Een 
fietstocht als deze is meer 

afzien dan genieten. 
Genieten doe je achteraf. 
Hoe zwaar het vaak ook 
is, je weet, dat alles de 
moeite waard zal zijn op 
het moment, dat het erop 
zit. Het is bijzonder, dat je 
met 'beenkracht' 80.000 
maaltijden bij elkaar kan 
fietsen," aldus Hans Jansen 
vanuit Malawi. 
Hans Jansen, die werk
zaam is als postbezorger 
bij PostNL in Vlissingen, 
besloot om naar Malawi 
te fietsen, omdat PostNL 
sinds 2004 sponsor is van 
het schoolvoedselpro
gramma in het Afrikaanse 
land  onderdeel van het 

Wereldvoedselprogramma 
van de Verenigde Naties. 
Dit bracht hem op het idee 
om zijn fietstocht te laten 
sponsoren en zo geld in te 
zamelen voor Malawiaanse 
schoolkinderen. De vol
ledige opbrengst van zijn 
fietstocht komt ten goede 
aan het Wereldvoedselpro
gramma. 
Elk jaar wordt er via het 
programma voedselhulp 
gegeven aan ongeveer 
90 miljoen mensen in 
meer dan 70 landen. Eén 
van de projecten is het 
schoolvoedselprogramma 
om kinderen op school 
een gratis maaltijd te 

kunnen aanbieden. Het 
concept is eenvoudig: de 
maaltijd trekt hongerige 
kinderen naar school waar 
zij onderwijs volgen, waar
door zij uit de spiraal van 
honger en armoede kun
nen komen. Dit is vooral 
belangrijk voor meisjes die 
in arme gezinnen als eerste 
thuis moeten blijven. Het 
schoolvoedselprogramma 
is voor veel ouders een 
reden om hun kinderen 
naar school te laten gaan 
in plaats van hen te laten 
werken. Het kost het slechts 
20 cent om één kind dage
lijks een voedzame maal
tijd te geven op school. 



if4a.ar gaat d e vakantie Kaar toe, 
dit Jaar? EeK reis beglKt rvtet eew 
vakaKttefoLder, tUuLs op d e baKk, 
EK daK d e atlas er bij: i*»aar l igt 
dat rviooLe strand, d i e z.oKKlge 
badplaats? KaK J e o o k d e postze

gels er bij pakkeK? 3az.eker! 

denrijk. De Hollanders 
waren hier vroeger ook 
de baas, toen noemde 
men het: Nederlandsln

dië. Er gaan veel mensen 
met vakantie naar dit 
gebied. Iets voor jou? Je 
ziet al die eilanden en je 
maakt je keuze: däär wel 
heen en dat niet. 

De ABCei landen 
Ik weet zeker dat jij 
goede cijfers haalt voor 
topo, dat doet namelijk 
iedereen. Helaas ben je 
al je kaartkennis na het 
weekend weer vergeten, 
maar zoals je tegen je 
ouders zegt: ik weet 
heuswel waar het ligt! 
Op deze postzegel zie 
je Curasao, dat is een po

pulaire bestemming van 
veel vakantiegangers. 
Hé, een afbeelding van 
onzeKoningin Wilhel

mina er op; jij begrijpt 
wel hoe dat zit. En wat 
betekent ABCeilanden? 
Zoek het op! 

Zeg het maar, waar wil 
je heen? 
Als je op de kaart kijkt, 
heb je meteen een goed 
beeld van het gebied. Dit 
is Indonesië, een eilan

Naar een tropisch 
eiland 
Het is er heel warm, maar 
daar ben je snel aan 
gewend. Cuba is een 
vakantiebestemming 
voor mensen die willen 
uitrusten, je hebt daar 
prachtige hotels en er 
worden allerlei acti

viteiten aangeboden. 
Zwemmen met dolfijnen, 
iets voor jou? 

De reis op de postze

gel 
Dit is een soort reclame, 
zie je dat? Kennelijk wil

len ze graag dat je naar 
Herm Island komt, maar 
misschien heb je nog 
twijfels over hoe je er 

komt. Dat zie je op dit ze

gel: eerst naar Frankrijk, 
richting Cherbourg. Daar 
neem je de boot naar 
Guernsey. En vandaar 
scheep je in op de "Ar

rowhead" en die brengt 
je naar Herrn. 

Een hoogtekaart 
In een atlas zitten al

lerlei soorten kaarten en 
eentje ervan zie je hier: 
een kaart die de hoogten 
aangeeft in een gebied. 
Het land is Polen, en die 
verschillende kleuren 
geven de verschillende 
hoogte aan. jij weet daar 
intussen aardig wat van 
af, dus groen en bruin 
zijn niet onbekend voor 
je. Die cirkels laten zien 
waar de hoogtegrenzen 
lopen. Tenslotte gaat dat 
in een landschap bijna 
nooit recht naar bene

den of recht omhoog. 

JTENARIO CORRTOMINDIAS ^M 

reizigers hadden enorm 
veel behoeft aan goede 
kaarten. Dus tijdens een 
reis tekenden ze alles 
op wat ze zagen. Na de 
reis gingen ze naar een 
kaartenmaker en dan 
lieten ze de zeekaarten 
bijwerken. In Portugal 
woonde Hendrik de 
Zeevaarder, de zoon van 
de koning, en hij zorgde 
er voor dat er goede 
kaarten aan de zeelui 
meegegeven werden. 
Hij voer zelf niet mee, 
maar hij begreep wel dat 
als de kapiteins goede 
kaarten hadden ze beter 
konden varen en nieuwe 
gebieden konden ver

overen. |a, het had wel 
een bijbedoeling! 

Ontdekkingsreizen 
De eerste ontdekkings

f ■■■■■■■ l i p ^ ^ » ^ ^ ^ ^ 
DE IA lir.A DE SOCUPAO£5 DE lAj 

iPTAS , 

De wereldkaart 
Voor vroegere kaarten

makers was het laten 
zien van de wereldkaart 
een probleem: hoe klap 
je een ronde bol zó uit, 
dat je toch nog alles kan 
zienendat het ernog 
een beetje mooi uitziet? 
Dat uitklappen heet een 
projectie, en dit is de 
projectie van Goode. Let 
maar eens op, er zijn nog 
veel meer projecties te 
vinden, en ze horen wel 
bij je verzameling. 

Dit is het werelddeel 
en daar ligt ons land 
Deze afbeelding is 
heerlijk duidelijk. Geen 
vage afbeelding, maar 
gewoon: dit is Afrika 
en hier ligt ons land. En 
dan op een bijzondere 
ruitvorm, ook al weer 
een onderwerp waar ik 
het met jullie over wil 
hebben. 

Mijn leukste verzame

ling 
Die landkaarten is mijn 
leukste verzameling, 
altijd zoek ik zegels die 
er bij horen. En ik geniet 
echt van de afbeeldin

gen. En jij? Doe mee, 
landkaarten blijven 
altijd in beweging. 

Succes er mee! 
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27^" Dag van de JeugdfilateUe: 
GROOT FEEST IN PURMEREND 
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1 Burgemeester Don Bijl coknilssaris van de konmgin johan 
Remkes en voorzitter van het organisatiecomité John Dehe 
poseren met de kaasdragers na de opening van Filamani 
festatieiou en de 27ste Dag van dejeugdfilatelie 

2 Kwis langs de kaders voor het hele gezin 
3 Erica Mooijekind neemt de Piet van DijkprijS in ont

vangst 
4 Marius Voshart kreeg tut handen van Henk den Duin de 

voorzitter van de NYTF de prijS van de NVTF De voorzitter 
vanjFN Adrie van der Veer was er getuige van 

5 Finn Harday ontvangt van Corne van Zandwijk de Daan 
Koelewijn bokaal en een mooi stockboek 

e Lekker snuffelen m de stuiverboeken 
7 Kjell Reumkes die het eerste deel van het paarden ABC 

voor zijn rekening nam bijzijn verzameling 
8 Drie geschminkte bezoekers 
9 De spelletjes vielen goed in de smaak 
10 Postzegels kopen m de stand vanJFN 
11 long geleerd 
a Jeffrey Berg (staand op de tafel) filmt de veiling voor de 

promotiefilm van jFN 
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AUSTRALIEVELLETJE 
Het velletje uit Australië is gewonnen door H.P.A. de 
Caes uit Maarssen. Hartelijk gefeliciteerd! 

ANTWOORDEN PUZZEL MAART 2012 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van maart 2012: 
1. Oostenrijk, 2.187t; 3. Britannia; ^. Heinrich von 
Stephan, 5.1 cent; 6. )e kon er een krant of tijdschrift 
mee versturen, de betaling was dan al gedaan; 7. 
1946; 8. Ongeveer 650. 

Na loting heeft Jarmo Damming uit Apeldoorn de 
Geuzendam postwaardestukken catalogus gewon
nen, die door Po&Po ter beschikking was gesteld. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL JUNI 2012 
Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe komt de zeilvis aan zijn naam? 
2. Wat zijn trolleybussen en waar rijden die? 
3. Hoe werd Indonesië door de Nederlanders ge

noemd? 
^. Waar woonde Hendrik de Zeevaarder? 
5. Waar fietste postbezorger Hans heen voor het 

goede doel? 
6. Door welke internationale organisatie wordt het 
Wereldvoedselprogramma georganiseerd? 

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

eer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

w.stampl<ids.org 

FILAMARATHON DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 2013 
Doe je volgend jaar ook 
meemetdeFilamara-
thon? Maak zes of twaalf 
bladen (met zoveel moge
lijk filatelistische elemen
ten) aan de hand van de 
volgende opdrachten: 
1. Burgers'Zoo is geves

tigd in Arnhem in de 
provincie Gelderland. 
Wat kun je vertellen 
over Arnhem en de 
provincie Gelderland op 
1 of 2 bladen? 

2. In Arnhem rijden trol
leybussen, dit zijn elek
trische bussen. Maak 
één of twee bladen over 
openbaar vervoer. 

3. Eén van de buren van 

Burgers' Zoo is het 
Openluchtmuseum. Wat 
is er allemaal te zien In 
dit museum? Maak i of 
2 bladen. 

BBjjÄ^ 4 
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4. Welke dieren denken 
jullie dat er allemaal 
zijn in Burgers' Zoo? 
Toon ze op r of 2 bladen 

5. Laat op 1 of 2 bladen 
zien wat je allemaal 
onderweg ziet als je 
met de auto van huis 
naar Burgers' Zoo reist. 

6. Wat is jouw lievelings
dier. Maak 1 of 2 bladen 
over dit dier en vertel er 
wat over. 

De inschrijvingen moeten 
uiterlijk op t november 
2012 binnen zijn bij Tonny 
Mayen-Peenen. De in
schrijfformulieren komen 
na de vakantie op de site 
van] FN. 

WIST JE DAT., 
...de vis op deze postze
gel zeilvis heet? Hij kan 
wel 3-4 meter lang wor
den. Op zijn rug zit een 
ontzettend grote vin, 
die wel op het zeil van 
een schip lijkt. Daarmee 
kan hij ook heel hard 
zwemmen, tot wel 100 
kilometer per uur! Deze 

vissoort komt voor in 
subtropische wateren 
van de Atlantische 
Oceaan, Grote Oceaan, 
Indische Oceaan en de 
Middellandse Zee. 
Misschien denk je dat 
hij met die speervor-
mige snuit al zwem
mend vissen spiest 

maar dat is niet waar. 
HIJ gebruikt zijn snuit 
om vissen bewusteloos 
te slaan en ze dan op 
te eten. 

Toon Oomens 

PERSOONLIJKE POSTZEGEL EN ENVELOP 
DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 
Net als vorig jaar heeft )FN 
een persoonlijke postzegel 
laten maken voor de Dag 
van de leugdfilatelie. Het is 
mogelijk om deze zegel te 

»te 
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bestellen. Een losse postze
gel kost 1,50 euro een vel
letje meet tien zegels kost 
9 euro. Ook kun je nog een 
envelop met een speciaal 
stempel bestellen voor 2,50 
euro. Alle bedragen zijn in
clusief verpakkings- en ver
zendkosten. Bestellingen 
kunnen worden gedaan 
door het juiste bedrag met 

korte omschrijving over te 
maken op rekening 558776 
ten name van Penning
meester Stichting Filatelis
tisch jeugdwerk te Tilburg. 
Vermeld bij bestellingen 
altijd je VOLLEDIGE adres 
(denk aan postcode!). Na 
ontvangst van het bedrag 
wordt je bestelling meteen 
verstuurd. 

ZEGERTVANDUIJN, 
EEN BIJZONDERE JEUGDLEIDER 
Zegert van Duijn is op 5 
maart overleden. Niet 
iedereen was altijd even 
blij met het optreden van 
bijzondere jeugdleider. Hij 
kon zich ontzettend over 
dingen opwinden en liet 
dat dan duidelijk blijken. 
Hoewel dat vaak was omdat 
hij voor zijn jeugdleden 
wilde opkomen werd dat 
niet door iedereen gewaar
deerd. 

In 1996 organiseerde zijn 
vereniging de Dag van de 
leugdfilatelie in Katwijk. 
Zegert was daar nauw bij 
betrokken. Het werd een 
onvergetelijke tentoon
stelling met een echte 
klimwand in de tentoon
stellingsruimte en een ha-
ringkar waar je een harinkje 
kon eten. Niets was Zegert 
te gek en hij had goede 
ideeën. De doedagen, waar 
ook andere jeugdclubs uit 
Zuid-Holland aan konden 
meedoen, werden door 
Zegert gestimuleerd. Het 
enthousiasme van Zegert 
kende geen grenzen. 

De laatste jaren werd het 
stiller rond Zegert. Zijn 
gezondheid liet hem in 
desteek, maar met zijn 
kenmerkende stemgeluid en 
karakteristieke verschijning 
was hij toch nog regelmatig 
op tentoonstellingen te zien. 
Regelmatig deed hij zelf 
mee met zijn inzending over 
het verenigd Europa, tot op 
internationaal niveau. 
Zegert van Duijn werd 
slechts 63 jaar oud. 
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De laatste nieuwe maxi
mum kaarten van 2011 
zijn in het maartnummer 
al getoond. We blikken 
nog even terug naar de 
allerlaatste emissie met de 
decemberzegel [1]. Deze 
maximumkaart is gemaakt 
van een prentbriefkaart 
die uit de thuisagenda van 
PostNL komt, die net als de 
postzegels ontworpen is 
door ontwerpbureau Flow. 
Deze agenda leverde nog 
meer bruikbare kaarten 
op-
In januari verscheen in 
apart abonnement een 
serie over het populaire 
onderwerp Nederpop. 
Algemeen verkrijgbaar 
op het postkantoor waren 
twee zegels van Golden 
Earring en Boudewijn de 
Groot. Uit de meegele
verde speciale pen klinken 
hun bekendste hits, Radar 
Love en Het land van Maas 
en Waal als men die bij 
de postzegel houdt. Afb. 
2 is de maximumkaart 
van Boudewijn de Groot, 
met op de tab de tekst 
van de genoemde hit en 
stempel Hilversum de 
omroepstad. Van het Rode 
Kruisvelletje van januari 
is o.m. maximumkaart [3] 
gemaakt met de 'dokter
tje' spelende kinderen en 
het meisje verkleed als 
Rode Kruiszuster. Stempel 
's-Gravenhage, de plaats 
waar het Nederlandse 
hoofdkantoor is gevestigd. 

Op 2 januari verschenen 
nieuwe persoonlijke post
zegels met afbeeldingen 
van de beroemde KLM-
serie van de Delfts blauwe 
huisjes. Op de zegels voor 
binnenland en Europa 
staat in miniatuur het Huis 
met de drie haringen uit 
Deventer. De beeldover
eenkomst van de postze
gel en het huis op de oude 
kaart [4] is perfect. De 
versie "Wereld" kent als 
afbeelding het Rembrand-
thuis. Opjsjisdieopeen 
moderne kaart weerge
geven. Omdat het pand 
in Amsterdam staat is het 
correct ontwaard met het 
stempel [sa], dat eigenlijk 
bij de nieuwe Europazegels 
"Visit Amsterdam" hoort. 
Dit picturale stempel is 
door de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 

AAaximafilie aangevraagd 
bij PostNL en toont de 
belangrijkste gebouwen 
uit de serie die eind maart 
verscheen. De achtergron
den en hoe u dit speciale 
stempel kunt krijgen, is 
vermeld in de stempelru-
briek van Kees Verhulst 
in de Filatelie van mei. De 
Europazegel van de Ma
gere brug op [6] is er mee 
ontwaard. De maximale 
beeldovereenkomst komt 
naast het stempel ook door 
de kaart met de verlichte 
brug in de avondscheme
ring wat een schitterende 
sfeerovereenstemming 
met de postzegel oplevert. 
Hetzelfde geldt voor [7] 
met het Scheepvaartmu
seum en het VOC-schip "De 
Amsterdam." 

Maximafilie 
Internationaal en 
het EK Voetbal 
Voor het EK Voetbal zijn 
door PostNL helaas geen 
postzegels gepland. Van 
de Italiaanse en Spaanse 
Verenigingen voor 
Maximafilie (ASEMA resp. 
AIM) kreeg ik een aantal 
fraaie maximumkaarten 
met het thema Voetbal die 
in 2011 zijn verschenen. 
Uit de oude doos [8] het 
beslissende doelpunt 
van Marcel ino waardoor 
Spanje in 1964 voor het 
eerst Europees Kampioen 
werd en [9] het doelpunt 
van Torres waardoor zij in 
2008 wederom Europees 
Kampioen werden. Voor 
het winnen van het Itali
aanse Kampioenschap in 
het seizoen 2010/11 werd 
AC Milaan bedacht met de 
zegel van [10] met Silva 
aan de bal. 
Op 14 en 15 juli wordt de 
23e Dag der maximafilie in 
Luxemburg gehouden in 
centrum Polyvalent, rue 
du Lavoir in Redange-sur-
Attert. Als u in de buurt 
bent: de internationale 
tentoonstelling is van 10-
12U en 14-16U geopend.jii]. 
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NEDERUND IN DE BOSATLAS 

Voor veel Nederlanders is 
het topografische beeld 
van hun land gevormd 
door de kaarten in de 
Grote Bosatlas, de atlas die 
op de meeste Nederlandse 
scholen is gebruik is. In 
nauw/e samenwerking met 

Noordhoff Uitgevers, de 
uitgever van de Bosat
lassen, koos PostNL het 
onderwerp Nederland in 
de Bosatlas om op één 
postzegelvel de ontwikke
ling van het Nederlandse 
landschap ende ge
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'De postzegels zijn, zo
lang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Bruna 
vestigingen, de Collect 
Club in Groningen en via 
de Onlinewinkel op www. 
postnl.nl/collectclub. 
De geldigheidstermijn is 
onbepaald. 

schiedenis van deze atlas 
samen te vatten. 

Het postzegelvel Neder
land in de Bosatlas wordt 
uitgegeven ter gelegen
heid van de nieuwste edi
tie van De Grote Bosatlas, 
de meest gebruikte atlas 
op scholen in Nederland. 
De nieuwe editie nr. 54 
verschijnt op 18 juni, de 
dag van de uitgifte van 
het postzegelvel Neder
land in de Bosatlas. Naast 
het postzegelvel met tien 
verschillende postzegels 
verschijnen er ook twee 
postzegelmapjes, een 
prestigeboekje en twee 
eerstedagenvelopen. 

Het postzegelvel Ne
derland in de Bosatlas 
bevat tien verschillende 
postzegels, waarop zeven 
edities van de Bosatlas 
opengeslagen zijn afge
beeld; 1877,1961,1971,1981, 
2001 en 2007 en 2012. De 
opengeslagen pagina's 

bevatten topografische 
overzichtskaarten en 
thematische kaarten. De 
dubbele pagina's vormen 
samen de contouren van 
Nederland. 

De Bosatlas, ankerpunt 
voor het aardrijkskunde
onderwijs, heeft het we
reldbeeld van vele genera
ties Nederlanders bepaald. 
De eerste Bosatlas, van de 
hand van de Groningse 
schoolmeester P.R. Bos 
verscheen in 1877 onder de 
naam Bos' Schoolatlas der 
geheele aarde. Sindsdien 
zijn van deze atlas vele 
edities verschenen, waar
bij iedere nieuwe editie 
de veranderingen in de 
wereld, de samenleving en 
het onderwijs weerspie
gelt. Telde de ie editie van 
Bosatlas nog 29 kaarten 
op 75 pagina's, in de 54e 
editie is dat aantal toege
nomen tot meer dan 1000 
op ruim 300 pagina's. Het 
merendeel van deze kaar
ten is thematisch. Sinds 
1877 zijn er van De Grote 
Bostatlas in totaal ruim 
3,5 miljoen exemplaren 
gedrukt. Het ontwerp van 
het postzegelvel Neder
land in de Bosatlas is van 
ontwerpstudio Halier Brun 
uit Amsterdam. 

HET UITGIFTE
PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
TWEEDE HALFJAAR 
2012: 

4 juli 
•NOCNSF 
10 verschillende zegels 

16 juli 
• Seasons jaargetijden 
• Grenzeloos Nederland 
Indonesië 3x 6 zegels 

13 augustus 
• Nederlandse rundrassen 

18 september 
•Carré 125 jaar 

24 september 
•Stedelijk Museum 
Amsterdam 

8 oktober 
• Kinderboekenweek 

2012 

19 oktober 
• Dag van de Postzegel 

6 november 
• Kinderpostzegels 'Prin
sesjes' 6 zegels 

zo november 
• Decemberzegels 2012 

6 0 JAAR MADURODAM 

Madurodam, opgericht 
ter nagedachtenis aan 
verzetsheld George 
Maduro, is een van de 
bekendste dagattracties 
van Nederland. Sinds de 
opening op 2 juli 1952 heeft 
Madurodam meer dan 50 
miljoen binnenlandse en 
buitenlandse bezoekers 
mogen verwelkomen. Het 
miniatuurstadje ontvangt 
nu ongeveer 600.000 
bezoekers per jaar. De 
opbrengst van Maduro
dam gaat via de Stichting 
Madurodam Steunfonds 
naar goede doelen voor 
kinderen. 
Dit jaar onderging Madu
rodam een ingrijpende 
verbouwing. Het park is 
verrassender, actiever en 
informatiever geworden. 
Met de postzegeluitgifte 
60 jaar Madurodam wordt 
aandacht gegeven aan 
deze, voor jong en oud 
bekende, attractie. 
Op elk van de tien 

postzegels op het velletje 
staat een ander tafereel 
uit het miniatuurstadje 
afgebeeld. Opvallend is 
het gebruik van foto's 
van gewone gebouwen, 
vervoermiddelen en 
landschappen die door 
toepassing van een bijzon
dere techniek eruitzien als 
een miniatuurweergave. 
Naast het postzegelvel met 
tien verschillende zegels, 
verschijnen er ook twee 
postzegelmapjes en twee 
eerstedagen vel oppen. 
De foto's zijn niet in 
Madurodam zelf gemaakt, 
maar op de oorspronke
lijke locatie. Met toepas
sing van de zogenaamde 
tiltshifttechniek lijkt elk 
tafereel op een maquette. 
Vier van de beelden zijn zo 
gefotografeerd, de andere 
zes zijn zo in de computer 
bewerkt. Door deze tech
niek wordt de kijker ook 
het beeld in getrokken. De 
afgebeelde tien taferelen 

zijn: het VOCschip De Am
sterdam, een windmolen 
in de polder bij de Zaanse 
Schans, de kaasmarkt in 
Alkmaar, de haven van 
Rotterdam, de bollenvel
den in ZuidHolland, het 
Rijksmuseum in Amster
dam, een KLMvliegtuig 
op Schiphol, de Maeslant
kering in de Nieuwe 
Waterweg, een sleephop
perzuiger op de Tweede 
Maasvlakte en Prinsjesdag 
op het Binnenhof. 

Het postzegelvel is ont
worpen door het collectief 
van LUST uit Den Haag. 
Dit bureau maakte ook 
in 2004 de postzegels 
ter gelegenheid van de 
350e sterfdag van de 17e
eeuwse kunstschilder Carel 
Fabritius. Ook ontwikkelde 
LUST de website 
www.iconenvandepost.nl. 
over de ontwerpgeschie
denis van PostNL. 

madurodam 
■4; 

60 jaar 

1952 — 2012 
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BONDSADRESSEN 

Bondsburcau: 
Zeelantlaan 11 3526 AK Utrecht ^ ä ä l 
Tele|oon 0302894290 Ww^« 
Fax 0302800128 
Internet www knbfnl 
Èmai! knbf@knbf nl 

Schrtftelijke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
VTJ M Coenen 
Telefoon 0168472029 
Email vcoenen(Sknbf nl 

Secretaris: 
AG vanden Brmk 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 0306375200 
Email fvandenbrmk@knbf nl 

Penningmeester: 
5 Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email stiAin@kr)bf n( 

Verenigingszaken: 
VicevooriitterB Mol 
Telefoon 0345613002 
Emaii bmol^knbfnl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email pwalraven^knbf nl 

Algemene Zaken 
] R) Greitemann 
Telefoon 0302894290 
Email igreitemann@knbf nl 

Fitatelistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
S) Bangma 
Telefoon 0187611542 
Email sbangmat^knbf nl 

Communicatie: 
) R Luinge 
Telefoon 0162517101 
email rluinge@knbfnl 

luryzaken: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 0455416245 
email ahaar\@knbf nl 

Webmaster KNBFsite 
(www.knbf.nl): 
j Boon 
Email webfnaster@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretans 
1 ] AA Pieters 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommiisaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Email e kniese@plar)et nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Wevers 
Telefoon 0302205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibUotheek@knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdagen 
6 oktober en 1 december 2012 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatieburcau 
Mr W P Meere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskcuringsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keurzendingen s v p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondikeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Email bondskeuringsdienst@plar)et nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

PERSOONLIJKE POSTZEGELS, 
EEN ZEGEN VOOR EEN VERENIGING 

Wat is nog mooier dan het 
in de publiciteit l<onien 
van een postzegelver
eniging door middel van 
postzegels? Onze hobby 
promoten door postze
gels? Het gebeurt echt! 
Postzegelvereniging Mon
ster heeft de persoonlijke 
postzegel gevonden als 
het ultieme middel om 
aan de weg te timmeren. 
Monster, een plaats met 
ongeveer 14.000 inwo
ners, heeft een vereniging 
die is aangesloten bij de 
NVPV. De vereniging ver
vult, filatelistisch gezien, 
een centrale plaats in het 
Westland. Het Westland, 
iedereen kent dit gebied, 
volgebouwd met kassen 
voor de glastuinbouw, 
ook wel genoemd de 

'Glazen Stad'. Maar naast 
witte en blauwe druiven 
en tomaten, floreert de 
kweek van sierbloemen. 
De postzegelvereniging 
en de kwekers en telers 
sloegen in 2009 de han
den ineen. 

In dat jaar werd de eerste 
persoonlijke postzegel ten 
doop gehouden tijdens 
de postzegeltentoonstel
ling in Themapark'De 
Westlandse Druif' met 
de thema's Westland en 
druiven. Deze prachtige 
teelt onder glas vormt de 
oorsprong van de toon
aangevende internationa
le glastuinbouwindustrie 
zoals we die vandaag de 
dag kennen. Waarom be
gon men in het Westland 
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juist druiven te telen? En 
hoe gebeurde dat? Wat is 
de ontstaansgeschiede
nis van de glastuinbouw? 
En welke rol speelt De 
Westlandse Druif daarin? 
De antwoorden vindt u in 
de kassen van genoemd 
Themapark, het hyper
modern vormgegeven 
paviljoen, met kennis en 
vergadercentrum en het 
multimediale museum 
van Themapark De West
landse Druif. Zeker een 
bezoek waard! 
Maar niet alleen druiven 
waren onderwerp voor 
persoonlijke postzegels. 
In de serie 'Westlands 
Mooiste' zijn inmiddels 
5 verschillende zegels 
uitgegeven m een velletje 
van 10 stuks en als zelfkle
vende rolzegel. 
De mooie tuinbouwpro
ducten op een herkenbare 
karakteristieke manier op 
een postzegel zetten is het 
thema van de serie. 

De vereniging Monster 
eerde ook de bloemen
teelt. De tweede zegel 
had als afbeelding een 
orchidee, in het Westland 
gekweekt, met de naam 
Dublin. Dan de Tom

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN: ALBERT HAAN 

Al meer dan 50 jaar 
verzamel ik postzegels, 
waarvan meer dan 40 
jaar in verenigingsver
band. Daarvan 25 jaar als 
bestuurslid waarvan 17 jaar 
als voorzitter. 
Het verenigingsleven 
heeft het verzamelen van 
postzegels op de tweede 
plaats doen komen. De 
verenigingen, en dat 
zijn er wat is op de eerste 
plaats terecht gekomen. 
Onder ander ben ik lid van 
de plaatselijke vereniging 
't Fakteurke uit Klimmen 
Mergelland, De E.K.P.V. 
uit Kerkrade, Briefmarken 
Sammlerverein Herzogen
rath E.V., Arge Polen, Dost 
Europa Filatelie. Verder be
stuurslid van de Europhila 
een samenwerking tussen 
verschillende Europese 
Filatelistenverenigingen 
enIidvandeAIJP. lyjaar 
lang was ik redacteur van 
het Eekaapeeveetje. Graag 

werk ik mee aan het orga
niseren van tentoonstellin
gen. Sinds 1980 elke 5 jaar 
een regionale tentoonstel
ling. In 1995 de nationale 
postzegeltentoonstelling 
in Maastricht en in 2005 
de multilaterale tentoon
stelling in Kerkrade. En 
volgend jaar Europhila in 
Heerlen. 
Ik heb aan de wieg 
gestaan van de cur
sus BBF. Door de eerste 
grote tentoonstelling in 
Aalsmeer met één kader 
inzendingen ben ik in 1998 
jurylid van de NBFV, nu 
KNBF geworden. Na mijn 
vervroegde pensionering 
in 2009 heb ik de taak van 
Coördinator luryzaken op 
me genomen. Sinds de af
gelopen Jaarvergadering 
van 21 april in Purmerend 
ben ik in het Bondsbestuur 
gekozen tot bestuurslid. 
Tevens zal ik de functie 
van Commissaris Juryzaken 

voor mijn rekening nemen. 
Buiten het plannen van 
de jury bij het inzetten op 
de tentoonstellingen, zie 
ik tot mijn taak om het 
jureren te 'moderniseren', 
waarbij ook het jureren 
van de eKaders, het 
optimaliseren van de con
tacten tussen de inzenders 
en juryleden door middel 
van de jurygesprekken. 
Het bijscholen van het 
team juryleden en het aan
trekken en opleiden van 
nieuwe 'jonge' juryleden. 

VAKANTIE 

Het Bondsbureau van 
de KNBF IS in verband 
met de zomervakantie 
gesloten van 16 juli 
tot 6 augustus. Het 
Bondsbestuur en de 
medewerkers van het 
Bondsbureau wensen 
u een heel goede 
vakantie toe. 

mies snoeptomaatjes, 
onderwerp voor de derde 
zegel en terug naar de 
bloemen, een prachtige 
chrysant met de naam 
Anastasia Star White. En 
de laatste tot nu toe, de 
Oranje paprika die dit jaar 
verscheen. De volgende is 
weer een product van de 
sierteelt. En de samenwer
king? 
De postzegelvereniging 
Monster is zoveel mogelijk 
prominent aanwezig bij 
verschillende evenemen
ten die worden georgani
seerd door de kwekers. Zo 
worden belangstellenden 
voor de glastuinbouw 
tegelijkertijd geconfron
teerd met de postzegel. En 
dat is letterlijk vrucht
baar. 
De bedrijven onderken
nen de attentiewaarde 
van deze postzegels op 
de brieven en gebruiken 
de mooie postzegels om 
hun product te promoten. 
Mooier kun je een brief 
niet frankeren! 
Hierdoor is er aandacht 
in de media waardoor de 
filatelie en de vereniging 
meer naamsbekendheid 
krijgen. Met als gevolg: 
een groeiende vereniging 
met actieve leden! De 
schitterende postzegels 
gaan ondertussen de 
hele wereld over. Wel
licht ook een idee voor 
uw vereniging om eens 
samen met bedrijven 
in uw woonplaats van 
gedachten te wisselen 
om tot een gezamenlijk 
evenement te komen met 
als bindende factor de 
persoonlijke postzegel? 
En wilt u informatie hoe 
Postzegelvereniging Mon
ster dit heeft aangepakt? 
Neem dan contact op met 
Klaas Keijzer, telefoon 
0174241740 of email 
nkeijzercskabelfoon.nl. 

http://www.knbf.nl


PURMEREND, MIDDELPUNT 
VAN DE FILATELISTISCH NEDERLAND 

Het filatelistische middel
punt in Nederland lag op 
zaterdag 21 april in de stad 
Purmerend. Het )an van 
Egmond Lyceum bood die 
dag onderdak aan drie be
langrijke evenementen: de 
Dag van dejeugdfilatelie, 
de categorie 3 tentoonstel
ling Filamanifestatie 2012 
en de Algemene Verga
dering van de KNBF. Het 
startschot voor de drie eve
nementen werd gegeven 
door de commissaris van 
de Koningin van Noord-
Holland, Johan Remkes en 
burgemeester Don Bijl van 
Purmerend. 

DeDagvandeJeugd-
filatelie werd voor de 
27ste maal gevierd. Vele 
jeugdleiders en leden van 
jeugdclubs hebben de 
tentoonstelling bezocht 
en deelgenomen aan de 
activiteiten georganiseerd 
door de medewerkers van 
)FN. Aan de tentoonstel
ling van jFN namen naast 
de Nederlandse inzenders 
ook jeugdigen uit België en 
Zuid-Afrika deel. De hoog
ste bekroning was voor een 
groepsinzending uit België 
met een leuk en verrassend 
uitgewerkt thema: de die
rentuin van Antwerpen. 
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Bij Filamanifestatie 
2012 waren de hoogste 
bekroningen voor drie 
thematische inzendingen: 
Tweeduizend jaar Belgi
sche geschiedenis van 
H.). Koenen (86 punten, 
gouden Bondsmedaille), 
Je maintiendrai: Oranje 
en de Tweede Wereld
oorlog van). Groeneveld 
(84 punten, goud) en 
'Buiten schot'van). 
Dehé (81 punten, goud). 
De traditionele inzen
dingvan A.Venema, 
de Drukkerstekens van 
Nederland en Overzee, 
werd eveneens bekroond 
met goud (80 punten), 
evenals de thematische 
inzending van H.J.N. Ver
hoef: Hoe kom je tot het 
bouwen van een huis? Bij 
de overige inzendingen 
die niet deelnamen in de 
wedstrijdcategorie waren 
enkele opvallende verza
melingen te bewonderen. 

NEDERLAND 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van de KNBF 
werden enkele personen 
in het zonnetje gezet. 
DeheerW.K. Erfmann, 
medeauteur van het 
standaardwerk Posthisto-
rie van het Rijksdeel Suri
name 1650-1975 ontving 
de Costerus-medaille. De 
heren J. Groeneveld en 
T.H. Slem werden verrast 
met de Van der Willigen
medaille als waardering 
voor de vele publicaties 
die van hun hand zijn 
verschenen. 

ZIJN 'EENVOUDIGE' POSTSTUKKEN TE GEBRUIKEN 
IN EEN THEAAATISCHE VERZAMELING? 

Dat de afbeeldingen van 
postzegels zich uitstekend 
lenen om een prachtige 
verzameling op te zetten 
naar een bepaald thema, 
is bij iedereen bekend. 
Bij het opzetten worden 
dan niet alleen postze
gels gebruikt, maar ook 
postwaardestukken zoals 
geïllustreerde briefkaarten 
en luchtpostbladen, post
zegelboekjes, enzovoorts. 
Ook zijn stempelafdrukken 
waarin een afbeelding is 
opgenomen goed bruik
baar. Maar wat te doen 
met een brief waarop een 
permanente postzegel is 
geplakt die is gestempeld 
met gewoon dagteke
ningstempel? Nee, niet 

thematisch te gebruiken! 
Vaak is dat waar, maar 
niet altijd! Daarom een 
voorbeeld. 
Een verzamelaar heeft 
een thematische collectie 
'drank'. In deze collectie 
behandelt hij alle soorten 
drank die een mens kan 
nuttigen. Van water, melk, 
vruchtensap, bier tot ster
ke drank. Hij komt in een 
snuffelbak JDIJ een han
delaar een oude brief uit 
1863 tegen en de naam van 
geadresseerde valt hem 
op! Martel! en de plaats
naam Cognac. Past precies 
in het thema 'drank'. Maar 
is die brief bruikbaar van
wege de namen Martel! en 
Cognac? Nee, helaas niet. 
Volgens reglementen is 
het gebruik van de naam 
van de geadresseerde 
niet toegestaan. Maar dan 
schiet het hem te binnen: 
op de achterzijde is een 
aankomststempel afge
drukt: COGNAC. Stempelaf
drukken kunnen heel goed 
worden gebruikt in een 

thematische verzameling. 
Tenminste als die direct en 
aantoonbaar in verband 
staan met het thema: dan 
is de brief wél bruikbaar. 
Het is wel noodzakelijk om 
daar een goede beschrij
ving bij te zetten. De firma 
Martel! werd gesticht in 
1715 door Jean Martel! in de 
plaats Cognac in Frankrijk. 
De sterke drank die daar 
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werd geproduceerd kreeg 
al snel de naam cognac. 
Daarmee is de brief gered. 
Uit nieuwsgierigheid ook 
nog even naar de Britse 
afzender gekeken: Barings 
Brothers in Londen. Ook 
een bekende naam in de 
vorm van Barings Bank. 
Deze oudste investerings
bank van het Verenigd 
Koninkrijkwerdini7i7 
opgericlit, twee jaar na 
Martel!. Maar in 1992 ging 
deze bank ten onder door 
grote speculatieve trans
acties. Martel! bestaat 
nog steeds. Dat zoveel uit 
een eenvoudige brief is te 
halen. Ook thematisch! 
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POSTEX NIEUWS 

Op de komende Postex 
zullen weer de nodige 
stands aanwezig zijn 
met informatie over 
diverse activiteiten. 
Te denken valt aan 
een stand van Filafair, 
Postzegelblog, De 
Filateliebeurs, De 
Postzegel, het Belgische 
maandblad en vanzelf
sprekend ook de stand 
van het Maandblad 
Filatelie. Tevens zal op 
een mobiele tentoon
stelling te zien zijn hoe 
papier wordt gemaakt. 
De gespecialiseerde 
vereniging Papier 
en Druk zal hierop 
aansluiten met een pre
sentatie van postzegels 
die NIET op papier 
zijn gedrukt. Zoals de 
afgebeelde postzegel 
van Polen, uitgegeven 
op 12 december 1958 ter 
gelegenheid van 400 
jaar Poolse Postdienst, 
afgedrukt op zijde. 

Verder zal waarschijn
lijk de stand van de 
Postadministratie 
van Frans Antarctica 
weer aanwezig zijn. 
De postadministratie 
van Liechtenstein heeft 
inmiddels toegezegd te 
zullen komen. 
Ook de postadmini
stratie van de Deut
sche Post heeft weer 
de intentie om op de 
komende Postex aan
wezig te zijn. De Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie en 
de Vereniging Filaitalia 
hebben helaas geen 
kans gezien binnen de 
vereniging voldoende 
belangstelling te 
krijgen om hun jubi
leum op de komende 
Postex te vieren. Het 
JoToussaint toernooi 
zal dit jaar op zondag 
worden gehouden in de 
matenzaal. Geïnteres
seerden kunnen zich 
hiervoor nog opgeven 
via het Bondsbureau 
tot uiterlijk 31 juli a.s. 

Leer\ Louwerse 



»OSTZECELI BOEKJES 
Samenstelling: 
WalterM.A. deRooi] 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Q> 

Azerbeidzjan 
Europa 
Azerbeidzjan biedt wel 
wat: skiën in de Kaukasus 
of zonnebaden aan het 
strand van de Kaspische 
Zee. Belde zijn te vinden 
op de europazegels (2oq 
- 6oq) van dit jaar. Ze zijn 
ook per vier verkrijgbaar 
in een postzegelboekje. 
Uitgiftedatum was 15 
maart. 
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Het fraaie velletje uit het boekje 
van Azerbeidzjan 

Bulgarije 
Europa 
Bulgarije gaf op 4 april 
twee Europazegels uit: 
vano.ósLen vani.soL. 
Afgebeeld zijn twee 
beroemde bouwwerken uit 
Veliko Tarnovo, destijds de 
hoofdstad van het tweede 
Bulgaarse Rijk (rae tot 14e 
eeuw). Op de zegels staan 
de toren van het koninklijk 
paleis en de patriarchale 
kathedraal. 
De twee zegels zijn los, in 
velletjes en in een boekje 
verkrijgbaar. Een mooi 
verzorgd boekje met twee 
velletjes van elk vier zegels. 
De zegels in het boekje zijn 
onder en boven ongetand. 

Voorzijde van het Europaboekje 
van Bulgarije 

Canada 
'Onzichtbare' fout 
Wie zou het ontdekt 
hebben? Feit is dat de 
fout in het op 16 januari 
verschenen boekje met 
befaamde Canadezen pas 

in april gesignaleerd werd. 
Het gaat om de naam van 
de bobsleeër Lueders, die 
op de bobsleezegel in het 
boekje Leuders genoemd 
wordt. Domme, grote fout 
zou je zeggen. 
Nou, dat valt wel mee. 
Want je hebt er een mi
croscoop en een uv-lamp 
voor nodig om het te zien. 
De fout staat namelijk in 
microdruk aan de rand 
van de bobslee en in de 
fosforopdruk (tagging) 
rechtsboven. 
In het tien zegels tellende 
boekje komt de bobsleeze
gel twee keer voor. Canada 
Post komt binnenkort met 
een correct herdruk. 

Duitsland 
Voetbalboekje 
'Fussball begeistert Deut
schland' staat er op de op 
2 mei verschenen 55-cent-
zegel. Zo'n nationale 
euforie is ook in Nederland 
geen onbekend verschijn
sel. Afhankelijk van de 
resultaten natuurlijk. 
De zegel is ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. 
Dat bevat ook nog eens 
tien toepasselijke stickers. 

Frankrijk 
Fruit in een groen boekje 
Sinds 1 oktober 2011 
kent men in Frankrijk de 
zogenaamde groene brief. 
De post doet er iets langer 
over, want het vervoer 
geschiedt over land. Maar 
men betaalt ook minder! 
Goed voor het milieu en 
voor de portemonnee. 
Er waren al groene Mari-
annezegels, maar sinds 
4 april zijn ook groene 
bijzondere zegels. Ze zijn 
verkrijgbaar in een boekje. 
Dat bevat twaalf 'groene' 
zegels met afbeeldingen 
van fruit: ananas, meloen, 
witte druiven, noten, 
kiwi's, bessen, papaja's, 
dadels, bananen, mango, 
kruisbellen en appels. Prijs 
van het geheel is € 6.84. 

Het Franse boekje met groene 
zegels 

Salon du Timbre 
Een nieuwe kaftversie 

van het bekende auto
maatboekje (twaalf maal 
Marianne TVP, 60c) vestigt 
sinds 15 april de aandacht 
op de Salon du Timbre die 
deze maand m Parijs wordt 
gehouden. 

Griekenland 
Oude straatspelletjes 
Vroeger - laten we zeggen 
halverwege vorige eeuw 
- speelden de kinderen in 
Griekenland niet anders 
dan hier. Ook zij knikker
den, sprongen touwtje, 
stepten, hinkelden en 
trapten een balletje. Deze 
zes activiteiten zijn te 
bewonderen op een op 
18 april verschenen serie 
postzegels. De zegel met 
de voetballende jeugd is 
bovendien in een boekje 
verkrijgbaar. De prijs is 
€6. 

Europa 
Het thema Visit van de 
Europazegels dit jaar is 
Griekenland op het lijf 
geschreven. Het populaire 
vakantieland kwam op 10 
mei met twee toeristische 
zegels: € 0.75 en € 3.25. 
Beide zijn per twee ook in 
een boekje verkrijgbaar. 

Groenland 
Europa 
Het thema Visit van de 
Europazegels van dit 
jaar - toerisme - vult de 
post van Groenland m met 
mooie afbeeldingen van 
het noorderlicht (9.50 kr) 
en ijsbergen (10.50 kr). De 
beide zegels zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat zesmaal beide 
zegels en komt daarom op 
een verkoopprijs van 120 
Deense kronen. Uitgifteda
tum was 7 mei. 

De foto van het noorderlicht staat 
ook op de omslag van het boekje 

Groot-Britannië 
Posttarieven geëxplodeerd 
Op 30 april vond er in 
Engeland een prijsexplosie 
van jewelste plaats: 
tweedeklas post tot 100 
gram ging van 36 naar 
50p en eersteklas van 46 
naar 6op. Een prijsverho
ging van bijna 40%! 

Diamanten jubileum: 
postzegelboekje 4x1" 
large 
Nog net vóór de tariefsver
hoging, op 25 april, 
verscheen een boekje met 
viermaal 1" large (voor 
grootformaat brieven tot 
too gram) koninginne-
zegels met de iriserende 
(= schakeringen van 
regenboogkleuren bij 
bewegen) tekstachter
grond van de diamanten 
jubileumzegels. De prijs 
van dit boekje was op dat 
moment 13.00 (viermaal 
75c). Om vijf dagen later 
door te schieten naar 
E 3.60 (viermaal 90c). 

Vier maal ist Large in jubileum-
uitvoering 

Diamanten jubileum: 
postzegelboekje 6x1" 
De boekjesverzamelaar 
maakte op 31 mei opnieuw 
kennis met de nieuwe 
tarieven. Op die datum 
verscheen een boekjes 
met zes eersteklaszegels: 
viermaal de diamanten 
uitvoering van de perma
nente koninginnezegel 
en tweemaal de zegel van 
2002 (gouden jubileum). 
Prijs van het boekje is nu 
dus £3.60. 

bestaat uit tien eersteklas
zegels en twee van 68p, 
76p en i t.to. Opgeteld dus 
voor 111.08. Acht eerste
klaszegels zijn de speciale 
permanente zegels van dit 
jaar (viermaal Machin en 
viermaal Wilding). Alle an
dere zegels zijn exempla
ren van de jubileumserie 
van 31 mei. 

Guernsey 
Prins William 30 jaar 
De vorig jaar met Kathy 
Middleton gehuwde Duke 
of Cambridge wordt op 
21 juni 30 jaar. Guernsey 
vierde dat, al op 8 mei, 
met een aantal uitgiften. 
Daarbij ook een prestige-
boekje met viermaal de 
serie (36p, 47p, 48p, 52p, 
61p en 65p). De zegels 
in het door Enschedé 
geproduceerde boekje 
tonen de hertog vooral in 
zijn sportieve en militaire 
kwaliteiten. 

Ierland 
The Ship of Dreams 
Natuurlijk kon Ierland 
niet achterblijven bij de 
postale herdenking van de 
ondergang van de Titanic 
100 jaar geleden. Het in 
Belfast gebouwde schip 
vertrok op 11 april en zonk 
na een aanvaring met een 
ijsberg in de nacht van 14 
april 1912. 
Op 12 april gaf de post vier 
postzegels uit met afbeel
dingen van personen die 
bij het drama betrokken 
waren (o.m. de kapi
tein van het schip en de 
scheepsbouwer). 
De uitgifte gaat verge
zeld van een prestige-
boekje met viermaal de 
serie (tweemaal 55c en 
tweemaal 82c) en een 
uitgebreide beschrijving 

Het opengevouwen jubileumboekje 

Diamanten jubileum: 
prestlgeboekje 
Op dezelfde datum ook 
een prestlgeboekje met 
vier zegelvelletjes met een 
enorme mix aan 
verschillende zegels. In 
het boekje, geschreven 
door Robert Hardman, een 
royaal historisch overzicht 
van de zestigjarige rege
ringsperiode. Niet uniek 
overigens: ook koningin 
Victoria behaalde in 1897 
deze mijlpaal. 
De complete zegelinhoud 

in woord en beeld van het 
drama. 

De m Ierland gebouwde Titanic 

Korea Noord 
Rozen 
Een viertal rozen siert de 
inhoud van een Noord-



Koreaans postzegelboekje 
van 30 april. Het gaat daar
bij om ronde postzegels 
van 30,50 en 70 won. Plus 
een vignet. De verkoopprijs 
van het boekje ligt zoals 
gewoonlijk 14 won boven 
de nominale waarde, dus 
164 won. Er is ook een on
geperforeerde versie. 

Voorzijde van het Koreaanse 
rozenboekje 

Moldavië 
Bezoek Moldavië 
Twee bezienswaardig
heden staan centraal op 
de Europazegels van dit 
jaar: de kerk bij de Curchi 
Abdij en het industriële 
wijncomplex Milestii Mici 
vlakbij de hoofdstad Chisi-
nau. De beide zegels (4.20 
L en 5.40L) zijn ook m een 
boekje verkrijgbaar. Het 
bevat drie zegels van elk, 
plus een vignet met een 
stukje landkaart. De uitgif
tedatum was t8 april. Er zijn 
7000 boekjes vervaardigd. 

Voorzijde van het boekje van 
Moldavië. 

Monaco 
Ecopli 
Naast het gewone tarief en 
het sinds kort ingevoerde 
groene tarief, kent Monaco 
ook een soort buiktarief. 
Het wordt aangeduid met 
de term 'ecopli'. Het tarief 
voor een gewone brief is, 
net als in Frankrijk, 60c. 
Ecopli 55c. 

Al in 2005 verscheen er 
een boekje met tien Ecopli-
zegels. Afgebeeld op de 
groene zegel is het wapen 
van de familie Grimaldi. De 
voorraad was op en sinds 
20 april is er een nieuwe 
versie in blauw. 

Nieuw-Zeeland 
Nieuwe tarieven 
Vanwege de nieuwe tarie
ven per 1 juli verscheen er 
op 23 mei ook drie nieuwe 
permanente landschaps
zegels. Twee ervan zijn 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. Het ene 
met de $ 1.40 waarop de 
opvallende vuurtoren op 
Cape Reinga (Noorderei
land) staat afgebeeld en 
het andere met de $ 2,10 
Stewart Island (Zuiderei-
land). 

Noorwegen 
Prestigeboekje 
De Noorse post is wat 
zuinigjes met het verstrek
ken van persinformatie. 
Vandaar dat ik nu pas kan 
melden dat er op 21 febru
ari een prestige boekje is 
verschenen ter gelegen
heid van de 75e verjaarda
gen van koning Harald V 
en koningin Sonja. De prijs 
ervan bedraagt 99 kronen. 
Voor dat geld ontvang je 
speciale velletjes m het 
boekje alsmede 22 pa
gina's tekst en illustraties. 

Pelgrimspad 
De toeristenzegels (en 
tevens Europazegels!) 
van dit jaar hebben het 
'Pelgrimspad' als thema. 
In de middeleeuwen was 
Trondheim een belangrijk 
pelgrimsoord (Nidaros 
domkerk, heilig verklaarde 
koningOlaf II). Vijf jaar 
geleden, tijdens het 
duizendjarig jubileum 
van Trondheim, werd de 
pelgrimsroute nieuw leven 
ingeblazen. 
Op de drie toeristenze
gels van dit jaar zien we 

Het nieuwe hoekje van Monaco 

de Nidaros domkerk (A, 
tarief binnenland), de 
kloosterruïne op het eiland 
Selja (A, tarief Europa) en 
het pelgrimspad bij de 
gemeente Dovre (A, tarief 
wereld). De zegels zijn ver
krijgbaar in boekjes van 
elk tien stuks. De uitgifte
datum was 13 april. 

De drie Moorse boekjes met toeris-
ten/europazegels van dit jaar 

Oostenrijk 
Permanente serie Archi
tectuur 
Vorig jaar startte de 
Oostenrijkse post met een 
nieuwe serie permanente 
waarden. Afgebeeld zijn 
voorbeelden van moderne 
architectuur. De eerste 
zeven waarden vermeld
den niet de naam van de 
architecten. Deze wilden 
echter graag hun naam 
verbinden aan deze gratis 
reclame, zodat nieuwe 
waarden en herdrukken 
voortaan ook de naam van 
de betreffende architect 
voeren. 
Een boekje met vier zegels 
van 70c met een afbeel
ding van het Museum der 
Moderne Mönchsberg 
(Salzburg) kwam uit op 27 
april, op 18 mei gevolgd 
door een boekje met vier
maal 52C Mumot Museum 
Ludwig (Wenen). Op 14 
september volgen nog 
twee boekjes: viermaal 
90c en viermaal € 3.40. De 
afbeeldingen zijn nog niet 
bekend gemaakt. 

Verenigde Staten 
Vier vlaggen 
Van het eerder dit jaar 
verschenen boekje met de 
vier vlagmotieven (vrij
heid, onafhankelijkheid. 

gelijkheid, gerechtigheid) 
verscheen op 14 mei een 
herdruk. Het boekje bevat 
tien zegels met de aandui
ding 'forever' (= 45c). 

Aloha 
De met kleurige des
sins versierde shirts uit 
Hawai worden vaak - niet 
verrassend - alohashirt 
genoemd. Vijf van deze 
hemden stonden op vijf 
32 centzegels van 19 janu
ari. Op 14 mei verscheen 
er ook een vouwboekje 
met tweemaal deze vijf 
permanente zegels. 

Alohashirts 

Zweden 
Weidebloemen 
Wij denken bij weidebloe
men meteen aan de paar-
denbloem, hetmadeliefje 
of de pinksterbloem, maar 
in noordelijke landen tref 
je de sleutelbloem, het 
ruig viooltje, de knolsteen-
breek en het rozenkransje. 
Het zijn ook deze bloemen 
die sinds 10 mei te vinden 

zijn m een tien zegels 
tellend boekje. De zegels 
hebben de aanduiding 
'brev' (= 6 kronen). 

Vier soorten weidebloemen in het 
Zweedse hoekje 

Zwitserland 
Pro Patria 2012 
Dit jaar vestigt de stichting 
Pro Patria de aandacht op 
kleine, markante gebou
wen in Zwitserland. Het 
zijn vaak architectonische 
pareltjes m een cultureel 
landschap. Al vele jaren 
wordt een deel van de op
brengst van de Pro Patria 
zegels besteed aan het 
behoud en de restauratie 
van kapelletjes, gedenkte
kens, schuurtjes, molens, 
enz. Op 9 mei verscheen 
een serie postzegels met 
vier afbeeldingen: 85+40 
Rp (leeuwenfontein in 
Uetendorf, 85 + 40 Rp 
(schuurtje in Mézières), 
100 + 50 Rp (tuinhuisje in 
Wadenswil) en 100 + 50 
Rp (koelgrot in Puschlav). 
Twee zegels zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar: zes
maal 85 + 40 Rp (leeuwen
fontein) en viermaal 100 + 
50 Rp (koelgrot). Prijs van 
het boekje is 14.50 Fr. 



FRANKRIJK PRETAPOSTER 

PIET VAN DEN BERG, ROOSENDAAL 
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De populariteit van de PAP in 
Frankrijk is groot. Steden, dorpen, 
regio's, particuliere bedrijven en 
allerlei clubs hebben hun eigen 
PAP. Dat maakt het moeilijk te 
verzamelen. PrivéPAP's zijn er 
met versies voor boogschieten, 
basketbal, fietsen, golfen, zomer 
en winter Olympische Spelen, 
voetbalen volleybal. Dit kleine 
overzicht is zeker niet compleet, 
maar er zijn teveel om volledig 
te zijn. De afmetingen van alle 
enveloppen zijn 220 x tio mm. 
De officiële PAPs worden vermeld 
in het postwaardestukkendeel 
van de Yvert & Tellier catalogus. 
Een PAPcatalogus is tot nu toe 

Een PrêtaPoster (PAP) is een envelop met een gedrukte 
postzegel, een postwaardestuk in officiële en privé

versies. La Poste in Frankrijk begon in 1995 met de PAP 

en vanaf 2003 ook kan worden gemaakt door lokale 

overheden en particuliere bedrijven / clubs. 

nog niet beschikbaar. 
Alle enveloppen hebben een 
tarief voor 20 gram in Frankrijk 
en sommige zelfs in Monaco en 
Andorra. 
Wat u ook moet weten is dat veel 

PAP's van de afgelopen periode de 
afbeelding van Marianne hebben. 
Ze is het nationale symbool van 
Frankrijk. 
Elke nieuwe president nodigt 
Franse ontwerpers uit om deel te 

Tournoï 
de la Plage Bleue, 

LA msm^ 

r 

_ 'iL, GDDDD 

nemen aan een nieuw ontwerp 
van Marianne. President Nicolas 
Sarkozy heeft gekozen voor het 
ontwerp van Yves Beaujard in 
2008. 
Andere ontwerpers zijn Louis Briat 
(Marianne du Bicentenaire) (1), 
Eva Luquet (z), Thierry Lamouche 
(3), Pierre Gandon en Albert De
caris. Tegenwoordig hebben PAP's 
hun eigen postzegels (4). 
De priveexemplaren hebben 
een andere methode voor het 
afdrukken van de zegels en foto's. 
De reden is, dat het beeld later en 
daardoor een andere machine of 
zelfs geheel op een papier wordt 
gedrukt. 
Bijna alle PAP's hebben de 
goedkeuringscode van La Poste. 
Als u geïnteresseerd bent in deze 
PAP's kunt u terecht op de Franse 
veilingsitewww.delcampe.net 
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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. 

Groningtn 
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 

^ Nijmegen Cl goudwisselkantoor 

www.goudwlsselkantoor.nl 

|ï 1̂ ///^->i Openingstijden: 
"^^-^-^ ^ ^ J L J Dinsdag t/m zaterdag 

^ ^ van 9.30 -17.00 uur 

http://www.goudwlsselkantoor.nl
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RENÉ HILLESUM, ZWIJNDRECHT 

Thema 2013 
Zoals ieder jaar, wordt de 
komende "Brievenbeurs" weer 
gehouden op Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag - m 20t3 dus op 
29 en 30 maart -, in Sporthallen 
"De Mammoet" in Gouda. Voor 
de "Brievenbeurs" zal het de 
twintigste editie zijn. Het jongere 
zusje, postzegelbeurs "Filama-
nia" wordt voor de derde keer 
georganiseerd. Zoals u inmiddels 
gewend bent, kent de beurs een 
thema. Voor 2013 is dat: Post met 
aanvullende dienst" (behalve 
luchtrecht). Het komende maart
nummer van ons maandblad 
staat, zoals gebruikelijk, ook in 
het teken van dit thema. 

Bijzonder treinenland 
Finland is een bijzonder trei
nenland, en niet alleen omdat 
de treinen breder zijn dan in 
West-Europa, aangezien het 
land de zogenoemde 'Russische 
spoorbreedte' kent. Eén van de 
'erfenissen' van de Russische 
heerschappij. Nee, dat Interes
seert ons filatelisten natuurlijk 
niet veel. Wel dat er maar liefst 125 
jaar treinpostkantoren waren, en 
net zo lang treinstempels. 

Met deze bijdrage wordt met een nieuwe reeits 
opwarmers aangevangen in de aanloop naar de 

poststuidcenbeurs "Brievenbeurs" in Gouda, tezamen 

met postzegelbeurs "Filatelie". 

Door de geografische ligging (een 
groot en dun bevolkt land) was de 
trein en het treinpostkantoor be
langrijk. Naast de normale dienst
regelingen reden er ook speciale 
treinen (met postkantoor) op 
bijzondere dagen als Kerst. 
De vele routes, waarop de post
dienst werkzaam was, konden in 
lengte zeer variëren: van nkm! 
Oakobstad-Bennas) tot 900 km 
(Helsinki-Rovaniemi! 

Aangetekende post 
Er waren verschillende klassen 
spoorwegpostkantoren. De gro
tere konden wel officieel aangete
kende post behandelen, maar de 
meesten niet. Aantekenstrookjes 
van de treinpostkantoren ziet 
men echter zelden. Er waren maar 
twee routes die "eigen" aanteken
strookjes hadden: Helsinki - Sint 

Petersburg en Helsinki - Turku. 
De aangetekende post -al dan 
niet officieel toegestaan- werd 
op vele manieren behandeld. 
Het tarief van deze aanvul lende 
dienst was hetzelfde als voor 
een normaal aangetekend stuk, 
verzonden vanaf een vast post
kantoor. 

Een aantal voorbeelden: Briefom
slag 1911 met 3X iok (postzegels 
In Russische valuta waren toen 
verplicht op post naar het bui
tenland) van Michelspiltom (een 
dorp aan de spoorlijn van Lahti-
Loviisa, thans Mickelspiltom) naar 
Duitsland (1). Dit kleine kantoor 
had uitsluitend een R-stempel 
en geen strookjes. De brief werd 
met de trein naar St. Petersburg 
vervoerd, en kreeg in die trein van 
het Finse spoorwegpostkantoor 

het rode R-strookje H:fors-P:burg. 
D. De letter D staat voor dagtrein. 
Briefomslag 1899 met stempel 
van treinpostkantoor K.P.X.P. No. 
10 (route Mikkeli-Kouvola) naar 
Helsinki (2). Het trein postkantoor 
had geen R-stroken. De brief werd 
onderweg, op het postkantoor 
van Harju (aan de spoorlijn) voor
zien van een normale R-strook. 
Deze briefomslag uit 1905 werd 
verzonden naar Helsinki (3). Het 
tremstempel is Postilj.k. J.-H. 
dat staat voor de lijn lyväskylä-
Haapamäki, maar was inmiddels 
doorgetrokken naar Suolahti. De 
postiljons mochten officieel geen 
aangetekende post (geschreven 
Sisäänkirjoitettu) meenemen, 
maar toch werd deze brief (er
gens) ingeschreven onder num
mer 30. Bij aankomst in Helsinki 
een numeroteur stempel. 
Geen R-strook, geen niets! Ook 
dat kan. Deze briefomslag uit 
Gamlakarleby (4) werd met Post-
wagon 8 (route Oulu-Semäjoki) 
meegeven en naar Abo (=Turku) 
verzonden. Er is keurig Rek op 
geschreven, maar geen enkel 
nummer van inschrijving. De 
beroemde blauwe ogen dus...! 



POSTZEGELS KOPEN 
OP > MARKTPLAATS.NL 

SOMS RISKANT 
MR.IR. J.LOUWE KOOIJMANS, HAARLEM 

Bij Marktplaats heb je door 
Marktplaats gecontroleerde en 
niet gecontroleerde verkopers. 
Dat staat bij iedere advertentie 
aangegeven. Bij gecontroleerde 
verkopers heb je meer zekerheid, 
maar ook dat zegt niet alles. 
Ook bieden sommige verkopers 
de mogelijkheid te betalen met 
Paypal, dat geeft de koper een 
zekere garantie. 
Maar er zijn een aantal niet 
bonafide handelaren die óf niet 
leveren na betalen, öf wat anders 
leveren dan ze aanbieden of 
beschrijven in hun adverten
tie. Zo is er bv. een verkoper die 
steeds wisselt voor wat betreft de 
plaats waar hij woont (Maarssen-
Bilthoven-Nieuwegein) en dan 
ook steeds wisselende biednamen 
hanteert, thans als "guppie" en 
"rooneman". Een mooie adver
tentie met mooie foto's. Als er dan 
een transactie volgt en de koper 
betaald heeft, krijgt hij wat anders 
dan op de foto's stond of zijn de 
zegels met plakker waar vermeld 
wordt dat ze postfris zijn. Als dan 
gereclameerd wordt, krijgt de 
koper een scheldkanonnade over 
zich heen en marktplaats doet 
daar ook niets aan. Het adres van 
de man is ook niet te traceren. 
Er is nu een andersoortig geval 

Via Marktplaats of Ebay postzegels kopen kan soms 
riskant zijn. Ebay biedt wat dat betreft wat meer 

zekerheid als een verkoper zijn verplichtingen niet 
nakomt of als hetgeen hij verkoopt niet overeenkomt 

met de beschrijving of de kwaliteit slecht is. Het is dan 
zaak er goed op te letten of de verkoper een duidelijk 

retourbeleid heeft bij reclames. 

wat interessant is voor kopers en 
ook voor verkopers, waarover de 
kantonrechter te Breda onlangs 
een uitspraak heeft gedaan (zaak 
703543 CV EXPL12-1170). Het ging 
om het volgende: Een koper 
reageerde op een advertentie van 
een handelaar uit Veen die FDC's 
van de Republiek Suriname op 
Marktplaats aanbood. De koper 
bestelde er een aantal en kreeg 
toen van de koper bericht dat hij 
€ 72 moest overmaken. De koper 
betaalde prompt. In dat bedrag 
was € 1,84 voor verzendkosten be
grepen. Het ging dus om gewone 
verzending via PostNL, niet aan
getekend, want dat kostte toen €7. 
De koper ontving echter niets 
en na uitvoerige emailwisseling 

stelde de verkoper dat de koper 
de FDC's dan maar aangetekend 
had moeten laten versturen, want 
op zijn website stond dat hij geen 
enkele verantwoordelijkheid aan
vaardde voor de verzending. Maar 
de koper kocht ze n iet via zijn 
website! De verkoper weigerde het 
betaalde bedrag terug te betalen 
of alsnog volledig te leveren. De 
koper heeft toen de verkoper 
gedagvaard en deze zaak nu ook 
gewonnen. De rechter stelde vast 
en overwoog "dat er een overeen
komst tot stand was gekomen, 
waarbij de koper de FDC's kocht en 
heeft betaald. Dan is de verkoper 
gehouden deze FDC's te leveren. 
Hem moet het bezit daarvan 
verschaft worden en de verkoper 

blijft - ook bij gebruikmaking van 
de diensten van PostNL - aan
sprakelijk voor de daadwerkelijke 
bezitsverschaffmg. Dit is enkel 
anders wanneer partijen uitdruk
kelijk zijn overeengekomen dat 
het risico bij gebruik van PostNL 
als middel om het bezit van het 
gekochte over te dragen zou zijn 
overgegaan op de koper. Daarvan 
was in dit geval niet gebleken". 
Verder stelde de rechter terecht 
"dat niet is gebleken dat de 
teksten van de website van de ver
koper onderdeel vormden van de 
koopovereenkomst, laat staan dat 
de koper met de inhoud daarvan 
akkoord is gegaan". De verkoper 
had dus in dit geval de bewijslast 
dat de FDC's bij de koper moesten 
zijn aangekomen en de bewijs
last die de verkoper daarvoor 
aandroeg was niet toegespitst op 
de ontvangst van de FDC's door 
de koper. Hij had dus toen hij de 
koper mailde dat deze € 72 moest 
betalen moeten melden: "Koper, 
ik adviseer u om aangetekend 
te laten versturen, anders kan ik 
geen risico aanvaarden voor de 
verzending". Dan had de koper 
kunnen kiezen: óf dit risico dan 
aanvaarden öf wat meer betalen 
met meer zekerheid bij aangete
kende verzending. Of dan maar 
niet kopen. Maar het blijft een 
lastig probleem, want bij welk 
bedrag trek je als verkoper en 
koper een grens voor het al of niet 
aanvaarden van dat risico? 
De verkoper werd veroordeeld 
tot betaling van € 72 + € 201,22 
proceskosten. 

De lering van dit verhaal is, dat 
zowel de verkoper als de koper 
duidelijke afspraken moeten 
maken en vastleggen bij de 
overeenkomst over het risico van 
verzending. 
Het is ook belangrijk om alle gege
vens van de transactie direct goed 
vast te leggen, zoals de tekst van 
de advertentie (eventueel met 
foto's), het advertentienummer, 
het nummer van de verkoper en 
alle gegevens van corresponden
tie en betalingen etc. Ook altijd 
het adres van de adverteerder 
vragen. Als hij dat niet wil geven, 
niet kopen! Reacties graag naar 
redactiecBdefilatelie.nl of 
Postbus 30014,1303 AA Almere. 

Si I 
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DIGITALISEER E VERZAMELING 
OP DE VERZAMELAARSSITE 

Onlangs ontdekte ik een website die ik u niet wil 

onthouden. Voor (postzegel)verzamelaars is dit 

een waar Walhalla. Het gaat om Catawiki.nl. Wat mij 

betreft laat ik de dagen achter me dat ik papieren 

zoeklijstjes gebruikte en afhankelijk was van catalogi 

die onregelmatig verschenen. Catawiki is in 2008 

opgericht door verzamelaars voor verzamelaars en is, 

zoals het een goeie website betaamt, helemaal gratis. 

Op de eerste plaats is Catawiki een catalogus. De 

"catalogus" wordt door verzamelaars zelf aangevuld 

en is altijd up-to-date. U kunt de actuele waarde 

opzoeken van ioo.ooo-en postzegels. Daarnaast kunt 

u ook uw eigen verzameling digitaal bijhouden en 

postzegels kopen en verkopen. Catawiki is niet alleen 

voor postzegelverzamelaars. U kunt er terecht voor 

allerlei verzamelobjecten zoals stripboeken, theezakjes, 

sigarenbandjes, bierviltjes, ansichtkaarten, etc. 

catawiki 

Verzameling bijhouden 
U kunt op deze immense site dus 
opzoeken wat er allemaal verza
meld kan worden op postzegelge
bied. U kunt ook een eigen verza
meling in kaart brengen. Hiervoor 
is het in de meeste gevallen niet 
nodig dat u zelf allemaal gege

vens en afbeeldingen invoert. De 
meeste Europese zegels, de VS en 
Canada (300.000 stuks) staan 
al vrijwel compleet in de online 
postzegelcatalogus. Ook heeft de 
site een marktplaatsfunctie waar 
bijna twee miljoen postzegels te 
koop aangeboden worden. 

Mocht het toch voorkomen, dat 
u een postzegel hebt die nog 
niet voorkomt op de site, dan 
kunt u vrij simpel helpen om de 
catalogus uit te bouwen. Hiervoor 
moet u een foto uploaden en de 
gegevens invoeren. 

Postzegels kopen, verkopen en 
automatisch zoeken 
Geld verdienen met uw verzame
ling kan ook en is laagdrempelig: 
Stel dat u op Catawiki al een lijst 
gemaakt hebt met alle zegels die 
u hebt. In deze lijst staan bijv. een 
paar dubbele, die u wilt verko
pen. Dan is het alleen een kwestie 
van het aanvinken van de zegels 
die u wilt verkopen in uw lijst 
en dan worden ze automatisch 
geplaatst in een eigen webshop. 
Zoekt u nog postzegels (en wie 
doet dat niet?), dan kunt u ook 
een zoeklijst aanmaken. Zodra er 
een zegel uit uw zoeklijst te koop 
aangeboden wordt, ontvangt u 
hierover een mail. 

Als u zelf de mogelijkheden wilt 
verkennen van Catawiki, maak 
dan gratis een account aan op de 
site. Sluit u aan bij een gezellig en 
actief netwerk van 53.000 mede 
verzamelaars. 

Postzegel- en muntenveiling 
Postzegel- en muntenverzame-
laars opgelet: vanaf 25 mei is 
er een wekelijkse Postzegel- en 
Muntenveiling. Professionele 
verkopers, maar ook particu
lieren, kunnen hun bijzondere 
postzegels en munten voor deze 
wekelijkse veiling aanbieden. Elke 
vrijdag start het bieden en op 
dinsdagavond loopt de veiling 
vanaf 20 uur af. 
Neem eens een kijkje op de vei
ling: 
www.catawiki.nl/postzegelveiling. 
Ook hebben ze iedere dag een 
dagaanbieding voor postzegels 
en munten (elke dag om 10 uur 
een nieuwe aanbieding). 

Postzegels uitgegeven door Catawiki 
voor de speciale maandelijkse 

Stripenvelop, U ontvangt een gratis 
envelop met unieke strippostzegel bij 

aankoop m de veiling op de site 

http://Catawiki.nl
http://www.catawiki.nl/postzegelveiling
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Nieuw: 
V\̂ ekelijkse postzegel-
en muntenveiling! 
^ Online bieden vanaf vrijdag 

^ Kavels lopen op dinsdag af vanaf 20:00 uur 

^ Aanbod van professionele en particuliere aanbieders 

^ Alle 50.000 Catawiki-verzamelaars berichten we 
over de veiling 

[NEDËRITIND^ 

catdwiki.nl/postzegelveiling 

Zelf verkopen op de veiling? 
Kijk voor uitleg op catawiki.nl/postzegelveiling/verkopen 

Bekijk ook onze 
Postzegels/Munten 
dagaanbieding 

^ Aanzienlijke kortingen. 

^ Postzegels, nnunten, etc. 

^ Deze aanbiedingen mag je niet missen! catawiki.nl/dagaanbieding 

's Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

http://catdwiki.nl/postzegelveiling
http://catawiki.nl/postzegelveiling/verkopen
http://catawiki.nl/dagaanbieding


EUROKNALLERS 

Olympiadezegels, nrs 1012/1014 
luxe postfns, en vele andere senes voor slechts € 0,50 per senel 

aantal jaar 
X 1948 
X 1950 
X 1955 

1958 
1959 
1959 
1952 
1952 
1954 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1957 
1958 
1968 
1959 
1959 
1959 
1973 

X 1970 
X 1970 
X 1970 
X 1971 
X 1972 
X 1972 
X 1972 
X 1973 
X 1974 
X 1974 
X 1938 

. .X 

omschrijving 
regering 
opruiming 
bevrijding 
europa 
navo 
kim 
zilveren huwelijk 
europa 
zomer 
verzetsmonumenten 
Willemsorde 
itu 
europa 
vluchtelingen 
vluchtelingen 
europa 
europa 
europa 
luchtvaart 
lao 
europa 
juliana regina 
juliana regina 
europa 
gelegenheid 
hartstichting 
europa 
europa 
vlag 
olympische spelen 
europa 
sport 
gelegenheid 
bijzondere vluchten 
al deze 34 series luxe 

nvph nr 
504/05 
549 
660 
713/14 
720/21 
729/30 
754/55 
777/78 
812/15 
835/38 
839 
840/41 
847/48 
855/57 
858 
858/69 
882/83 
905/07 
909/11 
918/19 
925/25 
939 
940 
971/72 
973/74 
975/77 
990/91 
1007/08 
1010/11 
1012/14 
1030/31 
1050/51 
1055/57 
LPll 

postfris 

prijs 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

16,

Kmderzegels 1961, nrs 759/763 
luxe postfns, en vete andere senes voor slechts € 1, per senel 

aantal jaar omschrijving nummer prij: 
X 1959 europa 727/28 
X 1960 vluchtelingen 735/37 
X 1960 volksgezondheid 743/44 
X 1960 europa 745/45 
X 1961 kind 759/53 
X 1962 automatisering 771/73 
X 1952 kind 779/83 
X 1953 kind 802/06 
X 1954 kind 830/34 
X 1955 zomer 842/46 
X 1965 zomer 859/63 
X 1955 kind 870/74 
X 1957 zomer 877/81 
X 1967 europa 884/85 
X 1967 rode kruis 889/93 
X 1967 kind 894/98 
X 1968 zomer 901/05 
X 1968 kmd 912/16 
X 1969 zomer 920/24 
X 1969 kankerbestrijding 927/29 
X 1959 kind 932/35 
X 1959 juliana regina 939a 
X 1970 zomer 955/69 
X 1970 kind 978/82 
X 1971 zomer 985/89 
X 1971 bernhard 992/95 
X 1971 kind 996/00 
X 1972 rode kruis 1015/19 
X 1972 kind 1020/23 
X 1973 zomer 1026/29 
X 1973 gelegenheid 1032/35 
X 1973 kind 1038/41 
X 1974 milieu 1043/45 
X 1974 zomer 1046/49 
X 1974 kind 1059/62 
X 1974 kind 1053 
X al deze 36 series luxe postfris 35, 

EUROKNALLERS ^ ^ ^^50 EUROKNALLERS 

iiOi 
Zomerzegels 1954, nrs 641/645 
luxe postfns, en vele andere series voor slechts € 15 per serie' 

THEO PETERS 
Nieuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

Zomerzegels 1952, nrs 583/587 
luxe postfns, en vele andere senes voor slechts € S, per serie' 

aantal jaar omschrijving 
X 1921 jubileum met opdruk 
X 1941 vliegende duif 
X 1941 vliegende duif 
X 1949 kind 
X 1952 zomer 
X 1952 kind 
X 1953 kind 
X 1953 juliana en profil 
X 1957 Juliane en profil fosfor 
X 1955 kind 
X 1957 zomer 
X 1958 kind 
X 1959 zomer 
X 1950 zomer 
X 1960 kind 
X 1970 kind 
X 1996 sesamstraat 
X 1995 sesamstraat 
X 1995 sesamstraat 
X al deze 19 series luxe postfris 

nummer prijs 
106 
379/91 
379a/d 
544/48 
583/87 
596/00 
612/16 
617/36 
618b/534b 
666/70 
688/92 
715/19 
722/26 
738/42 
747/51 
983 

r, "ir i r i r ^^^, T 
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Amphilex velletje, nrs V886/888 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 30, per seriei 

aantal jaar omschrijving 
X 1950 kerken 
X 1952 tentoonstelling 
X 1957 amphilex vellen 

EUROKNALLERS 

nummer 
555/60 
592/95 
V886/88 

■ ■ f ^ 

b o i i i k _ i B f t 

prijs 
30, 
30, 
30, 

VA 
50, 

VI692 kaart 5, 
V1593bnef 5,

V1693post 5,

90,

a mmmm 

EUROKNALLERS ^ ^ ' / i 

Rode Kruiszegels 1927, nrs 203/207 
luxe postfris, en vele andere senes voor slechts € 50, per senei 

aantal jaar omschrijving 
X 1927 rode kruis 
X 1936 kind 
X 1947 hartz 
X 1948 hartz 
X 1940 cour de justice 
X 1936 zomer 
X 1934 kind 
X 1935 zomer 

EUROKNALIERS ^ 1 1 

nummer 
203/07 
289/92 
474/85 
487/89 
Dl 5/19 
283/285 
270/73 
274/77 

mm 
\wt 

prijs 
50, 
50, 
50,

50,

50,

60,

75,

85,

ALLES 
100. 

Kinderzegels 1950, nrs 563/567 
luxe postfns, en vele andere senes voor slechts € 10, per serie! 

aantë 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1 jaar 
1926 
1936 
1937 
1938 
1940 
1950 
1950 
1952 
1953 
1954 
1954 
1955 
1958 
1955 

omschrijving 
vliegende duif 
universiteit 
jamboree 
regering 
kind 
zomer 
kind 
riebeeck 
zomer 
juliana en profil 
kind 
zomer 
zomer 
kind 
al deze 14 series luxe po 

nummer 
169/176 
287/88 
293/95 
310/12 
374/78 
550/55 
553/67 
578/81 
602/05 
637/40 
549/53 
655/59 
707/11 
854 

stfns 

pri|S 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

135 

■^ 

l d 

Guilloche serie 1940, nrs 356/373 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts €100, per serie' 

X 1931 kind 240/43 100,

X 1940 guilloche 355/73 100,

X 1940 guilloche 355a/d 100,

..X al deze 3 series luxe postfns 290,

MECA OPRUIMING 

M A X . 5 PER SOORT PER KLANT 

ALLES POSTFRIS 

Winkel geopend: 
ma/za 10.0017.00 uur 

of 24 uur per dag 
wwwTHFOPFTFR«; r n i w s 
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SPRING SALE DY THEO PETERS 
N U M I S M A 1 I f: !■ 

VUL IN |U 
EN BESTEL % 

DEGR0TE4LÜXEP0STFRIS TOP 10 NEDERLAND MOOI GESTEMPELD VOORDELIG 

aantal omschrijving 

... X Wilhelmina 1946 

... X Legioenblokken 1942 

... X Juliana 1949 

... X Luchtpost Meeuwtjes 1950 

nrs. 346/349 luxe postfris 279,

nrs. 402/403B luxe postfris 99,

nrs. 534/537 luxe postfris 555,

nrs. LP 12/13 luxe postfris 299,

aantal 

... x 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

... X 

nummer 

nrs. 4/6 
nrs. 7/12 
nr. 49 
nrs. 61 b/c 
nr. 80 
nrs. 121/131 
nrs. 136/138 
Roltanding 78/81 
Roltanding 82/85 
Luchtpost 12/13 

omschrijving 

Koning Willem III 1864 
Koning Willem III 1867/1868 
Wilhelmina kroningsgulden 
Zeldzanne tete beches 
10 Gulden Oranje 
Jubileumserie 1923 
Tentoonstellingzegels 1924 
Kinderzegels 1927 
Kinderzegels 1929 
Meeuwtjes 

nü voor 

69.

179,

59,

799,

333,

215,

59,

11,50 
11,50 
99,

TOP 10 POSTZEGELDOEKJES 

aantal 

..X 

..X 

..X 

..X 

..X 

..X 

..X 

..X 

..X 

..X 

v. 

numme 

r i'V.n 

1 ..=.r
XBBI 
XEIQ 

r omschrijving 

PB 6 B luxe postfris 
PB 6 D luxe postfris 
PB 9 B luxe postfris 
PB 9 D luxe postfris 
PB 9 FF luxe postfris 
PB 9G luxe postfris 
PB 9 H luxe postfris 
PB 10 AF luxe postfris 
PB 12A luxe postfris 
PB 13 A luxe postfris 

nü voor 

55, 1 
16,50 
63,50 
45,

45,

13,75 
6,

4,

5,

7,

l'^ DAG ENVELOPPEN 

I 
aantal nummer kwaliteit 

FDC E.4 
FDC E.5 
FDC E.6 
FDCE.19 
FDC E.20 
FDC E.21 
FDC E.24 
FDC E.28 
FDC E.34 
FDC E.43 

netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
luxe zonder adres 
luxe zonder adres 
luxe zonder adres 

175,

145,

99,

24,

12,

33,

23,

149,

115,

54,

DEZE ADVERTENTIE in een envelop 

zonder postzegel sturen aan: ï ^ THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K 4 F I L A T E L I E 8 V Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

I I stuurt u mij a.u.b. de aangekruiste artikelen: 

BESTELBONUS 
Bestellingen van 
€50,tot €150,

lil 
Kerstzegel 2011 
Theo Peters 
• nergens te koop! 
• persoonlijke postzegel 
• oplage slechts 1000 stuks 
• luxe postfris 

GRATIS! □ 

Bestellingen van 
€ 150,tot €300,

FDC Surprise 

mtki 

• 25 verschillende Ie dag 
enveloppen 

• officiële covers van de NVPH 
• cat. waarde ruim 50 euro 
• zonder adres! 

GRATIS! D 

Kruis de gewenste 
bestelbonus aan! 
1 per klant 

Bestellingen 
vanaf € 300,

Nederland nr. 14 
• Het bekende zegel 

'1 cent zwart' 
• leuk om te hebben of 

te ruilen 
• cat.w. 90,

• mooi gestempeld 

GRATIS! D 

1 
of bestel per telefoon (020) 622 25 30 of fax (020)622 24 54 of email info@theopeters.com 

Subtotaal € 
□ Ja, ik verzeker mijn zending tegen verlies en diefstal € 1,50 
n Verzendkosten zegels, munten, etc. onder € 100, (binnen Nederland) € 2,75 
D Verzendkosten albums, catalogi, supplementen (binnen Nederland) € 7,00 
D Verzendkosten buitenland worden door ons berekend € 

Totaal € 

Naam: ' '' '' 

Straat 1 huisnummer: 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

Email: 

Relatie nr: ' »' 

Woonplaats: 

Handtekening: datum: 

m / v 

mailto:info@theopeters.com


CHE SPELEN 
IN LONDEN 

r"' 

LAURENT! JONKER, ZWOIILE 

\ 

Aanvankelijk zouden de Olym
pische spelen van 1908 in Rome 
plaatsvinden In een wedloop 
met Berlijn was aan Rome de 
voorkeur gegeven Na een alles 
verwoestende uitbarsting van 
de vulkaan Vesuvius begin april 
1906, moesten alle middelen m 
Italië aangewend worden voor 
de wederopbouw van Napels en 
omgeving Ten tijde van het onheil 
werd het tienjarig bestaan van 
de Olympische spelen in Athene 
gevierd met de zogenaamde 'Tus
senspelen' BIJ die aangelegenheid 
gaven de Italianen de Olympische 
spelen terug Engeland werd 
bereid gevonden de organisatie 
over te nemen Eenvoudig was 
dat allerminst De tijd om een 
goede accommodatie te vinden 
en een nieuw Stadion te bouwen 
was erg kort De organisatie van 
de 'Franco-British Exhibition', die 
ten doel had om de economieën 
en handelsbetrekkingen van 
beide landen op een hoger peil te 
brengen, hadden een gewillig oor 
om de Spelen in haar tentoonstel
ling te laten integreren Voor een 
derde keer werden de Olympische 

^J^grTî jie sportzomer is aanstaande. Eerst het 

Europees kampioenschap voetbal in Polen en de 
Oekraïne, gevolgd door de Tour de France en als onze 

rood omrande ogen sterren zien van het vele uren TV 
kijken, worden wij getrakteerd op uitzendingen van 

de Olympische spelen die voor de derde keer in London 
worden gehouden (Afb o). Dit verhaal kijkt terug in de 

historie van Olympische Spelen die eerder in de Engelse 

hoofdstad plaatsvonden. 

spelen gecombineerd met een 
'wereldtentoonstelling Die van 
Parijs in 1900 en van St Louis in 
i904waren geen succes Londen 
had weinig keus en de organi
satie was allang blij het op een 
akkoordje kunnen gooien met de 
hoge heren van de tentoonstel
ling bij Shepherd s Bush m het 
noordwesten van Londen Alle 
gebouwen waren uit wit marmer 
opgetrokken De 'Great Stadium', 

ook wel 'The Great White City 
Stadium'(Afb 1,1a) genoemd, 
verwierf een prominente plaats 
m het tentoonstellingscomplex 
Opzienbarend aan dit stadion was 
naast de atletiek- en wielerbaan 
het 100 meter lange zwembad 
voor de hoofdtribune (Afb ib) De 
IVe Olympiade is ondanks de vele 
schoonheidsfoutjes, de eerste die 
haar naam waardig IS De 2 056 
deelnemers komen uit 23 landen 

met een Brits aandeel van nog 
geen 30 procent Ter vergelijking 
met 1904 629 deelnemers uit 12 
landen met maar liefst 85 procent 
Amerikaanse sporters Er werd 
mede om de Olympische eer 
gestreden m sporten die wij heden 
met meer als zodanig kennen, 
zoals motorbootraces, 'jeu de 
paume' (kaatsspel), paardpolo, 
lacrosse, rackets, rugby, touwtrek
ken en indoor tennis Ook was het 
kunstrijden op de schaats een on
derdeel van deze Spelen Een later 
incourant atletieknummer was in 
die tijd het hoog- en verspringen 
uitstand In beide disciplines won 
de Amerikaan Ray Clarence Ewry 
Verbazingwekkend was de presta
tie van Ewry die bij acht deelna
mes op drie Olympiades evenzo 
vele malen goud won Daarbij 
twee keerbij het hink-stap-sprm-
gen uit stand, een nummer dat 
alleen in 1900 en 1904 gehouden 
werd (Afb 2,3) Na 1912 werden 
deze onderdelen uit het Olym
pisch programma geschrapt Het 
meest spraakmakende van deze 
Olympische spelen was het ver
loop van de marathonwedstrijd 

.^Ü^l^-ty 1' 
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De afstand die de marathon ook 
nu nog kent, die van 42 km en 195 
m, kreeg in 1908 gestalte, maar 
werd pas vanaf 1924 definitief. De 
lengte van deze afstand, was die 
van kasteel Windsor (Afb. 4,4a) 
tot aan de finishlijn voor 'the Royal 
box' van het Olympisch stadion. 
Het was een verzoek van de ko
ninklijke familie om de start in het 
park van kasteel Windsor te laten 
beginnen. Zo'n 75 atleten uit 18 
landen hadden zich ingeschreven 
voor de marathon. Om verschil
lende redenen namen 55 atleten 
deel, waaronder niet vijf, maar 
vier Nederlanders. Willem Wouter 
Wakker was onze enige landge
noot die 'The Great Race' uitliep 
op ruim 33min van de winnaar. 
Hij klasseerde zich als 20e. De ma
rathonloop werd ook 'The Great 
Race" (zie pijl) genoemd. - Het 
stempel is van de dag na de ma
rathon: 'JY 25,08' (Afb. 5). Slechts 
27 atleten uit 12 landen bereikten 
de finish. Het 'Official Report' 
verhaalt over een verraderlijke 
zon die dag met een atmosfeer die 
drukkend warm is. De ansichtkaart 
met het tentoonstelling-stempel 

RËPUBUOUE D'HAlTi 
iililt»lliiWllMWi<m>l«ll!^ '9 

'Franco-British Exhibition, Jy 24, 
08' (Afb. 6) - de datum van de 
marathon! - ondersteunt dat. De 
afzender schrijft over het weer: 
'The weather is grand - simply 
roasting hot' (zie pijl). De Zuid-
Afrikaan Hefferon leidde lange 
tijd en zijn voorsprong was na 32 
km tot 4 min. opgelopen. Vanaf 
dat moment versnelt Dorando en 
spurt Hefferon na 40 km voorbij. 
De Amerikaan Johnny Hayes, die 
een kleine vijf minuten achter 
Dorando ligt, begint eveneens aan 
zijn inhaalrace. Ook hij passeert 
de moegestreden Hefferon. De 
vroegtijdige krachtsinspanning 
van Dorando moet hij op de laat
ste meters in het stadion bekopen. 
Van uitputting kan hij nauwelijks 
op de benen staan, weet niet 
meer of hij links- of rechtsom het 
stadion moet nemen, waggelt de 
stadionbaan op (Afb. 7) en zakt 
door zijn benen. Nadat Dorando 
lichtelijk weer bij zijn positieven 
is geraakt en door omstanders 
op de been wordt geholpen, stort 
hij toch nog enkele keren neer. 
Ondersteund door artsen en 
wedstrijdcommissarissen wankelt 

Dorando door het fmishlint. Meer 
dood dan levend wordt hij per 
ambulance afgevoerd. De officiële 
ansicht toont Dorando die het 
finishlmt doorbreekt, met links 
van hem Jack Andrew, 'clerk of the 
course' en rechts dr. Bulger, 'chief 
medical officer' (Afb. 8) Door alle 
consternatie is Hayes op slechts 
32 sec. de eindstreep gepasseerd. 
De tragische gebeurtenis krijgt 
een staartje. De morele winnaar 
Dorando Pietri wordt door zijn 
onreglementair verlopen race -
hulp van buitenstaanders is niet 
toegestaan, zegt het protocol - te
recht gediskwalificeerd en Johnny 
Hayes wordt als winnaar uitgeroe
pen. (Afb. 9) De tot held verheven 
Dorando ontvangt voorafgaand 
aan de medaille-uitreiking aan de 
Olympische winnaars, uit handen 
van Koningin Alexandra voor zijn 
dramatisch verlopen prestatie als 
morele winnaar een speciale prijs: 
de 'Queen's Cup' (Afb. 10) Niet 
Hayes, maar Dorando sprak tot de 
verbeelding. Iets waar geschied
schrijvers nu nog al te graag op 
terugkomen. Italië en Engeland 
bekronen zijn sportieve prestatie 

met diverse zegels en stempels. 
(Afb. 11). Tenslotte: het'White City 
Stadium' wordt in 1985 gesloopt. 
In 1908 werden geen Olympische 
postzegels en stempels uitgege
ven. Als alternatief worden de 
twee tentoonstellingstempels in 
Olympische verzamelingen opge
nomen. Het streven is het vinden 
van de verschillende Olympische 
wedstrijddata. Het tweede spe
ciale stempel is: 'Ballymaclinton 
Shepherds- Bush Exhibition'.welk 
gebruikt werd op het postkantoor 
van de 'Irish Village' (Afb. 12,12a). 
De datum van dit stempel: '00 24, 
08' was de dag van de voetbalfi-
nale Engeland-Denemarken (2-0). 
Tot slot de afbeelding van het 
'Stadium' stempel dat op het te-
legraafkantoor in het stadion zou 
zijn gebruikt. Tot op heden is geen 
enkele telegram of ontvangstbe
wijs met dit attractieve stempel 
gevonden. (Afb. 13) 

1948 
(Afb. «i) Het is 1948 als de sporters 
uit de 'hele' wereld elkaar na een 
onderbreking van twaalf jaar 
weerzien. De Tweede Wereldoor
log ligt vers in het geheugen en de 
gevolgen zijn voelbaar. Kleding 
en voedsel zijn nog op de bon. IOC 
voorzitter de Belg Henri de Baillet-
Latour overlijdt in die periode en 
wordt opgevolgd door de Zweed 
Sigfrid Edström (afb. 15) Onder 
zijn regime worden de Olympische 
spelen aan Londen vergeven. On
danks de zware bombardementen 
op Londen zijn de sportaccom
modaties redelijk intact gebleven. 
Het Wembley stadion (Afb. 16), 
de voetbaltempel bij uitstek, on
dergaat een wijziging: de aanleg 
van een atletiekbaan. Duidelijk 
is dat het sobere Olympische 
spelen worden. De atleten worden 
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niet, zoals in Berlijn 1936 in een 
Olympisch dorp ondergebracht, 
maar in universiteitgebouwen 
en sombere legerbarakken van 
kazernes zoals in Uxbridge (Afb. 
17). Het organisatie comité staat 
onder de strakke leiding van IOC 
lid Lord David Burghley, de mar
kies van Exeter. Burghley (Afb. 18) 
zegevierde op de 400 m horden 
op de spelen van Amsterdam 
In 1928 en hij was ruim 30 jaar 
(19461976) president van de 
IAAF(lnternational Association of 
Athletic Federations). Duitsland en 
Japan, gekenmerkt als de 'boos
doeners' van de 2e Wereldoorlog, 
worden niet uitgenodigd. Daar
entegen Italië en Oostenrijk wel. 
Bijna 4.100 atleten vertegenwoor
digen 59 landen op deze 14e Olym
pische spelen. Op de openingsdag 
van de Olympische spelen 29 juli, 
zien 80.000 toeschouwers de oud 
Cambridge student en atleet )ohn 
Mark als laatste fakkel estafet
teloper (Afb. 19) de Olympische 
vlam ontsteken, alvorens Koning 
George VI (Afb. 20) de spelen 
officieel opent. Het weer is zeer 
divers. Van verzengende hitte tot 
aan plensbuien. Het gaat te ver 

om de spelen van haver tot gort 
door te nemen. Vermeldingwaar
dig is de marathonloop die een 
verloop kent gelijkend aan die van 
1908. De Belg Etienne Gailly komt 
als eerste het Wembley stadion 
binnen. Daar stort hij dodelijk ver
moeid in elkaar en wordt gepas
seerd door de Argentijn Delfo Ca
brera en de Brit Thomas Richards. 
Gelukkig herpakt Gailly zich, staat 
op en wordt alsnog derde op 42 
sec. Een ander hoogtepunt Is het 
eerste loopnummer de lo.ooom. 
Een nieuwe grootheid in de atle
tieksport dient zich aan. Het is de 
Tsjech Emil Zatopek (Afb. 21,21a 
) die de Marokkaanse Fransman 
Alain Mimoun0Kacha (Afb. 22) 
op grote achterstand zet. Met 11,8 
sec. verpulvert hij het Olympisch 
record van 1932. De wilskrachtige 
terriër met zijn karakteristieke 
stijl van lopen, wordt op de 5.000 
m nipt door de Belg Gaston Reiff 
verslagen. Vier jaar later m Hel
sinki behaalt 'de verschrikkelijke 
wonderloper' liefst drie gouden 
medailles, inclusief de marathon. 
Een ongekende prestatie. Zowel 
op de 5.000 m als de 10.000 
m wordt Mimoun tweede. In 
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Melbourne 1956 haalt Minoum zijn 
gram en revancheert zich door dit 
keer de marathon te winnen en 
Zatopek die slechts zesde wordt, 
voor te blijven. In 1948 is Zatopek 
tot dan het grote idool van de 
Britten. Dat is echter van korte 
duur. De sensatie van deze spelen 
wordt niet de Tsjech maar een 
Nederlandse huismoeder van 30 
jaar. Fanny BlankersKoen (FBK) is 
haar naam (Afb. 23). In 1940 is zij 
getrouwd met haar trainercoach 
en voormalig Nederlands kam
pioen bij het hinkstapspringen 
In 1931 en 1932 jan Blankers. Hij 
was deelnemer in deze discipline 
op de Olympische spelen in 1928. 
Van jongs af aan geeft Fanny 
blijk van haar natuurlijke aanleg 
en atletisch vermogen. Ze blinkt 
uit in turnen en zwemmen. Haar 
eerste medaille wint zij met een 
zwemwedstrijd. Ze droomt van 
zo goed te worden als Willy den 
Ouden en Rie Mastenbroek, de 
toonaangevende zwemsters in 
die tijd, en verzamelt van hen alle 
krantenknipsels. De concurrentie 
in deze tak van sport is moordend 
en als Fanny ook haar grote talent 
in atletiek tentoonspreidt, kiest zij 
voor deze sport. Al snel blijkt haar 
uithoudingsvermogen en in 1935 
breekt zij het Nederlands record 
op het incourante nummer: 800 
m. Dit loopnummer vond men In 
die tijd te lang en vrouw onwaar
dig. Na het debacle op deze Olym
pische afstand in 1928, waar een 
deel van de vrouwen uitgeput aan 
de finish kwam, werd deze afstand 
van het Olympisch programma 
geschrapt om pas In i960 te Rome 
weer opgenomen te worden. 
Fanny concentreert zich daarom 
meer op de sprintnummers en het 
springen. Wat goed is komt snel 
en de 18jarige Fanny Koen wordt 

geselecteerd voor Berlijn 1936. 
Als kampioene bij het hoogsprin
gen en op de 4x 100 m estafette 
mag zij in de Duitse hoofdstad 
Olympische ervaring opdoen. Met 
een vijfde en een zesde (hoog
springen) plaats In beide finales 
doet zij dat geenszins onverdien
stelijk. De afgebeelde Olympische 
ansichtkaart (Afb. ztt) getuigt 
van haar deelname. Wanneer 
uw auteur Fanny BlankersKoen 
jaren geleden bij het slaan van de 
eerste paal van het sportmuseum 
'Olympion' (inmiddels ter ziele) 
m Lelystad ontmoet en de kaart 
laat zien, bevestigt zij mij dat de 
geadresseerde heer Kranenburg 
een kennis van haar vader was die 
haar verzocht hem een kaartje te 
sturen. Als de Tweede Wereldoor
log uitbreekt loopt haar Olympi
sche aspiratie een flinke deuk op. 
In 1941 en 1945 wordt ze moeder. 
Tussendoor verbetert zij in 1943 
wereldrecordsbij het hoog en 
verspringen (1,71 m om 6,25 m). Na 
het behalen van twee Europese ti
tels in Oslo 1946, werkt de allround 
atlete toe aan haar vorm voor de 
Olympische spelen van 1948. In 
Londen kraait de victorie. Op de 
100 m sprint wint FBK (Afb. 25: ze
gel Dominicaanse Republiek 1957 
met haar autogramme/handteke
ning;) op 2 augustus haar eerste 
gouden plak (Afb. 26). Zo overdui
delijk FBK op de loom zegevierde, 
zo nipt is haar zege op de 80 m 
horden twee dagen later (Afb. 27, 
28). De Britse Maureen Gardner 
klokte dezelfde tijd met in haar 
kielzog een andere geduchte con
currente de Australische Shirley 
Strickland (Afb. 29) Opnieuw twee 
dagen later wordt de finale van 
de 20om gelopen. Op een met 
plassen doordrenkte baan snelt 
Fanny BlankersKoen overtuigend 
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naar de overwinning (Afb 30,31) 
De vierde gouden medaille wordt 
op 7 augustus een feit De triomf 
op de 4X ioom IS een speciale Het 
kwartet vrouwen bestaat uit vier 
getrouwde dames Xenia Stad-De 
long, Nettie Witziers-Timmer 
Gerda van der Kade-Koudijs en 
Fanny Blankers-Koen (Afb 3i)FBK 
had mogelijk ook zes keer goud in 
de wacht kunnen slepen Haar in 
1943 gevestigde wereldrecords bij 
het hoog- en verspringen werden 
met overtroffen Deelname aan 
deze onderdelen was een te zware 
belasting voor haar De Olympi
sche spelen van Londen 1948 is 
een geslaagde Olympiade voor 
Nederland Met 5 gouden, 2 zilve
ren en 9 bronzen medailles keren 
de onzen huiswaarts 
De Britse posterijen geven vier 
zegels uit met de beeltenis van 
Koning George VI (Afb 32) Met 
een opdruk m zwart verschenen 
gelijke series van de Britse protec
toraten Bahrein Kuwait Muscat 
& Dubai Marokko en Tanger In 
Londen wordt een Olympisch ma-
chmestempel gebruikt Olympic 
Games Wembley GT Brit" met 
rechts de Olympische ringen in 
zeven golvende lijnen (Afb 33) 
Een noviteit is de uitgifte van een 
Olympisch luchtpostblad (Afb 34) 
Er werd tevens een rood fran
keermachinestempel in Wembley 
gebruikt met links een ovaal met 
Olympische ringen Een uiterst 
zeldzaam stempeN (Afb 35) Naast 
de Engelse emissies gaven slechts 
vier andere landen Olympische 
postzegels uit met betrekking tot 
de spelen van 1948 Oostenrijk (1), 
Monaco (9) Zuid-Korea(2)enPeru 
(4, eveneens m blokvorm) 
De geschiedenis van Fanny 
Blankers-Koen kent geen goed 
Olympisch vervolg Tijdens haar 

derde optreden aan een Olym
piade wordt FBK geveld door een 
virus Ze heeft koorts en moet 
verstek laten gaan op de halve 
finale 100 m Enkele dagen later is 
ze zodanig verzwakt om de finale 
80 m horden tot een goed eind te 
brengen Ze had al aangegeven 
met meer op de 200m en 4X loom 
uit te komen Een triest afscheid 
Fanny s erelijst is ongeëvenaard 
ZIJ behaalt in haar loopbaan liefst 
58X Nederlandse titels, waaronder 
twee titels bij het kogelstoten 
Vijf maal Europees kampioen 
Wereldkampioenschappen kende 
men in die tijd niet En vier Olym
pisch titels (Afb 36) Ini999werd 
Fanny Blankers Koen gekozen 
tot mondiaal beste atlete van de 
twintigste eeuw Standbeelden 
van haar staan m Rotterdam en 
voor het naar haar vernoemde 
'FBK-Stadion m Hengelo waar 
ieder jaar de FBK-Games' worden 
gehouden Een sporthal m Hoofd
dorp een sportpark m Almere en 
een straat in Arnhem sieren haar 
naam Zelfs een brandweerka
zerne in Amsterdam kreeg haar 
naam Naast haar vele eigen 
onderscheidingen bestaat ook de 
'Fanny Blankers-Koen trofee' die 
na haar overlijden (25 1 2004), m 
2005 werd uitgereikt aan judoka 
Anton Geesink, kunstrijdster 
Sjoukje Dijkstra roeier Nico Rieks, 
schaatser Ard Schenk en voetbal
ler JohanCruijff In i960,1964 
en 1968 fungeerde FBK als chef 
d'equipe van de Nederlandse 
Olympische ploeg 
In 1956 werd m Nederland na 1928 
een tweede Olympische postze
gelemissie uitgegeven, eveneens 
met toeslag om m de kosten van 
atleten naar het verre Australië 
bij te dragen Om onbegrijpelijke 
redenen boycotte de Nederlandse 

Staat de Olympische Spelen van 
1956 m verband met de Russische 
interventie m Hongarije De Rus
sen en Hongaren gingen wel' Niet 
het Nederlands Olympisch Comité, 
maar de slachtoffers m Hongarije 
ontvingen nu 100 000 gulden uit 
de fondswerving De emissie be
staat uit vijf zegels Vier daarvan 
met gestileerde sportafbeeldin-
gen De voorstelling van de 5C+3 
goudgele zegel verbeeld Fanny 
Blankers-Koen geïnspireerd 
door het bronzen standbeeld van 
FBK in Rotterdam, gemaakt door 
Han Rehm (Afb 37) Een tweede 
postzegelode die FBK ten beurt 
valt, IS een portretsilhouet zegel 
met toeslag uit 20io(Afb 38) 
Stadspost Apeldoorn wijdde in 
1972 een Olympisch zegel aan haar 
als hordeloopster met een tekst 
van'3x goud'(Afb 39) Dat is toch 
een te weinigi Een andere fout 

Selectie stempels en smartstamps' 
van Dorando 

treffen wij aan op het zegel van 
Palau Daarop staat The Flying 
Dutchwoman' De juiste benaming 
IS 'The Flying Housewife (Afb 40 
zegel Palau) 

Bronnen: 
The 1908 Olympic Games the Great 

Stadium and the Marathon Bob 
Wilcock(20o8) 

De Olympische Spelen van 1896 tot 
heden Volker Kluge (1984) 

Fanny de geschiedenis van 4 
gouden medailles Jan Blankers en 
Aad van Leeuwen \ ^^ 

Olympisch Oranje Ton Bijkerk' 
(2008) 

Olympische Spelen 1948 Wout 
Middelbeek 
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AUTOA/VAAT STROKEN 
Samenstelling 
DR Pieter Houdewmd 
E mail p houdewmd@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 filateiistlsche activiteiten. In Groot 
Brittannie en Ierland kiest men nadrukkelijk voor 
automaatstroken als opvolgers van permanente 
postzegels met fraaie afbeeldingen van vogels en 
andere dieren. Hierbij automaatstroken deel 2. 

Groenland 
Op 2 mei 201) verscheen de 
tweede permanente serie 
met dieren uit de Arctische 
wereld ijsbeer, ossen wal
rus en witstaart adelaar uit 
aCon loketprinters en aCon 
kiosk automaat (afb 40) 

Groot Brittan ie 
BIJ de introductie van de 
eerste vogelserie op 17 
september 2010 was in 
het postkantoor City of 
London een automaat met 
omgeprogrammeerd en 
gaf automaatstroken met 

het oude (grotere) letter
type (afb 41) 
Op 24 januari 2011 ver
scheen de tweede serie 
met afbeeldingen van 6 
tumvogels merelekster
staartmeesvmkTurkse 
tortelduif en groenimg m 5 
opdrukken ist Class up to 
loog, ist Large up to loog 
Europe up to 20g World 
up to log en World up to 
2og (afb 42) 
Een WincorNixdorf auto
maat gaf een afwijkende 
bedrukking bij World up 
to log  2e regel in groot 
lettertype 
Op 19 mei 2011 verscheen 
de derde serie met afbeel
ding van 6 watervogels 
eendzwaanijsvogel

Wor idw id rCT i j 
up to 20g 

! 0205 3 

Europe 
up to 20g 

ganswaterhoentje en 
fuut (afb 43) 
Op 16 september 2011 ver
scheen de vierde en laatste 
serie met afbeelding van 6 
zeevogels 
Jan van Gentzeekoet
pleviersternaalscholver 
en scholekster (afb 44) 
Tijdens de Stampex
tentoonstellmg m Londen 
van 14 17 september 2011 
waren vier Hytechselv ser
vice automaten opgesteld 
De automaten 91 en 92 wa

ls t Class fj^4 
up to lOOg t^tSÊÊ' 

1st Class ■ T T i n 
UptolOOg W^ ' ^ 

1st Class 
up to lOOg 

OIÏÜ 0 3 48U03 O 

le t Class 
up to lOOg 

o so Q 1 4S003 09 

1st Class | l | |gj^ffr^ 
up to loog ><<« v B | É ^ x 
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ren beschikbaar voor het 
publiek en de automaten 
93 en 94 werden bediend 
door Post&Go postbeamb
ten 
De automaten waren voor
zien van Zeevogelpapier 
en de bedrukking week 
af van de Wincor Nixdorf 
automaten en er was een 
zesde waarde verkrijg 
baar World up to 40g 
(afb 45) 
Tijdens de tentoonstelling 
was ook een speciale AS
uitgifte op het oude papier 
uit de Hytech automaten 
verkrijgbaar met opdruk 
ARNOLD MACHIN 19111999 
 de bekende ontwerper 
(afb 46) 

Ierland 
Op 8 september 2010 
verschenen de perma
nente automaatstroken 
serie met 8 verschillende 
dieren en maritiem leven 
adelaareekhoorngroene 
tijger keverdolfijn

0 3 S B30 30 ï j 
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inktvisheremiet kreeft en 
zout water naaktslak. Op 
de eerste dag waren alleen 
op het pilot postkantoor 
in Blackrock deze nieuwe 
automaatstroken verkrijg
baar uit de automaten 
70701 en 70704 in de 
waarden € 0,550,820,95 
en 1,50. De Ierse post is 
van plan alle loketten van 
printers te voorzien, waar
bij deze automaatstroken 
als permanente postzegels 
gebruikt kunnen worden. 
De Ierse post noemt deze 
zegels "SOAR" = Stamps 
on a Roll. Aan het loket 
worden geen "traditionele 
zegels" meer verkocht; er 
zijn 2000 loketprinters 
geplaatst voor automaat
stroken. 
De filatelistische dienst 
levert alleen de 
€ 0,55waarde met "auto
maatnummer" 02501 en 
transactienummer 00001. 
(afb.47) 
Op 4 november 2010 

fworldwlde 
I uptoWg 

OOaOil 91.00041373 

Worldwide 
upto40| 

00301191.00041: eo ih 
Worldwide <«| 
up to 40g ^ 

ï 003011 914)0041ÏS1 

■^.^ 

Worldwide 
up to 40g 

003011914)00413« 
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verschenen twee Kerst
automaatstroken (afb. 48) 
Op 21 juli 2011 verscheen 
de tweede permanente 
serie met 8 diverse dieren: 
(afb. 49) 
Op 10 november 2011 
verschenen twee Kerst 
2011zegels. 

Israël 
In de serie Vogels zijn de 
volgende afbeeldingen 
verschenen: 12 juni 2010 
Kapmeeuw en op 25 au
gustus 2010 Ijsvogel (afb. 
50a) 
Op 21 november 2010 
verscheen de jaarlijkse 
Kerstzegel in de waar
den: 1,703,504,206,10 
met afbeelding van een 
Kerstcadeau met strik met 
automaatnummers 001 = 
filatelistische dienst, 010 = 
automaat in Jerusalem, 015 
= automaat in Nazareth en 
062 uit tentoonstellings
automaat op Jerusa
lem2oio(afb. 50b) 

1st Class 
uptolOOg 
Arnold MacMn 
19111999 

0030119300010101 

1st Large 
up to lOOg 
Amolil MacNn 
lSU1999 

003011 934)00101 03 

Europe 
up to 20g 
Arnold MacNn 
19111999 

003011 934)001014)3 

Worldwide 
up to l o g 
Arnold Machin 
19111999 

00301193 00010104 

Worldwide 
up to 20g 
Arnold MacMn 
1911199« 

003011934)001010! 

Worldwide 
up to 40g 
Amold Midiln 
19111999 

003011 93 0001014]« 
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Op 21 november 2010 ver
scheen in het kader van de 
postzegeltentoonstelling 
"Jerusalem2010" een spe
ciale automaatstrook met 
afbeelding van het parle
mentsgebouw "Knesset" 
met de automaatnummers 
001 = fi latei ist ische dienst 
en 061 = tentoonstellings
automaat, (afb. 51) 
In de permanente serie 
bedreigde hoefdieren 
verscheen op 02012011 
afbeelding diverse herten, 
07022011 Hert, 12042011 
Damhert, 27062011 Oryx 
antilope en 13092011 
Gazelle (afb. 52) 
Op een conferentie in Haifa 
ter gelegenheid van 10ja
rig bestaan van interne
tencyclopedie Wikipedia 
verscheen op 2 augustus 
2011 een Wikimaniaauto
maatstrook. (afb. 53) 

Man 
Sinds augustus 2010 
worden twee Logotype au
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tomaten (Kiosksysteem) 
bij het postkantoor van de 
hoofdstad Douglas uitge
probeerd. De automaat
stroken zien er eenvoudig 
uit en hebben automaat 
nr. 44022011 en 4402
2012. De serie bestond uit 
de waarden 
10,350,360,600,67 en 
na de tariefsverhoging van 
1 april 2011 uit i 0,370,39
0,680,76. 
De eerste maanden was 
detekstopdepilot
automaatstrook "Regent 
St. Kiosk1 en 2" later werd 
dit veranderd m RSBO 
(= Regent Street Branch 
Office) (afb. 54). Later wer
den deze automaten ook 
geplaatst bij Crosby Kiosk, 
Wessex Kiosk en Shoprite 
Kiosk. 

Noorwegen 
De aCon automaten met de 
fraaie vlinderautomaat
stroken zijn buiten bedrijf 
gesteld; nu is er nog één 
NewVision Epost 2000 
automaat met ijsbeer
motief in werking op het 
postkantoor van Oslo met 
waardebedrukking in 
zwart. (afb. 55) 

Oostenrijk 
In de serie "Margrieten en 
Waterlelies" verscheen de 

'"i***? jfr^tisfii»" 

Postage £0.60 
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volgende speciale uitgifte: 
op 27 augustus 2010 ÖVE
BRIA 2010 in Gmunden. 
Vanaf november 2010 
werden weer wintermo
tief: sneeuwlandschap en 
sneeuwpop gebruikt. 
Op 19112010 in Christ
kindlio, Philatelie.Shop 
en Sonderpostamt en op 
03122010 NUMIPHIL 2010. 
(afb. 56) 
In 2011 verschenen nieuwe 
automaatstroken ter ver
vanging van het winter
motief: blauwe gentiaan 
en zonnebloem bij de 
volgende gelegenheden: 
(afb. 57) 
07012011 PHILATELIE.SHOP 
07012011 SONDER
POSTAMT 
13052011 ÖVEBRIA 2011 
26082011 GMUNDEN 2011 
1009201190. Jahre VÖPH 
21102011 PINKABRIA2011 
16112011 Alpen  Adria 11 
In November 2011 werd 
wederom wintermotief: 
winterlandschap en 
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AUTOAAAAT STROKEN 

Kerstgeschenken gebruikt: 
op 25-11-2011 in ChristkindI 
11, Philatelie.Shop en Son
derpostamt en op 2-12-2011 
NUMIPHIL20ii(afb.58). 

Portugal 
Hier zijn nog steeds de 
Amiel-Crouzet-NewVision 
en SMD automaten in 
gebruik. 
Op 9 oktober 2010 
verschenen speciale 
automaatstroken "Compro 
o que é nosso" (Koop Por
tugese Produkten) in de 
waarden € 0,32-0,53-0,57-
0,68-0,80. (afb. 59) 
Op 14 april 2011 verschenen 
automaatstroken ter gele

genheid van het Europese 
Jaar van de Vrijwilliger en 
op 11 oktober 2011 t.g.v. 112 
= Europees Alarmnummer. 

Taiwan 
Van 30 juli - 8 augustus 
20to werd In Taipei de 
jaarlijkse postzegelten
toonstelling Stampex 
gehouden, waarbij op 
Tungbloesem papier uit de 
automaten nr. 107-108-
109 automaatstroken met 
zwarte, blauwe en groene 
bedrukking werden 
verstrekt. 

Op 5 november 2010 
verschenen nieuwe 

automaatstroken met 
afbeeldingen van reu-
zenpanda's: mannetjes
panda "Tuan-Tuan" met 
boomstam en vrouwtjes
panda "Yuan-Yuan" van 
de dierentuin in Taipei, om 
en om op de rol. Van 5-10 
november 2010 stonden in 
het postmuseum in Taipei 
zes Innovision-automaten 
met automaatnummer 
077-100-101-102-103-108 
opgesteld. Er werden drie 
verschillende kleurlinten 
gebruikt: violet-rood-
zwart. 
De belangstelling in Tai
wan voor automaatstroken 
is zeer groot: dagelijks 

stonden ca. 100 verzame
laars in de rij, die dan 5 
minuten aan de automaat 
stroken mochten trekken. 
Na de tentoonstelling 
werd dit Panda-papier 
ook op kleinere regionale 
jilatelistische activiteiten 
gebruikt in de periode 
november/december 2011, 
ook met groen lint. (afb. 
60) 

Op 18 maart 2011 versche
nen automaatstroken met 
afbeelding van Pioenro
zen aan de hand van een 
schilderij uit de 17e eeuw; 
er werden vier kleurlinten 
gebruikt: zwart-violet 

(automaat i04)-rood 
(automaat 084-087-116) 
en groen (automaat 099). 
(afb. 61) 

Van 7-12 oktober 2011 
waren op de Rocupex-
postzegeltentoonstelling 
in Taipei ter gelegenheid 
van 100 jaar stichting 
Republiek China - Taiwan 
zes Innovision-automaten 
geplaatst met automaat-
nummer 077-100-101-
102-103-108. Er werden 
drie verschillende linten 
gebruikt; zwart, groen en 
roze. 

NUMIPHIL 2010 ; 

: CHRISTKINDI 11 ï 

: PliLATELIE.SHOPu 



Catalogus 
^Nederlandse 

persoonlijke postzegels 
Hl 

€ 27,90 

# 0 
met uniek 

postzegelvel 
»gratis @ 

Ook verkrijgbaar: Speciale Catalogus 2012 boek of dvd 
• eenmalig hoofdstuk lange balkstempels met Arabische maandcijfers 
• uitgebreide herziening 2' emissie Nederland 
• eerstedagenveloppen Nederland, nu met afwijkingen 
• automaatboekjes Nederland, nu met variaties ^̂  
• extra Blauwdruk nr 9 ^'*5VHt'' 
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DE BORDEAljx-UITGiFTE 
VANIFRANKRIJK 

POL WIJNANTS AIJP - AÈP, BEGIJNENDIJK, BELGIË 

Voorgeschiedenis 

Op 19 juli 1870 verklaarde Frankrijk de oorlog 
aan Duitsland, maar op het slagveld moesten de 

Fransen de ene nederlaag na de andere incasseren. 
Na de afzetting van keizer Napoleon III op 4 

september werd de republiek uitgeroepen en een 
voorlopige regering gevormd. De vervanging van 

de postzegels met de beeltenis van de afgedankte 
keizer liep niet van een leien dakje. Op 8 september 

1870 werd monsieur Hulot, de vaste leverancier 

van La Poste, gecontacteerd om op 11/10/1870 te 
voorzien in een levering van clichés voor nieuwe 
postzegels die De Munt in Parijs zou drukken. Er 
werden zegels van 10,20 en 40 centiem gedrukt 

met intact gebleven platen van de eerste emissie 
type Cérès van 1849/50. Ze zijn onmiddellijk 

herkenbaar aan de kamtanding 14 x 13. Maar vanaf 
19 september was Parijs helemaal omsingeld door 

de vijandelijke troepen. De postadministratie 
moest zich reorganiseren om ook de andere delen 

van Frankrijk te voorzien van postzegels. Directeur-
generaal Sténackers had Parijs per 'ballon monté' 

verlaten, om zich bij de regering te voegen die 
op dat ogenblik in ballingschap in Tours was. 

Vandaar zette het hele gezelschap zijn tocht verder 
naar Bordeaux, waar ze een ontmoeting hadden 
met de heer Delebesque, directeur van De Munt 

in Straatsburg. Deze laatste kreeg een exemplaar 

overhandigd van de nieuwe zegel die net in 
Parijs in omloop was en werd aangemaakt met de 

galvanische platen van de uitgifte 1849. 

De fabricage 
De eerste proefdruk van de 
Bordeaux-serie was een ze
gel van 20c, genaamd type i, 
en verscheen op 13 november 
1870 Ze v^erd aangemaakt door 
de lithografische kunstenaar 
Dambourgez De resultaten 
waren echter bedroevend en 
men verzocht L Yon, een graveur 
en lithografisch kunstenaar, een 
nieuwe zegel te ontwerpen Dit 
nieuwe ontwerp was veel beter 
dan dat van Dambourgez en 
men besliste om een serie zegels 
tussen 1 en 80 centimes aan te 
maken Gezien de beschikbare 
technische middelen hadden de 
bevoegde instanties geen andere 
keuze dan voor de vervaardi

ging van de negen verschillende 
waarden (1,2,4,5,10,20,30,40 
en 80 centimes) gebruik te maken 
van een primitieve druktechniek 
steendruk Voor de omranding 
van de waarden tot 4 centimes 
werd teruggegrepen naar de 
uitgifte "Keizer met lauwerkrans" 
van 1862/70, voor die van de 
overige uitgifte van 1849/50 Ook 
waren alle zegels ongetand Een 
gemakkelijk onderscheid tussen 
Cereszegels van 1848/50 en die 
van de Bordeaux-uitgifte zijn 
de twee korenaren op het hoofd 
van de godin in het eerste geval 
raken de uiteinden ervan bijna de 
parels van de omlijsting, m het 
tweede geval blijven ze er meer 
van verwijderd Ook bij de scha-

'yf. 
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1 centime 
2 centime 
4 centimes 
5 centimes 
10 centimes 
20 centimes type i 
20 centimes type 2 
20 centimes type 3 
30 centimes 
40 centimes 
80 centimes 
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duwlijnen onder het oog en in de 
nek kunnen duidelijke verschillen 
worden vastgesteld. 
De aanmaak van de drukplaten 
gebeurde door het dupliceren van 
het originele drukblok, dat ook 
wel de vakterm "report" wordt 
aangeduid. Het ging als volgt: 
Men maakte 15 proeven. Daarna 
werden ze gemonteerd op een 
stevig karton en overgebracht 
op een druksteen en kreeg men 
een blok van 15, in 3 rijen van 5 
exemplaren, het zogenaamde 
"blocreport". Daarna ging men 
dit bloc 20 maal kopiëren om een 
grote druksteen, zodat je vellen 
van 300 zegels kreeg (20 x 15). 
Het intensieve gebruik van 
de drukstenen van sommige 

veelgebruikte waarden, leidde 
tot slijtage en het aanmaken van 
nieuwe "blocreports", waar
door bepaalde karakteristieke 
eigenschappen ontstonden, zoals 
retouches van de omkadering 
en wijzigingen in de origi
nele tekening. Het zijn net deze 
eigenschappen die toelaten om 
aan plaatreconstructie te doen. 
Belangrijk is te weten, dat de 20 
centimes type lil (afb. 1) geen ei
gen originele moedermatrijs had. 
Deze zegels werd gedrukt met 
de druksteen van de 30 centimes 
(omkadering) en de 20 centimes 
type II (binnenstuk). 

Het aantal reports voor de ver
schillende waarden ziin: 

De fabricage van de zegels van de 
Bordeauxuitgifte nam ene einde 
ongeveer een maand na het einde 
van het beleg van Parijs. 
Hier volgt een beschrijving met 
diverse karakteristieke eigen
schappen in type en report opdat 
men het onder scheidt zou kun
nen maken tussen de zegels. 

1 centime Olijf 
(13 kleurvarianten) 
Report 1 (5/12/1870): De lijnen 
onder het oog worden gevormd 
door punten (za). 
Report 2 (7/12/1870); De lijnen 
onder het oog worden gevormd 
door stippel lijntjes en een witte 
contour achter het hoofd (zb). 
Report 3 (?/i2/i87o): De lijnen 
onder het oog worden gevormd 
door volle lijnen geen witte con
tour achter het hoofd (ze). 
In Report 1 en 3 onderscheiden 
wij nog 2 types. Het type 1 heeft 
een zogenaamde "fijne druk" en 

geen witte lijn achter het hoofd. 
Het type 2 Is de zogenaamde 
"versleten druk" en heeft een 
witte omtrekslijn (contour) achter 
het hoofd. 

z centimes bruinrood 
(14 kleurvarianten) 
Report 1 (14/12/1870): 2 parels 
recht over neus zijn gescheiden 
(3a, b). 
Report 2 (18/12/1870): 2 parels 
recht over neus zijn verbonden 
(3c,d). 
4 centimes grijs 
(8 kleurvarianten) 
Report 1 (13/12/1870): achtergrond 
bestaande uit fijne punten (4a, b). 
Report 2: (7/12/1870): achtergrond 
bestaande uit gegolfde lijnen 
(4c,d). 

5 centimes geelgroen 
(19 kleurvarianten) 
Report 1 (7/12/1870): fijne druk, 
geen witte omtrekslijn achter het 
hoofd (5a, b). 
Report 2 (22/12/1870): een "ver
sleten" druk en een licht witte om
trekslijn achter het hoofd (5c, d). 
Bij report 2 zijn er nog 4 types. 
Type 1 heeft ene zeer fijne druk 
en de lijnen onder het hoofd zijn 
stippellijnen. Bij type 2 zijn som
mige van deze punten uit de stip
pellijnen met elkaar verbonden 
tot langere streeplijnen. De witte 
achtergrondlijn aan het hoofd is 
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slechts heel licht zichtbaar. Type 
3 heeft ene licht omtreklijn achter 
het hoofd en de lijnen onder het 
oog zijn dunner en lijken terug 
meer op een stippellijn. Bij type 
4 IS de binnenste kaderlijn dikker 
en de witte omtreklijn achter het 
hoofd IS onregelmatig van vorm 
(5C). 

10 centimes bister 
(i2 Icleurvarianten) 
Report 1 (13/12/1870): de binnenste 
kader links boven is voorzien van 
fijne gegolfde verticale lijnen 
(6a, b). 
Report 2 (02/02/1871): de binnen
ste kader links boven is voorzien 
van dikke gegolfde verticale 
lijnen (6c, d, e, ƒ). 

20 centimes blauw 
(21 Icleurvarianten) 
De 20 centimes zegel kent 3 
verschillende hoofdtypes. Type 1 
(7a, b) onderscheidt zich, doordat 
de afstand van het medaillonge-
deelte tot de bovenste kaderlijn 
vrij groot is. Bij het type 2 en 3 
raakt het medaillongedeelte de 
bovenste kaderlijn. Het verschil 
tussen hoofdtype 2 en 3 zit in de 
lettergrootte van de tekst boven
aan. De lettergrootte van type 2 
en 1 zijn het identiek en van het 
kleine type. De lettergrootte van 
type 3 is merkelijk groter. 

20 centimes blauw Type 1 
Report 1 (13/11/1870): open drie
hoekje rechts boven in de kader 
(7C). 
Report 2 (18/11/1870): gekleurd of 
vol driehoekje rechts boven in de 
kader (7d). 
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20 centimes blauw Type 2 
Report 1 (19/11/1870): 4 schaduw-
lijntjes om diverse druiven en een 
normaal druivenblad (8a). 
Report 2 (06/12/1870): 6 schaduw-
lijntjes om diverse druiven en een 
druivenblad gesplitst door een 
diagonale kleurlijn (8b). 
Report 3 (13/12/1870): 6 schaduw-
lijntjes om diverse druiven en een 
druivenblad gesplitst door een 
diagonale kleurlijn en een witte 
omtreklijn achteraan het hoofd 

20 centimes Type 3 
Report 1 (13/12/1870): de binnenste 
kader links boven is voorzien van 
fijne gegolfde verticale lijnen en 
een witte omtreklijn achteraan 
het hoofd (9a). 
Report 2 (14/01/1871): de binnenste 
kader links boven is voorzien van 
dikke gegolfde verticale lijnen en 
geen witte omtreklijn achteraan 
het hoofd (9b, c). 

30 centimes bruin (30/12/1870) 
(5 kleurvarianten) (10,11). 

40 centimes oranje (09/12/1870) 
(13 kleurvarianten) (12,13). 

80 centimes roze (to/12/1870) 
(6 kleurvarianten) (14,15). 

De Bordeaux-uitgiften zijn bij 
uitstek geschikt voor specialisa
tie. Vooral de 20 centimes zegel 
is op zich al een studieobject. 
Hetzelfde geldt voor zeldzame 
afstempelingen, zoals het num-
merstempel 5118 van het Franse 
postkantoor in de Japanse stad 
Yokohama. Gehalveerde zegels 
van 2,10,20,40 en 80 centimes 
en gevierendeelde zegels van 20 
en 80 centimes zijn het gevolg 
van de oorlogsomstandigheden 
en wisselen op gehele brief van 
eigenaar voor pittige bedragen. 
Er is eveneens veel belangstelling 
voor poststukken met gemengde 
frankeringen, o.a. met Napoleon 
lll-zegels. Alle waarden zijn met 
niet in de drukkerij aangebrachte 
tandingen of doorsteken bekend. 
Zowel particulieren als post-

12 

kantoren blijken daartoe het 
initiatief te hebben genomen. 
Losse ongestempelde exemplaren 
zijn niet erg in trek. Van de zegels 
van 20 centimes zijn drie niet 
erg geslaagde vervalsingen ten 
nadele van de post geregistreerd. 
Van een ervan is met zekerheid 
te weten, dat Marseille de plaats 
van herkomst is, van een andere 
La Seyne. 
De Bordeaux-uitgifte was een 
noodmaatregel. Met de drukver-
richtingen werd in november 
1870 begonnen. Nog voor het 
vredesverdrag tussen Frankrijk en 
Duitsland op 10 mei 1871 in Ver
sailles werd ondertekend, werd 
de postzegelproductie opnieuw 
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geconcentreerd in Parijs. De in 
Bordeaux aangemaakte zegels 
zijn ook vandaag nog geldig voor 
frankering, maar geen enkele ver
zamelaar zal het natuurlijk in zijn 
hoofd halen om van die mogelijk
heid gebruik te maken. Met een 
uitzondering (20 centimes, type 
3, gestempeld) zijn de zegels van 
de hier besproken uitgifte niet 
bepaald goedkoop. De grootste 
verscheidenheid is echter zo groot 
dat men er een heel verzamelle-
ven mee bezig kan zijn. 



FILATELISTISCHE 

.St 
"5Jc 

412 

Opgaven voor deze rubriek 
in het septembernummer 
2012 (verscliijnt 6 sep
tember) moeten uiterlijlc 
op 1 juli 2012 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactieodefilatelie.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 AAANIFESTATIES 

2012 

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

12 juli & 23 augustus: 
Schagen. Openluchtverza-
melmarkt Centrum, 10-17. 
Tel: 0225-722920. Reserveren 
verplicht 

24-25 augustus: 
Bameveld. Hollandfila, Velu-
wehal, Nieuwe Markt 6,10-17. 
wwv^ejndejaarsbeurs.nl 

14-15 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)./PHW 20/2 
Internationale Philatelitische 
Literatur-Ausstellung. Rad
haus der Stadt Mainz. 

3-4 november: 
Helmond.Pro-PA/V20/2, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 11-17; 
zo 10-16. Tel: 040-2427073 
n.broekq(5)chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 juni: 
Gouda. Panoramazaal/Bern-
hardflatzaal Zorgcentrum, 
Korte Akkeren 400. Tel: 0182-
374230/06-11837028. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De leugd 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. 
secretaris@hertogpost.nl 

10 juni: 
Boxtel. Den Tijberzaal 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Tel: 0411-688620. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerwegi82b, 
1030-12. 
Tel: 077-3517700/3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
ro-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. 
schilder(a)tiscali.nl 

18 juni: 
Deventer. Wijk- en zalencen
trum Van Vlotenlaan, j . van 
Vlotenlaan 85,19-22. 
Tel: 0570-644136. 

19 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten

maker de Bruineweg 272, 
14-1430. Tel: 024-3974654. 
w.|.m.goossens(5)chello.nl 

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

23 juni: 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 

24 juni: 
Diemen. 'De Schakel', Bicker-
straat 46a, 10-16. 
Tel: 020-6942002. 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,930-12. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
Reuver. Zalencentrum 'De 
Schakel'. Tel: 077-4743032. 

25 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
19-1930. Tel: 024-3974654. 
w.j.m.goossens(5)chello.nl 

30 juni: 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, 
Tlmastraat9,io-i6. 
Tel: 06-20111834. 
ar)anvanbaaren(3)planet.nl 

Zonstraat33, vai9. 
Tel: 045-5415088. 
16 augustus: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 

25 augustus: 
Oldenzaal. Café de Boom, 
Bentheimerstraat 43,10-15. 
Tel: 0541-518026. 

26 augustus: 
Echt. Café 'De Weegbrug', 
Stams Loperweg 10,930-12. 
hotterbeekxcahetnet.nl 

1 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. 
Tel: 0229-582544. 
Lisse. 't Poelhuys, Verdistraat 
4,10-1530. Tel: 06-21485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6, to-15. 
Tel: 0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,1315-16. 
Tel: 0341-256163. 
bii00074@planet.nj 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

2 september: 
Obdam. Ver Gebouw De Brink 
naast RK kerk. Dorpsstraat 
153-155.9-12- Tel: 0226-452047. 

8 september: 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630. 
Tel: 06-11837028/53209710. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De leugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 

De laatste Filanumisbeurs in Houten werd door 2000 bezoekers bezocht 

Roermond. Wi)khuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel:0475-32ii79-

1 juli: 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
schilder@tiscali.nl 

7 juli: 
Putten (Gid). 't Voorhuys, 
naast Andreaskerk, Voorthui-
zerstraat 14,10-16. 
Tel: 033-2459923. 

8 juli: 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
1030-12. 
Tel: 077-3517700/3820064. 

15 juli: 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,9-12. 
Tel: 0413-264291. 
schilderOtiscali.nl 

19 juli: 
Kerkrade. Café Rolduc, 

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. 
deLoupeOhccnet.nl 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13. 
Tel: 073-5230479. 
secrelarjs@heitogpost.nl 
Zeist. Chr. College Zeist, Graaf 
Adolflaan 4,10-1530. 
Tel: 030-6300776 
www.primazegel.nl 

9 september: 
Anna Pulowna. 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(5)home.nl 
Venlo. Zalencomplex 

LimianZ, Kaldenkerkerweg 
182b, 1030-12. 
Tel: 077-3517700/3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-15. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

13 september: 
Kloetinge. Schimmelpen-
nmckstraat 14,19-22. 
Tel: 0113-228562. 
ecm(a)zeelandnet.nl 

15 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/340257. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Boskoop. 'In de Stek', Putte-
laan 148,13-17. 
Schoonhoven. St. Ver. huis 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
13-16. Tel: 0172-216239. 
).p.zirkzeei@kpnplanet.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 

16 september: 
Alkmaar (Oudorp). Wijkcen
trum 'De Oever', Amstelstraat 
1,10-1530. 
Tel: 072-5896190. 
pnvh@kpnplanet.nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Dimenstraat 
ia, 930-1230. Tel: 0413-367786. 
verzamelbeursveghel@ 
onsbrabant.nl 
www.verzamelbeursveghel.nl 

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

22 september: 
Alphen a/d Rijn. Maranatha-
kerk. Raadhuisstraat 82,10-16. 
Tel: 0182-395103. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 2ou) 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 

23 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 9-12. Tel: 0227-542286. 
Huissen. Cult. Centr. 
'DeBrink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 

29 september: 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel: 077-4743032 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
jan.maessen@home.nl 

30 september: 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 
www.fv-wbd.nl 

VEILINGEN 

29 september, 4-5-6 okto
ber: Amstelveen. Corinphila 
veilingen, tel: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 
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Zwolle. Veilinghuis'De Voor
straat', Voorstraat 23 
Tel 0384211045 
veilinghuistSdevoorstraat nl 
www devoorstraatwmkel nl 
3 juli. Kijkdag 8302130 
3 juli. Beursavond 1821 30 
4 juli. kij kdag 8 3018 50 
4 juli. 19U aanvang veiling 
5 juli. 8 3015 kijkdag 
naveilmg, telefonische 
naveilingtotgjulnsu 

ecosta internetveilingen: 
Veiling 229 V 4 i8 jun 12U 
Veiling 230 V 18/62/7 i2u 
Weesp. de Nederlandsche 
Postzegelveilmg 
De Nederlandsche Postze

gel en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14 
1382 LX Weesp Holland 
TEL »31(0)294433020 
FAX *3i(o)294 433055 
www npv nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
25i8AD'sGravenhage 
Tel 0703307500 
Infolijn 0703307575 
wwwmuscom nl 
Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur Gesloten op maandag. 

2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari Museumkaart 
gratis Voor kortingen zie 
wwwmuscom nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen 
Onderzoekersdag (donder
dag) 21 juni Als u materiaal 

wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erke
lens (tel 0703307567), email 
merkelens(5)muscom Vanaf 1 
januari moet de onderzoeker 
 zoals elke museumbezoeker 
normaal toegang betalen 

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

Samenstelimg 
J E C M Dekker, Postbus 157, 2640 AD Pijnacker 
Email vliegdek@gmail com 
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KLM 
KLM vloog op 31 oktober vorig 
jaar voor het eerst retour 
HavanaAmsterdam Hierbij 
een afdruk van ieder (1,2) 
De uitgestelde eerste vlucht 
van de KLM naar Luanda 
heeft plaatsgevonden op 27 
maart (3) 
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KLM 

Pnmero Vuelo MD11 
La Hobana  Amsterdam 

■ H l 

KL 581/1X582 
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QANTAS 
Op 29 februari was er een 
bijzondere jubileumvlucht 
van Qantas van Frankfurt via 
Sydney naar Perth Bojaar 
geleden vloog men dit traject 
meteenJunkersW33 (5) 
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BINNENLANDSE 
BLADEN 

Geen recensie?! 
Tijdens de Brievenbeurs 
in Gouda stelde iemand 
mij de vraag waarom het 
verenigingsblad niet wat 
vaker in deze rubriek ter 
sprake kwam. Ik heb hem 
toen uitgelegd, dat ik werk 
met het systeem van mijn 
voorganger Daan Koele
wijn, ledere vereniging die 
haar blad inzendt, wordt 
opgenomen in een spread
sheet, waaruit keurig valt 
af te lezen wie wanneer 
besproken is en hoeveel 
woorden daaraan gewijd 
waren. Soms wijk ik af 
van die eerlijke verdeling 
van beschikbare ruimte, 
bijvoorbeeld als er een bij
zonder jubileum gevierd 
is. En heel soms bespreek 
ik zelfs het blad van mijn 
eigen vereniging. Overi
gens mag er wat mij be
treft wel wat nieuw bloed 
in het aanbod komen. Een 
blik op de tijdschriftenkast 
in het Bondsbureau leert 
mij dat slechts een topje 
van de 'bladenberg op 
mijn bureau belandt. Dus 
stuur uw blad vooral op 
naar de redactiepostbus 
30014,1303 AA, Almere. 
Meer vragen? 
johndeheOgmail.com. 

Mooi en voor niets 
De gratis digitale Nieuws
brief van de KNBF is uit
gegroeid tot een belang
rijke informatiebron in de 
filatelie. Het aprilnummer 
(3e jaargang, no. 24) telt 15 
pagina's en biedt gevari
eerde inhoud. Vragen, uit
wisseling van ervaringen 
(Michel Online), aardige 
verhaaltjes, wetenswaar
digheden, en uitgebreide 
aandacht voor activiteiten 
en evenementen. 
Bij de verhaaltjes ('Zijn 
'eenvoudige' poststuk
ken te gebruiken in een 
thematische verzame
ling?') ontbreekt soms de 

^ naam van de auteur. De 
o stukjes graven niet diep, 
_ maar zijn zeker de moeite 
» waard, ook voor al wat 
^ gevorderde verzamelaars. 
' Zo schreef Sjoerd Bangma 

een vijfde aflevering in zijn 
reeks over 'Gewone post
stukken met een onge
woon verhaal'. Een retour 
gekomen rouwbrief uit 
het familiearchief neemt 

daarbij een belangrijke 
plaats in. 
Willem Hogendoorn 
schrijft over frankeerma
chinestempels, Willem 
Alexander Arnhemer 
over de bevrijding van 
Luxemburg en over 
kostbare postzegels. 
Dat kinderboeken een 
dankbaar onderwerp 
zijn in de thematische 
filatelie laat Yvonne Kruse 
zien. 'Niet alleen leveren 
de onderwerpen fraaie 
postzegels en stempels op, 
vaak is het de herkenning 
van onbezorgde jeugd die 
voor een glimlach zorgt 
bij het bekijken van een 
expositie met als thema 
kinderboeken.' 
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De organisatoren van 
Filamanifestatie 2012 en 
de Dag van de Jeugdfila-
telie waren erg blij met 
de ruimte die ze in de 
belangrijkste filatelisti-
sche bladen kregen om 
hun evenement onder de 
aandacht van een breed 
publiek te brengen. 

Zeventig jaren jong 
De Purmerender Post
zegel Ruilclub heeft zijn 
zeventigste verjaardag 
niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. De vereniging 
trok de kar van de in alle 
opzichten geslaagde 
Filamanifestatie 2012 en 
zag ook nog kans de leden 
een dubbeldik en kleurrijk 
clubblad te presenteren. 
Daarin vertellen de tien 
leden van de vereniging 
die op Filamanifestatie 
exposeerden, iets over 
hun inzending of wijzen zij 
hun medeleden op minder 
bekende filatelistische mo
gelijkheden. Alles onder 
het motto: 'Laat zien hoe 
boeiend en veelzijdig het 
verzamelen van postze
gels kan zijn.' En dat er in 
Purmerend en omstreken 
veelzijdig verzameld 
wordt, laat de inhoud zien. 
Zo geeft Piet Struik een 
antwoord op de vraag wat 
er zo leuk en interessant 

is aan het verzamelen van 
postzegels en poststukken. 
Herman Verhoef laat zien 
hoe je thematisch een huis 
bouwt, Rien Krijgsman 
belicht de posthistorie van 
Diemen en legt het verschil 
uit tussen Diemenaren en 
Diemenezen. Uiteraard 
krijgt ook de posthistorie 
van Purmerend een plekje, 
met mooie foto's van de 
auteur, Nico ter Hofstede. 
Thematisch verzamelen 
neemt een belang
rijke plaats in (Industrieel 
paradijs, Zaanstreek-
Waterland; Prins Bernhard 
in oorlogstijd, Antarctica). 
Bijzonder kleurrijk zijn 
de stukjes van Marjan 
Versteyne (persoonlijke 
postzegels) en Hans Vaags, 
die uitlegt wat we onder 
Ukiyo-e moeten verstaan: 
(Japanse) prenten van 
het vlietende leven, het 
leven van alledag dat aan 
ieder voorbijgaat. Vaags 
toont ons postzegels die 
het leven in het theater en 
bordeelwijken laten zien, 
maar ook mooie land
schappen (Hokusai), een 
paardentram, de eerste 
trein in Japan. Boeiend en 
veelzijdig, inderdaad. 

van Thema. Terecht is 
hij trots op het prach
tige blad waarmee de 
Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
het diamanten feest een 
extra feestelijk tintje geeft. 
Dat het blad Thema ook 
nog eens zijn 25e jaargang 
beleeft, verhoogt de feest
vreugde. 
Thema is niet alleen kleur
rijk, maar komt ook met 
een breed scala van artike
len. Sport (Fanny Blankers-
Koen,'de vliegende 
huisvrouw'), flora, fauna, 
geschiedenis (de sfinx; ar
chieven en de bibliotheek 
van het Vaticaan, Viet
nam), landkaarten, muziek 
en literatuur, het komt al
lemaal langs. )an Cees van 
Duin schreef een stuk over 
Stempelfrankeringen als 
filatelistisch element, Pim 
van den Bold behandelt de 
spreiding en het even
wicht in een tentoonstel
lingscollectie. Gastauteur 
Mare Bottu illustreert zijn 
bijdrage over kolonisering 
en missionering met een 
flink aantal thematische 
topstukken. Ook de jeugd 
komt aan bod. Peter 
Stobbelaar noemt enkele 
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FILAMANIFESTATIE 
Trots 
Een jubileum vraagt om 
een jubileumnummer, 
schrijft Henk van Zut-
phen, hoofdredacteur 

jeugdige verzamelaars 
die in het verleden met 
hun verzamelingen hoog 
scoorden. Amy Groeneveld 
presenteert een degelijk 

verhaal over de Vietnam-
oorlog. Centraal daarin 
staan de Amerikanen, 
die steeds meer tot het 
inzicht kwamen dat ze met 
een 'mission impossible' 
bezig waren. President 
Nixon zag in 1968 in dat de 
oorlog verloren was, maar 
zelfs een eervolle vrede 
was onhaalbaar. Mooi is 
dat Amy het lot van het 
jonge Zuid-Vietnamese 
meisje Kim door het ge
schiedverhaal vlecht. Kim 
werd in 1963 slachtoffer 
van de napalm bombar
dementen; de foto van 
het naakte, vluchtende 
meisje is voor velen het 
symbool geworden van de 
verschrikkingen van deze 
afschuwelijke oorlog. The
matische filatelie is altijd 
spannend. 

Noordelijke streken 
Het maartnummer van Het 
Noorderlicht, kwartaal
blad van de Filatelisten
vereniging 'Skandinavië', 
heeft weer een mooie en 
gevarieerde inhoud. Henk 
Fiolet schreef een stuk 
over de Kalevala, oude 
Karelische gedichten uit 
vroeger tijden van het 
Finse volk. Uiteraard is het 
stuk filatelistisch geïl
lustreerd. Het is het Finse 
nationale epos, waarvan 
in 1835 de eerste editie 
werd gepubliceerd. Het 
materiaal voor het epos 
is verzameld door de arts 
Elias Lönnrot tijdens een 
aantal reizen door Karelië, 
de streek aan de oostgrens 
van Finland, grenzend 
aan het noordwesten van 
Rusland. Hij verzamelde 
gedichten van volkszan
gers en-vertellers en 
noteerde de gedichten 
die zij voordroegen. 
Daarnaast verzamelde hij 
volkspoëzie, spreuken, 
zegswijzen, raadsels, 
bezweringen, woorden
lijsten en informatie over 
volksgebruiken. 
Verder nemen in deze af
levering van Het Noorder
licht de boekbesprekingen 
een belangrijke plaats in. 
Zo staat Ton Steenbak
kers uitgebreid stil bij de 



'Norgeskatalogen postal', 
een uitgave van de Oslo 
Filatelistklubb. Het gaat 
om een bundelingvan 
artikelen, verschenen in 
eerdere Norgeskatalogen, 
aangevuld met stukken 
die al eerder elders gepu
bliceerd werden. Voor de 
Noorwegenverzamelaars: 
'Een boek dat je gewoon 
moet hebben', een be
langrijk naslagwerk voor 
een betaalbare prijs. 
Een artikel dat Theo 
Koning eerder schreef voor 
het blad 'Thema' over de 
Arctische Vikingen zal in 
een aantal afleveringen 
geplaatst worden in Het 
Noorderlicht. De ontdek
kingstochten van de 
Vikingen en de kolonisatie 
van de Noord-Atlantische 
eilanden staan in de 
eerste aflevering centraal. 

Daarna zal Amerika ont
dekt worden. 

Zuidelijk enthousiasme 
Ik denk dat het verzamelen 
van postzegels beneden 
de grote rivieren met meer 
overgave gebeurt dan in 
het westen en noorden 
van ons land. De zuidelijke 
tongval en de zachte g 
leken wel te overheersen 
in de hoek van JFN tijdens 
Filamanifestatie 2012 in 
Purmerend. Ook bereiken 
mij veel clubbladen uit 
Brabant en Limburg. Zee
land, Drenthe en Friesland 
laten het (bijna) helemaal 
afweten. Postzegelvereni
ging Drielandenpunt uit 
Vaals brengt een kleurrijk 
Mededelingenblad. H. 
Brouns bewerkte voor 
aflevering 2 een artikel van 
joToussaint: Feestklanken 
over de Zambezie. Het gaat 
om een aantal ceremoniële 
attracties langs de Zambe
zie, die jaarlijks grote aan
tallen toeristen trekken. De 
feestelijke plechtigheden 
bij belangrijke gebeur
tenissen gaan gepaard 
met veel eten, drinken en 
traditionele dansen. Ze zijn 
uiteraard ook op post
zegels vastgelegd. )oke 
Vermeulen schreef een 
aardig stuk over vakwerk
huizen en - gebouwen in 
Duitsland. Ze vertonen een 
grote verscheidenheid. 

zijn altijd bijzonder van 
kleur en vorm. In Duitsland 
staan er heel veel, maar 
ook in Nederland, België 
en Luxemburg zijn ze te 
bewonderen. Voor de 
Limburgers is dat vlak bij 
huis, m Monschau bijvoor
beeld, idyllisch gelegen 
in een dal en omgeven 
door prachtige natuur. 
|o Lux blikt terug op de 
goede oude tijd, toen de 
postbode nog vier keer per 
dag bezorgde. Nu wordt 
het werk gedaan door 
'huismoedertjes, gepen
sioneerden en uitzend
krachten', die soms om 
half 5 in de namiddag met 
de brieven langskomen. 
')e verwacht op dit uur 
toch geen post meer in de 
bus, dus deze blijft liggen 
tot de volgende ochtend 
en komt bij regenachtig 
weer af en toe drijfnat uit 
de bus.' 

BUITENLANDSE BLADEN 

Opgepast op Ebay 
De Deutsche Briefinar-
kenrevue 4 2012 zet een 
goede traditie voort door 
wederom drie kavels met 
twijfelachtige achter
grond te tonen die al dan 
niet moedwillig op Ebay 
worden aangeboden. Dit 
keer een aangetekende 
brief van het Derde Rijk, 
waar creatief een extra 
zegel op is aangebracht en 
twee stukken van de DDR 
met bijzondere stempels. 
Bij de beide laatste stuk
ken is duidelijk dat kennis 
macht is. Bij een brief IS er 
sprake van een stempel, 
dat enkele dagen na de 
officiële gebruiksdatum is 
gebruikt. Omdat het stuk 
met echt bijzonder is blijft 
de opbrengst zo laag, dat 
de schade beperkt is. De 
andere is kwalijker. Het 
betreft een FDC uit 1950 
met de wintersportzegels 
uit dat jaar. Door de weers
omstandigheden was de 
wedstrijd - waar deze eer-
stedagenvelop bij hoorde 
- bijna afgelast, maar een 
paar dagen later ging een 
en ander toch door. Door 
deze bijzondere omstan
digheden was er geen 
officiële FDC uitgegeven. 
Wel waren er wat particu
liere brieven. De aange
boden brief zou er zo een 
zijn ware het niet dat 
de enveloppe die was 
gebruikt pas in 1955 (!) was 
ingevoerd. De inzender 
wordt hierover ingelicht 
op het moment, dat een en 
ander op € 150 staat, en hij 
laat deze staan. Hij geeft 
zelfs aan dit een prima 
prijs te vinden voor een 

vals exemplaar, daar de 
echte € 800 doet, een Lüc
kenfüller, zoals men dat in 
Duitsland zo mooi noemt. 
De FDC eindigt zelfs op 
€ 405. Uiteraard wordt de 
alias van de inzender weer 
duidelijk genoemd. Verder 
in dit blad het eerste deel 
over de Europa uitgifte 
van 1956 met daarin veel 
achtergrond over de ont
staansgeschiedenis van de 
Europazegels. Veel zaken 
worden hierin uitgelegd. 
Zo was de afspraak, dat 
er in elk geval een zegel 
in de serie moest zijn voor 
post binnen Europa die 
een blauwe kleur moest 
hebben. De Europaserie 
mocht uit 2-3 zegels be
staan, het ontwerp stond 
vast, maar het formaat, de 
typografie en de druktech
niek mocht een land zelf 
bepalen. Overigens had 
het ook anders kunnen 
zijn, er werd in Parijs en 
Bonn ook gesproken over 
verplichte bijplakzegels 
of een gezamenlijke serie 
met afbeeldingen van 
beroemdheden. 

De Postzegel, het blad 
van de Koninklijke 
Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars, 
wijdt in nummer 742 een 
artikel aan een brief met 
een zwaar gehavende 
zegel erop. Deze brief zou 
maar liefst €7.000 
moeten opleveren. Beetje 
veel voor een zo zwaar 
beschadigde zegel, of toch 
niet? Er wordt uitgelegd 
dat het een zegel betreft 
die is vervoerd met de 
Lady McLeod, een schip 
dat van 1845 tot 1854 post 
vervoerde tussen Port of 
Spain en San Fernando op 
Trinidad. De rederij 
gebruikte geen stempels, 
maar ontwaarde de eigen 
zegels met inkt of 
(zeldzamer) door een 
hoekje van de zegel te 
scheuren. De beschadiging 
maakt in dit geval de brief 
dus extra waardevol. 
Verder in dit nummer een 
boeiend artikel over de 
Chinese kalender in het 
algemeen en het jaar van 
de draak m het bijzonder. 

Tijdens de tweede wereld
oorlog was Frankrijk een 
verdeeld land. Het noor
den en de westkust waren 
bezet door de Duitsers 
en een stuk van de Cote 
d'Azur was in Italiaanse 
handen. De rest van het 
land werd vanuit Vichy 
geregeerd door een met 
de Duitsers collaborerende 
regering met aan het 
hoofd de hoogbejaarde 
generaal Pétain. 

Stamps Magazine van 
mei 2012 wijdt een artikel 
aan de zegels welke door 
deze regering zijn uitge
geven. Deze waren ove
rigens ook In het door de 
Duitsers bezette deel gel
dig. De fascistische trek
ken en het conservatieve 
gedachtegoed van dit 
bewind komen duidelijk 
naar voren op de zegels. 
Veel nationale helden, 
Frans nationalisme, Franse 
krijgsgevangenen die 
rustig hun post lezen in het 
Duitse kamp en uiteraard 
de vaderlijke figuur van 
Pétain zelf. De uitgiften die 
gedurende 5 jaar zijn ver
schenen geven een typisch 
tijdsbeeld, en passen goed 
in een verzameling tweede 
wereldoorlog. Verder lezen 
we een artikel over clowns. 
We leren hierin over drie 
archetype clowns (harle
kijn, pierrot en pulcinella) 
uit de 'comedia dell'arte' 
die tot in onze tijd bekend 
zijn gebleven. Vrijwel elke 
circusclown is terug te 
voeren op harlekijn (de 
arrogante witte clown) of 
Pierrot (de august). Pulci
nella is niemand minder 
dan de Engelse Punch van 
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Judy, onze eigen Jan Klaas-
sen. Al deze clowns komen 
veel terug op zegels, welke 
worden getoond bij het 
artikel. De mooiste is trou
wens een Israelische zegel 
met een heel ander soort 
clown.... 
Vorige maand had ik het 
al over de Titanic. Eigen
lijk had ik hier heel even 
mee moeten wachten, 
want de Gibbons Stamps 
Monthly van april 2012 
komt met een artikel dat 
de andere Titanic arti
kelen overbodig maakt. 
Maar liefst 6 pagina's 
worden gewijd aan dit 
noodlottige schip van de 
White star Line. 
Echte zeepost brieven 
bestaan er overigens niet 
van de Titanic, maar wel 

post op papier van de 
Titanic verstuurd vanuit 
Southampton en Queens-
town. 
In het artikel wordt onder 
meer aandacht geschon
ken aan de 5 postbeamb-

ten welke met de Titanic 
meereisden (geen van hen 
overleefde de tocht). 
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Gert Holstege 

Bij de uitgebreide 
werkzaamheden aan de 
Technische Aspecten van 
de emissies Bontkraag 
en Vürtheim voor het 
Handboek Postwaarden 
Nederland komen ook 
de briefkaarten aan de 
orde. Daarbij kwamen we 
de afgebeelde briefkaart 
tegen. Het betreft een zo
genaamde antwoordkaart 
aan Reinou Kingma, toen 
wonende in Velp. Deze had 
in mei 1903 een 5-cent-
brief kaart met betaald 
antwoord naar de heer 
A.W. Richardson in Londen 
gestuurd aangaande 
de levering van een of 
ander apparaat. De heer 
Richardson kon zich blijk
baar niet voorstellen, dat 
het mogelijk was om een 
briefkaart met een Neder
landse zegelafdruk vanuit 
Engeland naar Nederland 
te sturen, wat bij interna
tionale briefkaarten met 
betaald antwoord nu juist 
de bedoeling was. Om 
die reden plakte hij een 
Engelse one penny zegel 
precies over de afdruk van 
de 5-centBontkraagzegel 
met Koningm Wilhelmina, 

zodat er een soort Engelse 
"Briefkaart Betaald Ant
woord" ontstond. Kingma 
zal wel vreemd opgekeken 
hebben toen hij op 20 mei 
deze briefkaart ontving, 
maar belangrijker was dat 

hij het door hem gevraag
de apparaat spoedig zou 
ontvangen, zoals de heer 
Richardson hem via deze 
briefkaart meedeelde. 
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VEILING NIEUWS Samenstelling: 
Edwin Voerman 

NABESCHOUWING VEILINGEN VAN DIETEN EN RIETDIJK 

Zowel de afgelopen vei
lingen van Van Dieten als 
van Rietdijk bevestigden 
het algemene beeld dat 
de economische malaise 
vooralsnog geen vat krijgt 
opdefilateliemarkt. 
Voorwaarde is wel dat het 
aangeboden materiaal 
van goede kwaliteit moet 
zijn en collecties nog 
enig avontuur bevatten. 
Zodra de betere stukken 
ontbreken is de interesse 
zeer matig. Vooral het 
aller-gewoonste materiaal 
is moeilijk verkoopbaar, 
maar dat heeft niets met 
de economische crisis te 
maken. Die tendens is al 
jaren zichtbaar. Hoewel 
voor Nederlands eerste 
emissie nog altijd een 
grote belangstelling be
staat, is het prijsniveau ten 
opzichte van zo'n tien jaar 
geleden beduidend ge
daald door het wegvallen 
van een aantal vooraan
staande verzamelaars. Dit 
zou kansen moeten bieden 
aan nieuwe toetreders op 
dit aantrekkelijke klassieke 
verzamelgebied. Zuid- en 
Midden-Amerlka zitten 
flink in de lift, terwijl 
naoorlogs Duitsland een 
gevarieerd beeld vertoont. 
Landen als België, Frankrijk 
en Scandinavië bevin
den zich momenteel in 
de 'middenmoot' en ook 
landen als Hongarije, Israel 
en Luxemburg trekken 
momenteel wat aan. 

Van Dieten: 6236 veiling 
13-14 april Roermond 
Een zeer gevarieerd 
aanbod van ruim 2.300 
kavels, kijkdagen zowel in 
Roermond als in Den Haag, 
een bijna overvolle 

veilingzaal met binnen- en 
buitenlandse bieders, 
kortom, na een aantal 
moeilijke jaren is Van 
Dieten Postzegelveilingen 
BV, Nederlands oudste 
postzegelveilinghuis, weer 
helemaal terug. Gelukkig 
maar! Van Dieten kan 
terugzien op een zeer 
succesvol verlopen veiling. 
Tot de topstukken van de 
afgelopen veiling 
behoorde de mooist 
bekende ongebruikte 5 
cent Hangend Haar zegel 
in de kleur oranje die voor 
€4.800,- (tax. €4.000,-) 
een nieuwe eigenaar vond 
(kavel 198). Het enig 
bekende exemplaar van 
de Nederlands-Indische 
luchtpostzegel met 
ongeperforeerde 
linkerzijde nr. LPi2vwerd 
op €2.300,- (tax. €1.500,-) 
afgeslagen (kavel 481). 
Ook de buitenlandse losse 
zegels en series, met 
vooral een prachtige selec
tie België, Frankrijken 
Zwitserland brachten 
mede dankzij een sterke 
zaal goede prijzen op. De 
serie Belgische spoorweg
zegels in blokken van vier 
met tussenstrook 
realiseerde €8.000,- (tax. 
€4.000,-, kavels 1312 t/m 
1314) en de bekende twee 
Franse luchtpostzegels met 
opdruk 10 Fr., 'lie de 
France', waarvan een 
ongebruikte serie werd 
aangeboden, werd op 
€4.400,- (tax. €3.000,-, 
kavel 1446) afgehamerd. 
Zoals gebruikelijk bij Van 
Dieten kwam ook in deze 
veiling een zeer uitge
breide afdeling postge-
schiedenis onder de 
hamer. Een bijzonder 

zeldzame brief met een 
Haags aantekenstempel, 
tot op heden slechts 
bekend op vier poststuk
ken, vond voor €1.750,-
(tax. €1.500,-) 
een nieuwe eigenaar 
(kavel 654). Het aanbod 
Nederlands-Indië was in 
deze veiling enorm. Veel 
poststukken met zeldzame 
afstempelingen gingen 
voor mooie prijzen over in 
andere handen. Zo bracht 
een envelop uit 1893 met 
daarop de tot nog toe enig 
bekende combinatie van 
puntstempel 32 en vier-
kantstempel Palembang 
€1.100,- op bij een taxatie 
van €750,-, kavel 759). 

Rietdijk 398e Veiling 23, 
24 en 25 april Den Haag 
Rietdijk hield haar grote 
voorjaarsveiling in de 
Paleiskerk waar een 
aanbod van ruim 3.300 
kavels in zes zittingen 
onder de hamer ging. Elke 
veilingzitting was live via 
uitzending op de website 
over het internet te 
volgen. De veilingzaal 
werd goed bezocht 
getuige het grote aantal 
uitgereikte zaalnummers. 
Enkele opvallende 
opbrengsten waren met 
name te vinden inde 
afdeling kleinrondstem-
pels, een specialisatie van 
Rietdijk. Voor mooie 
afdrukken van zeldzame 
exemplaren betaalde men 
vaak een veelvoud van de 
catalogusnotering! Enkele 
bijzondere opbrengsten: 
Achlumopnr3i deed 
€ 120,- bij een inzet van 
€ 25,-, Bakhuizen op nr 31 
bracht €135,-op bij een 
inzet van € 25,- en 

Bodegrave op nr 23 
scoorde 220,-bij een inzet 
van € 50,-. Bi) de groot-
rondstempelsisde 
opbrengst van kavel 225 
Buiksloot op een strip van 
drie van NVPH nummer 96 
van € 180,- bij een inzet 
van € 10,- opmerkelijk te 
noemen. Klapper van het 
Nederlandse deel van de 
veiling was natuurlijk 
kavel 352, de uitgebreide 
verzameling Grootrond-
stempels met in totaal 
circa 6500 stempelafdruk
ken die als één geheel 
werd aangeboden en voor 
maar liefst € 22.000,- (in
zet € 10.000,-) werd 
toegewezen aan een 
telefonische bieder na een 
felle strijd. Nederland en 
Overzee losse nummers 
lieten stijgende opbrengs
ten zien ten opzichte van 
vorig najaar. Tijdens deze 
zitting is ook een afdeling 
proeven van Drukkerij 
Kolff onder de hamer 
gekomen waarbij diverse 
zegels, vellen en veldelen 

die nog niet bekend waren 
ten tijde van de productie 
van een recent verschenen 
publicatie op dit gebied. 
De verzamelingen 
Nederland en Overzeese 
Rijksdelen werden vrijwel 
allemaal verkocht. Bij het 
buitenland viel net ais bij 
andere veilingen de grote 
belangstelling voor de 
Engelse koloniën op. Voor 
de startprijs was vrijwel 
geen enkel kavel te koop. 
Ook China deed het goed, 
hoewel deze "mode" markt 
ten opzichte van afgelo
pen najaar iets aan sterkte 
heeft verloren, een beeld 
dat we dit jaar al eerder 
zijn tegengekomen. 
Jammer voor de Neder
landse verzamelaar is het 
verschijnsel dat veel 
buitenlands materiaal niet 
in Nederland blijft, maar 
over de landsgrenzen 
gaat. jammer toch! Ook 
Rietdijk kan terugkijken op 
een uitstekend verlopen 
veiling! 
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Samenstelling-
Arie Moorland AI)P 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU) In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld 

Als bi| een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen 

EUROPA 

ALDERNEY 
22-2-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
36, 47,48,52,61, 65 p. Resp. 
Titanic en uitzwaaiers, schip 
en vuurwerk, trap in eerste 
klas, scheepsorkest, kapitein 
Edward J. Smith (1850-1912), 
zinkend schip 
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ANDORRA FRANS 
i4-4-'i2. Historische auto. 
€ 0.77. Bugatti '37 (1926). 

te^-e^-'^^. Europa, 'Bezoek .. 
Blok € 0.77. Schilderijli)st 

ANDORRA SPAANS 
3-5-'i2. Architectuur 
€0.85 Gebouw voorlich
tingscentrum van Madriu-
valfei. 

Principal il'Ando 
Corrsus Èspsnyofi 0,85€ 

ARMENIË 
23-3-'i2. Lidmaatschap Ver
enigde Naties 20 jaar. 
350 d. Vlag en VN-embleem. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-AAostar) 
2i-3-'i2. Gastronomie, trap-
pistenkaas. 
2.10 KM. Kazen, klooster en 
monnik. 

5-4-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
3 -, 3.- KM. (samenhangend) 
Brug over Neretva (Mostar), 
cultureel centrum 'Herceg 
Stjepan Kosaca' (Mostar) 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
20-3-'i2. Volksarchitectuur. 
Viermaal 0.90 KM (m paren 
samenhangend met tus-
senstrook). Verschillende 
huizen. 

BULGARIJE 
28-3-'i2. Geboortedag 
schrijvers en schilders 
0.65,0.65,1.-, 1.- L. Schilder 
Anton Mitov (1862-1930), 
dichter Dimcho Debeya-
nov (1887-1916), dichteres 
Petya Dubarova (1962-1979), 
schrijfster Yana Yazova (1912-
1974). 
4-4-'i2. Europa, 'Bezoek..'. 
0.60,1.50 L. Resp. kerk, toren 
van fort. Ook velletje met de 
zegels. 

7-4-'i2.20e Bulgaarse 
Antarctica-expeditie. 
1.40 L., blok o 65 L. Pinguïns 
en Bulgaarse vlag. 
io-4-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden 
Blok 1.40 L. Schip. 
f2-4-'i2. Eerste vuurdoop 
Bulgaars vliegtuig 100 jaar 
geleden. 
0.65 L. Vliegtuig. 
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CYPRUS 
2-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.51, 0.68. Man met vrouw 
en kind bij haven, fietsers bij 
zee met bomen. 
2-5-'i2. Jasmijn. 
€ 0.34; blok € o 85. Jasmi-
num grandiflorum. 

2-5-'i2. Voetbalenthousi-
asmein Duitsland. 
€ 0.55. Speelveld en spelers 
met toeschouwers en vlag
gen. 

CYPRUS TURKS 
i6-3-'i2. Rauf Denktas (1924-
2012). 
Velletje met 0.60, o 60, 
1.-, 1.- NTL. Verschillende 
afbeeldingen van overleden 
president. 
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DUITSLAND 
2-5-'i2. Milieubescherming 
'Afval IS Grondstof'. 
€ o 55+0.25. Vrouw met 
kroontje en kikkerpoten met 
blik. 

Abfall ist Rohstoff 

2-5-'i2. Serie 'Vakwerkge
bouwen'. 
€ 1.65. Gebouw in Münstereif-
fel. 
2-5-'i2.250e geboortedag 
Johann Gottlieb Fichte (1762-
1814). 
€ 0.70. Portret filosoof met 
tekstregels. 

2-5-'i2. Vakantie in Duits
land. 
€ 0.55. Zomer: zee met strand 
en strandstoelen. 

ESTLAND 
i4-4-'i2. Klederdrachten. 
€0.45,1.-. Vrouwen in 
klederdrachten van resp. 
Hagen, Nissi. 
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i9-4-'i2. Vogel van het jaar: 
bontbekplevier. 
€ 0.45. Cnaradrius hiaticula. 

FAERÖER 
2i-3-'i2. Nordic*, leven op 
zee. 
Velletje met tweemaal 
10.50 kr Helikopter tijdens 
reddingsactie, drenkeling m 
opblaasbaar reddingsvlot. 

FINLAND 
7-5-'i2. Paralympische spor
ters, kanshebbers Olympi
sche Spelen. 
Velletje met tweemaal 1 
KI. Wereldrecordhouder 
rolstoelracen Leo-PekkaTahti 
(1983), wereldkampioene 
boogschieten Saana-Maria 
Smisalo (1971). Op rand brail-
letekst en sporters. 

30-4-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
6.50,10.50 kr Toeristen resp 
in rubberboot op zee, tijdens 
wandeling. 
30-4-'i2. Folklore. 
6.50,1t -, 17.-, 19.- kr. Ver
schillende afbeeldingen van 
monsters. 

7-5-'i2. Nationaal Park Botni-
sche Zee. 
1 KI Kustlandschap en 
landkaart. 

7-5-'i2. Wolken. 
Driemaal 1 KI. (rolzegels) 
Altocumulus, stratus, cumu
lonimbus 
7-5-'i2. Bloemen. 
Tweemaal 1 KI. Verschillende 
zonnebloemen. 

7-5-'i2. Europa, 'Bezoek ..'. 
Tweemaal 1 KI. (samenhan
gend). Toerismeaffiches 
meer en bomen met schip, 
strand met badgasten. 

FRANKRIJK 
i6-4-'i2. Épernay (Marne). 
€0.60 Stad met kerktoren 
en druivenaanplant. 



^o-l^-'^^. Tropische vissen. 
Velletje met € 0.60 (ook als 
velzegel), 0.60,0.77,1.-. 
Resp. Amphitrion ocellaris, 
Phycodurus eques, Henlo-
chus acuminatus, Poma-
canthus imperator. Op rand 
haaien, schildpad, kwallen 
en koralen. 

30-4-'i2. Schilderijen uit 20e 
eeuw. 
Twaalfmaal Lettre 20g France 
(in boekje). Schilderijen van 
Pablo Picasso (1881-1973) 
'Dame met hoed', lean 
Metzinger (1883-1956) 'De 
blauwe vogel', Max Ernst 
(1891-1976) 'Ubu Imperator', 
Martial Raysse (1936) 'De 
grote Haremvrouw', Albert 
Gleizes (1881-1953) 'Portret 
van Florent Schmitt', Piet 
Mondriaan (1872-1944) 'Com
positie in rood, blauw en 
wit II', Juan Miró (1893-1983) 
'Blauw II', Fernand Léger 
(1881-1955) 'De grote zwarte 
Duikers', Al/red Manessier 
(1911-1993) 'Hanengevecht', 
Gerhard Richter (1932) '1024 
Kleuren', Vassili Kandinsky 
(1866-1944) 'Uitdrukkingen', 
Yves Klein (1928-1962) 'Grote 
blauwe Kannibaal'. 
3-5-'i2. Kunst. Gezamenlijke 
uitgifte met Hongkong. 
€ 0.60,0.60,0.89,0.89. 
Resp. bronzen krab van 
Cheung Yee, schilderij met 
universiteitsgebouw Kasteel 
Douglas in Hongkong, schil
derij 'Le Champ de Courses' 
van Edgar Degas (1834-1917) 
met paarden en rijtuig, 
sculptuur 'Paard' van Pierre 
Maurice Raymond Duchamp 
(1876-1918). 

ii-5-'i2. Trein 'La Pacific 231 
K' 100 jaar. 
€ 0.66. Stoomlocomotief en 
wagons 
ii-5-'i2. Slag bij Denain 300 
jaar geleden. 
Blok € 0.77. Strijdende 
militairen met maarschalk 
De Villars. Doorlopend beeld 
op rand. 
i4-5-'i2. Vogelbescherming. 
Velletje met viermaal € 0.57. 
Tetrax tetrax, Luscinia 
svecica, Pandion haliaetus, 
Fratercula arctica. 
2i-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.77. Bergrug Cirque de 
Mafate (Reunion), Tour 
Eiffel, Pont du Gard, Mont 
Saint-Michel, Place Stanislas 
(Nancy). 
29-5-'i2. Kasteel van Suscinio 
(Morbihan). 
€ 0.60. Kasteel uit 13e eeuw. 
ii-6-'i2. 'Het Frankrijk waar
van ik hou'. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
2og. (in boekje). Verschil
lende kastelen en historische 
huizen. 
ii-6-'i2. Tinnen soldaatjes. 
Velletje met zesmaal € 0.60. 
Gallische koning Vercingéto-
rix (ie eeuw v.Cj met paard 
en zwaard en helm, ridder 
(12e eeuw) met schild en 
speer, infanteriesoldaat (16e 
eeuw) met hellebaard, tam
boer (18e eeuw) met trom
mel, soldaat (ie keizerrijk) 
met geweer en lauwerkrans 
en adelaar, infanteriesoldaat 
(1914) met geweer en kanon 
en medaille. 
ii-6-'i2. Tuinen in Frankrijk, 
Saint Cloud. 
Velletje met tweemaal 
€ 2.40. Waterval, vijver. 
12-6-'12. Muziek. Gezamen
lijke uitgifte met Verenigde 
Staten. 
€ 0.60, 0.89 (samenhan
gend). Resp. Trompettist 
Miles Davis (1926-1991), zan
geres Edith Piaf (1915-1963). 

ii-5-'i2.600e geboortedag 
Jeanne d'Arc (1412-1431). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Vaticaan. 
€ 0.77. Nationale heldin. 

GIBRALTAR 
i6-4-'i2. RAF*-squadrons, I. 
10, 42,76 p., 12.-; velletje 
met 10,42, 76 p., 12.-. Resp. 
helikopter Westland WS-61 
Sea King (22 sq.), Gloster 
Javeling FAW 7 Mk IV (89 sq.), 
Panavia Tornado (111 sq.), 
Bristol type 156 Beaufighter 
(248 Sq.). Alle zegels met 
squadronembleem; emble
men van squadrons resp. 22, 
89,111, 248. 

ibraltarè 

i6-4-'i2. Frankeerzegels, 
vogels. 
UK, S, t 3.44. Resp. Athene 
noctua, Caprimulgus ruficol-
lis,Muscicapa striata. 

GROOT-BRIHANNIE 
i5-5-'i2. Klassieke modeont-
werpen. 
Tienmaal 1". (samenhangend). 
Ontwerpen van Hardy Amies, 
Norman Hartnell, Granny 
Takes a Trip, Ossie Clark en 
Celia Birtweil, Tommy Nutter, 
Jean Muir, Zandra Rhodes, Vi-
vienne Westwood, Paul Smith, 
Alexander McQueen. 

20-4-'i2. Padvinders associ
atie 100 jaar. 
Velletje met 105,105,105*50, 
105+50 Ft. Padvinders met 
resp. jamboree-embleem uit 
1933, padvinder met kruis 
en hand, boomblad en tent, 
embleem. 
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3i-5-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
1", 1", 77. 77. 87, 87 p., i 1.29, 
1.28 (in paren samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van koningin. 

IERLAND 
i2-4-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Tweemaal € 0.55 (samen
hangend), tweemaal € 0.82 
(samenhangend). Resp. 
ontwerper Thomas Andrews 
(1873-1912) met schip in 
aanbouw, fotograaf en 
geestelijke Father Browne 
(1880-1960) en schip, kapi
tein Edward j . Smith (1850-
1912) en schip, overlevende 
Amerikaanse filantrope Molly 
Brown (1867-1932) met trap in 
eerste klas. 
i9-4-'i2.100e sterfdag Bram 
Stoker (1847-1912). 
€ 0.55, 0.55 (samenhan
gend). Resp. portret schrij
ver, afbeelding uit Dracula. 
Ook velletje met de zegels. 

GUERNSEY. 
i-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
GY Letter, UK Letter, GY Large, 
Int Letter 20g, UK Large, Int 
Letter 40g. Resp. Vazon Bay 
(Guernsey), Grande Greve 
(Sark). Shell Beach (Herm), 
Bluestone Bay (Alderney), 
zeilschip voor de kust, La 
Coupée (Sark). 

8-5-'i2. Prins William 30 jaar. 
36, 47,48, 52,61, 65 p. Duke 
of Cambridge resp. met 
boomstam, portret, als voet
baller, als bergbeklimmer, op 
motor, als piloot. 

HONGARIIE 
i2-4-'i2. Eerste Hongaarse 
satelliet. 
310 Ft. Masat-1 met wereldbol 
en vlag. 
i3-4-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met tweemaal 
800 Ft. Schip. Doorlopend 
beeld op rand. 

3-5-'t2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.55,0.82. Resp. lan-van-
Genten kolonie op eilandje 
Small Skellig, Ha'penny-brug 
in Dublin. 
7-6-'i2. Internationaal Eu-
charistiecongres 50 jaar. 
€ 0.55, 0.82. Resp. miskelk en 
hostie, monstrans. 
i4-6-'i2. Zeilwedstrijd Volvo 
Ocean Race. 
€ 0.55; blok € 3.-. Zeilsche
pen. 
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ITALIË 
23-3-'i2. Nationaal monetair 
systeem 150 jaar. 
Driemaal € 0.60 (samenhan
gend). Verschillende munten 
van 1 lira resp. uit 1862 met 
gezicht en torens, uit 1946 
met getal 150, uit 1862 met 
staatswapen. 
24-3-'i2. Serie 'Gemaakt in 
Italië', wijn. 

Velletje met vijftienmaal 
€0.60. Verschillende 
wijngaarden en trossen 
geschikt voor het produ
ceren van geclassificeerde 
DOCG*-wijnen: Agiianico del 
Vulture Superiore, Cannellino 
di Frascati, Barolo, Greco di 
Tufo, Brunello di Montalcino, 
Montepulciano d'Abruzzo 
CollineTeramane, Colli 
Orientali del Friuli Picolit, 
Montefaico Sagrantino, 
Prosecco Conegliano Valdob-
biadene Superiore, Vernaccia 
dl Serrapetrona, Cerasuolo 
di Vittoria, Vermentino di 
Gallura, Moscato di Scanzo, 
RomagnaAlbana, Primitivo 
di Manduria Dolce Naturale. 
3i-3-'i2. Serie 'Folklore'. 
€ 0.60. Goede Vrijdagpro
cessie in Lamis met vuur 
kar en kerktoren met beeld 
van Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten. 

iMt H,\aCO IN L\*1IÄ 
LE rDACCIIIi: 

ITALIA €0.60 

6-4-'i2.100e sterfdag Gio
vanni Pascoli (1855-1912). 
€ 0.60 Portret dichter en 
tekstregels. 
ii-4-'i2. Spaarkas Acri 100 
jaar. 
€ 0.60. Embleem met gesti
leerde spaarpot. 
ii-4-'i2. Almanak Barbanera 
di Foligno 250 jaar. 
€ 0.60. Portret van Barba
nera met eerste druk, zon en 
maan met ploegende boeren 
en ossen. 

i7-4-'i2. Serie 'Gemaakt in 
Italië'. 
€ 0.60. Balsamico-azijn uit 
Modena in vaten en fles met 
embleem. 

JERSEY 
8-5-'i2. Vlinders en Motten, 
III. 
Local Letter, UK Letter, 
Europe, Local Large, UK 
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Large, International; velletje 
met UK Large, Local Large, 
International. Resp. Noctua 
fimbriata, Vanessa cardui, Di
chonia aprilina, Issoria latho
nia, Geometra papilionaria, 
Vanessa atalanta; Geometra 
papilionaria, Issoria lathonia, 
Vanessa atalanta. 

KOSOVO 
20i'i2. Stad Mitrovica. 
€ 1., 2.. Resp. Industriege
bied met brug en arbeiders, 
stad tijdens laatste oorlog. 

27i'i2. Gesneuvelde vrij
heidsstrijders. 
€ 1., 1.. iusuf en Bardhosh 
Gervalla met Kadri Zeka, 
Zahir Pajaziti en Hakif Zejnul
lahu met Edmond Hoxha. 

KROATIË 
i94'i2. Beroemde Kroaten. 
Driemaal i.6o kn. Bisschop 
JurajDobrila (18121882), 
dichteres Vesna Parun (1922
2010), dichter en onderwijzer 
Dragojla Jarnevic (18131875). 

254'i2. Statuut van Split 
700 iaar. 
3.10 kn. Uittreksel uit statuut. 

LETLAND 
i44'i2. Dierentuin Riga 
100 jaar. 
0.35,0.55,0.60 Lvl. (samen
hangend met sierveld). Resp. 
wilde ezel (Equus kiang), 
leeuw (Panthera leo), kikker 
(Hyla arborea). 
254'i2.150e geboortedag 
janim Misinam (18621945). 

^ I l 0.98 Lvl. Portret bibliograaf. 

mSi LITOUWEN 
Q ^ <M i33'i2. Europa, 'Bezoek...'. 

■füi^~ 2.45, 2.45 Lt. Landschap met 
ga^ CS bomen en water, stadsge

JM zicht. 
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LUXEMBURG 
i55'i2. Olympische Spelen 
2012 Londen. 
€ 0.60,1.10. Resp. Olympisch 
beeldmerk en beeldmerk 
Luxemburgs Olympisch 
Comité, beeldmerk Spelen 
met vlaggen. 

i55'i2. Stripverhaal 'Avon
turen van Mil'. 
Velletje met vijfmaal A 
(€ 0.60). Verschillende figu
ren uit strip van Serge Weis. 

i55'i2. Statistisch bureau 
Statec50jaar. 
€ 0.60. Staafdiagram. 

soanssTaT€C; 
; LUXEMBOURG 0,50 i 

i55'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.60,0.85. Architectuur: 
gebouwen, standbeelden, 
watertoren, mijnschachten, 
kasteel. 

MALTA 
3ii'i2. Groeten, persoon
lijke zegels. 
€ 0.37 (met label voor 
persoonlijke invulling). 
Landkaart. 
73'i2. Frankeerzegels, 
historie van Malta. 
€ 0.20,0.69. Resp. gouden 
munt uit Byzantijnse periode, 
George Crossmedaille uit 
Britse periode. 
233'i2. Schilderijen. 
€ 0.20,0.26, 0.37,0.67, 0.97. 
Werken met plaatsen op 
Malta van Britse cartoonist 
Henry Mayo Bateman (1887
1970) en Britse illustrator 
en dichter Edward Lear 
(18121888) resp. 'Marsalforn' 
(Bateman), 'Qala' (Bateman), 
'Ghajnsielem' (Bateman), 
'Inquisitor's Palace' (Lear), 
'Gran Fontana' (Lear). 
i44'i2. Onderscheiding 

George Cross voor Malta 70 
jaar geleden. 
Blok €4.16. Medaille met 
doorlopend beeld op rand 
met militairen en geweren. 

MAN 
85'i2. Manxmemorabilia 
uit Kellycollectie. 
lOM, UK, 58, 68 p., £1.10,1.82. 
Resp. porseleinen landhuisje, 
porseleinen racewagen, 
porseleinen kwispedoor 
gedecoreerd met postbezor
ger, porseleinen driepotige 
Manxhond 'Prince Toby 
Orry', herdenkingsschildmet 
Manxkat en piano, geëmail
leerd juweel met 'Tower of 
Refuge' in Douglas. 

MOLDAVIË 
74'i2. Traditionele kleder
drachten. 
85 b., 1.20, 3.L.; blok 8.50 L. 
Resp. driemaal verschillende 
hoofddeksels en kleding; 
echtpaar in bruiloftskledij. 
i84'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
4.20, 5.40 L. Resp. klooster in 
Curchi, wijnmakerij Milestii 
Miei met fontein. 

MONACO 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.60,0.77. Appartementen 
in prinselijk paleis, resp. 
Louis XVkamer, Mazarin
salon. 

NOORWEGEN 
i34'i2. Herdenkingen, 100e 
geboortedagen. 
Viermaal A Innland. 
Kunstrijdster Sonja Henie 
(19121969) in actie en por
tret, kinderboekenschrijver 
Thorbjorn Egner (19121990) 
portret en afbeelding uit 
ooek. 

OOSTENRIJK 
263'i2. Serie 'Muziekinstru
menten'. 
€ 0.90. Hobo en muziek
sleutel. 

263'i2. Serie 'Auto's'. 
€ 0.70. Taxi Steyr XII Lan
daulet. 

OSTERREICH 

3 ' :. 

273'i2. 'De kleine Ikben
ik'. 
€ 0.62. Pop uit kinderboek. 
303'i2. Oostenrijker in 
Hollywood. 
€ 0.70. Acteur Turhan Bey 
(1922). 

224'i2.800 jaar stad Enns. 
€ 1.45. Kerktoren. 
264'i2. Nationale tentoon
stelling BayerischOberöster
reich. 
€ 0.90. Penning met vlag
gen. 
55'i2. Klooster Herzogen
burg 900 jaar. 
€ 0.90. Standbeeld en 
embleem. 
55'i2. Kosmische straling 
100 jaar geleden ontdekt. 
€ 1.45. Ontdekker fysicus 
Victor F. Hess (18831964). 
65'i2. Voetbalclub SV Ried 
100 jaar. 
€ 0.62. Spelers met beker. 

POLEN 
9312. Pasen, 
155.1.95,3Zl. Resp. bloe
men met lam en vlinders 
met konijn en ei met kuiken, 
gedecoreerde eieren en 
bloemen met vlinders en 
zon, konijn met bloemen en 
vlinders met kuiken en ei. 

283'i2. Historie Poolse 
fotografie. 

i95,i95,2.40, 2.40 Zl. 
Verschillende foto's van 
gebouwen en bruggen. 
303'i2. Stad Suwalki 300 
jaar. 
1.95 Zl. Gemeentehuis. 

PORTUGAL 
io4'i2. Guimaraes, Euro
pese cultuurhoofdstad. 
€ 0.32,0.47,0.68,0.80; blok 
€ 3.. Resp. Largo da Oliveira
plein, cultureel centrum 
Vila Flor, Nicolinasfeesten: 
trommelaars, pousada Santa 
Marinha da Costa; kasteel. 

f74'i2. Erasmus, uitwis
selingsprogramma voor 
studenten, 25 jaar. 
€0.68; blok €3.. Verschil
lende gebouwen in Europa 
met resp. studente op fiets, 
student op scooter en stu
dente met tas en boeken. 

ROEMENIE 
64'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
1.40,1.80 L. (samenhan
gend). Landkaart met resp. 
reiger en waterplanten, 
kasteel met bomen. 
204'i2. Roemeense Atletiek 
Federatie 100 jaar. 
1.40 L. Hardloper met jubile
umembleem. 

RUSLAND 
t64'i2. Historische militaire 
auto's. 
10., 12., 14., 15.r. Resp. 
truck GAZAA, truck ZIS5B, 
GAZ67B, GAZMi. 
204'i2. steden van 'Mili
taire Glorie', II. 
Velletje met zesmaal 15. r. 
Pskov, Vyazma, Naro 
Fominsk, Tver, Kronstadt, 
Dmitrov. Op alle zegels ver
schillende legervoertuigen 
en vliegtuigen. 
274'i2. Toerisme aan de 
Zwarte Zee, II. 
15., 20., 25., 30.r. Sochi 
resp. Parusrots, stations
gebouw, boomkwekerij, 
Orekhovwaterval. Ook vel
letje met de zegels. 
45'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
15 r. Traditioneel houten huis 
met vrouw en brood. 



7-5-'i2- inhuldiging presi
dent Vladimir Poetin (1952) 
15.- r. (ruitvormig). Presi
dentsketting. 

SAN MARINO 
9-5-'i2. Internationaal )aar 
van de Duurzame Energie. 
Velletje met viermaal € 0.50. 
Zonne- en windenergie: zon 
met bomen en huizen, hydro-
elektriciteit en waterenergie: 
water en gebouwen met 
brug, geothermische ener
gie: warmwaterbronnen en 
fabriek, biomassa-energie: 
trein met houtsnippers en 
planten. 

9-5-'i2. Werelderfgoedlijst 
Unesco 40 jaar. 
Velletje met viermaal €1.50. 
Wereld in beeld: Monte Ti-
tano (San Marino) met hand 
en penseel en schilderij met 
roos en meisje met verrekij
ker, Egyptische piramide met 
hoofcTvan koningin Nefertiti 
en archeologische beelden 
met schilderen model, 
Galapagos: schildpad met 
zwemster en portret Charles 
Darwin en vogel, Eiffeltoren 
met regenboog en zeilboot 
met fietser en man op trap 
met koepel van Louvre-
museum. 
9-5-'i2. Faetano-keramiek 
50 jaar. 
€ 0.65. Tegels en hand met 
penseel. 

9-5-'i2. Voetbal, Santos F.C. 
100 jaar. 
€1.-. Clubembleem van 
Braziliaanse vereniging. 

SERVIË 
2i-ii-'ii. Kinderhulp Unicef *. 
(Verplicht toeslagzegel 21-27 
nov.). 
10.- Ndin, Meisje en jongen. 
i9-i2-'ii. Vluchtelingenhulp. 
(Verplicht toeslagzegel 19-25 
dec; 
10.- Ndin. Vluchtelingen. 
20-i2-'ii. Gouden medailles 
tijdens Europese kampioen
schappen volleybal. 
22.-, 22.- Ndin. Medailles en 
spelscènes van dames, heren. 

6-i-'i2. African National 
Congress 100 laar. 
46.- Ndin. Portret Nelson 
Mandela en landkaart met 
beeldmerk en vlaggen. 

i5-i-'i2. Europese kam
pioenschappen handbal. 
(Verplicht toeslagzegel 15-29 
jan.). 
10.- Ndin. Embleem en bal. 
6-2-'i2. Chinees Nieuwjaar 
*', laar van de Draak. 
22.-, 55.- Ndin. Drakenfigu-
ren. 
2-3-'i2. Architectuur. 
22.-, 33.-, 46.-, 55.- Ndin. 
Resp. warenhuis (Belgrado), 
telefooncentrale (Belgrado), 
Moskva-hotel (Belgrado), 
stadhuis (Subotica). 
9-3-'i2. Nationaal Theater 
125 jaar. 
22.- Ndin. Theater en mas
kers. 
15-3-12. Pasen. 
22.-, 46.- Ndin. 19e eeuws 
kruis, 18e eeuws schilderij 
van de opstanding. 

SLOVENIË 
30-3-'i2. Frankeerzegel, '1 
feel Slovenia'. 
A. Honingcake in hartvorm. 

30-3-'i2. Serie 'Postman 
Pavli'. 
C, D. Pavli met resp. school en 
kinderen, fiets en hond. 
30-3-'i2. Planten uit botani
sche tuin in Ljubljana. 
€ 0.40, 0.44,0.70; blok 
€ 0.92. Resp. Pastinaca sativa 
var. fleischmanni. Primula x 
venusta, Scabiosa hladni-
kiana, Scopolia carnifolia f 
hiadnikiana. 

Slovenija^ <j 

30-3-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.44,0.92. Abstracte 
kunstwerken in kader van 
Europese kunsthoofdstad 
Maribor. 
30-3-'i2. Regio Solcava. 
€1.25. Berglandschap. 
30-3-'i2. Serie 'Middeleeuw
se kloosters'. 
€ 1.33. Klooster van St. Petrus 
en Paulus In Ptuj. 

SLOWAKIJE 
i3-4-'i2. Beeldhouwer jan 
Koniarek (1878-1952). 
€ 1.20. Bronzen beeld. 

4-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.90. Gedecoreerde rand 
van Romeins bord uit Mu
seum in Prievidza. 

SPANJE 
2-4-'i2. Muziekinstrumen
ten. 
Vijfmaal € 0.36. Harp. bala
laika, banjo, sitar, rabel. 
4-4-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.70. Strand en zee, schil
derij met vrouw met tas, kind 
en hond. 
ii-4-'i2. Beroemde personen. 
Driemaal € 0.70. Golfspeler 
Severiano Ballesteros (i957-
2011) met club en bal, Ma
nuel Garcia Matos (1912-1974) 
musicus met notenbalken, 
)osé Hierro (1922-2002) met 
tekstregels. 

ESPANA 
Comeos 
0,70€ 

figg^~7 

i7-4-'i2. Kathedraal van 
Sevilla. 
Blok € 2.90. Kathedraal uit 
1506. 

26-4-'i2. Spaanse film. 
€0.36, 0.36,0.70. Resp. 
acteur Francisco Rabal (1926-
2001) met vogel, acteur 
Fernando Casado Arambillet 
(1917-1994) met Don Quichot 
en windmolen, Goya-prijs 
2012 voor beste Spaanse film 
voor 'No Habra Paz': borst
beeld schilder Francisco de 
Goya (1746-1828). 

2i-5-'i2. Kathedraal. 
Blok € 2.90. Kathedraal van 
Toledo. 
28-5-'i2. Notariswet 150 jaar. 
€ 0 . 8 5 . Embleem. 
30-5-'i2. Auto's van vroeger. 
Velletje met viermaal € 0.85. 
Citroen C-11 (1934), Seat 4 0 0 

(1957), Simca 1000 (1961), 
Renault Dauphine (1956). 

ESPANA ll,S5c 

CITRO£NC 11,t934 

TSIECHIE 
i8-4-'i2. 500 jaar Hebreeuw
se boekdrukkunst in Praag. 
25.- Kc. Hebreeuwse letter 
Alef en pilaren. 

2-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
20.- Kc. Gebouwen in Praag. 
2-5-'i2. Tsjechische padvin
derij 100 jaar. 
21.- Kc. Padvinders met ten
ten en embleem. 

: C E S K A REPUBLIKA ' 

ZWITSERLAND 
2-5-'i2. jubilea Teil-spelen in 
Altdorf (500 jr.) en Interlaken 
(100 jr.) 
100,100 c. Teil met kruis-
boog, opvoering met spelers 
en koeien. 

2-5-'i2. Bloeddonatie. 
100 c. Rood kruis met 
bloeddruppel en gestileerde 
mensfiguren. 
2-5-'t2. Kunst. 
100 c. Werk van Ursus Wehrli 
(1969) met klok en spoorrails. 

2-5-'i2. Kadastraal toezicht 
100 jaar. 
100 c. Kadastrale kavels en 
huis. 
2-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
100 c. Cartoon van Max 
Spring. 

2-5-'i2. Stanserhorn Cabrio-
kabelbaan. 
100 c. Cabine met open dak. 
2-5-'i2. Toeslagzegels Pro 
Patria, kleine gebouwen. 
85+40, 85*40,100*50, 
100*50 c. resp. Leeu
wenbronnen-fontein, 
opslaghuisje, zomerhuis 
'Villa Abendstern', historisch 
koelhuis. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i5-<t-'i2. Islamitische vereni
ging Youm El Hm. 
15.-, 20.-, 30.- Dh. Portretten 
van resp. Cheikh Larbi Te-
bessi, Cheikh Mbarek El Mill, 
Cheikh Ahmed Hamani. 

ARGENTINIË 
3i-3-'i2. Generaal Manuel 
Belgrano (1770-1820). 
$ 2.50. Standbeeld van 
militair leider en politicus op 
paard met vlag. 

3i-3-'i2. Malvinas-oorlog 30 
jaar geleden. 
Driemaal $ 2.50. Landkaarten 
van Falklandeilanden, Zuid-
Georgië, Sandwicheilanden. 

i4-4-'i2. Presidentieel man
daat 2011-2015. 
$ 2.50. Vlag en presidentiële 
stok met tekst uit grondwet. 
i4-4-'i2. StadRiodeGal-
legos25ojaar. 
$2.50. Monument van 
Generaal Don josé de San 
Martin op paard en akte van 
stichting. 

ARUBA 
5-4-'i2. Olympische Spelen 
2012 Londen. 
Viermaal 500 c. Hordeloper, 
zwemmer, Olympische fak
kel, woord Olympia. 
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BAHREIN 
i6i2'i i . Nationale feestdag. 
100,200, 250 fils. Resp. hart 
met opschrift en mensenme
nigte, landkaart en getal 40, 
golven met getal 40 en zon. 

BERMUDA 
t94'i2. Postdienst 200 jaar. 
25.35.70,95 c., $1.10,1.25. 
Resp. portret postmaster 
Willam Perot (17911871) met 
poststempel en postkantoor, 
zegelopzegel 1 p. (1865) 
portret koningin Victoria 
(Yvert 1) met veerboot en 
paarden karren, zegelopze
gel 'h d. (1921) portret koning 
Georg V en zeilschip (Yvert 
65) en postkoets met paard, 
zegelopzegel 2 d. (1934) 
zeilboot (Yvert 106) met 
vliegboot Cavalier, zegelop
zegel 2/6 (1968) parle
mentsgebouwen in Londen 
en Hamilton (Yvert 213) en 
postauto, gestileerde envelop 
en digitale cijferreeks. 

BRUNEI 
iii ' i i. Dag van de Boeren 
en Vissers. 
20, 20 s. (samenhangend). 
Boeren en vissers aan het 
werk, landbouw en visserij
producten. 
ii i ' i i . Verhoging rijstpro
ductie. 
20,20, 20 s. (samenhan
gend). Rijstplanten en peil, 
sultan Hassanal Bolkiah 
(1946), sultan met bosje rijst. 
ii i ' i i . Rijstplantcampagne. 
20,20, 20 s. (samenhan
gend). Sultan met plantma
chine, rijstvelden, handmatig 
rijstplanten. 

CANADA 
35'i2. Kolonie Red River 
200 jaar geleden gesticht. 
P (61 c.) Graaf Thomas Doug
las en bewoners kolonie. 

P CANÄ 

75'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
P, P, P,$2.;blok$2.. Resp. 
zegelopzegel 40c (Yvert 
1169) (1990), zegelopzegel 
48 c. (Yvert 1998) (2003), 
portret; twee portretten; 
twee portretten. 

'■Jf^''':'"'/rfsi^ 

ii5'i2. Kinderliteratuur. 
Viermaal P. Afbeeldingen 
uit boekje 'Franklin de 
Schildpad'. 
i75'i2. Rodeofestival Cal
gary Stampede 100 jaar. 
P, $ 1.05. Resp. gezadeld 
paard, riemqesp. Ook velletje 
met de zegels. 
225'i2. Bekende personen. 
Viermaal P. Gehandicapte 
sporter Rick Hansen (1957), 
acteur Michael j . Fox (1961), 
Inuitactiviste Sheila Watt
Cloutier (1953), juriste Louise 
Arbour (1947). Ook velletje 
met de zegels. 

i56'i2. Oorlog van 1812. 
Tweemaal P. (samenhangend 
met doorlopend beeld). Sir 
Isaac Brock (17691812), indi
anenleider Chief Tecumseh 
(17681813). Op achtergrond 
kampementen van beide 
partijen. 
276'i2. Olympische Spelen 
2012 Londen. 
P. Roeiers in boot. 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
20i2'ii. Afrikaanse mine
ralen. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Resp. hematiet 
en rutiel, limoniet en groeve, 
limoniet, goud; amethist
kwarts. 
20i2'ii. Vetplanten. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Resp. tweemaal 
Opuntia ficusindica, Brachy
cereus nesioticus, Euphorbea 
lactea; Opuntia ficus indica. 

20i2'i i . Orchideeën. 
Velletje met viermaal 
650 F.; blok 2.400 F. Resp. 
Franse natuurkundige Pierre 
Broussonet (17611807) met 
Spathoglottis kimballiana, 
Franse botanicus JeanBap
tiste Lamarck (17441829) met 
Spathoglottis plicata, Franse 
botanicus Antoine Gouan 
(17331821) met Eurychone 
galeandrae, Franse botanicus 
Joseph Pitton de Tournefort 
(16561708) met Eulophia 
alta; Belgische botanicus 
lean Linden (18171898) met 
Eulophia alta. 
20i2'i i . Zeevruchten. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Homarus gam
marus met resp. Ostrea sp., 
Pecten maximus, Tripneustes 
ventricosus, Sepia officinalis; 
Venerupis decussata. 
2012'«. Bijen. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Resp. Franse 
insectenonderzoeker Jean

Henri Fabre (18231915) met 
Apis mellifera scutellata, 
Amerikaanse entomoloog 
Charles Riley (18431895) met 
Apis mellifera monticola. 
Pierre Latreille (17621833) 
met Apis mellifera scutellata, 
Canadese natuurkundige 
Léon Provancher (18201892) 
met Apis mellifera scutellata; 
jeanHenri Fabre met Apis 
mellifera scutellata. 
2oi2'ii. Kevers. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Resp. Carabus 
auronitens, Cortodera go
liathus, Coccinella septem
punctata, Ips typographus; 
Phchynoteussp. 
20i2'ii. Vlinders. 
Twee velletjes met elk vier
maal 650 F.; tweemaal blok 
2.400 F. Resp. Papilio demo
docus, Phalantaphalanta, 
Tarucus thespis, Tarucus 
theophrastus; Melanitis leda, 
Catopsilia florella, Colotis da
nae, junonia hierta; Belenois 
aurota; Leptotes pirithous en 
Eurema hecabe. 

20i2'ii. Vissen uit tropi
sche zeeën. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Resp. Sphy
raena barracuda, Balistes 
vetula, Pomacanthus impera
tor, Naso elegans; Cteno
chaetus hawaiiensis. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
203'i2. Vredesvoqels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Israël. 
1.20,1.20 y. Pestvogel (Bom
bycillagarrullus), witte duif. 

i4.'i2. AsianPacific Postal 
Union 50 jaar. 
1.20 y. Embleem van vogel 
met orief, landkaart 

CUBA 
i9i2'io. 100e geboortedag 
josé Lezama Lima (19101976). 
65 c. Schrijver met sigaar. 

l ANIVE^SARIOIMDELNATAUCTI 
•JOSE LEZAMA LIMA ; 

CURASAO 
i23'i2. Zeevogels. 
Velletje met 75,150, 200, 
225,300,350,500,700 c. 
Resp. Larus atricilla, Calidris 
alpina, Morus bassanus, 
Fregatamagnificens, Egretta 
thula, Phoenicopterus ruber, 
Ardea herodias, Pelecanus 
occidentalis. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
i74'i2. Katholieke Universi
teit Madre y Maestra 50 jaar. 
25. P. Universiteitsbeeld
merk en watertoren op 
campus. 

ECUADOR 
i3'i2.100e sterfdag Luis 
Cordero Cresp (18331912). 
$1.. Oudpresident. 
283'i2. Bloemen. 
$ 1., 2., 3., 5.. Resp. Barna
desia spinosa, Bixa orellana, 
Espeletiapycnophylla, 
Brugmansia sanguine. 

204'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Tweemaal blok $ 4. Schip, op 
rand schip en maatschap
pijvlag. Schip, op rand 
Krantenartikelen. 

EGYPTE 
23i'i2. Revolutie van 25 
januari 1 jaar geleden. 
E£ 25.. Menigte op Tahrir
plein en vlag. 

ERITREA 
233'". 20e Onafhankelijk
heidsdag. 
70, 95 c, 8 n. Resp. mensen
kring met zon, arm met fak
kel en landkaart, landkaart 
en vlag. 
i76'i i . Dag van de Marte
laren. 
80 c, 9 n. Resp. mensen en 
moeder met kind, vrouw met 
kaars. 
39'ii. Gewapende strijd 
50 jaar. 
1.50,7 n. Resp. hand met 
geweer, geweren met vlag en 
embleem. 

FALKLANDEILANDEN 
io5'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
27,30,70 p, 11.71; blok 13.. 
Verschillende afbeeldingen 
van koningin. 

Fl)l 
25ii'ii. Internationaal jaar 
van de Vrijwilliger. 
40, 90 c, $ 1.10,10.. Vrijwil
ligers resp. bij ambulan
cedienst, bij bloedbank, 
op paard, voor geestelijke 
gezondheidshufp. 
1612'«. Kerst. 
20, 65 c, $ 1.20, 2.. Ster van 
Bethlehem met resp. drie
maal Wijzen uit het Oosten 
met geschenken, Maria en 
jozef met Jezus. 

FILIPPIJNEN 
i4'i2. AsianPacific Postal 
Union 50 jaar. 
7., 30. P. Resp. Vlaggen 
en embleem, vlaggen en 
embleem met zegelopzegel 
(Yvert 1039) (1977) 1.50 p. met 
landkaart en vlaggen. 

io4 ' i2. Postdienst Philpost 
20 jaar. 
7., 7. P. (samenhangend). 
President Cory Aquino (1933
2009) en acte, hoofdpost
kantoor. 

GAMBIA 
242'i2. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
Duitsland. 
Velletje met driemaal 30. D.; 
blok 90. D. Paus met Bran
denburger Poort, wierook, 
skyline Berlijn; paus. 
242'i2. Amerikaans Vrij
heidsbeeld 125 jaar. 
Velletje met viermaal 30. D.; 
blok 70.D. Resp. beeld
houwer FredericAuguste 
Bartholdi (18341904), fakkel, 
hoofd met kroon, beeld; 
beeld. 
292'i2. Honden. 
Velletje met viermaal 40. D.; 
velletje met driemaal 40. D.; 
blok 100. D.; blok 100. D. 
Resp. Rottweiler, chihuahua, 
golden retriever, Duitse her



der; poedel, Yorkshire terrier, 
beagle; Maltezer leeuwtje, 
keeshond. 

puppies 

23'i2. Kerst, schilderijen. 
15. 25., 30., 40. D. Resp. 
'Aanbidding door de Herders' 
van Gerard van Honthorst 
(15921656), 'Aanbidding 
door de Herders' van Agnolo 
Bronzino (15031572), 'Aan
bidding door de drie Wijzen' 
van Peter Paul Rubens (1577
1640), 'De Reis van de drie 
Wijzen' van lames Jacques 
Joseph Tissot (18361902). 
2312. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 45. D.; 
blok 100. D. Resp. trap, red
dingsboot, ruimte met open 
haard;schip. 

GRENADA 
64'«. Elvis Presley (1935

1977)
Twee velletje met elk vier
maal $ 2.75. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
zangeren filmacteur. 
26io'fi. Chinees Nieuw
jaar**, laar van de Draak. 
Blok $8.. Draak. 
i6i2'ii. lohn F. Kennedy 
(19171963) 50 jaar geleden 
president van Verenigde 
Staten. 
Twee velletje met elk drie
maal $ 3.. Kennedy: portret, 
met verkiezingsaffiche, 
kandelaar, in schommelstoel, 
met microfoon, bij onderte
kening van document 

GRENADA/CARRIACOU 
EN PETITE MARTINIQUE 
26io'ii. chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Draak. 
Blok $8.. Draak. 
8ii ' i i . Internationale post
zegeltentoonstelling in Wuxi 
(China). 
Velletje met vijfmaal $ 2.; 
blok $ 6.. Chinese muziekin
strumenten resp. pipa (luit), 
qin (citer), dizi (dwarsfluit), 
yangqin (hakkebord), dagu 
(trommel); erhu (strijkinstru
ment). 

GUINEE 
i5i2'o9. Franse schilderijen. 
Twintig velletjes met ieder 
achtmaal 5.000 F.; twintig 
blokken 29.000 F. Portretten 
en werken van resp. Alfred 
Sisley (18391899), Paul 
Cézanne (18391906), Henri 
Matisse (18691954), Frederic 
Bazille (18411870), Camille 
Pisarro (18301903), Edouard 
Manet (18321883), Berthe 
Morisot (18411895), Pierre
Auguste Renoir (18411919), 
Edgar Degas (18341917), 
Claude Monet (18401926), 
Gustave Caillebotte (1848
1894), )eanBaptiste Camille 
Corot (17961875), Armand 
Guillaumin (18411927), 
CharlesFranfois Daubigny 
(18171878), Adolphe Joseph 
Thomas Monticelli (1824
1886), AdolpheFelix Cals 

(18101880), Eva Gonzales 
(18471883), Eugene Boudin 
(18241898), Paul Gauguin 
(18481903), Felix Ziem 
(18211911); twintigmaal als 
hiervoor. 
i5i2'09. Chinese postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel met verschil
lende Chinese zegels. 
i5i2'o9.. Zeilscnepen op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Frankrijk, Monaco, Litouwen, 
België, Polen, Canada; 
Frankrijk. 

i5i2'o9. Locomotieven op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Verenigde Staten, tweemaal 
Frankrijk, tweemaal Mar
shalleilanden, India; Djibouti. 
i5i2'o9. Luchtvaartuigen 
op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Barbados, Lesotho, Liberia, 
Mauritanië, Frans Zuidpooi
gebied, Bulgarije; Groot
Brittannië. 
i5i2'o9. Paddenstoelen op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Frankrijk, Australië, twee
maal Afghanistan, Spaans 
Andorra, Frankrijk; Faeröer. 
i5i2'o9.0rchic(eeën op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 f. 
Zegelopzegel van resp. 
Inölia, Australië, tweemaal 
Maleisië, Duitsland (Berlijn), 
Australië; Australië. 

i5i2'09. Uilen op postze
gels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Luxemburg, België, Marshall
eilanden, Oekraïne, Sovjet
unie, Zimbabwe; België. 
i5i2'o9. WWF*motieven 
op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Mali, Rusland, tweemaal 
Mali, Rusland, Mali; Frankrijk. 

GUINEEBISSAU 
28io'io. Planten en 
insecten. 
Velletje met 350, 450,500, 
600,750,1.050 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. (in 
rood en groen). Resp. Mal

pighia emarginata en Mor
pho deidamia, Citrus medica 
met Acrociumus longimanus 
en Phobetron hipparchia. 
Hibiscus mutabilis en Hera
clides androgeus, Solanum 
mammosum en Choeradodis 
strumaria, Eulama sp. met 
Rhynchophorus palmarum 
en Macrodontia cervicornus, 
Argemone mexicana met 
Mallodon spinibarbis en Tae
niotes subocellatus; Citrus 
aurantium en Rothschildia 
aurota. 

28io'io. Zeeweekdieren. 
Velletje met 350, 450, 500, 
600,750,1.050 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. (in 
rood en groen). Resp. Turbo 
pulcher en Turbo argyrosto
mus, Strombus gigas en Mira 
bilistromus listeri, Lambis 
chiraga en Lambis lambis, 
Neptunea contraria en Cha
ronia lampas, Pinctada mar
garitifera en Ostrea edulis, 
Murex haustellum en Murex 
brandaris; Pugilina morio en 
Neptunea sp. 
28io'io. Vlinders. 
Velletje met 350,550,600, 
700, 800,1.000 F.; velletje 
met tweemaal 1.500 F. (in 
rood en groen). Resp. 
Siproeta epaphus, Morpho 
cisseis, Paulogramma py
racmon, Dryas Julia, Morpho 
retenor, Diaethria ciymena; 
Agraulisvanillae. 
28io'io. Golfspeelsters. 
Velletje met vijfmaal 500 F.; 
blok 3.000 F. resp. Cristie 
Kerr, Suzann Pettersen, jiyai 
Shin, Yani Tseng, Anna Nord
quist; Paula Creamer. 
28io'io. Prinses Diana 
(19611997) 
Velletje met vijfmaal 500 F.; 
blok 3.100 F. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
28io'io. Belgische post
zegels. 
Velletje met vijfmaal 550, 
610 F.; blok 3.000 F. Verschil
lende postzegels. 
28io'io. Wereldkampioe
nen schermen. 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok 2.800 F. Resp. Ana Maria 
Branza, Nikolai Novosjo
lov. Mareen Nisima, Ulrich 
Robein, llara Salvatori; Elisa 
di Francisca. 
28io'io. 500e geboor
tedag Sandro Botticelli 
(14451510). 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok 3.200 F. Verschillende 
schilderijen van Italiaanse 
schilder. 
28io' io.|aguar. 
Velletje met 350, 550, 
600,700, 800,1.000 F.; vel
letje met tweemaal 1.500 F. 
(in rood en groen). Verschil
lende afbeeldingen van 
Panthera onca. 

28io'io. Peter Paul Rubens 
(15771640). 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
schilderijen van Vlaamse 
schilder. 
28io'io. Overlijden van 
Andor Lilienthal (19112010). 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok 3.100 F. Verschillende 
afbeeldingen van Russische 
schaker. 
28io'io. Paddestoelen. 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok 3.400 F. Resp. Russuia 
ochroleuca, Amanita vagi
nata, Amanita rubescens, 
Macrolepiota procera. Rus
suia emetica, Laccaria ame
thystea; Lepista nebularis. 
28io'io. Chinese hogesnel
heidstreinen. 
Velletje met vijfmaal 600 F.; 
blok3.500F. Resp. CRH2, 
CRH380A, CRH5,CRHiE,CRH3, 
CRHiB;CRH2enCRH5. 

INDIA 
i24'i2. IsabellaThoburn 
College 125 jaar. 
5. R. Gebouw van christelijk 
instituut voor vrouwen in 
Lucknow en meisjes. 

: HRïïcoo 
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^^e^'^2. Godijitempel. 
5. R. Deel van tempel in 
Mumbai. 

INDONESIË 
222'i2. Nationale spelen 
PON XVIII 2012. 
Zesmaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Mascotte als: 
voetballer, surfer, kanoer, 
parachutespringer, schutter, 
gym ast. 

jWiPT" 
j M 
:_ ^ :vis3NoaNi 

\ ^ ' . 
:

" ■ " ^ 

s i 
NDONESIA 

^ . ■  

^ 
' 009j 

i4'i2. AsianPacific Postal 
Union 50 jaar. 
5.000 Rp. QRcode met 
postauto en landkaart. 

IRAN 
i84'i2. Wereld Postdag. 
2.000 Ris. Postpakket met 
wereldkaart. 

i84'i2. Islamitische be
wustwording. 
2.200 Ris. Ka'bah in Mekka 
met verzen uit koran 
i84 ' i2. Volleybal, deel
name aan Aziatische Spelen. 
Blok 3.400 Ris. Spelers Ira
nese kampioensteam. 

KAZACHSTAN 
203'i2. Nationaal Park 
Katynkaragay. 
1101. Landschap met bomen 
en bergen. 

44'12. 20 jaar postzegels. 
501. op 50 k. Overdruk 
op Yvert 1 (1992). 'Gouden 
soldaat'. 
i i 4  ' i2 . Europa, 'Bezoek...'. 
2501. Wandelaar met hond 
en berglandschap. 

KIRGIZIË 
243'i2. Zonnebloemen. 
42. s. (ook ongetand). 
Helianthus. 

KOREA NOORD 
30i'i2. Architectuur. 
60,100,140190, 210 w.; blok 
140 w. Resp. appartemen
tengebouw in Mansudaes
traat en Kopernikgebouw, 
theater Pyongyang Oost en 
Patriarchgebouw, Gnezdik
ovskiypaleis en Volksstudie
huis, appartementengebouw 
en 'Ei'huis, Hyangsanhotel 
en Webervilla; Nationaal 
Theater. 

i54'i2.100e geboortedag 
Kim llsunq (19121994). 
ZevenmaaÏ30 w.; velletje met 
viermaal 20 w.; velletje met 
viermaal 30 w.; velletje met 
viermaal 40 w.; blok 70 w. 
Verschillende afbeeldingen 
met oudpresident. 
254'i2.120e geboortedag 
Kang Pan Sok (18921932). 
Blok 70 w. Communistisch 
activiste en moeder van Kim 
llsung met militairen. 
254'i2. Leger 80 jaar. 
30 w.; blok 70 w. Resp. vlag
gen en geweren met bajonet, 
generaal Kim llsung. 
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30-4-'i2. Rozen. 
30,50,70 w. (ronde zegels). 
Verschillende rozen. Ook vel
letje met de zegels. 

KOREA ZUID 
5-4-'i2. Oude en historische 
bomen, IV. 
Viermaal 270 w. (samenhan
gend). Poncirus trifoliata (in 
Gapgotri), Zelkova serrata 
(in Seganri), Chionanthus 
retusus (m Gwangyang-eup), 
Prunus pendula |. ascendens 
(bij Hwaeomsa-tempel). 

LIBERIA 
5-i2-'ii. Nobelprijs voor de 
Vrede voor presidente Ellen 
Johnson Sirleaf (1938). 
Blok $ 250. Presidente met 
vlagen medaille. 

MALEISIË 
27-2-'i2. Anti-drugscam-
pagne. 
60,60 sen, RM t.-. (driehoek
zegels ook samenhangend). 
Bloemen met: gezin, kinde
ren met boeken, spelende 
kinderen. 

A 
y .C*JC V 

.,/. 
ii-4-'i2. Installatie sultan 
Abdul Halim (1927) van Kedah 
als staatshoofd. 
60,80 sen, RM 1.-; velletje 
met RM 2.-, 3.-. Resp. portret, 
sultan en echtgenote, 
portret; zegel-op-zegel 10 c. 
Yvert 79 (1971) portret sultan 
In 1971, portret sultan in 2011. 

MAROKKO 
27-3-'i2. Nationaal Theater 
Mohammed V 50 jaar. 
3-50 Dh. Symbolische 
afbeelding met gezichten en 
getal 50. 
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MARSHALLEILANDEN 
6-2-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met zesmaal $ 1.05. 
Zegel-op-zegel Machin-
zegels. 

20-2-'i2. Walvissen, 
Viermaal $ 0.32 (samen
hangend). Eubalaena, 
Orcinus orca, Mesoplodon 
europaeus, Balaenoptera 
musculus. 
27-2-'i2. Watervogels. 
$0.85,1.05. Resp. Phoe-
isastrianigripes, Phaethon 
rubricauda. 
27-2-'i2. Frankeerzegels. 
$5-15,11-35.1545,16.95,18.95, 
38.-. Resp. oorlogskano, or
chidee, zeilkano, mandarijn-
vis, hibiscus, zeepaardje. 

i5-3-'i2. Terra Cotta-strlj-
ders. 
Zesmaal $ 0.45 (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van strijders. 
26-3-'i2. Inuit-eskimo's. 
Zesmaal $ 0.45. Man en 
vrouw in iglo, kunstnijver
heid, trommelaars en dan
sers, vissende mannen, gezin 
in tent van huiden, jagers. 
8-4-'i2. Touwproductie. 
Viermaal $ 0.45 (samenhan
gend). Verschillende fases 
van verwerking kokosvezels 
tot touw. 
23-4-'i2. Grote wetenschap
pers. 
Vel met twintigmaal 
$ 0.45. Portretten van 
Britse natuurwetenschapper 
Charles Darwin (1809-1882), 
Britse bioloog William Harvey 
(1578-1657), Ierse scheikun
dige Robert Boyle (1627-1691), 
Duitse astronoom Johannes 
Kepler (1571-1630), Ameri
kaanse uitvinder Thomas 
Edison (1847-1931), Franse 
natuurkundige André-Marie 
Ampère (1775-1836), Britse 
natuurkundige Michael Fa
raday (1791)1861), Zweedse 
chemicus Jons Jacob Berzelius 
(1779-1849), Schotse ingeni
eur James Watt (1736-1819), 
Italiaanse astronoom Galileo 
Galilei'(1564-1642), Vlaamse 
arts Andreas Vesalius (1514-
1564), Frans scheikundige 
Antoine Lavoisier (1743-1794), 
Russische scheikundige Dmi
tri Mendelejev (1834-1907), 
Duitse wiskundige Carl Gauss 
(1777-1855), Britse natuurkun
dige Isaac Newton (1643-
1727), Oostenrijkse bioloog 
Gregor Mendel (1822-1884), 
John Dalton Britse scheikun
dige (1766-1844), Zweedse 

plantkundige Carl Linnaeus 
(1707-1778), Amerikaanse 
uitvinder Robert Fulton (1765-
1815), Iers-Schotse natuur
kundige William Thomson 
Baron Keivin (1824-1907). 

MEXICO 
27-3-'i2. Nationale commis
sie Bio-ethiek2o jaar. 
$ 7.-. Gebouw en embleem 
met landkaart. 

29-3-'i2. Tegen mensen
handel. 
%-]. -. Handen en geld. 
to-4-'i2. stad Linares Nuevo 
Léon 300 jaar. 
$7.-. Gemeentehuis. 

MOZAMBIQUE 
30-4-'i i . Evolutie van 
mensen. 
Velletje met tweemaal 16, 
66,92 mt.; blok 175 mt. Resp. 
Australopithecus africanus. 
Homo habilis. Homo anteces
sor, Homo heidelbergensis; 
Australopithecus afarensis. 
30-4-'ii. 500e geboortedag 
Italiaanse schilders Giorgio 
Vasari (1511-1574) en Lelio Orsi 
(1510-1587). 
Velletje met tweemaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Schilde
rijen resp. 'Lorenso I de Me
dici', 'Zeeslag van Lepanto', 
'Lucas schildert Maria', 
'Graflegging van Jezus'; 'De 
Gang naar Emmaus'. 

S*r iiiTOténg dt Iflljn Orsi 

30-4-'«. 425e Sterfdag Lucas 
Cranach de Jonge (1515-1586). 
Velletje met tweemaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende schilderijen van Duitse 
schilder. 
30-4-'ii. 200e geboortedag 
van Hongaarse componist 
Franz Liszt (1811-1886). 
Velletje met tweemaal 16, 
66, 92 mt.; blok 175 mt. Resp. 
woonhuis (Weimar), opera
huis (Boedapest), klooster 
Madonna del Rosario (Rome), 
geboortehuis (Raiding); con
servatorium (Boedapest). 

30-4-'ii. 150e geboortedag 
Noorse pool- en natuuron
derzoeker Fridtjof Nansen 
(1861-1930). 
Velletje met tweemaal 16, 
66, 92mt.;bloki75mt. 
Resp. zeebeer (Arctocepha-
lus gazella), orka (Orcinus 
orca), pinguïn (Aptenodytes 
forsteri), zeilschip 'Fridtjof 
Nansen'; ijsbeer (Ursus mari-
timus) en zeilschip. 
30-4-'ii. Eerste luchtpost 100 
jaar geleden. 
Velletje met tweemaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Resp. pi
loot Henri Péquet (1888-1974) 
eerste luchtpost in India, 
piloot Earie Lewis Ovington 
(1879-1936) eerste luchtpost 
in Verenigde Staten, Ame
rikaanse vliegtuigpionier 
Frederick J. Wiseman (1875-
1961); herdenkingsvignet 
voor Wiseman; Péquet. 
30-4-'ii. 100e sterfdag Oos
tenrijkse componist Gustav 
Mahler (1860-1911). 
Velletje met tweemaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Portret 
met resp. eerste opvoe
ring achtste symfonie in 
Verenigde Staten, Weense 
hofopera, Metropolitan 
Opera (New York), eerste 
opvoering achtste symfonie 
in Verenigde Staten; eerste 
opvoering achtste symfonie 
in Verenigde Staten. 
30-4-'ii. Zuidpoolexpeditie 
van Roald Amundsen (1872-
1928) 100 jaar geleden. 
Velletje met tweemaal 16, 
65,92 mt.; blok 175 mt. Resp. 
viermaal Amundsen; schip 
'Fram' in drijfijs. 

30-4-'«. 100e geboortedag 
Andor Lilienthal (1911-2010). 
Velletje met tweemaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van 
Russiscne schaker. 
30-4-'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana(i96i-i997). 
Velletje met tweemaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Prinses 
met resp. Elton John, Barones 
Chalker, prins Charles, 
president Reagan; Michael 
Jackson. 
30-4-'ii. 50e geboortedag 
George Clooney (1961). 
Velletje met tweemaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse acteur. 

NAMIBIË 
30-9-'ii. Grassen. 
Standard Mail ($2.80), Non 
Standard Mail ($8.50), 4.80, 
5.40,6.50. Resp. Melinis 
repens, Cenchrus ciliaris, 
Chloris virgata, Urochloa 
brachyura, Enneapogon 
cenchroides. 

NEVIS 
io-i2-'io. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
$ 2.-; velletje met viermaal 
$ 2.-. Verschillende afbeel

dingen van Amerikaanse 
president. 
io-2-'ii. Vijfde sterfdag paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Velletje met tweemaal $ 3.-, 
4.-. Verschillende afbeeldin
gen van paus. 

NIEUW-ZEELAND 
9-5-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
70,70 c, $1.20,1.40,1.90, 
2.40,2.90. Verschillende 
afbeeldingen van koningin 
en prins Philip (1921). Ook 
velletje met de zegels. 

NIUE 
ii-4-'i2. Schelpen. 
$1.20,1.40,1.70,2.-. Resp. 
Leporicypraea mappa, Gas-
tridium geographus, Tonna 
perdix, Cypraeatigns. 

NORFOLKEILAND 
io-4-'i2. Overdruk Frankcer-
zegel (2005), vogel. 
$ 4.- op 10 c. Phaeton rubri
cauda. 
io-4-'i2. Activiteiten. 
60,75 c, $ 1.55,2.75. (eiland-
vorm). Resp. schelpendieren 
zoeken, verzamelen van 
eieren van Onychoprion fus-
catus, vissen vanaf de rotsen, 
barbecue. 

OEZBEKISTAN 
Apr.'i2. Frankeerzegels, 
monumenten. 
150,170, 250, 300,450, 
600 (S). Monumenten resp. 
tweemaal dichter Berdakh, 
tweemaal Al Horezmy, twee
maal AmirTemur. 

PAKISTAN 
i-4-'i2. Asian-Pacific Postal 
Union 50 jaar. 
8.- R. Vogels en brief. 



PALAU 
87'ii. Haruo I. Remeliik 
(19331985). 
Blok $2. Portret eerste 
president. 
28'ii. Vredeskorps 50 jaar. 
Velletje met viermaal 50 c. 
Embleem met resp. vervende 
studenten en vrijwilligers, 
wandelaars, vrijwilliger en 
leraren met internetproject, 
vrijwilligers werken in ge
meenschappelijke tuin. 
26to'ii. Kreeftachtigen. 
Tweemaal velletje met elk 
viermaal $ 1.25; tweemaal 
blok $ 3. . Resp. Calcinus ele
gans, Dardanus peduncula
tis, Odontodactylus scyllarus, 
Dardanus megistos; Birgus 
latro, Goneplax rhomboides, 
Bellia picta, Etisus dentatus; 
Grapsus grapsus; Zebra 
mantis. 

26io'ii. President Obama 
(1961)50 jaar. 
Velletje met viermaal 98 c; 
blok $ 2.50. Viermaal ver
schillende afbeeldingen van 
president met Witte Huis en 
presidentieel zegel; Obama. 
26io'ii. Zeedieren. 
Velletje met vijfmaal 75 c; 
velletje met driemaal $ 3.; 
tweemaal blok $ 2.50. Resp. 
grijze rifhaai (Carchar
hinusamblyrhynchos), 
pijlstaartrog (Neotrygon 
Kuhiii), koraalduivel(Pterois 
volitans), waaierworm (Sa
bella sp.), paletdoktersvissen 
(Paracanthus sp.); inktvis 
(Metasepia pfefferi), dok
tersvis (Acanthurus lineatus), 
zeeegel (Diadema setosum); 
dooskwal (Cubomedusae); 
barracuda (Sphyraena 
putnamae). 

PAPOEANIEUWGUINEA 
222'i2. Kunst van Philip Yo
bale (19782009). (1.20,1.20, 
6., 8. K.; velletje met 1.20, 
1.20,6., 8.K.; blok 10.K. 
Schilderijen met resp. vissen, 
gezichten, gezicht zonder 
oog, paradiisvogel; viermaal 
verscnillenae gezichten; oog. 

i43'i2.100e geboortedag 
zendeling Peter ToRot (1912

19«). 
1.20,1.20, 6., 8. K.; velletje 
met 1.20,1.20,6., 8. K.; blok 
10. K. Resp. zaligverklaring, 
ToRot doopt kind, zaligver
klaring, ToRot geeft Heilige 
Communie; viermaal glasin
loodraam: catechetenschool, 
sluiting huwelijk, kerkdienst, 
vermoord in cel; standbeeld. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
307'o9. Paddestoelen en 
orchideeën. 
Velletje met driemaal 
25.000,35.000 Db.; blok 
100.000 Db. Russuia palu
dosa en Stanhopea tigrina, 
Tricholomopsis rutilans en 
Angraecum sesquipedale. 
Boletus reticulatus en Cat
tleya intermedia, Lentinus 
tigrinus en Scuticaria steelii; 
Omphalotus olearius en 
Ophrys holoserica. 

307'o9.125e sterfdag Paul 
Morphy (18371884) 
Velletje met driemaal 
25.000, 29.000 Db.; blok 
100.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse schaker. 
307'o9. Dieren en stoomlo
comotieven. 
Velletje met viermaal 
30.000 D.; blok 100.000 Db. 
Resp. nijlkrokodil (Croco
dylus niloticus) en 482, 
steppezebra (Ecruus quagga) 
en 284, Indische olifant 
(Elephas maximus) en 04
40, leeuw (Panthera leo) en 
440; giraf (Giraffa came
lopardalis) en 440. 
20io'o9. Geneeskrachtige 
planten. 
Velletje met 5.000, tweemaal 
10.000,15.000,20.000 Db.; 
blok 60.000 Db. Resp. 
Origanum vulgare, Angelica 
arcnangelica, Achillea mille
folium, Artemisia dracuncu
lus. Allium sativum, Artemisia 
vulgaris. 
20io'o9. Dolfijnen en 
walvissen. 
Velletje met driemaal 
10.000, tweemaal 
20.000 Db.; blok 70.000 Db. 
Resp. Tursiops truncatus en 
Balaena mysticetus, Tursiops 
truncatus en Eubalaena, Glo
bicephala melas en Physeter 
macrocephalus, Stenella sp. 
en Orcinus orca. Grampus 
griseus en Megaptera no
vaeangliae; Orcinus orca en 
Phocaenaphocaena. 
20io'o9. Kattenbezitters. 
Velletje met tweemaal 
10.000,15.000, 20.000, 
25.000 DJb.; blok 80.000 Db. 
Resp. Freddie Mercury, 
Gustav Klimt, Nancy en 
Ronald Reagan, lohn Lennon, 
Yoko Ono, Frank Zappa; 
David Bowie. 
2oio'o9. Antieke auto's. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 25.000, 30.000 Db.; 
blok 104.000 Db. Resp. 
Walter 66 Sodomka, Tatra Tu, 
Walter Junior SS, Aero 562, 
Wikow4o;Tatra52. 

201009. Honden in leger
dienst. 
Velletje met 10.000,15.000, 
driemaal 25.000 Db.; blok 
110.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van militairen 
met honden. 
20io'o9. Roofvogels. 
Velletje met 10.000, 
15.000, tweemaal 25.000, 
35.000 Db. Resp. Faico sub
buteo, Sarcoramphus papa, 
Bobo virginianus, Haliae
tus leucocephalus, Ninox 
strenua. 
20io'o9.35e sterfdag 
Charles Lindberg (19021974). 
Velletje met 10.000, 
15.000, tweemaal 25.000, 
35.000 Db. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
piloot met vliegtuig 'Spirit of 
St. Louis'. 
20io'o9. Tentoonstelling 
werken van Paul Cézanne 
(18391906) en Pablo Picasso 
(18811973) in AixenPro
vence. 
Velletje met 10.000,15.000, 
25.000,30.000,35000 Db.; 
velletje met 15.000, 20.000, 
25.000, 25.000, 35.000 Db.; 
tweemaal blok 110.000 Db. 
Verschillende schilderijen. 

SIERRA LEONE 
3io'ii. Leiders van China. 
Velletje met tweemaal 
8.000 Le. Sun Yatsen (1866
1925); Chinese vlag. 

SINGAPORE 
i23'i2. Frankeerzegels, 
vijverleven. 
1" Local, 2nd Local, Water
planten resp. Limnocharls 
flava, PIstia Stratiotes. 

223'i2. Waterreservoirs. 
Vijfmaal 1" Local; vijfmaal 
50 c. Resp. Lower Seletar met 
brug, Punggol met brug, 
Sernagoon met brug, Marina 
met brug en huizen, lurong 
met roeiboot en huizen; 
Lower Pierce met brug. Up
per Seletar met watertoren, 
MacRitchie met paviljoen, 
Pandan met bruggen, Bedok 
met boot en waterskiër. 
i84'i2. Lokale markten. 
Viermaal 80 c. Verschillende 
afbeeldingen van markten 
met groenten, fruit, vlees 
en vis. 

ST. HELENA 
272'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met tienmaal 50 p. 
Schip in aanbouw, scheeps
schroeven, kapitein Smitn 
en bemanningsleden, schip, 
passagiers op dek, eerste 
klas eetzaal, zinkend schip, 
drenkelingen in reddings
boot, verkoop van krant met 
laatste nieuws, wrak onder 
water. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
ii4'i2. Frankeerzegel, 
Marianne en Europa. 
Lettre Verte 20g France, 50g 
France, 100g France, 250g 
France. Verschiliende kleuren 
met overdruk SPM. 

Lettre'Verte 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
6io'ii. Herdenking ter
roristische aanslagen 10 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Kaarsen en WTC, wakende 
mensen, herdenkingsmonu
ment en Pentagon. 
)4ii'ii. Olympische Spelen 
2010 in Londen. 
Velletje met viermaal $ 2.75. 
Spelen in 1908: White 
Citystadion, Italiaanse ma
ratnonloper Dorando Pietri, 
Zweedse atleet Erik Lemming, 
affiche. 
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SURINAME 
2i3'i2. Bloemen. 
SR$i., 2., 3., 4, 5.50,7.50, 
9.. (samenhangend). Resp. 
allamanda, anemoon, ama
ryllis, wedelia, thunbergia, 
aahlia, heliconia. 

TADZJIKISTAN 
i43'i2. Chinese dierenriem. 
2., 2.50 S. (getand en onge
tand). Resp. draak, vis. 
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TOHHKHCTOH 
Tajikistan 2012 2.50 

TANZANIA 
20ii'ii. Schelpen. 
Velletje met viermaal 
1.700 Sh.; blok 3.800 Sh. 
Resp. Telescopium telesco
pium, Tibia insulaechorab. 
Turbo sarmaticus, Bolinus 
cornutus; Oxymeris maculata. 
20ii'ii. Vogels. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 1.800 Sh.; tweemaal 
blok 3.800 Sh. Resp. Poicep
halus senegalus, Psittacus 
erithacus, Coracias caudatus, 
Pioceus velatus; Corvus 
albus, tweemaal Geocolaptes 
olivaceus, Indicator indica
tor; Lybius torquatus; Colius 
leucocephalus. 

2oii'ii. Vlinders. 
Twee velletjes met elk vier
maal 1.700 Sh.; tweemaal blok 
3.800 Sh. Resp. Chrysiridia 
rhipheus, Graphium angola
nus, Charaxes hadrianus, Hy
polimnas dexithea; Euphaedra 
xypete, Charaxes candiope, 
Charaxes etesipe, Charaxes 
smaragdalis; Salamis parhas
sus; Danaus plexippus. 

THAILAND 
i6 i i  ' i i . Frankeerzegel. 
15. B. Geel/groen met portret 
koning Bhumibol, Rama IX 
(1927). 
303'i2. Rode Kruis. 
3. B. longen en meisje en 
bootje met hulpgoederen. 

i4'i2. Ministerie van Trans
port 100 jaar. 
Viermaal 3. B. Snelwegen, 
trein en brug, container
schip, vliegtuig. Ook velletje 
met dezegels. 
i4'i2. AsianPacific Postal 
Union 50 jaar. 
3. B. Vlaggen en vogel met 
brief. 

fiÄÄi 
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i-4-'i2. Overheidsspaarbank 
99 jaar. 
Viermaal 3.- B. Verschillende 
koningen met bankgebou
wen. 
2-4-'i2. Bescherming en 
behoud erfgoed. 
Viermaal 3.- B. (samenhan
gend). Monument in Muang 
Sing, beeld in Muang Sing, 
monument in Prang Si Thep, 
gedecoreerde steen in Prang 
SI Thep. Ook velletje met de 
zegels. 

9-4-'i2.100 jaar Thaise 
luchtvaart, I. 
Achtmaal 3.- B. (samen
hangend). Verschillende 
vliegtuigen. 
5-5-12. Boeddhabeelden. 
Vijfmaal 5.- B. Verschillende 
beelden. 
5-5-'i2. Kroningsdag. 
5.- B. Troon en silhouet 
i<oning Bhumibol. 

TOKELAU 
n-4-'i2. Frankeerzegels. 
10,20,25,40,45,50 c , $ 1.-, 
1.40, 2.-. Resp. plukker en 
kokosnoten, strand, atol met 
bomen, snorkelaars, zeilboot, 
gebouw, strand en bomen, 
visser en atol, strand en 
bomen. 

TUNESIË 
23-3-'i2. Traditioneel aar
dewerk. 
250,600,900,1.000 m. 
Resp. Maajna-bord uit 
Sejnane, Charbiya-kruik uit 
Nabeul, Borniya-pot uit Na-
beul, Quallaline-vat uit Tunis. 
Ook velletje met de zegels. 

URUGUAY 
3o-3-'i2. Olympische Spelen 
2012 Londen. 
Viermaal $ 15 (samenhan
gend). Bezienswaardighe
den in Londen en sporters: 
ArcelorMittal Orbit-obser-
vatietoren en voetballer, 
St. Pauls-kathedraal en 
wielrenner, Tower Bridge en 
zeiler, parlementsgebouw en 
hordeloper. Alle zegels met 
beeldmerk Spelen. 

i i-4-' i2. Frankeerzegels, 
gebarentaal. 
$ 12, 50,60. Hand met tekst 
resp. 'Oo','Gg','li'. 

VERENIGDE NATIES 
i-6-'i2. VN-conferentie over 
duurzame ontwikkeling 'Rio 
+ 20'. 
US$ 1.05; Zw.Fr. 1.40; € 0.70. 
Resp. bloemknop met huizen 
en wereldbol; 
hand met vogel, vis, boom, 
fiets, windmolen, zon, 
wolken en regen, golven; 
waterdruppel met huizen en 
brug, haaien, dolfijnen, vis
sen, zeilboot, gezicht, bomen 
en vogels. 

VERENIGDE STATEN 
23-5-'i2. Filmregisseurs. 
Viermaal Forever. Filmscènes 
met Frank Capra (1897-1991), 
John Ford (1894-1973), )ohn 
Huston (1906-1987), Billy 
Wilder (1906-2002). 
30-5-'i2. Post met een 
glimlach. 
Vijfmaal Forever. Verschil
lende figuren animatiefilms 
van Pixar. 
i-6-'i2. Frankeerzegel. 
1 c. Bobcat (Lynx rufus). 

2-6-'i2. Aloha-shirts. 
Vijfmaal 29 c. Shirts met 
verschillende prints. 
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7-6-'i2. Fietsen. 
Viermaal Forever. Verschil
lende fietsen met berijders. 
9-6-'i2. Padvinderij. 
Forever. Padvindster met 
verrekijker, boom, varen, 
wandelende padvinder. 

i2-6-'i2. Muziek. Gezamen
lijke uitgifte met Frankrijk. 
Tweemaal Forever. Zangeres 
Edith Piaf (1915-1963), trom
pettist Miles Davis (1926-
1991). 

VIETNAM 
24-3-'i2. strijd tegen tuber
culose. 
2.000 d. Verpleegsters met 
patiënten en beefdmerk. 
i-4-'i2. Asian-Pacific Postal 
Union 50 jaar. 
3.000 D. Wereldkaart en strik 
met beeldmerk van vogel 
met brief. 
i-4-'i2. Beren. 
2.000, 4.500,8.500, 
10.500 d. Resp. Ursus 
thibetanus, tweemaal Ursus 
malayanus, Ursus thibetanus. 

Verschillende afbeeldingen 
van koningin. 

8-4-'i2. Bruggen met dak. 
2.000,3.000,12.000 d. 
Verschillende bruggen. 

ZAMBIA 
2010. Overdrukken. 
4.950 op 2.700 K., 2.500 op 
A, 5.000 op 700 K., 10.000 
op 2.250 K. Resp. aardwolf 
(Proteles cristatus), smitsple-
vier (Vanellus armatus), 
regenboog en embleem UNO, 
gevlekte hyena (Crocuta 
crocuta). 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
28-5-'i2. Diamanten jubi
leum Koningin Elizabeth II 
(1926) 
60,70,95 p, 11.15; blok £ 3.-. 

Gebruikte afkortingen: 
DOCG Denominazionedi 

Origine Control lata e 
Garantita 

Nordic Samenwerkingsver
band Noordse landen 

RAF Royal Air Force 
Unesco United Nations 

Educational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Unicef United Nations In
ternational Children 
Emergency Fund 

UNO United Nations Orga
nization 

Chinees Nieuwjaar: )aar van 
de Draak 23-i-'i2 tot en met 
9-2-'i3. 

DAGELIJKS 
POSTZEGELNIEUWTjp 
kijkt unatuurlijke^ 

j^ww.defilatelie.nl/nieuws.ph 
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Emd 20ti verscheen het 
derde deel van de trilogie 
van Kees Adema over de 
militaire postgeschiede-
nis van ons land m brede 
zm Deel t beschrijft de 
periode vanaf de 8o-jarige 
oorlog (1568-1648) tot aan 
het verdrag van Den Haag 
van 16 mei 1795 Deel 2 be
handelt de Franse tijd, die 
loopt van 1795 tot en met 
1813/1814, en de aanslui
tende periode tot de slag 
bij Waterloo van 1815 Het 
nu gepubliceerde deel 3, 
waarmee de trilogie wordt 
afgesloten, voert ons door 
de periode van Waterloo 
via de Belgische opstand 
van 1830 en de Tiendaagse 
Veldtocht van augustus 
1831 naar de uitvoering 
van het Vredesverdrag van 
Londen tussen Nederland 
en België en de grote Euro
pese mogendheden van 19 
april 1839 

Het boek telt ruim 260 
pagina's met niet minder 
dan 494 afbeeldingen, 
vaak m kleur, van brieven, 
stempels, documenten, 
historische figuren en tafe
relen, enz , met verder nog 
11 kaarten en 1 diagram 
Door die talrijke verluch-
tigingen en door de vlotte 
Engelse pen, waarover 
Adema beschikt, leest het 
boek weer-net als Zijn 
voorgangers - als een 
(post)historische roman 
In 20 hoofdstukken wordt 
een belangrijk tijdperk 
van onze vaderlandse ge
schiedenis - en tegelijk ook 
de ontstaansgeschiedenis 
van België als onafhanke
lijke staat - bezien vanuit 
het perspectief en door de 
loep van de posthistori-
cus, helder uit de doeken 
gedaan Afgesloten wordt 
met een catalogisering 
m hoofdstuk 21 van alle be
kende militaire poststem
pels en militaire admi
nistratieve stempels c q 
portvrijdomstempels uit 
de periode 1814-1839, ge
volgd door een bibliogra
fie, een lijst van opgeno
men kaarten, een epiloog, 
aanvullingen en errata van 
deel 2, een afkortingenlijst 
en een index 

Ook de opzet van dit boek 
IS, dat per hoofdstuk veelal 

eerst de historische achter
grond van het onderwerp 
van het hoofdstuk wordt 
geschetst, vergezeld van 
afbeeldingen, daarna de 
filatelistische aspecten 
daarvan uitvoerig worden 
behandeld, met vele 
afbeeldingen van brieven 
en andere documenten en 
van het stempelmateriaal, 
en ten slotte een samen
vattend chronologisch 
overzicht wordt gegeven 
Zo wordt de omvangrijke 
krijgsposthistorische erfe
nis van deze periode per 
onderwerp verbonden met 
de staatkundige en krijgs-
historische ontwikkelingen 
en m de context daarvan 
geplaatst 

Het belangrijke hoofdstuk 
1 behandelt de periode van 
1815 tot 1830 Beginpunt 
vormt de slag bij Waterloo 
van 18 juni 1815, vooraf
gegaan door de slag bij 
Quatre-Bras van twee 
dagen eerder Als bekend, 
worden de Franse legers 
onder de van Elba terug
gekeerde Napoleon bij 
Waterloo vernietigend ver
slagen door de Brits-Ne-
derlandse troepenmacht 
onder Wellington en het 
Pruisische leger onder 
Blucher Hierna achtervol
gen geallieerde troepen, 
waaronder Nederlandse 
legeronderdelen, de m 
chaos vluchtende Franse 
troepen tot bij Parijs Na
poleon geeft zich daarop 
aan de Britten over en 
wordt nu tot zijn afgrijzen 
naar het afgelegen eiland 
Smt-Helena overgebracht, 
waarhij op 5 mei 1821 zal 
sterven 

Hiervan en vooral ook van 
de door verzamelaars zeer 
gezochte veldpoststem
pels die door de Neder
landse troepen werden ge
bruikt vanaf vlak voor de 
slag bij Waterloo op huidig 
Belgisch grondgebied tot 
en met november 1815, bij 
en kort na de achtervol
ging van de Fransen op 
huidig Belgisch en vooral 
Frans grondgebied, geeft 
Adema een uitgebreid ver
slag, dat de perfectie dicht 
benadert Adema voorziet 
de geringe afstand tot de 
ultieme perfectie ook zelf 

al, waar hij tegen het eind 
van zijn boek aanvullingen 
op deel 2 van zijn trilogie 
geeft en daaraan volko
men terecht toevoegt "It 
IS another indication that 
the study of postal history 
andmarcophilately is alive 
and well and is a never 
ending endeavour" In 
dit I icht moet ook worden 
gezien dat Adema welis
waar als eerste bekende 
datum van gebruik van 
Nederlandse veldpost
stempels uit deze periode 
1 juni 1815 (m hoofdstuk 
i)c q 15 juni 1815 (m het 
catalogusdeel) geeft, maar 
dat ook de data 14 en 30 
mei 1815 bekend zijn (beide 
uit Braine-le-Comte met 
het stempel APG-12 in de 
nummering van Adema en 
op de brief van 14 mei bo
vendien het door Adema 
met opgenomen zwarte 
stempel "Adm-on Gen-ale/ 
de L'armee mobile") 

In de hoofdstukken 8 t/m 
13 gaat Adema diep in op 
de oorzaken en het verloop 
van de Belgische opstand 
vanaf eind augustus 1830 
tegen de Nederlandse 
overheersing en in het 
bijzonder tegen koning 
Willem I, de onafhanke
lijkheidsverklaring van 
het Voorlopig Bewind van 
België van 4 oktober 1830, 
bevestigd door het Natio
naal Congres van België op 
10 november 1830, op de 
gevolgen hiervan voor het 
postverkeer met en door 
België, op de aanvankelijk 
zeer succesvolle, maar na 
ingrijpen van een door de 
Belgen te hulp geroepen 
Frans mterventieleger 
gestaakte Tiendaagse 
Veldtocht vanaf 2 augus
tus 1831 tot de wapenstil
stand van 12 augustus 1831 
met de veldpost van het 
Nederlandse leger voor en 
tijdens die veldtocht en 
van dat Franse mterven
tieleger, op het beleg en 
de uiteindelijke overgave 
op 23 december 1832 van 
de door het Nederlandse 
garnizoen onder Chasse 
bezet gehouden citadel 
van Antwerpen met de uit 
die citadel geglipte smok-
kelpost, en op het verblijf 
m het Franse St Omer e o 
van het daarheen in krijgs-
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gevangenschap over
gebrachte Nederlandse 
garnizoen tot in juni 1833 
met de postale verbinding 
tussen Nederland en de 
Nederlandse krijgsgevan
genen aldaar 

Daarna vinden de 
veldpostmerken van 
het Nederlandse leger 
direct na de Tiendaagse 
Veldtocht en de vervol
gens m oefenkampen van 
het Nederlandse leger 
in Nederland gebruikte 
veldpoststempels bespre
king Heel handig is, dat 
in het catalogusdeel in 
hoofdstuk 21 een zo goed 
als volledig overzicht IS 
opgenomen van alle data 
en plaatsen van verzen
ding en bestemming, 
voor zover bekend, van 
alle stempels VELDPOST 1, 
2,3 en 4 die op militaire 
brieven van juni 1831 t/m 
juli 1836 zijn aangetroffen 
Zo ook van het rondstem-
pel KAMP BY RYEN, bekend 
van juli 1836 t/m juli 1838, 
en het (unieke) stempel 
DEBOURSE/VELDPOSTvan 
JUI11834 

Ook passeren de Belgische 
bezetting van Nederlands 
Limburg, met uitzondering 
van Maastricht, met het 
daar ingevoerde Belgi
sche postale systeem met 
Belgische postmerken, en 
de postverbindingen van 
de gefortificeerde Neder
landse enclave Maastricht, 
waarin het Nederlandse 
garnizoen standhoudt, de 
revue m de hoofdstukken 
16 en 17 Daarbij maakt 
Adema deels ook een uit
stapje buiten de militaire 
postgeschiedenis En dat 
gebeurt ook m andere 

hoofdstukken, zoals m 
hoofdstuk 2, waar het 
gaat om (her)gebruik van 
Franse "Massonstempels" 
en geradeerde Franse de
partementstempels vanaf 
eind 1813 

In het catalogusdeel wordt 
helaas geen onderscheid 
gemaakt tussen veld
poststempels, geplaatst 
door de veldpostdienst op 
brieven van het Neder
landse leger te velde rond 
Waterloo en tijdens de 
Tiendaagse Veldtocht, 
enerzijds en militaire 
administratieve stempels 
c q portvrijdomstem
pels, geplaatst door de 
afzender, anderzijds Dat 
vertroebelt daar enigszins 
het beeld 

De trilogie van Adema, 
die stellig de plaats van 
het standaardwerk over 
deze materie inneemt, is 
hiermee afgerond Maar 
zoals hijzelf al heeft on
derkend, blijven wij verder 
onderzoek en ongetwijfeld 
nieuwe ontdekkingen 
doen Dat houdt het 
onderwerp van Adema's 
trilogie ook zo levend, zelfs 
na al die jaren Op dus 
naar volgende publicaties 
hl erover I 

Kees Adema RDP FRPSL, 
Netherlands Mail in Times 
of Turmoil, Volumes, 
The Post-Napoleonic Era 
and the Belgian Revolt 
1815-1839(2011), 
Uitgegeven door The 
Stuart Rossiter Trust, 
ISBN 978-0-9545207-8-6 

Fred Boom 
Lid Nederlandse Academie 
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TITANIC SPREEKT NA HONDERD JAAR NOG TOT VERBEELDING 

"4M 

Het zal unlet ontgaan 
zijn, dat honderd jaar 
geleden de Titanic op een 
ijsberg terechtkwam en 
zonk. Radio en televisie 
stonden uitgebreid stil 
bij de tragedie, waarbij 
1522 mensen omkwamen. 
Een Australische miljonair 
kwam met plannen om een 
replica van de Titanic te 
gaan bouwen. De film met 
Leonardo dl Caprio en Kate 
Winslet kwam opnieuw in 
roulatie, maar nu in een 
3Dversie. Vanzelfspre
kend lieten ook diverse 
postadministraties zich 
niet onbetuigd. Er kwa
men diverse postzegels uit 
die de herinnering aan het 
onfortuinlijke schip levend 
zullen houden. Het is 
duidelijk, ook na honderd 
jaar spreekt de Titanic nog 
tot de verbeelding. 

Concurrentie 
Het was allemaal zo hoop
vol begonnen. Aan het 
begin van de vorige eeuw 
waren de grote scheep

vaartmaatschappijen 
verwikkeld in een hevige 
onderlinge concurrentie. 
Groter, sneller, luxueuzer 
was het motto waarmee ze 
strijd met elkaar aangin
gen. In 1907 besloot de 
directie van de in Londen 
gevestigde White Star Line 
tot de bouw van drie sche
pen, die groter moesten 
worden dan die van de 
concurrentie. Het ging om 
schepen in de zogeheten 
Olympicklasse, die met 
een grootte van 45.000 
brutoregistertonnage alles 
zouden overtreffen. De 
schepen werden gebouwd 
in Belfast op de werf van 
Halrand en Wolff. 
De Olympic werd als eerste 
te water gelaten. In 1909 
werd begonnen met de 
bouw van het tweede 
schip, de Titanic. Een 
derde schip, de Gigantic 
(na de ramp met de Titanic 
besloot men om het schip 
Britannic te noemen) zou 
de scheepswerf in 1914 
verlaten. 

Groot 
De Titanic werd op 31 
mei 1911 te water gela
ten en eiste toen al een 
eerste mensenleven. Een 
van de arbeiders raakte 
bekneld en overleed. De 
bouw van dit schip kostte 
omgerekend naar huidige 
maatstaven ongeveer 
€ 350 miljoen. Het was het 
grootste schip ter wereld 
en werd geacht onzink
baartezijn. Daarvoor 
stonden de verschillende 
compartimenten in het 
schip garant. Zij konden 
afgesloten worden en dan 
niet meer met elkaar in 
verbinding staan, zodat 
zelfs in het geval van een 
ongeluk niet meteen het 
hele schip zou vollopen. 
De Titanic was 269,04 
meter lang, 28,19 meter 
breed, 56 meter hoog (van 
de onderkant van de kiel 
tot de bovenkant van de 
schoorsteen) en had een 
diepgang van 10,54 meter. 
Een groot deel van het 
schip was gereserveerd 

voor ie klas passagiers. 
Kosten noch moeite 
werden gespaard om het 
gefortuneerde reizigers 
naar de zin te maken. Wie 
genoegen moest nemen 
met een 2e klas ticket had 
ook niet te klagen, de 
omstandigheden waren te 
vergelijken met die van de 
ie klas op andere schepen. 
De goedkoopste plaat
sen in de te klas kostten 
omgerekend naar huidige 
maatstaven een kleine 
€ 3500, voor de grootste 
suite in de ie klas betaalde 
men een bedrag dat in 
de richting van € 76.000 
ging. Voor de goedkoop
ste tickets voor een derde 
klas hut moest zo'n € 540 
neergeteld worden. 
Op het moment van de 
ramp bevonden zich 1300 
passagiers aan boord en 
900 bemanningsleden. Zij 
behoorden tot de besten 
die er in hun vakgebied te 
vinden waren. Zo had men 
bijvoorbeeld het personeel 
van een tophotel inge
huurd om in het k la carte 
restaurant te bedienen en 

waren de beste ingenieurs 
en technici van Halrand en 
Wolff door de scheepswerf 
meegestuurd om er voor 
te zorgen, dat eventuele 
technische onvolkomen
heden meteen deskundig 
verholpen werden. 
Onder de passagiers waren 
miljonairs als Madeleine 
en lohn Astor IV, Benjamin 
Guggenheim en Ida en 
Isidor Straus, de eigenaren 
van het warenhuis Macy's. 
Aan boord bevonden zich 
ook de trotse directeur 
van de White Star Line, 
Bruce Ismay, van wie het 
idee van de schepen in de 
Olympic klasse was, en de 
ontwerper van de Titanic 
Thomas Andrews. Tijdens 
de reis van de Titanic werd 
ook post meegenomen. 
Er was een voor de rederij 
lucratief contract met de 
Royal Mail, dat zorgde 
voor de nodige zekerheid 
aan inkomsten. In het 
scheepspostkantoor werk
ten vijf postbeambten. 
De kapitein op de Titanic 
was Edward John Smith. Hij 
was een ervaren kapitein. 

J 

GHANA' 
j 1 

u 

C 5 5 0 0 CamiMJnQratiiig The Titaak 

 Nearly 1,500 lives were lost cm Apnl 14 
15. 1912 when Ibc "unsinkable" luxurv iiiier 

\ collided with an iceberg, broke iti two pnit,es 
\ \ and sunk just soulli of NewlouiidlaiMi. On 
\ \ September 1, 1985 ilic wreckage was üwnd «t 
^ ^ [iie floor Ol ilw Atlantic Ocean lying upright 

, H B ^ in two pieces The legen^tjfos disaster has 
■ ^ V B J reached niviliologiSi!'™fl?piRtons end 

mailto:eveld@hetnet.nl


die na de eerste reis van 
het schip met pensioen 
zou gaan. Op 12 april 2012 
vertrok de Titanic uit 
Southampton en ging via 
Le Havre naar Queenstown, 
het huidige Cobh in Zuid-
lerland. Daar werden de 
laatste passagiers opge
pikt, voor een groot deel 
leren die hun heil in de 
Verenigde Staten, het land 
van de ongekende moge
lijkheden, gingen zoeken. 
Onder de passagiers be
vond zich ook Peter Brown, 
een verwoed fotograaf, 
die talloze foto's van het 
leven aan boord van het 
schip heeft geschoten. Hij 
zou, met camera, de ramp 
overleven en was daardoor 
niet alleen m woord maar 
ook in beeld een belang
rijke getuige van wat er 
zich op en rond het schip 
allemaal had afgespeeld. 
Zo maakte hij bijvoorbeeld 
foto's van het aan boord 
brengen van de post in 
Queenstown. 

lisberg 
Op 14 april klonk rond 
23.40 uur vanuit het kraai
ennest de alarmbel. Er was 
een ijsberg waargenomen 
direct voor het schip. De 
waarschuwing werd per 
telefoon doorgegeven 
aan de brug, maar de 
stuurman had de ijsberg 

al eerder gezien en had 
de koers al gewijzigd. Het 
was echter te laat en op 
volle snelheid ramde de 
Titanic de ijsberg. Er waren 
allerlei beschadigingen 
aan de romp en het water 
stroomde het schip bin
nen. Aanvankelijk leek 
het niet zo ernstig, maar 
er stroomde ook water 
binnen door niet-water-
dichte openingen zoals de 
patrijspoorten en laad-
luiken. Dit versnelde het 
zinkingsproces. Om kwart 
over twaalf gaf kapitein 
Smith de opdracht om een 
SOS-signaal te versturen 
naar schepen in de buurt. 
Met behulp van lichtpijlen 
werd eveneens gepro
beerd om de aandacht te 
trekken. 
Ongeveer 65 minuten na 
de aanvaring werd het 
sein gegeven om het schip 
te verlaten. De eerste red
dingssloep werd te water 
gelaten. Het heersende 
motto was "vrouwen en 
kinderen eerst". Maar de 
kans om te overleven was 
voornamelijk afhankelijk 
van de plek, waar men zich 
op het moment van de 
evacuatie bevond. Eerste 
klas passagiers hadden de 
meeste kans om te over
leven, zij bevonden zich 
namelijk bovenin het schip 
en konden snel aan dek 

komen. Later is gebleken 
dat men voor derde klas 
passagiers in de onder
ste ruimen van het schip 
expres de toegangsdeu
ren tot de hoger gelegen 
gedeelten had gesloten. 
Verder bleken sommige 
officieren te weigeren 
mannen en jongens tot 
de reddingsloepen toe te 
laten. Moeders kregen te 
horen, dat ze zonder hun 
zonen moesten plaats
nemen. Triest genoeg 
gingen daardoor sommige 
sloepen slechts voor de 
helft gevuld te water. 
Aan de stuurboordzijde 
daarentegen konden man
nen zonder problemen het 
schip verlaten. De bekende 
societyfiguur Cosmo Duff-
Gordon was een van hen, 
maar hij zou de rest van 
zijn leven gebukt gaan 
onder het verwijt, dat hij 
als man de ramp had over
leefd en dat waarschijnlijk 
te danken had gehad aan 
zijn goed gevulde porte
monnee. 

Plicht 
De technici van Halrand 
en Wolff konden niet 
voorkomen, dat het schip 
uiteindelijk om 2.20 uur 
door de golven verzwol
gen werd. Wel waren zij in 
staat geweest om ervoor te 
zorgen dat tot het laatste 

CORRECTIES ^ ^ 
In de vorige aflevering van Thematisch Panorama zijn 
helaas twee storende fouten geslopen: Onder het kopje 
"Nobelprijs" staat dat 't Hoofd de Nobelprijs won, dit 
moet echter 't Hooft zijn. Onder "Verguisd" is Axel Sprin
ger een eeuw te vroeg overleden, 1885 iioet 1985 zijn. 

moment de verlichting 
op het schip was aange
bleven, een technisch 
hoogstandje dat er zeker 
toe bijgedragen heeft dat 
een flink aantal mensen de 
ramp heeft overleefd. De 
mannen van het scheeps-
postkantoor bleven ook 
tot het einde op hun post. 
Zij stelden alles in het werk 
om de aan hen toever
trouwde aangetekende 
stukken m veiligheid te 
brengen. Legendarisch 
zijn de musici die aan dek 
bleven doorspelen tot ook 
zij met het schip in de zee 
verdwenen. Hetzelfde lot 
was de kapitein bescho
ren, die zoals de traditie 
het wil, met zijn schip ten 
onder ging. 1522 van de 
2223 passagiers en beman
ningsleden overleefden de 
ramp niet. 

Schok 
Toen het nieuws van de 
ramp bekend werd bracht 
dat een schok van onge
loof en verdriet teweeg, 
die te vergelijken is met de 
reactie op de aanslagen 

Het verhaal van de vijf 
postbeambten aan 
boord van de Titanic 
wordt in een eerbetoon 
aan hen verteld op de 
speciale website van 
het National Postal Mu
seum in Washington. 
Daar zijn onder andere 
telegrammen te zien 
die in de hectische eer
ste uren van de ramp 
werden verstuurd. Een 
van die telegrammen 
maakt er nog melding 
van dat men niet hoeft 
te vrezen voor het 
verlies van levens 
(www.postalmuseum. 
si.edu/titanic/). 

van 9/11. Sommigen zagen 
er echter een teken in van 
hogerhand: de mens werd 
erop gewezen dat er gren
zen zijn aan de menselijke 
hoogmoed. 

http://www.postalmuseum
http://si.edu/titanic/
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AANGEBODEN 

www.inotiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-wiktor(a)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge-
laar. Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. I.Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R- Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

www.filateliehpz.n! verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

www.ph i latei ie-amsterdam.n I 
Ruim aanbod motief, met foto. Nu 
ook voor mancolijstenl K.A. Erke-
lens. Telefoon 020-6838643. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail info@tenkatephilatelie.nl 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. 
N. Engelhart. Telefoon 06-15641312. 

Indonesië na 1949 is mijn 
specialiteit, pfr. + gst. mooie 
voorraad abonnementen op maat 
en manco lijsten verzorg ik ook. 
M. Snoek. E-mail: mennosnoek(5) 
hetnet.nl Telefoon 0228-318267 of 
06-14511744. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www.stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

Bund, DDR compleet, Berlijn 
bijna, 1 postfris en gestempeld en 
boekjes in 13 albums, 1 stokboek, 
koopje 1800 euro. Nederland 
postfris en gestempeld in 9 
albums, boekjes en combinaties 
prestige in één koop 1400 euro. 
e.G. Linssen. Telefoon na 20 uur 
0475-323264. 

Grootrond, typerader LB en KB. 
Op stuk en zegel. M.v.Teeseling. 
Telefoon 06-53320936. E-mail: 
m.van.teeseling(5)chello.nl 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. 
Telefoon 070-3388427 of 
06-51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Israël postfris met tab nrs. 7,8,9 
en 10,11 en 12.). Vos, Kartinistraat 
2,2033 CN Haarlem, 
elefoon 023-5334704. 

Sowjetunion postfris jaren 
1937-1957- Prijsopgave e-mail
adres: wlmgabel^zjggo^nl Davo 
postvoertuigen nrs. 1-11. W.M. 
Gabel. Telefoon 076-5651851. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416-331451. 
E-mail info(5)booklets.nl 

Grootrond Ned. Indië, ko
pen of ruilen (vierkantstemp.). 
M.v.Teeseling. 
Telefoon 06-53320936. 

DIVERSEN 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

Studiegfroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 

www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag@hccnet.nl 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 7 juli haar jaarlijkse 
Postzegel- en Ruilbeurs van 
10.00 -16.00 uur in 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 te Putten. 
Gratis entree. Tafels te huur. Inl. 
P.R. Offeringa. 
Telefoon 033-2459923. 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ è j 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ ^ 
Tel: 0313-419041 ^^""^ 
Fax; 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

Wi^ 
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Het grootste filatelistisch maandblad in Vlaanderen 
Verschijnt 11 maal per jaar op min. 64 biz. met o.a.: 

* Diverse artikels van vooraanstaande filatelisten 
* Uitvoerige rubriel< "Nieuwe uitgiften" met zeer veel afbeeldingen 
* Overzicht van filatelistische tentoonstellingen en ruilbeurzen 
* GRATIS speurdertjes voor leden 
* Tijdschriften- en boekbesprekingen 
* Drie KVBP-veilingen voor en door leden per jaar 
* Nieuw/s van de veilinghuizen in binnen- en buitenland 
* En nog zoveel meer 

ABONNEER U NUN 

Bon voor GRATIS proefnummer van 'De Postzegel' 
het maandblad van de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars 
stuur naar het secretariaat: W. Verlinde, Kortestraat 21, BE 3053 HAASRODE 

Nog geen KVBP-lid? Zonde! Gew/oon doen! 

Naam: 

Straat + Nr.: 

Postcode : Woonplaats:. 

e-mail: 

http://www.inotiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filateliehpz.n
http://www.ph
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.postzegelparadijs.nl
http://hetnet.nl
http://www.stores.ebay
http://www.filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


BRED ENHOFPOST Z E G E LIM POR T 
Bovenstraat 286a , 3077 BL RolterdamIJsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 

B j De winkel Is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. ''' ^^'^°' 
^ Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. N^^^J;^ 

[ ^ ■ ^ ^ ^ ■ ^ 5 , 0 0 . Rembours €6,50. ^ ■ ■ M M r 96^" verzendkosten. Priiswljzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; [PEOJSyjSï gllJPBBOXDO:®«^^ (^©(êfiïlMmiM 
DUITSLAND, NOORWEGEN MISSIE, LAND OMSCHRIJVING lOOgr 250gr500gr 

A U S T R A L I Ë aroaf F R A N K R I J K a r o o t AUSTRALIE GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW lo.oo 25,00 47,50 
^ J i : i ^ r ^ « . . u r \ • • U ^ 1 ' ^ BELGIÈ GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
OOSTENRIJK groot en missie beperKr CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 — 

layarhaar p n n o o v e e l m e e r DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
l e v e i U U U l e i l l iwtj VCCI I I ICCI . DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
Bel v o o r h e t l a a t s t e n i e u w s ! HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 

ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
A A K I D I C r M k l / ^ C K I \ / A k l r \C AAA A k i r \ ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
A A N B I E D I N G E N V A N D E M A A N D : FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 5000 

» FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
\ S ÉÊÊ FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
\ ir H FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 

2 5 0 gr. ^ GRIEKENLAND LEUKE M I X MET NIEUW 15,00 37,50 
C D A M I / D I 1 1 / JÊÊf A IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
P K M I N I N K I J I V ^ ^ r ^m. ^ JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 41,00 

Met iets hoqe woorden ^ T ^ M^^^Êjm KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
^ _^ AtJ^U^mÊf LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 

* i r NU 3 2 ^ p Ü . . JM LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
* *■■ / 1 kg. missie MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 

^ ^ ^ 1^1 I I T C I AKtr\JÊ NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
^ ^ l . A . ^ ^ ^ U U I I D L M I N U V NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

^^Êfr ^ ^ ■ 1 0 5 0  A OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
wr I r W j ü f N U l ö * '^0Ê^ SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

^ THAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 
^ M ^ USA LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 

^ tr ^>^ M WERELD VEEL LONDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 
W W WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,00 

^ IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 — 
LET OP: WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 9 T / M 3 0 JULI ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 

lA l lA l lA l D n r r k r k . l L J / ^ r Ikll ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
KIJK VOOR MEER OP W W W . D K b ü c N n U K N L ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 
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POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 
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^»^''«x Rietdijk 
London 

Meer dan 93 jaa 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192012 

Grote Najaarsveiling no. 399 in november 2012 
Voor onze komende veiling zoeken wij postzegels, posthistorie, collecties en partijen. 
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Tien redenen om Rietdijk als partner te kiezen: 

1. Onze langdurige ervaring sinds 1919. 
2. Ons groot, internationaal en kapitaalkrachtig koperspubliek, 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 6 0 % 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; 
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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S2 5Ss: 

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(0370364 79 57 
Fax:+031[0]70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

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



