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De Nederlandsche Postzegelveiling 
Overweegt u de verkoop van uw collectie? 
INLEVEREN: 
makkelijk en hoogste opbrengst! 

BEZOEK OP KANTOOR: 
U kunt uw collectie op werkdagen tussen 
10 en 16 uur aanbieden waar u een 
deskundige gratis taxatie krijgt 
BEZOEK AAN HUIS: 
Onze experts bezoeken u bij grote en/of 
waardevolle collecties ook aan huis 

BEWIJS VAN INLEVERING: 
U ontvangt bij inlevering een bewijs met 
omschrijving van wat u ingeleverd heeft, 
uw collectie is gratis bij ons verzekerd 

* 

BESCHRIJVING VAN UW KAVELS: 
wij beschrijven uw inzending zo nauwkeurig 
mogelijk, de omschrijvingen en fotos worden 
geplaatst in onze rijk geillustreerde catalogu 

I 
CATALOGUS: 
wordt verzonden 4 weken voor aanvang van 
de veiling naar onze klanten in 61 landen. 

ONLINE CATALOGUS: 
een maand voor aanvang van de veiling op 
W W W . N P V . N L , per veiling wordt deze door 
meer dan 40.000 mensen wereldwijd bekeken 

VEILING: 
jl-3 NOVEMBER 2012 
Pu bent van harte welkom 

OPBRENGSTEN: 
staan direct na de veiling online wWw.npv.nl 

f UITBETALING: 
vindt plaats 5 weken na afloop van de veiling 
op de door u gewenste wijze 

KLANTENKRING: 
door onze bezoeken op de grote Internationale 

f beurzen (Shanghai, Bangkok, New York, Parijs) 
dit jaar hebben wij vele nieuwe en serieuze 
verzamelaars ontmoet welke ook onze komende 

■ .̂veilingen zullen bezoeken. 
a*Jftp 

VRAGEN: 
bel of mail ons: 0294-433020 info@npv.nl 
Leeuwenveldseweg 14a 1382LX Weesp 

EEN VOORUITBLIK OP 
ONZE KOMENDE VEILING 

''Eerste emissie Nederland waaronder een blok 
van vier van PC 11e, lOct donkerblauw plaat V 
met "streepje op de wang". Dit is het enig 
bekende blok van vier in particulier bezit, 
van de hoogste zeldzaamheid!! 

"Grote collectie Nederland welke wij geheel 
opgesplitst hebben met o.a. zeldzame 
tandingen en foutdrukken 

"Het Ie gedeelte van een grote stempel collectie 
met o.a. ca. 750 kavels kleinrondstempels 
(allen met volledig/vrij wel volledige afdrukken) 

*Vele zeer mooie intact gelaten collecties 
vanuit vele landen van de gehele wereld 

INBRENGEN VOOR ONZE 
KOMENDE VEILING MOGELIJK 
T/M 31 AUGUSTUS A.S. 
uw inzending kan in onze volgende advertentie staan! 

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


Nieuw: de altijd 
actuele gratis 

wereldcatalogus 
w w w . f reesta m p 
catalogue.com 

nu met gratis 
verlanglijstfunctie 

powered by PostBeeld.com 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 31 augustus en 1 september 2012 
haar 172® openbare veiling 

Wij houden voor u 4 openbare en 12 internet veilingen per jaar, 
waaronder goede nummers Nederland, Overzee en buitenland. 

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon-0497-512057 
Fax. 0497-516605 
E-mail: info©brabantsepostzegelveillng.nl 

Bezoek nu ook onze onl ine veil ing 

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

ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
^ÖSX^GËLS^^UNTEN -

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN 
Wij hebben eenjutgebreidevoorraad benodigdheden^ 

Open ingstijdeti: 
Tel.: 0575 - 54 02 54 woensdag 13.30 u. - 17-30 u. 
Fax: 0575 - 51 40 48 donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
£-md/X'postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl vrijdaig 10.00 u. - 21.00 u. 
\l^Aj/fó; www.dezutphensepostzegelhandel.nl zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

www.filafair.nl 

3̂  Filafair... 2012 
14 & 15 september 

Maaspoort Sports & Events 

's-Hertogenbosch 

http://www.f
http://catalogue.com
http://PostBeeld.com
http://www.bpveiling.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.filafair.nl
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16,
14,
70,

1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 
4 
5 
6 
6 z.fr. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
14z.tr. 
16 
16z.fr 
17 
18 
18z.fr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43c 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48 z.fr 
49 
56/76 
61b 
61c 
79 
80 luxe 
80 z.fr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 z.fr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130z.fr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

Alle zegels 

50,
8,
4,

36,
24,

1,50 
2,

15,
11, 
40,
77,
40,

2,50 
30,
20,
32,
20,

8,
28,
20,
9,90 
1,
1,50 
3,50 
3,50 

24,
2,75 
6,50 

20,
60,
35,
3,

3,
3,
3,

2,
6,
3,

11, 
28,
16,
35,

9,
11, 
77,
95,
85,

255,
160,

65,
18,
50,

470,
3,50 

390,
275,

9,
34,

2,75 
4,25 
4,
5,70 
5,

15,
9,

21 , 
18,

410,
295,

5,
60,
60,

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

120,
60,

110,
1,
9,

22,
20,
77,
77,
2,
6,50 
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144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
238 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 clos 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
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N Ë D b K L A N D 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 
boven € 100. EURO 

2,75 
9,
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 , 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
5,

14,
4,50 

22,
12,
49,

6,
1,20 
8,

12,
7,
2,
6,

16,
16,
14,
26,
10,
10,
13,
12,
2,25 

16,
10,
12,
11 , 
4,
2,
1,
9,50 
8,
8,
6,
6,
5,
4,50 
2,50 
3,
3,45 
2,
2,50 
1,
2,
3,
1,50 
2,
2,75 
4,
8,

17,
17,
3,40 

15,
18,
26,
24,
38,
16,
17,

1,75 
1,50 
4,50 
0, 
0, 

90 
75 

5,
50,
55,

6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1,45 

10,50 
7,
2,
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,
4,

535 1,25 
536 a 3,
536 b 2,50 
537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 18,
556/60 27,
560 los 18,
563/67 8,50 
568/72 10,
573/77 6,75 
578/81 10,
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 28,
596/00 5,50 
602/06 10,
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,
631 los 1,50 
641/45 10,50 
645 los 7,
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,
661/65 5,
666/70 6,
671/75 14,
676/80 6,
682 los 1 , 
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , 
695/99 4,
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
774/76 5,50 
enz. tot heden 
leverbaar 3040% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 18,
875 2,
899 4,
917 4,
937 5,
983 9,
1001 5,50 
1024 5,
1042 5,
1063 2,50 
Roltanding, los 
7 77,
14 24,
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 18,
29 8,
29a 120,
30 15,

31 24,
46 50,
51 6,60 
51a 98,
54 16,
55 27,
56 16,
66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
71 15,
72 2 1 , 
73 34,

Rolt. series 
1/18 
19/31 
32 Cert. 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

177,
60,


130,

48,
70,
30,
16,
14,
17,
28,
24,
21 , 

Automaatboekles en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag. 
Korto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
23 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b(0) 
68b 0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
6/8 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 z.fr. 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr 

7,50 
10,
18,
55,
20,
16,

36,
21 , 
20,
70,

6,
66,
24,
36,
90,
1 2 

14
95!

245
4^50 
8,

6,50 
5 4 
54i

125,
24,
16,
20,

25,
21 , 
7,

98,
18,
7,50 

775,
12,50 
12,50 
18,50 
21 , 

215,
125,

Postpakket Ven 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 
Plaatfout 
101 P 
102 P 
105 P 
207 P 
223 P 
247 P 
336 P 
461 P 
Porto 
27 fa 
27 fc 
27 fd 

zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr=zeer fraai, mooie 
maar met klein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar 
Duurdere soorten desgewenst met fotoCert. van erkende keurmeester. 
kosten Iniervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. 

25,
77,
40,

175,
44,
48,

8,
25,
36,
30,
70,

575,
22,50 

128,
29,50 
15,
40,
25,
40,

77,
80,
77,

zegels 

postgiro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Ferkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

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

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 
Zwitserland : met toeslag en fiogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en tioge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noonwegen : grote variatie en hogere waarden 
~ ■ ' : veel nieuw en met hoge waarden 

: grote sortering 
: vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

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

8,50 

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

8,50 
15,00 
21,00 

8,00 
8,00 

110,00 
190,00 

95,00 
112,00 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders boven € 60,00 portovrij 

Levenng onder rembours + € 11,50 Filateiistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 GH EYSPEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen 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 

V FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

 ^ ^ N e d e r l a n d & O R (posttris/gestempeld) 

^ Z w i t s e r l a n d (posttris/gestempeld) 

^ I n d o n e s i ë (postfris) 

^ T h e m a S p o o r w e g e n (vni. postfris) 

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

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Email: info@filateliedeboeiernl 

geen winkel 
Fax:0180690811 

www.filateliedeboeier.nl 

http://12z.fr
http://14z.tr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://130z.fr
http://12z.fr
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
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kifsda Van Dieten Postzegelveilingen BV • • • 
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 Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T: +31 (0)475  563 500 • F: +31(0)475 330 829 

 Bazarstraat 3, 2518 AE 'sGravenhage, T:+31(0)70 365 3817 
(Postadres: p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 8082, 2518 AD 'sGravenhage) 

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


M U N T E N  & POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 6, 7 & 8 september 2012 
 PostzcRcls & Ansichtkaarten 

[iegin september bent u weer van harte welkom op onze halljaarlijkse veiling voor postzegels 
en ansiehtkaarten. Tijdens de/e 3daagse verkoop kunt u ook vanuit uw luie stoel thuis live 
meebieden op de losse nummers Nederland, losse nummers buitenland en ansiehtkaarten. 

Wilt u ook (een deel van) uw colleetie in/en

sten? Voor de volgende veiling kan dat t/m 
21 deeember 2012. Bel ons gerust voor een 
gratis taxatie! 

Kijk voor meer informatie op 

www.mpo.nl 
Eerstvolgende MPObcurzen: 

l.lsselstein 26 augustus MPOkantoor, Energieweg 7 
Den Haag 2 september Van der Valk Den MaagWassenaar, Zijdeweg 54 
EtlenL.eur 16 september De Nobelaer. A, van [ierchemlaan 2 
Rotterdam 30 september Regard/ Airport Hotel, Vliegveldweg 5961 

KANTCX)RAnRIS: ItNl RCil I WHCi 7. 3401 M l ) l|SSf,l,SI 1 
1:030 6063944 1: 030601')8')5  WWW.MPO.Nl, 

0>= 
■ ■ M M «y 

ZEER GR0IE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
GRAAG UW AMNCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN ,^, ,„ . . . ,., 
OUDE ANSICHTKAARTEN ^^ß^lJlJ 

Postzegelen Muntenhandel " D e O l o b e ' * 
Nieuwstraat 0 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, ING 908176 

Ook in het nieuwe seizoen kunnen wij u weer mooie aanbiedingen 
doen. U vindt ons op alle grote postzegelevenementen, zoals Hollandfila 
en Postex. Nieuw kilowaar, catalogi en stockboeken zijn maar enkele 
van onze aanbiedingen voor een aantrekkelijke prijs. 

Zegels van zowel binnen als buiten Europa en themazegels zijn bij ons 
op stock inpostfris of gestempelde uitvoering. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.feertzenphilatelie.nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 
Fax: 00 31 348 434602 

Mobiel: 00 31 653447302 
email: eeertzen.phila(ä)wxs.nl 

Lid van IFSDA en NVPH 

% Maandeh|kse zaalveiiing van: 
postzegels  post(waarde)stukken  foc's  munten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
ra\ÏÏ/^o(2]©^®®(F8lj'ö'®(3l?oöD0 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23  8011 MK Zwol le 

Tel. 038  4211045 daags maza. 08.30 tot 16.00 uur 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^^V • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.Nl
http://www.feertzenphilatelie.nl
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Filatelie (waarm opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninkli)ke Nederlandse Bond van 
Filatelistenvercnigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur: 
Frits Njio AIJP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 5153 68 72 

036 5250490 
Email reciactie@defilatelie nl 
Website www defilatelie nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmerc 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036-53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
mfo@bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonn ementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOUND 

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

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
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Na een zonnige mediterrane vakantie toog uw 
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u af te leveren Bijzonder en zeldzaam is het 
opmerkelijke artikel van Paul Daverschot over 
de Amerikaanse Flymg Tigers in China Wist u 
dit' Ook verrassend is het artikel over Maria de 
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via Marktplaats en eBay in ons junmummer, waarvoor hartelijk dank 
In een speciale Lezerspost kunt u deze levendige discussie op de voet 
volgen Verder kunt u genieten van onder andere een bijzondere 
Olympische aflevering m Thematisch Panorama Veel leesplezier' 

*Er wordt wat 
weggeplakt* 

460 
In 2011 

verscheen 
maandelijks 

een advertentie van een firma die 
frankeergeidige zegels onder nominaal 

opkocht Van de 43 genoemde landen waren 
er 30, waarvan zegels van voor de invoering 

van de euro werden gekocht voor de helft 
van de postwaarde 

Maria de Medici 
464 

Als verzamelgebied kent 
het thema Schilderij op 

Postzegel ongekende 
mogelijkheden Over de 

hoogtepunten uit het 
leven van Maria de Medici, 

zoals Peter Paul Rubens 
die voorstelde m zijn reeks 

schilderijen 

rviw^^^n 
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The Flying Tigers 
472 
In de jaren voor de 
Japanse aanval op 

Pearl Harbour op 
7 december 1941 

waren de VS al 
actief tegen Japan 

in China, nadat 
het in 1937 door Japan was aangevallen. 

Deze militaire eenheid werd bekend als de 
American Volunteer Group, Flymg Tigers. 
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postzegelhandel 

CMMPIN'" 
Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
Is geïnteresseerd in: 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

1 

1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

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

aankoop voor 
€ periode 
€0,25 
€0,28 
€0,82 
geen aankoop 
€ 0,66 fÊÊÊÊ 
€ 0,61 ' ^ ■ B 
€0,49 
€ 0,36 | | r a | | 
€ 0,52 ^ ^ 1 
€ 0,20 ' I ^ H 
€ 0,40 I H I 
€ 0,44 ^ ^ J I H 

aankoop in 
€ periode 

0,81 

0,47 

0,43 
0,51 

Australië 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Japan 
Liechtenstein (vanat 1996) 
Monaco 
Nederland 
USA 
Zwitserland 

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrimpen.com 

Voor iedere vraag die u heeft, neemt u gerust contact op met ons kantoor: 
U kunt ons bereiken maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op: 
tel: 0346  552585 of 06  43073077 of per email: info@pzhcrimpen.nl 

www.pzhcrimpen.com 

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


^ X Uw postzegelverzameling In goede handen! 

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

€ 4.850 

■I ^1' i k^ ■t üi' (t,! s f ,»1 ' 1 1 ^ B f Ä <. < » ; » 

mkm 
R E P Ü B U C O F C H I N A M Ï I L I . ^ HÏSffltRCPUÖUCOFCHINAU«—. ^ ?IÏ M d M t t REPUBLIC OFCHINA 

€1.050 

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

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

Reisschema augustus: 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons sctiema: 
20  21 augustus Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel 
22  23 augustus Zeeland, NoordBrabant en Limburg 
24-25 augustus Utrecht, Flevoland en Gelderland 

27-28 augustus Noord en ZuidHolland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

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

mailto:info@pzhcrimpen.nl
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Qrote W a d ^ ^ ^ ^ J ^ H ^ i i ^ NX llieuwegein 
Tel.: O3O2443*#j||||0 uurs bestellijn) 

info@filatelie.net  Banjli: ^t lb91*.376 / Giro: 7227081 

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

Of kijk op: vifww.fllatelle.net 
16132 Duitse bezetting België 1e wereldoorlog. Prijs: € 8.500,00 
Schitterende brieven speciaalverzameling opgezet met beschnjvingen wo goede frankenngen, stempels, bijfrankeringen 
privepostwaardestukken. firmaperforaties, alle op bnef verzameld, opgezet met uitgebreide omschrijvingen, ruim 1250 bne
venwo veie unieke stukken"! in albums en op bladen, in 2 dozen Prachtverzamelmg voor specialist (ex collectie d'Hondt") 

Compleet gefotografeerd op: www fïlatel/e.net 
18161 Duitsland en staten/gebieden 1850 Prijs: € 6.250,00 
Indrukwekkende verzamelaar nalatenschap van oud tot nieuw, met o a veel Bayern waarden t/m 18kr gebruikt en ongebruikt in 
aantallen, andere Staten in grote aantallen wo beter Reich met goede uitgaven jaren 20/30 in aantallen "/'/O wo in veldeeltjes 
Duitse kolomen, Bund en Beriijn met heel veel goed beginjaren wo Berlin opdrukken op bnefstukjes, DDR met heel veel goed 
beginjaren in aantallen wo Mao, 1950 wetenschapper sene 9x postfns, beter Saar goede bneven etc etc in 14 insteekboeken 
t doos met honderden zakjes, in grote verhuisdoos Heel veel uitzoek en sorteerplezier met giga cataloguswaarden 
18021 Duitsland luchtpost/zeppelinbrieven 19121936. Prijs: € 6.250,00 
Schitterende verzameling met 119 bneven/kaarten met vele absolute toppers veel schaars materiaal wo 1912 diverse 
kaarten o a met 3x 30pf bijfrankenng op 5pf briefkaart, 3x 1 Mark Gelber Hund op een bnefkaart, Danzig 1920 serie op 
bnefje (2x), enorme verscheidenheid aan Zeppelinbneven wo betere vluchten en zeldzame frankenngen, Danzig met 1932 
sene, Bayern met luchtpost zegel 25pf, Saargebiet etc etc in album Wonderschone collectie" 

Compleet gehtografeerä op. www f//ale//'e net 
16432 Duitse Zones/Bund/Berlijn vanaf beginjaren. Prijs; € 6.000,00 
Prachtige postfnsse/gebruikte verzamelaar accumulatie mei de dure uitgaven beginjaren postfns en gebruikt in hele mooie 
kwaliteit in aantallen Manenkirche meervoudig. Posthoorn sene luxe postfns, Berlijn met alle toppers meervoudig. Zone met 
toppers meervoudig, in groot aantal kleine insteekboekjes + veel fdc's wo veel betere uitgaven beginjaren, in 2 dozen 
Prachtkoop met enorme cat w en verkoopwaarde' Compleet gefotografeerd op www fifa(e//e net 
17614 Duitse bezetting 19391945. Prijs: € 5.750,00 
Schitterende verzameling meest alleen de betere uitgaven, veel gekeurd wo Pleskau velletje met Madonna en kind, Kurland 
sene op bnef + eert, Macedonië, wir sind frei' opdrukken, Vilnius, Pernau, Eesti, Waals Legioen velletjes Inselpost opdruk
ken, oorlogsvervalsmgen, Servië. Montenegro. Zara wo veel gekeurde zegels. Laibach etc etc op aibumbladen en stock
kaarten. in album + insteekboek Zeer waardevolle collectie met enorme cat w en bevat vele zeldzame uitgaven" 

Compfeel gelotogrefeerd op- www ni3tetie.net 
18141 Duitsland prachtiot topnummers. Prijs: € 5.500,00 
Prachtig lot uitsluitend dure zegels, senes en bneven, meest in mooie kwaliteit wo Reich Brustschilder, luchtposten 1912 in blok
ken van 4 '*/*, Gelber Hund gebruikt Hitlerblokken op fdc zegels uit Nothilfe blok gebruikt en uit Ostropa blok ongebruikt. 
Chicagofahrt sene gebruikt, combinaties en postzegelboekjes, Marienwerder 15/20* gekeurd, Franse en Russische Zone met 
toppers, beginjaren Bund met Posthorn postfns en alle andere toppers Beriijn toppers incl Gedachtniskirche op fdc etc etc in 
2stockboeken Prachtkoop met enorme cat w en wederverkoop waarde" Compteef gefotografeerd op mmfilalelie.net 
17904 Duitse Itoioniën en gebieden. Prijs: € 5.000,00 
Goed gevulde postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitse kolomen en gebieden in Kabe album Collectie bevat veel 
beter matenaal zoals (Michel nos) Dorpat 12*, Manenwerder 2225*, 3043*, Silezie 3040*, Danzig 3240,220230*. 231
235*. 237239*. 262266, blok 3*, Port Gdansk 111,1214,23, China 2427, Duits Oost Afnka 15*, 610,1121*/o, Saar 
128134* 135141*, 144150*, 151157*, 161167*. 168170*. 171177*. 179194*. etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat 
waardel Comp/eet gefotografeerd op www.fi/ate/ie,net 
16395 Duitsland en gebieden 1851 1961. Prijs: € 4.750,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie, beginnend met de diverse Duitse Staten, Reich zeer uitgebreid, deels dubbel, met be
tere zegels en senes ook veel leuke bneven aanwezig Verder Saar Bezetting WO II, Fr Zone mei blokken Beriijn met zwart 
opdruk en UPU sene, Bund met Posthoorn sene ongebruikt etc etc Ook iets buitenland, opgezet in 7 zelfgemaakte albums 
Mooie, frisse collectiei Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
17959 Duitse koloniën 18971919. Prijs: € 4.750,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Duitse kolomen 18971919. waann ook voorlopers, kaarten, bnefstuk
jes, gekeurd matenaal etc Collectie bevat betere zegels zoals (Michel no's) China 1527 (no 27 gekeurd), 2837, Marokko 
719,2133,3647, Duits Oost Afnka 15,610,1121, Duils Zuid West Afnka 1123, Karolinen 16,719*, Ponabe halvenng 
(gekeurd), Kiautschau 517.2837 etc Comp/eet gefotografeerd op wwnfilatelle net 
15132 Mecklenburg Vorpommern 1945. Prijs: € 4.500,00 
Fantastische speciaalverzameling i e emissie Mecklenburg Vorpommern 1945 (Michel no 819) in 3 Safe albums 
Voornamelijk postfns matenaal. met zeer veel typen, kleuren, papiersoorten, plaatfouten landing vaneteiten, complete vel
len etc Prachtige collectie, alles netjes gedocumenteerd, veel gekeurd matenaal, zeer hoge cat waardei 

Comp/eet gefotografeerd op wwwf//ate//e.ne( 
15301 Duitse Rijk veldpost 19421945. Prijs: € 3.850,00 
Mooi kavel veldpost van Duitse Rijk 19421945 Bevat o a (Michel no's) 5* (Tunis), 7* (Kreta), 8* (Rhodos, gekeurd), 8A(*) 
(met certificaat, cat waarde 15000 euro" voor postfns), 13* (UBoot, gekeurd), etc Leuk kavel, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www filatelle.nel 
17687 Bundespost 19491959. Prijs: € 3.850,00 
Fantastische gebruikte stock Bundespost 19491959 in insteekboek Bevat mooie kwaliteit zegels met nette rondstempels, 
waaronder (Michel no's) 111112 (23x), 113115 (lOx), 116 (13x), 117120 (12x), 121122 (lOx), 139140 (13x), 141142 
(12x) 143146(11x) 156159(10x),173176(11x),blok2(10x),etc Zeer mooie partij, zeer hoge cat waardei 

Comp/eet gefotografeerd op mm filatelie.net 
17514 Duitsland 18511938. Prijs: € 3.800,00 
Ongebruikte en gebruikte (ook iets postfns) collectie Duitsland 18511938 in Schaubek album Collectie bevat oud Duitse 
Staten, Duitse Rijk en Duitse kolomen, waaronder zeer veel beter matenaal zoals (Michel no s) Duitse Rijk 378384,423*, 
424, 425429*, 456458*, 459462*, 496498*, 499507*. 529539*, blok 2, combinaties S103*, S105*, WZ9*, WZ10*, 
WZ11*, S114W58* (Wagner), Saar 179194*, 195198**, 199205*, etc. Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: mm.filatelie net 
17235 Duitsland 18721945. Prijs: € 3.800,00 
Gebruikte collectie Duitsland 18721945 in 2 Leuchtturm albums Zeer goed gevulde collectie met veel tJeter materiaal zoals 
Brustschildern met beide 18 Kreuzer aardig Infia, alle Zeppelins (dus Zuid Amenka Fahrt Polar Fahrt, Chicago wereldtentoonstel
ling), bloki (Iposta),ook zeer goed dienstwo veel dure gekeurde uitgaven etc etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 
17307 Duitse koloniën. Prijs: € 3.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse kolomen op aibumbladen in map Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel 
no's) Duitse Post in China met o a 1611, ReichspostSene gestempeld compleet (1527), Germania zonder watermerk ge
stempeld compleet (2837), idem met watermerk (3847), goed Marokko o a 16, 719, 2133 3444, Duitse Post in de 
LevanL o a 15,610,10a (keur Bolhe), 1223,2435,3647,4852, Duits Nieuw Guinea overcompleet, inclusief de zeldza
me 5 Mark zonder watermerk gestempeld, Duits Oost Afnka in de hoofdnummers compleet, idem Duits ZuidWest Afnka etc 

Comp/eet gefotografeerd op. miw filatelie net 
16139 Duitsland 19451950. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige zeer gespecialiseerde collectie van deze roenge penode o a Sovjet Zone met typen, landingen, en veel vanetei
ten, ook vele dure uitgaven en blokken, uitgebreid Bezirk opdrukken t/m 5 Mark, DDR beginjaren incl beter Saar en Franse 
zones met veel vaneteiten, zeer indrukwekkend deel Lokalausgaben, in 2 albums Prachtige collectie'" 

Comp/eet gefotografeerd op, www filatelie.net 
16849 Duitsland 18721945. Prijs: € 3.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 18721945 in Kabe album Collectie is zeer goed gevuld met veel beter maten
aal zoals (Michel nos) 110,1213,15,1623,26,27a, 27b, 29/30 40ZS*, 41ZS*, 42ZS*, 79*, 81* (5 Mark Reichspost), I, II, 
III*, IV* (Gelber Hund), 364367*, 378384*, 398401*, 407409*, 425429*, 430434*, 438439*, 446449* (samenhangend 
uit blok), 446449*. 450453*, 455', 459462*. 474478*. 499507*. 508511*, 529539*, blok 2* (Nothilfe), etc 

Comp/eet gefotografeerd op wwwfi/ate/ienef 

17362 Duitsland 18721945. Prijs: € 3.250,00 
Vrijwel complete, voornamelijk gebruikte collectie Duitsland 18721945 op Minkus aibumbladen in map Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Michel no's) 111, 1628, 2930, 6366, 307, 398401, 423424, 425429, 430434, 438439 
(SudAmenka Fahrt). 455.456458 (Polar Fahrt). 474478,496498 (Chicago Weltausstellung), 499507, dienst 95Y, blok 3 
(Ostropa), etc Comp/eet gefotografeerd op, wwwfilale//e,net 
16676 Duitsland 18721932. Prijs: € 3.250,00 
Indrukwekkende speciaalverzameling, vaak dubbel verzameld zowel **/* als ook gebruikt, met o a 1872 kleine brustschilder 
1/2gr t/m 18kr gebruikt (2kr en 18kr gekeurd), grote brustschilder op 2kr en 18kr na gebruikt en meest gekeurd + diverse on
gebruikte waarden wo 9kr 1872 10gr en 30gr ongebruikt, ook lOgr gebruikt met poststempel (gekeurd) 1900 Reichspost 
t/m 2 mark wo postfns, lOpf ongetand, veel typen en kleurnuances, veel infla wo beteren gekeurd, blok 1 postfns met eert, 
blok 1 gebruikt, goede uitgaven jaren 20/30 vaak dubbel, zeppelins incl Ie sene dubbel, 2rm sudamenka, Irm en 2rm 
PolarFahrt gebruikt (gekeurd), dienst etc in Safe Dual album Zeer indrukwekkende collectie met enorme cat w " 

Compleet gefotografeerd op mm filatelie net 
17933 Duitsland 18721998. Prijs: € 3.000,00 
Uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 18721998 in 6 albums Collectie bevat veel beter mate
naal zoals Duitse Rijk blok 1* (Iposta), Saargebied met beide Hochwasser blokken (stempels met gegarandeerd), DDR met 
Debna blok ongebruikt en veel beter matenaal van de Zones, Bundespost en Beriijn 
17670 Hamburg 18591867. Prijs: € 3.000,00 
Twee grote steekkaarten met ongebruikt en gebruikt matenaal van Hamburg 18591867 waaronder veel betere zegels, 
waarvan veel gekeurd Zeer hoge cat waardei Comp/eet gefotografeerd op'www fï/atelie.net 
17420 Duitsland 18721945. Prijs: € 2.800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 18721945 in Davo album Collectie is vn|wel compleet en beval dus 
veel beter matenaal zoals (Michel no s) 11,12*, 27,30* (keur Pfenniger), 398401 *, 407409*, 423424,438439,450453*, 
456458*, 459462*, 474478*, 496,497498*, 695697, blok 1*, 30 ,9* * , 10*, 11**, etc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op' mm rilatetie.net 
17262 Bundespost en Berlijn 19481980. Prijs: € 2.700,00 
Zeer uitgebreide collectie Bundespost en Beriijn 19481980 in 5 albums in doos Collectie is deels dubbel verzameld en be
vat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) Bund111112**(112metplaatnummer), 111112 (2x) 113115", 113115 
(2x), 116", 116(2x), 117120**, 117120 (2x), 121122", 121122 (2x), 139140" 139140*, 139140,141142", 141142*, 
141142,147z (watermerk z), postzegelboekje 2e, 4x, Berlijn 3541** (UPU), 3541, 6163**, 6163,6467, 6870 blok 1, 
71**, 71,7273", 7273,7579", 7579,8286**, 8286,89y (horizontale gom), 106109, etc Zeer mooie collectie, zeer ho
gecat waarde' Comp/eetgefbtografeerdop.wwwff/ate/renet 
16131 Duitsland diversen lot beter materiaal. Prijs: € 2.500,00 
Omvangnjk meest postfns lot met o a grote hoeveelheden rolzegels, honderden einden van rollen, postzegelboekjes in enor
me aantallen, DDR dienst en 'einschreibmarken' etc etc Veelal intelligent materiaal, doos vol met enorme cat w en weder
verkoop waarde" Comp/eet gefotografeerd op, www.fr/ate/ie net 
17901 Duitsland 18721960. Prijs: € 2.250,00 
Voornamelijk gebruikte, zeer goed gevulde collectie Duitse Rijk, Zones, Bund, Berlijn en DDR 18721960 in 3 albums 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) Duitse Rijk 66 (5 mark Reichspost), 398401, 425429, 496498 
(Chicago), blok 411, Bundespost 111112,113115,116,117120,121122 139140.141142,143144, Berlijn 2134, 35
41,6163,6870,7273, DDR 284285,286288, blok 6 (Goethe), 7 (Debna) etc 

Compleet gefotografeerd op. wmi filatelie net 
17186 Duitse koloniën 18841915. Prijs: € 2.100,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie met vele betere zegels en senes, meest zeer mooie, fnsse kwaliteit, met o a China 
1898 opdruk sene, 1900 t/m 2 Mark, Marokko 1899 opdrukken, 1900 sene t/m 5 Mark, 1906 sene t/m 6p25 (mist lp), Turkije 
1884 incl 11/4p gebruikt en 21/2p ongebruikt, 1906/12 hoge waarden gebruikt, 1908 serie ongebruikt. Neu Guinea 1897 en 
1900 senes ongebruikt OstAfnka 1893 1896 en 1900 senes gebruikt, Südwest Afnka 1900 sene gebruikt, Kameroen 1897 
sene gebruikt en 1900 sene ongebruikt (lOpf gebruikt), Karolinen incl 1900 sene ongebruikt, Mananen en Samoa 1900 se
nes ongebruikt etc etc op aibumbladen Catw Michel ruim 7000 euro' Compleet gefotografeerd op'mm filatelie.net 
17256 Duitse bezettingen 1 e Wereldoorlog. Prijs: € 2.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse bezettingen Ie Wereldoorlog op aibumbladen in map Collectie bevat veel beter 
matenaal zoals (Michel no's) Marienwerder 17*, 211*, 21 IIa', 21 IIb*, diverse zegels van de Franse bezetting van Hoog 
Silezie (Oppelner nooduitgifte) etc Zeerhogecat waarde' Compleet gefotografeerd op wmi filatelie net 
17979 Duitse Rijk 18721932. Prijs: € 2.100,00 
In de hoofdnummers vrijwel complete, gebruikte collectie Duitse Rijk 18721932 in Kabe album Collectie is gedeeltelijk ge
specialiseerd met typen en kleuren en bevat voornamelijk mooie kwaliteit, waaronder ook blok 1 (Iposta) Hoge cat waarde' 

Comp/eet ge/blografeetd op' www fi/ate/ie.net 
17504 Duitse Staten 18491920. Prijs: € 2.075,00 
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte collectie wo goed Baden met iandspost gebruikt. Bayern met div 18kr zegels. Bremen, 
Hamburg, Helgoland, Lübeck, NDR Sachsen T&T Württemberg, in goedgevuld album Zeer diverse kwaliteit met enorme 
cat w Compleet gefotografeerd op. mm.filalelie.net 
18292 Duitsland 18721945. Prijs: € 2.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 18721945 in 3 luxe Importa nngbanden met stockbladen Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 66IV (keur Jaschke), 79A* (keur Jaschke) 350 (keur Schlegel), 424** (keur 
Schlegel), 438439 (Zeppelin Zuid Amenka vlucht) 456,457,458* (Zeppelin Chicago tentoonstelling), 496498* (Zeppelin 
poolvlucht), blok 1 * (Iposta), 3* (Ostropa), etc Tevens wat brieven, dienst etc aanwezig 
16066 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2.000,00 
Partij ongebruikte en gebruikte oud Duitse Staten m album en stockboek Zeer veel matenaal, in wat gemengde kwaliteit, 
maar met veel betere zegels Mooie uitzoekpartij, gigantische cat waardei Compleet gefotografeerd op. mm.filatelie net 
15162 Braunschweig 18521865. Prijs: € 2.000,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Braunschweig 18521865 in blanco Importa album Collectie bevat zeer veel doubletten met 
ook leuke stempels Cat waarde ca 35000 euro Comp/eetge/dtografcerd op wwwfi/ate/je,net 
17953 Duitsland 18491920. Prijs: € 1.900,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie oud Duitse Staten en Duitse Rijk 18491920 op aibumbladen in map Collectie is goed ge
vuld en bevat ook veel beter matenaal Hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op mmfitatelie.net 
15119 Beieren 18491920. Prijs: € 1.800,00 
Vnl gebruikte collectie Beieren 18491920, WO (cat Michel) 13,37,813,1421 2229,3031,32 en 34 en 35*, 33,36,37
44, 7591, 7688 type I, 94107,108109*, 116131,133,116 II B133 II B, 134 II B135 II B, 136151.152170 In KaBe 
klemband Compleet gefotografeerd op www.fi/ate/ienet 
17150 Duitsland 18721945. Prijs: € 1.800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 18721945 met veel doubletten in nngband Collectie bevat beter ma
tenaal zoals (Michel nos) llll*, 277296 (gekeurd), 330A (gekeurd), 351354, 378384, 398401, 425429 430434, 439, 
446449*, 450453,459462,474478,576579, etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op wwwfi/ate/re.net 
14957 Berlijn 19481990. Prijs: € 1.750,00 
Gebruikte complete collectie Berlijn 19481990 in luxe Kabe album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 
1/20,2134 (1 en 2 Mark keur Schlegel), 3541,6163,6870 (keur Schlegel), blok 1 (certificaat Grabowski), etc Zeer mooie 
collectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op- mm.fitatelie.net 
17234 Duitse koloniën 18731918. Prijs: € 1.725,00 
Uitgebreide ongebruikte en gebruikte stock Duitse kolomen 18731918, waann de ongebruikte zegels uit waterschade lijken 
te komen (de gebruikte zegels zien er goed uit) Partij bevat veel beter matenaal, beginnend met voorlopers (Duitse zegels 
met stempels uit de kolomen), en veel duurdere zegels Gemengde kwaliteit, maar zeer veel betere zegels met zeer hoge cal 
waarde Compleet gefotografeerd op' mm.filatelie.net 
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17613 Duitse koloniën betere uitgaven. Prijs: € 1.700,00 
Prachtlot betere en speciale uitgaven wo diverse zegels in strippen van 5 van de Imker ondervelrand met landsnaam im-
pnnts, aangetekende bnef met Karolinen 5 Mark met tioekvelrand, China diverse opdruksenes GRI, CEF en TOGO Anglo-
French Occupation met betere zegels en typen + nog 2 posizegelboekjes Kamerun en Deutsch-Ostafnka in insteekboek 
Zeer interessant en waardevol lot' Compleet gefotografeerd op www fflä(e(;e net 
15536 Duitse Rijl« combinaties 1921-1941. Prijs: € 1.700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie combinaties Duitse Rijk 1921-1941 in blanco album Collectie bevat veel beier 
matenaal zoals (Michel nos) W21 W22, W26, W39, W48*, W50*, W56-, W58*, S38, S54*, S114', Heftchen Blatter f , 15', 
19*, 20*, 60B, 618,70A", 71A*, 1038* (2x), 1048* (2x), 1078* (2x), 1088* (2x), 1098*, 1108*, 1118* (2x), 1128* (2x), etc 
Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op: www Stefe/ie net 
18247 Bohemen/ iMoravien/Joegosiavië. Prijs: € 1.700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock van 8ohemen en Moravian, 8osnie en Herzegovina Kroatië en Montenegro in dik 
insteekboek 8evat zeer veel matenaal, waaronder ook veel beter zoals (Michel no's) 8ohemen en Moravien 1-19* (2x), 1-19, 
20-24ZW", Bosnië 99-116*, 139', port 23*, 23,24,26 {3x), Kroatië 1-8* (2x), 9-23* (3x), 39-40*, 170-172(*), blok 1' , 1, etc 
Ook veel ongetand matenaal proevenetc Mooie partij, hoge cat waardei CorTipteefgefotografeeri/op wwwff/alefienel 
16671 Hannover 1850-1864. Prijs: € 1.650,00 
Schitterende stempelverzameling van Achim t/m Wunstotf, veel prachtige afdrukken, ook op bnef, opgezet m album De col
lectie bevat 750 zegels + 99 bneven/kaarten" Comp/eefgefotografeeri/op wwwfflalete.ne( 
16886 Duitse Rijlc 1933-1945. Prijs: € 1.625,00 
Gebruikte collectie Duitse Rijk 1933-1945 in luxe Safe album Collectie is goed gevuld met veel beter matenaal zoals (Michel 
no s) 496-498 (Chicagofahrt 496 2x), 499-507A en 499-5078 (Wagner), 5751 (Handel 15851 pv 1685), 695-697 (2x), 716-
729, blok 3 (Ostropa), 4-11, Veldpost 88 (keur Carl Lange) etc Comp/eetgefotografeenfop wwwfflate/ienel 
17232 SovjetZone en DDR 1945-1972. Prijs: € 1.550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie SovjetZone en DDR 1945-1972 m Kabe album en stockboek Goed gevulde 
collectie met beter matenaal zoals (Michel no's) SovjetZone 41* (gekeurd) 42-50D', 212-227", blok 1' , 3A*, 38*, 4*', 5*, 
6** DDR 242-243**, 251-255", 256-259**, 261-270**, 284-285**, 284-285*, 286-288", 286-288 (2x), blok 7** (iets kort) etc 

Compleet gefotografeerd op. wmfilatelie net 
17245 Duitsiand 1872-1945. Prijs: € 1.550,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1945 in insteekboek Aardige collectie met ook beter matenaal 
zoals (Michel nos) 300U"(keur) 398-401* 407-409", 412Y'(keur), 425-429* 430-434", 450453" (3x), 497", 498" 
499-507*, 499-507,576-579(*), etc Compleet gefotografeerd op. mm.filatelie net 
15522 Duitse Rijl< combinaties. Prijs: € 1.525,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie combinaties van het Duitse Rijk op albumbladen in map Bevat veel beter materiaal zoals 
(Michel no's) W1*,W2,W4*,W201,W241,W25(2x),W31,S54elc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op. mmfilatelie.net 
15131 Duitse Zones 1945-1951. Prijs: € 1.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Zones 1945-1951 wo (cat Michel) 963-964', 969-970*, idem in blok van 4 V Zd 
1 en 2* Blok no 12A+B* Franse Zone Baden no 28-36,37*, 38-41*, 42-45*, 46', 4749*, Blok 1A en 18 o, 50-52*, 54-55*, 
Rheinland Pfalz no 6*, 10 o 90 o, 4245',46-48*, 49-52*, Württemberg no 44-46*, 47-50', 51-52 o, op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op wtm filatelie net 
15083 Beriijn 1948-1990. Prijs: € 1.450,00 
Gestempelde, complete collectie Berlijn 1948-1990 in 2 albums Bevat al de dure senes zoals zwartopdrukken (hoge waar
den Schlegel gekeurd), roodopdrukken (2 Mark gekeurd), UPU, Wagner, blok 1 (Schlegel gekeurd), etc Mooie collectie, ho
ge cal waardel Compleet gefotografeerd op mmfilatelie net 
18173 Duitse Staten/bezetting/lol<aalpost 1850-1945. Prijs: € 1.450,00 
Indrukwekkende handelsvoorraad los uitgepnjst met o a beter Duitse Staten ongebruikl/gebruikt in diverse kwaliteit, veel 
Duitse Bezetting WO I en WO II incl beter en verder vele honderden zegels van de diverse Duitse Lokaalposten ongebruikt 
en gebruikt, in dik voorraadboek Veel schaars materiaal aanwezigi Comp/ee( gefotografeerd op wwwfilatelie net 
15999 Duitse Rijl( en Zones 1871-1950. Prijs: € 1.425,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk en Zones 1871-1950 in Davo album Aardig gevulde collectie met 
ook beter matenaal zoals (Michel no's) Duitse Rijk 457 (Polarfahrt) op bnefslukje, SovjetZone blok 6** (Goethe), Baden 28-
37 38-41**, 46" , 50-52*', blok IA**, I B " Württemberg 36, 37 etc Comp/ee( gefotografeerd op wmfilatelie.net 
13488 Saar 1947-1959. Prijs: € 1.350,00 
Schitterende complete geheel gebruikte collectie Saar 1947-1959 in Lindner album Collectie bevat alle dure series en blok
ken en de hele schaarse Hochwasserhilfe blokken, maar de stempels zijn met gekeurd Cat waarde ca 10000 euro 

Compfeel gefotografeerd op- wwwfflafe/ie net 
16375 iVlecIdenburg 1856-1864. Prijs: € 1.350,00 
Prachtige over-overcomplete collectie in meest nette kwaliteit met o a nr 1 bik van 4(2x) en blok van 6 op bnefstuk, 3S(2) en 5S, 
1864 4/4S gebruikt (2x lx keur Pfenniger zeldzame zegels"), 1864 2S t/m 5S, Mecklenburg-Strelitz, uitknipsels uit poshiraar-
destukken en leuk deel vervalsingen, op albumbladen, prachtige collectie" Compleet gefotografeeni op mn/.éatelie net 
16312 Beriijn 1948-1990. Prijs: € 1.350,00 
Gebruikte collectie Beriijn 1948-1990 in 2 luxe Lindner albums Colleche bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 33-
34 (keur Schlegel) 35-41 61-63,68-70 (keur Schlegel), blokt, etc Mooie collectie hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op. mn/.filatelie.net 
16748 Duitse Koioniën/gebieden/bezetting. Prijs: € 1.300,00 
Speelse ongebruikte/gebruikte collectie met veel betere uitgaven van de diverse kolomen met ook hoge(re) waarden, bezet
ting België WO I en WO II wo Vlaams Legion 1943 opdruksene gebruikt, Waals legioen sene op bnef", Bohemen/Mahren, 
General gouvernement, Zara met toppers, zones met goed Franse en Russische zones etc etc in zelfgemaakt album 

Compleet gefotografeerd op. wwwfflafelie net 
16735 Duitse post in Turltije 1874-1913. Prijs: € 1.275,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling beginnend met voorlopers, 1884 en 1889 opdrukken uitgebreid, 
1900/04 t/m 25 piaster met opdruktypen, 1905 sene t/m 25 piaster, 1905 en 1908 senes, verder veel afstempelingen, bneven 
en bnefstukjes, op blanco bladen, in map Mooie collectie" Compleet gefotografeerd op. mm.filatelie.net 
16928 Duitsiand 1850-1987. Prijs: € 1.250,00 
Keunge meest gebruikte collectie met o a een goede Berlijn verzameling met toppers beginjaren, Bund idem, Franse Zone, 
Bizone, Russische zone met veel beter matenaal, opgezet in 10 albums Zeer mooie collectie 

Compleet gefotografeerd op mm.fjlatelie.net 
17978 Duitse Rijl! 1872-1945. Prijs: € 1.250,00 
Goed gevulde, dubbel verzamelde (ongebruikt en gebruikt), collectie Duitse Rijk 1872-1945 in Schaubek album Collectie be
vat veel matenaal, waaronder ook veel blokken en ook combinaties Compleet gefotografeerd op wwwfflate/ie net 
17305 Tliurn & Taxis 1851-1867. Prijs: € 1.250,00 
Ongebruikte/gebruikte overcomplete meervoudige collectie met o a 1851 1/3sgr(3) 1859 2sgrgebruikt(6) 3sgr(8), 5sgr(7), 
10sgr(2), 9kr(6), 15kr(9), 1862 1/3sgr(2) etc etc opgezet m zelfgemaakt album Zeer wisselende kwaliteit, doch enorme 
catw Compleet gefotografeerd op www filatelie net 

17857 Saar 1920-1958. Prijs: € 1.250,00 
Vrijwel complete, ongebruikte collectie Saar 1920-1958 op Kabe albumbladen in klemband Colleche bevat veel beter mate
naal zoals (Michel no's) 104-107*, 122-125*, 128-134*, 135-141*, 144-150*, 151-157*, 158-159*, 171-177*, 291*, 297-298* 
299-303' 309-313', etc Compleet gefotografeerd op-mimfilatelie.net 
17799 Duitse l«oioniën. Prijs: € 1.200,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Duitse kolomen in Kabe album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 
China 24', 38-47*, Marokko 2-6* (keur Fnedemann), 7-17*, 21-30*, 34-45', Turkije 12-19', 32', 34', 48-52', Duits Nieuw 
Guinea 1-6' 21-23', Duits Zuidwest Afnka 14 ' , 20', 21 ' , 22', 24-32' etc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op' wwwfilatelie net 
15241 Bundespost 1949-1989. Prijs: € 1.200,00 
Complete, postfnsse collectie Bundespost 1949-1989 in 2 insteekboeken in meest mooie kwaliteit Cat waarde rum 6500 
euro Compleet gefotografeerd op' wwwfilatelie net 
15125 Duitse Rijl« 1872-1923. Prijs: € 1.200,00 
Gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1923, wo (cal Michel) no 1-11,12,14-15,16-23,25-28,29-30,31-36,37,40-44,45-
52,68-77,78-80 258-260, luchtpost 111-112' 210-218', 235-237,263-267 en dienst In Safe ringband 

Compleet gefotografeerd op. wvm filatetie.net 
15134 Duitse Staten en Duitse Rijlt 1850-1945. Prijs: € 1.200,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten en Duitse Rijk 1850-1945 in oud Schaubek album Collectie bevat 
zeer veel matenaal, zonder de echte top Ook kolomen en gebieden aanwezig Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie net 
17936 Duitse bezettingen brieven. Prijs: € 1.150,00 
Doosje met ca 300 bneven van diverse Duitse bezettingen Veel leuk matenaal, waaronder veel verschillende frankeringen, 
gebieden stempels etc Mooi uitzoekkaveli Comp/eel gefotografeerd op. wwwfilatelie net 
17962 Duitse Rijl( combinaties 1910-1940. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie combinaties van het Duitse Rijk 1910-1940 in insteekboek Collectie bevat be
ter matenaal zoals (Michel no's) W 21 3, W 23, WZ 1 (CTO) W 48, W 51 etc Ook wat Han nummers etc Cat waarde vol
gens vonge eigenaar ca 8500 euro Compleet gefotografeerd op. wvmfilateile net 
13481 Servië 1941-1943. Prijs: € 1.150,00 
Complete, voornamelijk gebruikte collectie Servië 1941-1943 op Leuchtturm bladen in map Collectie is compleet inclusief 
port en blokken Cat waarde ca 20000 euro, maar de gestempelde zegels zijn met gekeurd (en zonder garantie) 

Compleet gefotografeerd op mmfilateiie.nel 
18265 Duitse Staten en gebieden. Prijs: € 1.150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten en gebieden in Kabe album Collectie is aardig gevuld met ook beter mate
naal zoals (Michel no's) Württemberg 1,6 (certificaat) 11,13, 33 35 (certificaat), België 1-9,10-25, Silezie 3040* (ge
keurd) Danzig 262-266** 284-288 dienst 48* (certificaat), blok 2 etc 
14921 Saar 1920-1934. Prijs: € 1.100,00 
Map met Kabe albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Saar 1920-1934 Collectie beval veel beter maten
aal zoals (Michel no's) 16,29, 31 104-107*, 122-125*, 128-134*, 135-141', 144-150*, 151-157*, 158-159', 161-167*, 168-
170', 171-177', 179-194' 199-205', etc Compleet gefotografiserd op wwwfilstelie.nel 
10984 Duitse bezetting Servië 1940-1945 Prijs: € 1.100,00 
Map met insteekbladen mei een gebruikte collectie Servië jaren 40 De collectie bestaat uit zegels afgestempeld op verzoek 
(CTO) Cal waarde voor gestempelde zegels IS ca 16000 euro Compleet gefotografeerd op mmfilatelie net 
15589 Baden en Beieren. Prijs: € 1.080,00 
Ongebruikte en gebruikte colleche Baden en Beieren op Yvert albumbladen in map Collectie bevat veel beter materiaal, 
waaronder een mooie ongebruikte no 1 van Beieren Compleet gefotografeerd op' mmfilatelie.net 
17971 Duitsland 1945-1990. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1945-1990 in 3 blanco albums Bevat zones, Beriijn en Bundespost, 
waaronder beter matenaal zoals (Michel no's) Beriijn 61-63', 68-70*, 72-73', 80-81', 82-86', Bundespost 111-112', I IS
IIS*, 116*, 117-120*, 121-122*, 139-140*, 153-154*, 161*,elc Comp/eel gefotografeerd op. wwwfilatelie.net 
15266 Bundespost 1949-1995. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, complete collectie Bundespost 1949-1995 in 4 luxe Safe albums Collectie bevat alle dure senes Helaas paar ze
gels van posthoornsene met miniem plakkerspoor Comp/eel gefotografeerd op. wwwfilatelie net 
17057 Hamburg 1859-1866. Prijs: € 950,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte voorraad Hamburg 1859-1866 op stockbladen in map Beval o a (Michel no s) 6 (1 lx), 7 
17 (4x) etc Zeer hoge cal waarde' Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie net 
17456 Duitsiand 1872-1964. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1872-1964 in Norma album Aardig gevulde collectie met ook beter matenaal 
zoals (Michel no's) Duitse Rijk 407409* 562-564*, 695-697*, Bundespost 111-112,113-115*, 116,117-120*, 121-122, ISO-
MO, 141-142,143-146,173-176*, Beriijn 1-20', 21-34,3541,64-67 68-70', 71*, 72-73*, 75-79,82-86,87,88-90,101-105, 
etc Compleet gefotografeerd op. www filatelie net 
17298 Bundespost 1949-2000. Prijs: € 950,00 
Complete, voornamelijk postfnsse, colleche Bundespost 1949-2000 in 4 luxe Safe albums Collectie bevat veel beter maten
aal zoals (Michel no's) 111-112", 113-115" (waarin 114III), 116", 117-120**, 121-122**, 123-131" (keur Schlegel), 132-
134", 135** (Schlegel), 136", 137-138', 139-140", 141-142", 143-146", 147" etc Mooie colleche, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
17863 SovjetZone en DDR 1945-1981. Prijs: € 900,00 
Ongebruikte en vanaf 1961 voornamelijk postfnsse collectie SovjetZone en DDR 1945-1981 in 2 Davo albums Collectie is 
zo goed als compleet, inclusief Debna en Kari Marx blokken Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie net 
15251 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 900,00 
Prachtige gebruikte collectie in mooie kwaliteit, op enkele zegels na geheel compleet (17/20, bl 1), in luxe insteekboek Cal w 
5450+ euro Compleet gefotografeerd op' wwwfilalelie.net 
15441 Duitsiand Franse zone. Prijs: € 850,00 
Complete, gebruikte collectie Franse zone van Duitsland in ordner Collectie bevat alle dure uitgaven, maar zegels zijn met 
gekeurd Cal waarde 7500 euro Compleet gefotografeerd op; wwwfilatelie.net 
16257 Bund 1949-1971. Prijs: € 850,00 
Postfnsse complete collectie incl alle toppers. Posthoorn sene (30pf, 60pf, 90pf keur Schlegel), diverse andere zegels keur 
Schlegel, Heuss sene prachtig alle met velrand, ook de beide fluor senes aanwezig, in duur Lindner album (iets nagegomd, 
doch meest zeer mooi) Calw ruim5000euro Compleet gefotografeerd op wmi filatelie net 
14645 Württemberg 1851-1920. Prijs: € 850,00 
Collectie Württemberg 1851-1920 in blanco Schaubek album Collectie beval leuk klassiek matenaal en ca 160 poststukken 

Compleet gefotografeerd op' wwwfilato/ie.net 
15899 Bund, Berlijn en Saar. Prijs: € 825,00 
Uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebruikte stock Bund, Berlijn en Saar in 6 insteekboeken in doos Bevat ook beter ma
tenaal zoals (Michel nos) Bund 115,116', 116 139-140', 139 141, Berlijn 40,41,61-63,64-67,68-70, 71,72-73,91-100, 
101-105 etc 

O n z e o p e n i n g s t i j d e n : d i n s d a g t o t e n m e t z a t e r d a g v a n 1 0 . 0 0 t o t 1 8 . 0 0 uur 
SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

V u l n u d e b o n in e n o n t v a n g e e n j a a r l a n g k o s t e l o o s o n z e p r i j s l i j s t 

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://mmfilatelie.net
http://wmfilatelie.net
http://mm.filatelie.net
http://mm.fjlatelie.net
http://mimfilatelie.net
http://filatetie.net
http://mmfilatelie.net
http://wwwfilatelie.net
http://wwwfilalelie.net
http://wwwfilatelie.net
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SAVE THE DATE FOR 
THE 23"' AUCTION 

Iffl' . 14''' of September 2012 

PREVIEW 

For our 23"'Auction we recieved fantastic consign
ments! Today we already can announce that our 
collection offer will be probably the largest ever in 
Germany. 

Please have a first look: 

• MAGNIFICA-Collectlon: fantastic, international, 
worldwide collection, mint stamps and covers with 
a great focus on CHINA, but also 100 collections 
from CANADA to PAPUA including many highlights 
in excellent quality 

• INDIA collection including a special part prephila-
tely and stamps starting with of Seinde Dawks 

• MALAYAN STATES stamps and covers since 1860 
• SWITZERLAND special collection including 

many rarities 
• Large collection GREAT BRITAIN, in 11 boxes 
• Great themtatic collection „BOYSCOUTS" 

Gold Medal Exhibition „Albrecht Zimmermann" 
• „ONE MILLION COVER SALE" -

over 1.000 boxes covers of all countries, 
• A great number of magnificent & rare single lots: 

as f.e. covers FRENCH COLONIES, covers ASIA 
all countries, essays WORLDWIDE, nice offer 
GERMAN STATES 

Take the chance to present your consignment in our 24"' 
Auction. We are looking forward to receive your single 
lots and collectionsi If you have any further question 
concerning the details as the insured shipment, we'll be 
pleased to help you. Just contact us'. 

Warm regards 
Yours, 

l\fL/ 
Christoph Gartner 

On www.auktionen-qaertner.de you will find every 
information about our 23"^ Auction. On our special 
page www.stamp-auctions.de you can download 
all current auction catalogues and selected complete 
collections. 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG / ^ / ^ 
steinbeisstr.6+8 • 74321 Bletiglielm-Bissingen/Germany-Tel.+49-(0)7142-789400 1 1 T 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@aul<tionen-gaertner.de • www.aul<tionen-gaertner.de ^ ^ „ . ^ ̂ X ^ J t 

•M 

http://www.auktionen-qaertner.de
http://www.stamp-auctions.de
http://www.aul%3ctionen-gaertner.de
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SALON DU TIMBRE 2012 KENT VEEL UITGIFTEN 

meest opzienbarende 
artiesten uit de afgelopen 
eeuw Edith Piaf en Miles 
Davis zijn fraaie zegels 
uitgebracht met prachtige 
zwartwit foto's. En daar 
blijft het niet bij: Beide 
landen gaven ook samen 
twee automaatstroken uit. 
De FrancoAmerikaanse 
vriendschap wordt bena
drukt met markante staats
hoofden uit beide landen. 
Opvallend bij de franse 
versie is, dat de laatste 
markante staatshoofden 
die van Napoleon en De 
Gaulle zijn. De derde strook 
toont het Museum van 
Orsay, waar het congres 
van de Franse KNBF wordt 
gehouden. Deze brengt 
ook een apart velletje uit. 
Verder bracht medeorga
nisator La Poste een velletje 

Tijdens de laatste editie 
van de tweejaarlijkse 
Salon du Timbre in Parijs 
van 9 17 juni zagen vele 
opzienbarende uitgiften 
het Franse licht. (Wat wil je 
ook in de lichtstad?) 
Opvallend hierin is de 
gezamenlijke uitgifte van 
Frankrijk en de Verenigde 
Staten. Met twee van hun 

uit met hun bestelauto's 
door de jaren heen. De 
tuinen rond Franse kastelen 
krijgen ook ruimschoots 
aandacht. Tinnen soldaat
jes is een laatste opval
lende uitgifte tijdens de 
Salon du Timbre die ook 
wel Planète timbre wordt 
genoemd. Hier wordt 
ruimschoots aandacht 
besteed aan de ruimte
vaart met twee aparte 
postzegelboekjes. Dit vond 
gretig aftrek onder de 
talrijke schoolklassen die 
door de expositie werden 
geleid, compleet met live 
acteurs en animaties. Of dit 
ook meer jonge filatelisten 
gaat opleveren blijft nog 
even afwachten. Meer info: 
www.leportaildutimbre.fr 

Dit keer waren ook Neder
landse kaders tentoonge
steld van Fred Boom, Henk 
Buitenkamp, Joop de Rui
ter, Jos Nollet, Max Plantin
ga, Hotze Wiersma en Arie 
Zonjee. De jurering, waarin 
ook Bondspaginaredacteur 
Cees Janssen zitting had, 
wees uit, dat 'we' veel heb
ben gewonnen. Het waren 
de inzendingen van de 
heer). Nollet, 'Portobriefe 
aus den Niederlanden und 
über die Niederlande nach 
Frankreich' en de heer H. 

BOEK NEDERLAND OP ZIJN MOOIST! 

PostNL en DAVO geven 
samen een kijkboek uit 
over 'ons' Nederland. Alle 
twaalf provincies worden 
hierin nader belicht. 
Evenals ons eten, weer. 
koninginnedag, sinterklaas 
en onze nuchtere aard. In 
het boek passen 16 
postzegelvelletjes.'Ik hou 
van Nederland' telt 128 
pagina's en kost €17,95. 
Vanaf juni verschijnt 
maandelijks (i2x) een 
'provinciepakket' met een 
velletje, provinciekaart. 
drie prentbriefkaarten en 

drie 'provinciale' kortings

bonnen. 
Meer info: 
www.davo.nl/ihvnl/pdf/ 
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OPROEP 

Ten behoeve van een 
in 2013 te verschijnen 
publicatie over de Neder
landsIndische censuur 
uit de periode 19401942 
(tot de Japanse bezet

ting) zouden de auteurs 
graag in contact willen 
komen met gevor

derde verzamelaars van 
degelijk posthistorisch 
materiaal. 
Reacties graag naar: N.J. 
de Weijer, Postbus 1206, 
2280 CE Rijswijk of 
njdeweijer®telfort.nl 



Wiersma, 'Postal service in 
rural areas in the Nether
lands before 1850' (beide 
inzendingen 92 punten), 
de heer F. Boom, 'Les Pays
Bas ä l'époque Franfaise: 
la poste aux armées 1793
1810', de heer M. Plantinga, 
'Guatemala, the pre U.P.U. 
issues 18711881' en H. van 
Dooremalen, 'Postal history 
of Brno up to 1875'(alle 
inzendingen 91 punten). De 
heer Plantinga ontving een 

85' CONGRES 

ereprijs. Vijf maal werd aan 
een inzending goud toege
kend. De andere inzen
dingen werden bekroond 
met groot verguld zilver, 
verguld zilver (2x) en groot 
zilver. Proficiat! 

LE SALON DU TIMBRE  PARIS 2012 
 Amiité francoamtricaint 

LE SALON DU TIMBRE 

SPRINTERZEGELS VAN CAVENDISH 

0pt9juniwerdwieler
wereldkampioen Mark 
Cavendish op 'zijn' eiland 
Man gelauwerd met een 
eigen postzegelserie. De 
Isle of Man Post Office 
brengt zeven postzegels 
uit onder de naam Manx 
Missile, de bijnaam van de 
'sprintbom'. 
Elke zegel toont een be
langrijk moment uit Cav's 
rijke carrière. Zo zien we op 
de zegel van 41 pence zijn 
eerste prof overwinning, 
in de Scheldeprijs van 
2007. De postzegel van 
105 pence toont dan weer 

THE manx miSBiL 

een trotse Cavendish met 
zijn gouden WKmedaille 
vorig jaar. 
De Manx Missile zelf is trots 
als een pauw.'Dit is een 
grote eer voor mij per
soonlijk, maar het bewijst 
ook dat de interesse in het 
wielrennen steeds groter 
wordt.' 
Meer info: www.iompost
office.com/stamps 

http://www.leportaildutimbre.fr
http://www.davo.nl/ihvnl/pdf/
http://www.iompostoffice.com/stamps
http://www.iompostoffice.com/stamps


GROTE BOSATLAS KRIJGT EIGEN POSTZEGELVELLETJE 

Ter gelegenheid van de 
uitgifte van de 54ste editie 
van 'De Grote Bosatlas', 
presenteerde PostNL op 5 
juli het postzegelvel 'Ne
derland in de Bosatlas' in 
het Coornhert gymnasium 
in Gouda. Het postzegel-

vel werd ontwikkeld in 
nauwe samenwerking 
met Bosatlas-uitgever 
Noordhoff m Gronm-
gen. Er is gekozen om 
de ontwikkeling van het 
Nederlandse landschap op 
één postzegelvel samen 
te vatten. Ard Korporaal 
van PostNL overhandigde 
het postzegelvel aan Peter 
Vroege van Noordhoff 
Uitgevers. 
Het vel letje van ontwerp-
studio Halier Brun in 
Amsterdam toont zeven 
kaarten uit even zovele 
edities van de Bosatlas. Het 
gaat om de eerste editie 
uit 1877, de edities uit 1961, 
1971,1981,2001 en 2007 en 
de allernieuwste editie uit 
20t2. De opengeslagen pa

gina's bevatten topografi
sche overzichtskaarten en 
thematische kaarten. 

De postzegels zijn verkrijg
baar bij de Bruna-winkeis, 
Collect Club in Groningen 
en online via http://collect-
club.postnl.nl/. Naast het 
postzegelvel met 10 dezelf
de postzegels verschijnen 
er ook een prestigeboekje 
en twee NVPH-eerstedag-
enveloppen. 

EERSTE CATALOGUS PERSOONLIJKE POSTZEGELS VERSCHENEN 

Bij de NVPH is de eerste 
editie van Nederlandse 
persoonlijke postzegels 
verschenen. Het werk 
bevat alle door TNT 

EERSTEDAGENVELOP IN CLIPPERRACE MET 'LAGE UNDEN' 

Ter gelegenheid van 
Clipper 2011-12 Round the 
world Yacht race, de lang
ste ter wereld, heeft de 
Helderse postzegelhandel 
een eerste dagenvelop la
ten ontwerpen welke met 
het bijzondere postzegel 
"den Helder kust de zee" 
werd beplakt en afge
stempeld met een speciaal 
dagteken stempel. 
De oplage van deze 
tweede Helderse envelop 
is 250 stuks, net als vorig 
jaar met de eerste uitgave 
in het Napoleonjaar. 
In de planning zit nummer 
3 die in 2013 zal verschij
nen met het nieuwe logo 
"Sail 2013". 

De eerste dag envelop voer 
vanuit Londonderry mee 
met de clipper de 'Lage 
Landen' en deed tussen 8 
en 12 juli de haven van den 
Helder aan. 
Daar werd de feestelijk 
ontvangen eerstedag-
envelop overhandigd 

aan burgemeester Koen 
Schuiling. 
Deze eerstedagenvelop is 
te koop voor € 4,50 bij de 
Helderse postzegelhandel, 
Koningstraat 1011781 KE 
Den Helder 0223-614066. 
Meer info; 
www.filateliehpz.nl 

OLYMPISCH VELLETJE NOC*NSF UITGEBRACHT 

Op 2 juli presenteerde com
mercieel directeur Ger Ja
cobs van PostNL daags voor 
de komende Olympische 
Spelen in het hoofdstede
lijke Olympisch stadion 
het postzegelvel 100 jaar 
NOCNSF. Dit bijzondere 
postzegelvel besteedt aan
dacht aan hoogtepunten 
uit too jaar Nederlandse 
Olympische sportgeschie
denis, zoals dit tevens 
wordt tentoongesteld in de 
Olympic Experience (naast 

de hoofdingang). Op de 
postzegels staan tien spor
ters uit verschillende dis
ciplines die in het verleden 
goud hebben gewonnen. 
Een aantal van deze spor
ters Sjoukje Dijkstra, Nico 
Rienks, Ellen van Langen en 
André Bolhuis, voorzitter 
NOCNSF, ontvingen op die 
dag ook de eerste exem
plaren van het postzegelvel 
met gouden medaille-
winnende acties erop. 
De andere sporters zijn 

Anton Geesink, Leontien 
Zijlaard-van Moorsel, Esther 
Vergeer, Maarten van der 
Weijden, Anky van Gruns-
ven, Nicolien Sauerbreij en 
een hockeyer als symbool 
voor de vele Nederlandse 
gouden hockeysucces-
sen. Door het postzegelvel 
te scannen met de app 
'Chameleon eXplorer' op 
een smartphone hoor je een 
geluidsfragment van sport-
commentator Christiaan 
Scheen die roept: "Neder
land heeft goud". De app is 
te downloaden via 
www.postnl.nl/apps 
André Bolhuis en Nico 
Rienks bedankten PostNL 
voor het velletje met de 
boodschap: hoe meer het 
wordt verzameld, hoe min
der het wordt weggeplakt, 
hoe beter dit is voor PostNL. 
Hetvelletjeisvanaf 4juli 
verkrijgbaar m de Bruna 
winkels en via de collect-
club http://collectclub. 
postnl.nl/ 

Post/PostNL uitgegeven 
persoonlijke postzegels 
sinds 2006 die niet al in 
de Speciale Catalogus 
Nederland en overzeese 
rijksdelen van de NVPH 
zijn verschenen. Verder 
zijn alle Hallmark-uit
giften in deze catalogus 
opgenomen. De uigiften 
zijn onderverdeeld in 
basisuitgaven persoonlijke 
postzegels, abonnements
uitgaven, geschenkvelle
tjes, beurszegels, velletjes 
met drie zegels, velletjes 
met vijf zegels, overige 
verschijningsvormen. 
Hallmark-uitgaven en 
postzegelboekjes. www.nvph 

WEBNIEUWS NU OOK OP FACEBOOK 

Voortaan zullen de werk-
dagelijkse webnieuwtjes 
ook op onze Facebookpa-
gina verschijnen. Ga naar 
onze Facebookpagina 
'Maandblad Filatelie' via 
het Facebooklogo rechts
boven in onze website en 
klik vervolgens op 'Vind 
ik leuk'. 

6 0 JAAR AAADURODAM OP ZEGEL 

Eind juni werd het velletje 
60 jaar Madurodam ge
presenteerd door PostNL. 
Elk van de tien postzegels 
laten een ander tafereel 
van een van de bekendste 
dagattracties van Neder
land zien. 
Dit jaar werd het in 1952 
geopende Madurodam 
ingrijpend gerenoveerd, 
waarmee op de lange 

termijn een aantrekkelijke 
attractie wil blijven voor 
jong en oud. 
De postzegels zijn verkrijg
baar bij de Bruna-winkels, 
Collect Club in Groningen, 
online via http://collect-
club.postnl.nl/, en bij de 
shop van Madurodam. 
Er verschijnen ook twee 
postzegelmapjes en twee 
eerstedagenveloppen. Sil 

http://collectclub.postnl.nl/
http://collectclub.postnl.nl/
http://www.filateliehpz.nl
http://www.postnl.nl/apps
http://collectclub
http://postnl.nl/
http://www.nvph
http://collectclub.postnl.nl/
http://collectclub.postnl.nl/


VERZAMELCEBIED 
Samenstelling. Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-maihdziewon@xs4all nl 
Website www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

MOOI NEDERLAND - VERZAMELBLOK 

Op 21 mei verscheen een 
blok met vijf verschillende 
zegels van 'i'met de ver
schillende afbeeldingen 
van vijf buitenplaatsen, 
zoals ze eerder elk afzon
derlijk verschenen zijn: 
Trompenburg, Amsten-
rade, Mattenburgh, Vol-
lenhoven en Middachten, 
De zegels zijn gedrukt m 
vijfkleuren offsetdruk 
[incl. L-vormige fosfor-
balk] bij Joh. Enschedé 
Security Print, Haarlem. De 
standaard drukkleuren cy-

ANTON PIECK - AMBACHTSMAN EN KUNSTENAAR 

Vanaf 21 mei kon er ingete
kend worden op een serie 
'persoonlijke postzegels' 
gebaseerd op het werk 
van Anton Pieck. De serie 
beslaat 25 blokken - 2 per 
maand voor €15 elke 
maand. De oplage is 7.500 
exemplaren. Het eerste vel 

van de serie is verkrijgbaar 
via de verkooppunten van 
PostNL - Bruna en de Col
lect Club. 
De zegels zijn gedrukt in 
vijfkleuren [incl. fosfor-L] 
offset bij joh. Enschedé Se
curity Printers, Haarlem. De 
standaard drukkleuren cy-

aanblauw, magenta, geel 
en zwart. Het zegelformaat 
is 30x40mm; Kamtanding 
14 V2:14 Vi 20/28 tanden 
horizontaal/verticaal. De 
oplage is 275.000 blokken. 
Artikelnummer: 320765 
[niet op het blok); product
barcode +76519. 

135 JAAR BOSATUS (1877-2012) 

NEDERLAND IN DE BOSATLAS 

JffliiL 

Op 18 juni verscheen een 
blok met tien verschillende 
zegels van '1'met frag
menten van Bosatlassen. 
De zegels zijn gedrukt in 
5-kleuren offsetdruk [incl. 
L-vormige fosforbalk] bij 
)oh. Enschedé Security 
Print, Haarlem. De stan
daard drukkleuren cyaan-
blauw, magenta, geel en 
zwart. Het zegelformaat G 
= 36 X 25mm; kamtanding 
13.333:12.8 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. De 
oplage is 240.000 blok
ken. 
Artikelnummer: 320861; 
productbarcode +76137. 

aanblauw, magenta, geel 
en zwart. Het zegelformaat 
A = 20,8 X 25,3mm; tanding 
14.423:14.22915/18 tanden 
horizontaal/verticaal. De 
oplage is 290.000 blokken. 
Artikelnummer: 320962; 
Productbarcode: +73976; 
met kikker-symbool om 
aan te geven, dat inde 
achtergrond van de zegels 
een code is verwerkt in het 
geel, waarmee via een ap
plicatie op een smartphone 
de achtergrondinformatie 
is op te vragen. 

60 JAAR MADURODAM 

Op dezelfde datum 
verscheen een blok met 
tien verschillende zegels 
van '1' met gezichten op 
Madurodam. 
De zegels zijn gedrukt 
in vijfkleuren offsetdruk 
[incl. L-vormige fosforbalk] 
bij Carter Security Print, 
Frankrijk. De standaard 

drukkleuren cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart. 
Het zegelformaat G = 36 
X 25mm; kamtanding 
i3-333''3-6 24/17 tanden 
horizontaal/verticaal. De 
oplage is 240.000 blok
ken. 
Artikelnummer: 320764; 
productbarcode: +76113. 

^ madurodam 60 jaar 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


—-jyUEEZAMELCEBIED BELGIË 
Samenstelling 
Jan Borluut 

ZEILSCHIP 'ZENOBE GRAMME' 

Op 17 September verschijnt 
een blok met tien [=2x5] 
dezelfde zegels van '1' (= 
€ o 75) met het zeilschip 
Zenobe Gramme 
Ontwerp William Vance en 
lay-out Jean Libert 
Het opleidmgszeilschip 
Zenoise Gramme is vijftig 
jaar 
Aan de hand van foto's 
gemaakt tijdens een zeil-
traming op de Noordzee 
heeft William Vance - strip
tekenaar van o a „Bob 
Moräne" en „Bruno Brazil" 

- deze zegel ontworpen 
De zegels zijn gedrukt 
m vierkleuren offset bij 
de Zegelwerkplaats te 
Mechelen 
Het zegelformaat is 3 -
40 20x27 66mm - met 
een perforatiemaat 111/2 
23/16 tanden hor /vert. 
Aan Imker- en rechterkant 
met 1 gat, boven en onder 
doorlopende tanding 
Productbarcode op de 
rechts op de onderrand 
van het blok 

C O N S T R U C T I O N ^ H A V A L E ^ S 

I961 
BOELWERF^ 

PAK EEN BOOMBLAD 

Een postzegelboekje met 
tien verschillende zelfkle
vende zegels verschijnt 
op 17 september van '1' (= 
€ o 75) met afbeeldingen 
van boombladeren Ont
werp Roel Jacobs 
De postzegels zijn gedrukt 
op m offsetdruk bij de 
Zegelwerkplaats te Me
chelen. De zegels hebben 
een grillige slit-tandmg 
die de contouren van de 
bladeren volgt 

THIS IS BELGIUM - BELGIË STRIPUND 

Op dezelfde dag verschijnt 
een blok met tien verschil
lende zegels van V (= € 
o 75) met afbeeldingen uit 
stripverhalen m het kader 
van de reeks "This IS Bel
gium" - nu voor de tiende 
en laatste keer Ontwerp en 
lay-out MVTM [Myriam Voz 
en Thierry Martin] 

- Jef Nys (1927-2009) met 
"Jommeke" 

- Bob de Moor (1925-1992) 
met "Cori, de scheepsjon
gen" 

- André Franquin (1924-
1997) met "Marsupilami" 

- Mare Sleen (Marcel Hono-
ree Nestor ridder Neels) 
(1922) met "De avonturen 
van Nero & Co" 

- Willy Vandersteen (1913-

1990) met "Suske en 
Wiske" 

- Hergé(Georges Prosper 
Remi) (1907-1983) met "De 
avonturen van Kuifje" 

- Morris (Maurice De 
Bevere) (1923-2001) met 
"Lucky Luke" 

- Jijé (Joseph Gillain) (1914-
1980) met "Jerry Spring" 

- Edgar P Jacobs (Edgard 
Félix Pierre Jacobs) 
(1904-1987) met "Blake en 
Mortimer" 

- Peyo (Pierre Culliford) 
(1928-1992) met de "Smur
fen" 

De zegels zijn gedrukt m 
vierkleuren rasterdiep
druk op een Goebelpers 
bij de Zegelwerkplaats te 
Mechelen De zegelforma

ten zijn verschillend en de 
opmaak is ook een wirwar 
van posities waardoor als 
perforatie een scheerperfo-

raat de aangewezene IS Er 
loopt geen perforatie door 
van de zegels naar de bui
tenrand van het blok wat 

het uitscheuren van een los 
zegel bemoeilijkt Product
barcode op de rechts op de 
onderrand van het blok 

01 
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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  4039 52 
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DE TROLLEYBUS, ELK VOORDEEL HEEFT ZIJN NADEEL 
ze rijden. De trolleybus is 
overigens niet Iets typisch 
Nederlands. In Slovenië en 
Slowakije reden de eerste 
trolleybussen al aan het 
begin van de 20ste eeuw. 
Ze hebben In verschil
lende Europese steden 
gereden en ze komen nog 
steeds wereldwijd in een 
flink aantal steden voor, 
zoals Boedapest (Honga
rije), Wellington (Nieuw
Zeeland), Boekarest 
(Roemenië) en Vancouver 
(Canada). 

De tweede vraag van de 
Filamarathon luidt: "In 
Arnhem rijden trolleybus
sen, dit zijn elektrische 

■ ■■;■■ i u m t wvwwwww^ 
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JONGE DIEREN IN ARNHEM 
De Dag van de Jeugdfila
telie 2013 zal worden ge
houden In het weekend 
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 jeugdf llatelle 
is er een van. Het thema 
Is "jonge dieren". 
Het leuke van meedoen 
aan de tentoonstelling 
is dat je meteen ook 
gratis toegang hebt tot 
de dierentuin! )e mag je 

bestaande verzameling 
verbeteren en aanmel
den, maar je kunt na
tuurlijk ook een speciale 
verzameling maken over 
jonge dieren, dierentui
nen of doe gewoon mee 
met de Filamarathon. 
De opdrachten staan in 
het juninummer van De 
Posthoorn (zie: Postscrip
tum), maar je vindt ze 
natuurlijk ook op de site 
van de Stamp Kids Club 
(http://www.stampklds. 
nl/agenda20i3Arnhem. 
htm). 

bussen. Maak één of twee 
bladen over openbaar 
vervoer". Misschien lukt 
het je zelfs wel om een 
heel blad over trolleybus
sen te maken. Vroeger 
waren er meer plaatsen 
in Nederland waar deze 
bijzondere bussen reden. 
In de jaren twintig van de 
vorige eeuw begon men 
in Groningen met een 
experiment, dat succesvol 
verliep. Na de Tweede We
reldoorlog kwamen er ook 
trolleybussen in Arnhem 
en Nijmegen. 
Trolleybussen hebben 
voordelen ten opzichte 
van de tram. Ze kunnen 
zich makkelijker in het 
verkeer bewegen omdat 
ze niet gebonden zijn 
aan tramrails. Ook als je 
ze vergelijkt met gewone 
bussen hebben ze voorde
len. Zeker vroeger waren 
ze schoner doordat er 
geen vleze uitlaatgassen 
vrijkomen en stiller. Maar 
ze hebben ook een groot 
nadeel: de bus zit verbon
den met een bovenleiding 
die de stroom aanvoert 
en dus zijn ze gebonden 
aan een bepaalde route. 
Een trolleybus kan niet zo 
maar ingezet worden of 
een andere weg nemen. 
Vanaf de jaren zestig werd 
het verkeer in de steden 
steeds drukker en drukker. 
Gemeentebesturen von
den dat de voordelen van 

OLYMPISCHE SPELEN IN LONDON 
Ziet jij ook elke dag voor 
de tv om naar de Olympi
sche Spelen te kijken? Ze 
worden dit jaar in Londen 
gehouden en dat is niet 
voor het eerst. Al in 1908 

mocht Londen de Olympi
sche Spelen organiseren 
en in 1948 voor de tweede 
keer. Als je goed kijkt naar 
het logo van de Spelen 
van 2012 dan zie je dat de 

Worldwide r 
up to 20g ^ 

ontwerpers het jaar 2012 
op een bijzonder manier 
laten zien. Er Is veel kritiek 
op geweest, maar inmid
dels zie je het overal. De 
Britse Royal Mail isin 
2009 begonnen om elk 
jaar een serie van tien 
zegels uit te geven om 
aandacht te besteden aan 
de Olympische Spelen. Los 
daarvan verschenen er dit 
jaar ook aparte zegels met 
het logo. Wat jij ervan? 

de trolleybussen niet meer 
opwogen tegen de nade
len. Dus verdwenen ze in 
Groningen en Nijmegen. 
Alleen in Arnhem bleven 
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MOOIE ONDERSCHEIDING 
VOOR HARRIE DE KOK 
Harrie de Kok, de pen
ningmeester van )FN 
is door de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
onderscheiden. Tijdens 
een clubavond van de 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars Tilburg 
werd hem de gouden 
bondsspcid opgespeld 
door Sjoerd Bangma. 
Harrie Is niet alleen al 
heel lang penningmees
ter van JFN, maar ook van 
de vereniging in Tilburg. 

Daarnaast is hij adviseur 
van de Bond en is hij op 
allerlei fronten actief 
In de wereld van de 
filatelie. Genoeg redenen 
dus om hem flink in het 
zonnetje te zetten. Wij 
feliciteren Harrie van 
harte met deze mooie en 
welverdiende onder
scheiding! 

http://www.stampklds


la, ja, het is lekker weer. De vogeltjes fluiten 
en je hebt je tentje opgezet om gezellig met 
vrienden buiten te spelen. Niks daarvan! We 
gaan postzegelen en wel meteen! Want als 
je mee wil doen met de Dag van de leugdFi

latelie moet je in november je aanmelding 
al gedaan hebben. En waar gaat het over? 
longe dieren! 

NEDERLAND niet zo vaak kleintjes 
geboren. Als dat dan in 
een dierentuin gebeurt, 
zoals hier, is dat toch een 
enorme prestatie van de 
verzorgers. 

Lammetjes 
Ik zal het direct maar 
vertellen: jonge dieren 
hebben iets waardoor ze 
ontwapenend zijn voor 
de vijand. Hun kopjes 
zien er anders uit dan de 
koppen van volwassen 
dieren, de verhoudingen 
zijn anders en dat is nou 
precies de bedoeling. 
Dat maakt dat jonge 
dieren voor ons zo lief en 
aanhankelijk lijken. Mooi 
is de natuur, hè? 

110 0,56€ 
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De baby neushoorn 
Moet je dit kleine snuitje 
nou toch zien! Ik smelt 
ter plekke, terwijl ik 
toch meer van de kat

ten ben dan van de 
rinocerossen. Het is een 
bedreigde diersoort en 
zoals ie weet worden er 

longe vosjes 
Er zullen mensen zijn die 
niet zo blij met een nest

je jonge vosjes zijn. Vos

sen richten veel schade 
aan in een kippenhok of 
bij andere dieren. Nee, 
het zijn geen lieverdjes. 
Toch ziet het wel leuk uit, 
toch? 

Konijntje 
Eigenlijk hoort deze 
zegel bij mijn collectie 
"aparte vormen" en je 
begrijpt natuurlijk wel 
waarom. Heb jij zelf een 
konijntje? Of je zusje? 
Ze zijn wel makkelijk 

te houden, maar als er 
bij ons een konijn komt 
logeren moeten we alle 
snoeren omhoog han

gen. En o, ja, hij scheurt 
ook héél graag een tv

gids door. Ken je dat? 

^AN(gn>VA KZr 3.500,000 00 
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Jonge katten 
Dit spul zit nooit stil, 
ik heb wel eens gepro

beerd een foto te maken 
van jonge katjes. Ze kij

ken echt nooit allemaal 
op hetzelfde moment de 
goede kant op. Hoe doet 
een fotograaf dat? 

1978 AnneedelElevagf 

Kleine geitjes 
Als er nou iets is waar ik 
steeds om zeur, dan zijn 
het wel kleine geitjes. Wat 
zou ik graag later geitjes 
willen hebben! Maar ja, 
nu kan dat niet. Onze tuin 
heeft de grootte van een 
postzegel en ik ben de 
hele dag naar mijn werk. 
Als je geitjes hebt, moet 
je er de hele dag naar kij

ken. Anders hoef je geen 
geitjes te nemen, dan 
hang je maar een foto op. 
Nee, geitjes zijn zó leuk. 
Ze willen altijd ergens óp. 
Dus je moet In je tuin een 
bouwwerk neerzetten 
waar ze dan op kunnen 
springen. 

L. .  : i t  ^   .      .  U  

Jonge eendjes 
Gaaf, hè, als je een 
moedereend met jonge 
eendjes ziet zwemmen? 
Wist je dat een eend niet 
verder kan tellen dan tot 
twee? Dus als die horde 
achter haar aanzwemt 
kijkt ze achterom: 
hoeveel zijn er nog? Eén, 
twee, veel. ja hoor, we 
zijn er allemaal, zegt ze 
tegen papaeend, we 
gaan! 

Een kalfje 
Vroeger woonde ik 
tussen de boeren. Als 
er dan een koe moest 
kalven, kwam ik vaak 
kijken. Dat heette: een 
kalfje vangen. Nu zul 
je denken: vangen? ja, 
een kalf wordt boven de 
grond geboren, niet zo

als jij lekker in bed. Dat 
kalf wordt geboren en 
valt meteen een meter 
naar beneden. Smak! 
je begrijpt dat de boer 
daar op tijd bij wil zijn, 
dus hij vangt het diertje 
op. Denk niet dat dat 
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zo makkelijk gaat; zo'n 
kalf heeft een behoorlijk 
gewicht en de moeder 
vindt al dat gedoe om 
het kraambed maar niks. 
Dus even lekker meewer

ken is er niet bij. 

De kuikentjes 
Nu weet je meteen hoe 
een kip in het Frans heet: 
la poule. 
ja, van de filatelie leer 
je ook nog een woordje 
over de grens. We ston

den eens met onze tent 
in de buurt van het kip

penhok, ledere ochtend 
alsikbijdecamping

houdster brood kwam 
kopen, zei ze: "Oui, 
madame Poule!" Dat 
betekent "Ja, mevrouw 
Kip" .Ze noemde mij 
zo, omdat de tent daar 
stond. Kon ze onthouden 
wie ik was..! 

Jonge dieren 
Gaat het lukken, denk 
je? Maak een paar mooie 
albumbladen en schrijf 
je in voor de volgende 
dag van de jeugdFilate

lie. Ik kijk er naar uit. 

Succes er mee! 

Cyvofi^^^ VJO^V 
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Patrick Peschke is een jeugdlid van de 
pORliäfdl^landse Postzegel Vereniging 

(ZHP¥>vAarrde hand van zijn ervaringen als 
inzender op tentoonstellingen schreef hij 

voor het clubblad een aantal bijdragen over 
verzamelen en tentoonstellen. De komende 
tijd zullen deze artikelen in een aangepaste 
vorm in De Posthoorn worden opgenomen, 

■ ̂  i_x\l r deze tnaand deel 5. 
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In mijn reeks artikelen 
over het opbouwen van 
een eigen thematische 
collectie, zijn we begon^ 
nenfilatelistische ele
menten toe te lichten. In 
cMÏ^rtikel maak je daarbij 
kennisitj^t 'portvrijdom', 
ledereen'feferrt dit woord 
■wel: het niet hoeven 
frankeren van post. /, 
Maar welke vormen vaif''' 
portvrijdom kennep we 
eigenlijk? VroegërJA'aren 
er veel geaccepteerde .„_., 
vormen van portvrijdom.'" 
Maar doordat er misbruik 
van werd gemaakt zijn ze 
afgeschaft. De volgende 
zijn nog steeds bekend 
in Nederland, maar niet 
meer in gebruik: 
Post van het Koninklijk 

Huis 
Dienstpost, denk aan 

ministeries en andere 
overheidsinstanties (1) 

Post van het Koninklijk 
Huis 
Post verzonden door of 
gericht aan het Koninklijk 
Huis was vrij van port tot 1 
januari 197t. Daarna moest 
gewoon worden gefran
keerd, maar er is een over
gangsperiode geweest 
van enige maanden, 
waarin het nog toestaan 
was om post zonder 
frankering te verzenden 
(2). Het Koninklijk Huis ge
bruikt sindsdien meestal 
een frankeermachine (3), 
maar er zijn ook wel ge
woon postzegels geplakt. 
Het portvrijdom gold 
alleen voor de "gewone" 
binnenlandse post. Er 
moest wel betaald worden 
voor de rechten, zoals het 

^/ 

aantekenrecht (4) en het
expresserecht. Post naar 
het buitenland werd ook 
gefrankeerd. 

Dienstpost 
Dienstpost werd gebruikt 

■■ • w r MLS /» ^^, 

DIENSTZAKEN. 

door overheidsinstellin
gen, zoals ministeries en 
gemeenten. Maar er zijn 
ook wel andere instel
lingen en organisaties die 
hun post als dienstpost 
mochten versturen, zoals 
een aantal kerkgenoot
schappen (5) en het Rode 
Kruis. Op een gegeven 
moment waren het er zo 
veel dat besloten wgrcL' 
om flink te schrappen in 
het aantal instellingen en 
organisaties die gebruik 
mochten makeVi van de 
dienstpost. De kerkge
nootschappen verloren 
als laatste dit recht, 
maar hebben nog lang 
een overgangsregeling 
gehad. Overigens was . . 
er niet echt sprake valnl •

portvrijdom. Het aantal 
verstuurde poststukken 
werd bijgehouden en het 
verschuldigde port werd 
door de verschillende 
ministeries met de PTT 
verrekend. 

Kennis 
Poststukken die portvrij 
verstuurd werden niag 
je zonder problemen in 
je thematische verzame
ling opnemen. Let goed 
op wat er voor teksten 
op de stukken staan. 
Alle gedrukte tekst op 
de voorkant mag je in 
principe gebruiken voor 
het thematische verhaal. 
Meestal gaat het dan om; 
de afzender. Je kunt er je* «|i 

filatelis'tische en thema^ 

tische kennis mee laten 
zien. Zo heeft Charles de 
Pahud de Mortanges, de 
Chef van het Militaire Huis 
van de koningin, bij de 
Olympische Spelen drie 
keer een gouden en een 
keer een zilveren medaille 
gewonnen. Hij was een 

. zeer kundige ruiter. Zijn 
handtekening komt 
op portvrij verstuurde 
enveloppen van het .i 
koninklijk huis vopr^Zulke 
enveloppen passesn'rraoi 
in een verzartieling over 
de Olympische Spelen oy 
paardrijden. / 

Patrick PeschMe 
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den Burgemeester der geraee: 
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D« HoogedeIgestrange Heer 
Mr. J. Jo l l e s , 
Prcl'lertDirecteur 
st ichting Algemeen Nederlanda 
Persbureau, 
Parkstraat 1236, 
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ANTWOORDEN PUZZEL APRIL 2012 

Dit zijn de antwoor
den van de puzzel van 
april20i2. I.Bären, 2. 
25 cent, 3. tennis, 4. 
groen, rood en blauw, 
5. First Class Mail en 
Second Class Mail, 6. 
visit. 

Na loting heeft Jasper de Groot uit Apeldoorn een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL JULI/AUGUSTUS 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Wie heeft de Mona Lisa geschilderd en waar kun 

het schilderij bewonderen? 
2. In welke jaren heeft Londen de Olympische Spelen 

georganiseerd? 
3. Hoe noemen ze een kip in het Frans? 
li. In welke Nederlandse steden hebben er trolley

bussen gereden? 
5. Wanneer werd het portvrijdom voor het koninklijk 

huis afgeschaft? 
6. Welke Nederlandse ruiter won vier Olympische 

medailles en werkte voor het koninklijk huis? 

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

WH 
T T ? ^ 
Eïl 

" 'TOf^ ' ï f^^oo jongens 
en meisjes gingen je voor! 

^ : :=^ De postzegelclub 
5 van JFN op internet: 
' de StampKids Club. 
Surf naar www.stampkids.org 

WIST JE DAT... 
...wat de Nachtwacht is voor het Rijks
museum in Amsterdam, de Mona Lisa is 
voor het Louvre in Parijs? Want iedere 
bezoeker van het Parijse museum wil de 
dame met de geheimzinnige glim
lach in het echt zien. Maar waarom 

hangt dat 
schilderij van 
de beroemde 
Italiaanse 
schilder Leo
nardo Da Vinci 
eigenlijk in 
Parijs en niet in 
een bekend Ita
liaans museum in Florence? Dat zit zo. 
Da Vinci werd in 1516 door de Franse 
koning Karel I naar Frankrijk gehaald 
als hofschilder. Da Vinci nam zijn hele 
hebben en houwen mee, waaronder het 
schilderij van de Mona Lisa. Later kwam 
het pronkstuk zelfs in de slaapkamer 
van Napoleon Bonaparte te hangen. 
En zo is het dan in Frankrijk gebleven. 
Gelukkig hebben wij er postzegels van. 

Toon Oomens 

VERTEL HET ONS! 
Heb je opmerkingen of 
vragen over De Posthoorn 
of zou je graag over een 
bepaald onderwerp iets 

willen lezen? Vertel het 
ons. Of misschien wil je 
zelf wel iets schrijven voor 
De Posthoorn. 

Dat kan natuurlijk ook. 
Mail je vragen, opmerkin
gen of artikel(tje) naar het 
volgende adres: jeffrey-
groeneveldohetnet.nl. 
Doen! 

MIJN FAVORIETE POSTZEGEL 
Robin-Paul Mank uit 
Almere(t3jaar)islid 
van de Stamp Kids Club 
en vertelt hier over zijn 
favoriete postzegel. Hij 
schrijft: "Mijn favoriete 
postzegel is de Hongaar
se postzegel uit 1968 
van 1 Forint uit de serie 
"Beschermde vogels", 
de Roodpootvalk (Faico 
vespertinus). 

»Het is mijn favoriete 
postzegel omdat ik het 

mooie vogels vind, het 
zijn mijn lievelingsdie
ren. 
Het zijn snelle vogels, 
en ze jagen slim op hun 
prooi door de zogenaam
de "bidvlucht". 
Dit is mijn mooiste post
zegel van een valk. Ver
der spaar ik postzegels 
van Nederland, Duits
land, Zweden, Denemar
ken, Finland, Noorwegen, 
Faröer-eilanden en ook 

nog dinosaurussen en 
dieren". 

Groeten var) Robin-Paul 

DE VROUW VAN HET RECHT 
Soms zie je nog wel eens 
een plaatje van een vrouw 
met een weegschaal 
in de ene hand en een 
zwaard in de andere. Dit 
is Vrouwe Justitia. Op 
deze manier probeerde 
men vroeger het recht 

als persoon te laten zien. 
De weegschaal laat zien 
dat Vrouwe Justitia alle 
bewijzen en getuigenis
sen tot zich neemt. Daarna 
weegt ze alle informatie af 
in het voordeel of nadeeel 
van de verdachte. Het 

zwaard is een symbool 
voor het vonnis dat wordt 
uitgesproken. Je komt 
ook wel afbeeldingen van 
Vrouwe Justitia tegen met 
een blinddoek. Daarmee 
werd aangegeven dat de 
rechtspraak onpartijdig 
is. Een verdachte wordt 
alleen maar beoordeeld 
op de feiten. Wie hij is 
speelt daarbij geen rol. 
Afbeeldingen van Vrouwe 
Justitia kom je tegen
woordig nog tegen bij 
gerechtsgebouwen. 

http://www.stampkids.org


IMA FILIE 
Samenstelling. 
Edward Froon 
E-mail: f2hedwardfroon@hetnet.nl 

NIEUWS VAN DE PARIJSE SALON 

In het aprllnummer 
eindigde deze rubriek met 
een maximuml<aart van 
het Gare du Nord van Parijs 
en nu starten we met het 
voormalige Gare d'Orsay 
(afb. i ) . Op de Parijse 
Salon van juni kwam de 
getoonde frankeerstrook 
uit van dit station, dat nu 
een tweede leven leidt als 
het in 19e eeuwse kunst 
gespecialiseerde Musée 
d'Orsay. Een postzegel 
ervan kwam uit t.g.v. het 
85e congres van de Franse 
Bond. Maximumkaart (Afb. 
2) is gemaakt met een 
oude ansichtkaart, waar 
de fraaie oude stationsklok 
prachtig uitkomt op zowel 
de postzegel, de kaart als 
het stempel. De Parijse 
Salon was een combinatie 
van een Nationale en een 
FEPA-tentoonstellmg, 
waar er op de eerste zeven 
Maximafilie inzendingen 
te bewonderen waren, en 
de meeste met Vermeil 
(verguld zilver) gewaar
deerd werden door de 
jury. De vele kinderen 
die op schoolreisjes de 
tentoonstelling bezochten, 
keken nog het meest naar 
de inzending van Hubert 
Engel over de Zevende 
Kunst, ofwel de film en de 
filmsterren. Begrijpelijk 
als er maximumkaarten 
(Afb. 3) met Laurel en 
Hardy, Charlie Chaplin en -
eigentijdser - Harry Potter 
en zijn vrienden er te zien 
zijn. 
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Voor de kinderen waren er 
speurtochten, kon er veel 
op computers opgezocht 
worden en enkele vereni
gingen hadden iets aparts 
georganiseerd. De Franse 
Vereniging voor Maxima
filie had een speciale quiz 
gemaakt waar de kinderen 
de drievoudige match tus
sen zegel, kaart en stempel 
op moesten zoeken. Als 
beloning voor hun inzet 
kregen ze maximumkaar
ten mee met aanspre
kende onderwerpen. De 
jongens gingen meestal 
voor kaart (afb. 4) van de 
Parijse brandweer die ge
helmd een stevige brand 
bestreden. Het stempel 
is ook in de vorm van een 
helm. De pas verschenen 
serie over tropische vissen 
was een andere topper. 

Hieruit de kaart (Afb. 5), 
die een bijzonder zee-
paardje toont. Het was een 
goede samenwerking tus
sen La Poste die de zegels 
schonk en de vereniging 
die de kaarten maakte. 
Op de achterkant stonden 
de schenkers vermeld in 
stempel (Afb. 5a) zodat 
de kinderen thuis achter 
hun computer het internet 
adres nog eens zouden 
bezoeken. 

Er waren nog twee andere 
frankeerstroken te koop 
op de Salon met Franse 
staathoofden. Hierop 
staan afgebeeld de heilige 
Lodewijk, Frans I, Hendrik 
IV, Lodewijk XIV, Napoleon 
en tenslotte Charles de 
Gaulle. De tweede was 
gewijd aan hoofdrolspe
lers in de oorspronkelijke 
Frans-Amerikaanse vriend
schap uit de revolutietijd, 
zoals La Fayette, Jefferson, 
Benjam Franklin, Toc-
gueville, Rochambeau 
L'Enfant. Hiervan is kaart 
(Afb. 6) gemaakt met La 
Fayette en zijn standbeeld 
in Parijs. Kaart (Afb. 7) 
toont de maximumkaart 
met de renaissance koning 
Frans I naar het schilderij 
van Clouet. 

De kunstserie met de serie 
'semi-permanenten' is dit 
jaar gewijd aan schilde
rijen met vrouwenportret
ten uit Franse musea. De 
oudste is van Titiaan, de 
modernste van Laurencin 
Marie. Uit deze serie kaart 
(Afb. 8) van Manet met 
het portret van schilderes 
Berthe Morisot met het 
boeketje viooltjes. Het 
schilderij hangt in het 
Musée d'Orsay, vandaar 
ook de stempeling van het 
postkantoor Paris-Orsay. 
Tenslotte aandacht voor 
Jeanne d'Arc op kaart 
(Afb. 9) waarvan de 600e 
geboortedag herdacht 
werd in een gezamenlijke 
uitgifte met het Vaticaan. 
Stempeling uit Domrémy, 
haar geboorteplaats. 

Salon du Timbre et de rÉcr i t . . 4 
Carte-maximum offerte par: l 

www.maxjmaphiles-francajs.org I 
www.8alondutimbre.fr 

www.ffap.net 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
http://www.maxjmaphiles-francajs.org
http://www.8alondutimbre.fr
http://www.ffap.net
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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 
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mijn is onbepaald. 

GRENZELOOS NEDERLAND - INDONESIË 

Op de postzegelvelletjes 
Grenzeloos Nederland 
2012 komt de verhouding 
tussen Nederland en 
Indonesië aan bod. De uit
giftedatum is 13 augustus. 
Naast het postzegelvel met 
6 verschillende postze
gels verschijnen er een 
postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 
De uitgifte Grenzeloos 
Nederland 2012 Indonesië 
bestaat uit drie postze
gelvelletjes met op ieder 

velletje steeds dezelfde zes 
verschillende postzegels. 
Elk velletje heeft zijn eigen 
thema. Het velletje litera
tuur behandelt de histo
rische band tussen beide 
landen. Op het tweede 
velletje'architectuur', 
komen de modernistische 
Nederlandse bouwwerken 
en gedecoreerde Indo
nesische tempels aan de 
orde. Het derde en laatste 
velletje over de podium
kunsten staat in het teken 

van muziek en Javaanse 
poppenspelen. 
Op de postzegels zelf staan 
zes hoofdpersonen die op 
deze drie gebieden een 
belangrijke rol in de relatie 
tussen Nederland en Indo
nesië hebben gespeeld: de 
architecten Hendrik Petrus 
Berlage en Charles P. Wolff 
Schoemaker, de schrijvers 
Hella Haasse en Tjalie 
Robinson, de muzikant 
Andy Tielman en het hertje 
Kantjil uit het verhaal 

BELEEF DE SEIZOENEN 

Seasons is al twintig jaar hét 
lifestyle magazine voor le
zers die van het buitenleven 
houden. Het postzegelvel 
Beleef de seizoenen vani6 
juli bevat tien postzegels 
'1'met tien verschillende 
afbeeldingen van bloemen, 
bladeren en vruchten, gefo
tografeerd in de herkenbare 
stijl van het blad Seasons. 
Het postzegelvel Beleef de 
seizoenen bestaat uit tien 
verschillende postzegels: 
lijsterbes, esdoorn, rode 
zonnehoed, ijsbloem, 
rimpelroos-rozenbottel-
rozengeranium, peul, tulp, 
dahlia, blauwe bes en 
kievitsbloem. De foto's zijn 
gemaakt door vier foto
grafen van Seasons: Pieter 
Paul Koster, Eric van Lokven, 
Albert Roosenburg en Rob 
van der Vet. 
Bianca van der Veer (1961) 
stond twintig jaar geleden 
aan de wieg van het blad 
Seasons. Sindsdien is zij als 
art director bij de productie 

van het blad betrokken 
gebleven. In overleg met de 
redactie koos Bianca voor 
'bloemen en planten' als 
uitgangspunt voor het vel
letje Beleef de seizoenen. 
De gekozen foto's wer
den voor verschillende 
reportages in het blad ge
maakt, met uiteenlopende 
onderwerpen, van culinaire 
verhalen tot reisreportages. 
"Ik heb gestreefd naar een 
keuze waarbij elke foto's op 
zich bijna een kunstobject 
is", aldus Bianca. 
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Op de vel rand van het 
postzegelvelletje staat de 
afbeelding van een kame
leon. Dit geeft aan dat elke 
postzegel een C-code (Cha
meleon explorer) bevat. 
Door deze code te scannen 
met de bijbehorende app 
op een mobiele telefoon 
(iPhoneof Android), krijg je 
alle informatie te zien over 
de activiteiten rond het 
jubileum. De app is gratis te 
downloaden via 
www.post.nl/apps. 
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Kantjil en de Tijger. 
Deze velletjes zijn ontwor
pen door Studio Renate 
Boere uit Den Haag. Ze 
heeft veel steun gehad 
van het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land-en 
Volkenkunde (KITLV), Ge
meentemuseum Den Haag, 
NAi, erven Hella Haasse en 
Tjalie Robinson." 

HET UITGIFTE
PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
TWEEDE HALFJAAR 
2012: 

13 augustus 
• Nederlandse rundvee-

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 

20 november 
• Decemberzegels 2012 

NEDERLANDSE RUNDVEERASSEN 

Op het postzegelvel Ne
derlandse rundveerassen 
worden zes zeldzame rund
veerassen afgebeeld: het 
Fries-Hollands zwartbont, 
de witrik, het brandrode 
rund, de Groninger 
blaarkop, de lakenvelder 
en hetMaas-Rijn-IJsselvee. 
Nederland is een typisch 
rundveeland, met in totaal 
zo'n 3,9 miljoen koeien op 
stal of in de wei, waarvan 
2,7 miljoen melk- en fokvee 
en 1,2 miljoen vlees- en wei
devee (CBS-cijfers 2011). Elk 
rundveeras heeft zijn eigen 
kleur gras, zijn eigen kleur 
lucht en zijn eigen bos-, 
dorp- of stadscontouren 
aan de horizon gekregen. 
Ook de houding van de 
kop van de koe wisselt 
per rundveeras. ledere 
illustratie is gekaderd in 
een strakke lijst waarin 
onderin ook de sorteerhaak 
is opgenomen. Het sloten-
patroon van elke linker- en 
rechterpostzegel sluit op 
elkaar aan. 
Het postzegelvel is een 
coproductie van grafisch 
kunstenaar Joost Veerkamp 
en rundvee-expert en 
kunstenaar Marleen Felius. 

NEOERUNDSE fiUNDVEtRASSEN 
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De samenwerking tussen 
beide kunstenaars heeft 
geleid tot een postzegelvel 
volgens de klare lijn, de 
stijl waarin Joost Veerkamp 
werkt. 
Het postzegelvel wordt 
13 augustus uitgegeven. 
Naast het postzegelvel met 
6 verschillende postzegels 
verschijnen er een presti-
geboekje, een postzegel
mapje en een eerstedag
envelop. 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelanliaan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet wwwknbfnl 
E-mail knbf@knbfn( 

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

Voorzitter: 
VT)M Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail vcoenen@knbf nl 

Secretaris: 
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Telefoon 030-6375200 
E-mail fvandenbrmk@kribf nt 

Penningmeester: 
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Telefoon 0598-626447 
E-mail stmn@knbfnt 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzitter B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail bmol@knbf nl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mai! pwalraven@knbf nl 

Algemene Zaken 
j R I Greitemann 
Telefoon 030-2894290 
E-mail jgreitemann@knbf nl 

Fiiatelistische Vorming 
enleugdzaken: 
S) Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail sbangma@knbfnl 

Communicatie: 
J R Luinge 
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email rlumge@knbfnl 

luryzaken: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
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Webmaster KNBF-site 
(vnvw.knbf.nl): 
J Boon 
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Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
j ) M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail e kniese@planet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Wevers 
Telefoon 030-2205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibhotheek@knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdagen 
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Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keurzendingensvp aangetekend 
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Telefoon 079-3611910 
E-mail bondskeixringsdienst@planet nl 

Venekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

UITDAGING VOOR MOTIEFVERZAMELAARS: CURSUS BBM 

De KNBF start een nieuwe 
cursus BBM, een uitdaging 
voor de motiefverzame
laars en een stimulans voor 
andere leden van uw ver
eniging. De bedoeling is 
een deel van een verzame
ling wat uit te diepen en 
er een klein vertoonbaar 
'werkstuk' van te maken. 
Daarbij wil de KNBF graag 

begeleiden! Omdat deze 
cursus in de eerste plaats 
gericht is op individu
ele motiefverzamelaars 
noemen we hem BBM, ter 
onderscheiding van de al 
vele jaren bestaande BBF, 
die gericht is op groepen 
en bij diverse verenigin
gen gewoon blijft bestaan. 
De letters BBM betekenen 

eigenlijk Begeleiding Bij 
Motief verzamelen, maar 
voorlopig hebben ze geen 
dieper gaande bedoeling 
dan Beter Bekijken (van 
het) Motief. 
Motiefverzamelaars bezit
ten al veel zegels en veel 
kennis van hun onder
werp. Met de BBM wordt 
een deel van de collectie 

PRO-PHIL 2012 

Filatelistenvereniging 'De 
Helmveste', voortgekomen 
uit het samengaan van 'De 
Helm' en 'Helmond', beide 
afkomstig uit Helmond, 
organiseert voor de 5e keer 
een postzegeltentoonstel
ling. 
Voor de tentoonstel
ling Pro-Phil 2012 heeft 
filatelistenvereniging 'De 
Helmveste', Helmond en 
omgeving, samenwerking 
gezocht met een aantal 
kunstenaars dat gelieerd 
is aan de vereniging. Niet 
vreemd, wanneer men be
seft, dat iedere postzegel 
een kunstwerk is. 
Wie de zegels uit vroegere 
tijden nauwkeurig bekijkt, 
ziet dat er grafische mees
terwerken tussen zitten, 
gemaakt door vaardige 
ontwerpers. Waar vroeger 
de nadruk lag op tradi
tionele filatelie, die zich 
overigens niet beperkte 
tot het verzamelen van de 
zegels van een bepaald 
land, ziet men een groei
ende belangstelling voor 
de thematische filatelie. 
Niet verwonderlijk, wan

neer we ons realiseren, dat 
we leven in een beeldtijd-
perk, waarin de informatie 
vaak tot ons komt via 
afbeeldingen. 
Tijdens de tentoonstelling 
die bestaat uit bijna 200 
kaders, ofwel ongeveer 
2400 bladen, kunnen 
bezoekers naast een groot 
aantal fiiatelistische in
zendingen, ook een aantal 
tentoongestelde kunst
werken bekijken. 
Er zijn speciale zakelijke 
postzegels ontworpen. De 
afbeeldingen op die zegels 
brengen de samenwerking 
van de Helmveste en een 
aantal amateur-kun
stenaars uit Helmond m 
beeld. Ze laten kunstwer
ken van de kunstenaars 
zien. De bezoekers van 

Woensdag 6 juni, tijdens 
een verrassend intermezzo 
op de jaarvergadering van 
de Vereniging van Postze
gelverzamelaars Tilburg, 
kreeg de heer Harrie de 
Kok uit handen van bonds-
bestuurslid Sjoerd Bangma 
de gouden bondsspeld 
uitgereikt. Harrie de Kok 

IS niet alleen ruim 25 jaar 
penningmeester van de 
VPT, maar ook van j FN en 
zeer gewaardeerd advi
seur van de KNBF en haar 
leden in diverse financiële 
aangelegenheden. Zo is 
hij onder andere de auteur 
van een handleiding voor 
kascontrolecommissies. 

Pro-Phil 2012 kunnen deze 
postzegels postfris kopen, 
of geplakt op een speciale 
envelop. De zegels worden 
alleen tijdens de tentoon
stelling verkocht. De com
binatie van deze zegels en 
het speciale tentoonstel-
lingsstempel van PostNL, 
levert een aardige noviteit 
op. Het stempel, speciaal 
voor deze tentoonstelling 
ontworpen en door PostNL 
ter beschikking gesteld, 
wordt alleen tijdens de 
tentoonstelling gebruikt. 
De expositie wordt m 
het weekend van 3 en 4 
november 2012 gehouden. 
Helaas met meer in een 
van meest bekende Hel-
mondse gebouwen, the
ater 't Speelhuis. Dit werd 
recentelijk door brand 
verwoest. Maar wel in 'De 
Fonkel', Prins Karelstraat 
123,5701 VL, Helmond. 
De Helmveste is al iVi jaar 
bezig met het realiseren 
van de expositie, die op 3 
november van 11-17 uur en 
op 4 november van 10-16 
uur bezichtigd kan wor
den. De entree is gratis. Er 
IS een aparte ruimte met 
handelaren met een breed 
assortiment aan filate-
listisch materiaal. Heel 
bijzonder is de uitreiking 
van de landelijke Bert 
Langhorstprijs voor de 
mooiste eenkaderinzen-
ding. De heer Langhorst 
IS jarenlang voorzitter 
geweest van De Helm. Hij 
was ook een groot stimu
lator van de jeugdfilatelie. 
U komt toch ook naar 
Helmond? 

toegankelijk gemaakt. 
Wat is in grote lijnen de 
bedoeling? Neem een 
klein deel (selectie) uit de 
motiefverzameling; Maak 
hierbij een eigen verhaal; 
Zet de tekst samen met 
zegels en andere op het
zelfde motief betrekking 
hebbende fiiatelistische 
elementen zoals stempels, 
frankeermachinestempels, 
postwaardestukken e.d. 
op 12 (of 15) bladen van A4 
formaat; Toon dit op een 
verenigingsavond. 

Hoe werkt de BBM? Staps
gewijs, waarbij het tempo 
wordt bepaald door de 
deelnemer zelf. Die kan de 
cursus afmaken in enkele 
weken, maar mag het werk 
ook uitsmeren over een 
paar jaren. 
Stap I. Deelnemer legt 
contact met CFV. Deelne
mer heeft zelf al idee of 
heeft vragen. 
Stap 2. CFV geeft advies 
en/of suggesties en denkt 
mee (bijvoorbeeld over 
titel, selectie, teksten, ma
teriaal en bladindeling). 
Stap 3. Deelnemer gaat 
aan de slag en zoekt aan
vullend materiaal. Deelne
mer loopt tegen proble
men op, heeft aanvullende 
vragen of heeft een stukje 
klaar: terug naar stap 2. 
stap 4. Resultaat kan wor
den getoond binnen eigen 
vereniging. 
Vervolgstappen KUNNEN 
zijn het meedoen aan 
tentoonstellingen. 

Wie of wat is de CFV? 
De CFV IS Sjoerd Bangma, 
de Commissaris Fiiate
listische Vorming in het 
bestuurvandeKNBF. 
U kunt hem bereiken via 
sbanqmaOknbf.nl of per 
post: Boomgaarddreef 5, 
3243 AC 
Stad aan't Haringvliet. 
BBM, iets voor leden in uw 
vereniging? 
Half september 2012 gaan 
we van start, leder die 
contact legt, krijgt per om
megaande suggesties voor 
een mogelijke aanpak. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek 
is deze zomer geslo
ten op de volgende 
woensdagen: 18 juli, 
25 juli, 1 augustus en 8 
augustus. 

http://vnvw.knbf.nl
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M FRAKCOÎ  
DUITSUND, EEN ENORM GEVARIEERD VERZAMELGEBIED 

Op 17 januari 1987 kwam 
een aantal verzamelaars 
van de postzegels en 
postwaarden van Duitsland 
m Utrecht bij elkaar om, 
voor de tweede keer sinds 
de Tweede Wereldoorlog, 
te trachten een vereniging 
van Duitslandverzame
laars op te richten Deze 
poging werd een suc
ces' Inmiddels bestaat 
de Filatelistenverenigmg 
Duitsland alweer 25 jaar en 
ze heeft ruim 200 leden 
Onder Duitsland wordtin 
dit verband verstaan alle 
gebieden die  volgens de 
Michel catalogus Duitsland 
 tot het grondgebied van 
Duitsland behoren of daar
toe ooit hebben behoord, 
alsmede alle gebieden die 
ooit, m welke hoedanigheid 
dan ook, onder het gezag 
van Duitsland hebben 
gestaan De eerste Duitse 
postzegel verscheen in 
1849, maar dan wel m het 
koninkrijk Beieren 

Andere zelfstandige Duitse 
koninkrijken, prinsdom
men, stadsstaten volgden 

al snel Een Duitsland be
stond toen nog niet Na de 
FransPruisische oorlog van 
1870 ontstond het Duitse 
keizerrijk Pas toen was er 
sprake van een Duitse na
tie De koninkrijken Beieren 
en Württemberg bleven 
echter deels zelfstandig, 
ook op postaal gebied Dat 
duurcle tot apri 11920 Op 
dat moment was het kei
zerrijk al weer verleden tijd 
en werd een aantal Duitse 
gebieden door andere mo
gendheden bestuurd, dan 
wel ingelijfd Ook het Saar
gebied werd als gevolg van 
het Verdrag van Versailles 
bestuurd door Frankrijk Na 
de volksstemming van 1934 
kwam Saar m 1935 terug bij 
het Duitse Rijk 
Als we de verloren gebie
den m Polen en WitRus
land buiten beschouwing 
laten, was er op postaal 
gebied nu pas sprake 
vaneen Duitse natie De 
geschiedenis van deze 
natie op postaal gebied is, 
zeker vanaf 1939 buitenge
woon complex De tweede 
wereldoorlog bracht een 

lawine van bezettingen, 
veldpost, krijgsgevange
nenpost, etc teweeg Na 
1945 viel Duitsland uiteen 
in twee staten, de Bondsre
publiek Duitsland (west) en 
de Duitse Democratische 
Republiek (oost) waarbij 
de hoofdstad Berlijn een 
'status aparte' kreeg als 
gevolg van de deling door 
de geallieerden Dit duurde 
tot 1990 Pas dan, na de 
hereniging van beide 
Duitslanden op 3 okto
ber was er (weer) sprake 
van een Duitsland Deze 
geschiedenis maakt het 
Duitse verzamelgebied zo 
ongelooflijk boeiend En 
dit IS nog niet alles Duits
land heeft buitenlandse 
postkantoren gehad m 
China, Marokko en Turkije 
Ook waren er kolomen, 
zoals Zuidwest Afrika, Oost 
Afrika, Kameroen, Togo 
en diverse eilandengroe
pen in de Pacific Verder 
bestond veel scheepspost 
enzeppelmpost De beide 
wereldoorlogen brachten 
vele bezettingszegels, al 
dan met met opdruk, veld

poststukken, postwaar
destukken en vele, vele 
stempelsoorten Ook de 
periodes van ineenstorting 
na deze oorlogen brachten 
boeiende zaken zoals 
lokaalpost, provisorische 
post en dergelijke 
Dit alles vormt een verza
melgebied, dat onvoor
stelbaar omvangrijk en 
complex IS Je ziet dan ook, 
dat vele Duitsland verza
melaars zich toeleggen op 
éen of enkele delen van dit 
gebied En desondanks of 
misschien juist daarom vin
den ze elkaar binnen onze 
vereniging Veel leden 
weten van elkaar welke ge
bieden men verzamelt en 
zo speelt men elkaar ma
teriaal toe Ook veiling en 
rondzendmg bieden ruime 
kans op verwerven, dan 
wel verkopen van zegels en 
stukken Van groot belang 
voor onze leden zijn ook 
de bijeenkomsten m Baarn 
op de eerste zaterdagen in 
de maanden maart, mei, 
oktober en december 
Deze worden dan door 
velen gecombineerd met 
een studiebezoek aan de 
Bondsbibliotheek waar het 
literatuurbezit van de ver
eniging IS ondergebracht 
Maar nu een voorbeeld 
Wist u dat van de 20 Pfen
nig Germania, die zelf al 
uit diverse oplagen en 
op verschillende soorten 
papier met verschillende 
watermerken vanaf 1902 
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IS uitgegeven, tientallen 
verschillende opdrukken 
bestaan' Het is een hele 
klus om al deze uitgiften 
bij elkaar te krijgen' De 
zegels van 20 Pfennig zijn 
afkomstig uit de verza
meling van Fop van den 
Hoofdakker 

Zowel verzamelaars van 
Duitse postzegels als van 
Duitse poststempels, 
poststukken en de post
geschiedenis vinden bij 
de Filatelistenverenigmg 
Duitsland onderdak Vier 
keer per jaar verschijnt het 
verenigingsblad Deutsche 
Post met informatie over 
de vereniging, verslagen 
van bijeenkomsten en de 
kavellijst van de eerstvol
gende veiling Daarnaast 
bevat iedere aflevering 
altijd een of meer artikelen 
betreffende de Duitsland
filatelie 
De vereniging neemt deel 
aan diverse filatelistische 
activiteiten, zoals de Fila
teliebeurs in NieuwLoos
drecht, de Brievenbeurs 
m Gouda en de Postex m 
Apeldoorn 
Voor informatie of aan
melding als lid kunt u zich 
wenden tot Ton Hulken
berg, Vivaldiweg 68,3752 
HC Bunschoten, telefoon 
0332983261, email 
fvduitslandcBdeds nl 

Samenstelling 
Paul Walraven 
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VUSSINGEN 2012 

Op 12 en 13 mei 2012 werd 
m het gebouw van de 
Scholengemeenschap CSW 
m Vlissmgen een catego
rie 2 en 3 tentoonstelling 
georganiseerd door de 
Vlissingse Filatelisten 
Vereniging Tijdens de 

opening door wethouder 
Damen van Vlissmgen werd 
het boek Postkroniekvan 
Vlissmgen gepresenteerd 
Dit boek kon worden 
samengesteld en uitgege
ven door de Stichting )an 
Hintzen Publicatiefonds De 
m 2011 overleden voorzit
ter van de vereniging, Jan 

Hintzen, was een van de 
auteurs van het boek en 
de drijvende kracht achter 
de organisatie van de 
tentoonstelling Een kleine 
tentoonstelling, maar van 
een hoog niveau De 22 
inzendingen, waarvan 12 
leden van de Vlissingse 
Filatelisten Vereniging, 
werden beoordeeld door 
een jury die in categorie 3 
de hoogste bekroning toe
kende aan M P A Beverwijk 
met zijn inzending Duitse 
Staten zonder Pruissen met 
87 punten, goed voor goud 
De heer Beverwijk ontving 
een wisselbekereneen 
prachtige prent Overigens 
had dezelfde inzender een 

verzameling Koninkrijk 
Pruissen, 18501867 , goed 
voor 82 punten, eveneens 
goud In categorie 2 ging 
de hoogste bekroning 
naarM Gerards met zijn 
inzending m de open klasse 
Om nooit te vergeten De 
inzending betrof de ge
schiedenis van de Konink
lijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene gedurende 

de jaren 1940
1945 Deze zeer 
bijzondere in
zending kreeg 
ook 87 punten, 
goud De 
heer Gerards 
ontving een 
wisselbeker 
en de zilveren 
bondsme
daille 

VAKANTIE BONDSBUREAU 

Het Bondsbureau van de KNBF is m verband met de 
zomervakantie gesloten van 16 juli tot 6 augustus Het 
Bondsbestuur en de medewerkers van het Bondsbu
reau wensen u een heel goede vakantie toe 



»OSTZECEL BOEKJES 
Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

Australië 
De wereld onder water 
Naakt-of zeeslakken 
komen in alle wereldzeeën 
voor, zowel op grote diep
ten in de oceaan als aan 
de kustlijnen. Zes ervan 
figureren op een op 8 mei 
verschenen serie postze
gels. Ze vallen op door hun 
flamboyante kleurpatro-
nen. 
De serie gaat vergezeld 
van twee boekjes: één met 
twintig 60-centzegels en 
een prestigeboekje van $ 
14.95 ifTiet blokken van vier 
en een minivelletje. 

zegels van 60c die ook in 
een boekje van twintig 
stuks verkrijgbaar zijn. 

Het leven in Australië 

Nobelprijswinnaars 
Australië is nog niet zo 
slecht op het gebied van 
innovaties en wetenschap
pelijk onderzoek, hetgeen 
nogal wat Nobelprijswin-

Wonderlijke zeeslakken in een prestigeboekje 

De weg naar Londen 
De eerste Australische 
postzegel als warming-up 
voor de Olympische Spelen 
verscheen op 5 juni, de 
dag dat ook de defini
tieve selectie voor Londen 
bekend werd gemaakt. 
Iconen van de gaststad 
(dubbeldeksbus. Big Ben, 
St. Pauls-kathedraal en 
reuzenrad London Eye) 
staan erop afgebeeld. De 
postzegel van 60c is ook 
per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

Land- en tuinbouw 
Vier op 20 juni verschenen 
postzegels geven een 
beeld van de belangrijkste 
Australische land- en tuin
bouwproducten: rundvee, 
citrusvruchten, suiker en 
wol. Dezegels, alle van 
60c, zijn ook verkrijgbaar 
in rollen van 100 en 200 
stuks, en in boekjes van 
tien en twintig zegels. 

Het leven in Australië 
Op 24 juli verscheen voor 
de tweede maal een serie 
postzegels met foto's, 
waarop typisch Australi
sche zaken weergegeven 
worden, zoals de strand-
cultuuren het Merino 
schaap. Het gaat om vijf 

naars heeft opgeleverd. 
De portretten van vijf 
winnaars staan op een op 
28 augustus te verschijnen 
serie postzegels: Lawrence 
Bragg (fysica), Howard 
Florey (medicijnen). Sir 
Frank Macfarlane Burnet 
(medicijnen), Sirjohn Ca-
rewEccles (medicijnen) en 
Patrick White (literatuur). 
Tweemaal de serie is ook te 
koop in een $ 6.00 kostend 
boekje. 

Werken van Pierre Alechmsky 

seumcollecties. Dezegels 
hebben waarde 1 voor een 
binnenlandse brief (= 75c). 
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Vijf konmginnenpages in een 

Vlinderzegels 
De post startte op 25 juni 
een nieuwe permanente 
serie zelfklevende postze
gels met afbeeldingen van 
vlinders. Het koolwitje en 
de koninginnenpage zijn 
als eerste aan de beurt. De 
zegels zijn uitsluitend in 
boekjes verkrijgbaar: tien
maal waarde 1 binnenland 

boekje bevat driemaal de 
beide zegels. Op de zegels 
staan voor toeristen inte
ressante tafereeltjes. 

Mooi doorkijkje op de omslag 
van het boekje van Bosnië C 

Herzegowina 

Canada 
Tekens van de dierenriem 
Van de vorig jaar gestarte 
reeks boekjes met steeds 
10 P-zegels (binnenland 
61c) volgden op 23 juli de 

België 
Pierre Alechinsky 
De post van België bracht 
op 25 juni een eerbe
toon aan een lid van de 
Cobra-groep, de inmiddels 
84-jarige schilder Pierre 
Alechinsky, met de uitgifte 
van een postzegelboekje. 
In het boekje bevinden 
zich afbeeldingen van tien 
werken uit Belgische mu-

Vijf Australische Nobelprijswinnaars 

(75c) en vijfmaal waarde 1 
voorpost binnen Europa 
(99c). 

Bosnië & Herzegowina 
(Fed) 
Europa 
De beide op 29 mei ver
schenen Europazegels, elk 
van 2.50m, zijn verkrijg
baar in een velletje, maar 
ook in een boekje. Het 

leeuw, maagd, weegschaal 
en schorpioen. Vier boek
jes dus. In 2013 komt een 
derde viertal. 

Orey Cup 
Tussen juni en november 
vindt een Canadian foot
ball competitie plaats die 
uitmondt in de Grey cup. 
Acht teams strijden om die 
eer en dit jaar is dat voor 

de honderdste maal. 
Dat wordt postaal stevig 
aangepakt. Niet alleen 
met een boekje met zegels 
waarop de cup staat afge
beeld, maar ook met acht 
boekjes van de dit jaar 
deelnemende teams: BC 
Lions, Edmonton Esikimos, 
Calgary Stampeders, Sas
katchewan Roughriders, 
Winnipeg Blue Bombers, 
Hamilton Tiger-Cats, 
Toronto Argonauts en-
Montreal Alouetttes, 

De Orey Cup van het Canadese 
voetbal 

Alle negen boekjes bevat
ten tien P-zegels (perma
nent, binnenland, 61c). De 
uitgiftedatum van de hele 
serie is op 16 augustus.. 

Denemarken 
Hans-Christian Andersen 
Meer dan 200 jaar na z'n 
geboorte is Hans-Christian 
Andersen nog steeds één 
van de bekendste Denen. 
Van zijn sprookjes wordt 
ook nu nog wereldwijd 
volop genoten. Vooral ook 
in China. 
Het is daarom, dat een Chi
nees de ontwerpen maakte 
voor een vier zegels 
tellende serie postzegels. 
Deze verscheen op 1 juni. 
Twee van de zegels zijn 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar: 6.00 (De 
wilde zwanen.) en 8.00 
kronen (Wat vader doet, is 
altijd goed). 

Sm0rrebr0d 
Enkele eeuwen geleden 
aten de Denen nog twee
maal daags een warme 
maaltijd. Maar rond 1880 
raakte het royaal belegde 
smorrebrod in zwang. 
Sindsdien is het een 
hoofdbestanddeel van de 
Deense eetcultuur. 
Met vier op 1 juni versche
nen postzegels wordt het 
brood gehuldigd: 6.00 
kr belegd met ei en krab, 
6.00 kr met preskop, 8.00 
kr met aardappel en 16.00 
kr met rosbief. Twee boek
jes vergezellen de serie: 



één boekje met tien maal 
de belde 6.00 kronenze-
gels en één met tien 8.00 
kronenzegels. 
De smerrebrodzegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
een prestigeboekje. Zo'n 
boekje - met ringband 
- verschijnt eenmaal per 
jaar. Het bevat de losse ze
gels, alle vier de zegels in 
samenhang en een viertal 
postkaarten met zegelmo
tieven. Prijs van het geheel 
is 139 kronen. 

Sm0rrebr0d metpreskop en 
uienringen 

Faeröer 
Kerstliedjes 3 
De post van de l̂ aeröer is 
er altijd vroeg bij: al op 24 
september verschijnt er 
het jaarlijkse boekje met 
kerstzegels. Voor het derde 
jaar staan ze in het teken 
van bekende kerstliedjes 
van de eilanden. De twee 
zegels zijn ook verkrijg
baar in een boekje met 
viermaal 6.50 en viermaal 
10.50 kronen. 

s 2 
Kerst. Willen we nu daar al aan 

denken) 

Frankrijk 
Kubisme 
Twaalf zelfklevende zegels 
(60c, voor brieven tot 20 
gram) met afbeeldingen 
van werken van Franse 
kubisten bevinden zich m 
een boekje met als thema 
'Schilderijen uit de twin
tigste eeuw'. Wat vreemd 
is dat het boekje al op 10 
mei verscheen, maar pas 
op 16 juni voor het publiek 
verkrijgbaar was. 

Kastelen en historische 
gebouwen 
Op 9 juni verscheen op

nieuw een tweetal boekjes 
In de reeks'La France 
comme j'aime'. Dit keer 
zijn er op twaalf zegels 
zonder waardeaanduiding 
(60c) kastelen en histori
sche gebouwen afgebeeld: 
kastelen uit de periode 
middeleeuwen tot circa 
1500 en gebouwen uit de 
tijd van de Renaissance tot 
en met de twintigste eeuw. 

Groenten voor groene 
post 
Erwtjes, boontjes, groene 
paprika's, artisjokken en 
courgettes. Vijf voorbeel
den van groenten die te 
zien zijn m een op 14 juni 
verschenen boekje met 
groene zegels. Groene 
post doet er wat langer 
over, gaat ook niet door de 
lucht, maar kost ook wat 
minder: 57c. 

Marianne 
Nog een Marianneboekje 
(de laatste met deze 
tekening?) verscheen 
op 15 juni. De tekst op de 
omslag maakt reclame 
voor MonTimbraMoi en de 
persoonlijke postzegel. 

Israël 
Herdruk vlinderboekje 
Van het vorig jaar uitgege
ven boekje met vlmderze-
gels verscheen in april een 
herdruk. Was de prijs per 
boekje eerder NIS 34.00, 
nu is dat door de gewij
zigde tarieven NIS 40.00 
(20X 2.00). 

Vogels in Israël 
Een prestigeboekje van vijf 
velletjes met steeds drie 
zegels geeft een aardig 
overzicht van vogels die in 
Israël voorkomen. Het ver
scheen op 26 juni, kost NIS 
49.00 en werd vervaar
digd door de Nederlandse 
drukker Joh. Enschedé. 

Niet op de zegels, wel op de omslag handbal 

vuurtoren (55p, tarief 
naar UK), sculptuur van 
omklemmende hand (55p), 
Archirondel toren (45p, 
locaal tarief) en kasteel 
MontOrgueil(45p). 

Korea Noord 
Olympische Spelen 
Londen 
Vier sporten staan centraal 
in het op 3 mei verschenen 
boekje: atletiek, worstelen, 
gymnastiek en zwemmen. 
Op elk van de vier zegels 
(10,30,70 en 110 won) 
staan ook nog diverse on
derdelen van deze sporten 
afgebeeld. Verkoopprijs 
van het boekje is 234 won. 

Letland 
Riga Zoo 
De honderdste verjaardag 
van de dierentuin in Riga 
werd door de post aange
grepen voor een speciale 
uitgifte van drie postze
gels. De serie verscheen 
op 14 april. De waarde van 
60L, met de afbeelding 
van een boomkikker, is ook 
in een vier waarden tellend 
boekje verkrijgbaar. De 
60L is het tarief voor brie
ven buiten Europa. 
Het boekje werd uitgege
ven ter gelegenheid van de 
Briefmarkenmesse in Essen 
(12 tot 14 april). De oplage 
bedraagt 5000 boekjes. 

Vogels in een boekje van Noord-Korea 

Vogels 
Wel eens van gehoord? 
Van de keep, de rood-
flankbrilvogel, de lang-

Vogels in Israel 

Jersey 
Zegels zonder waarde
aanduiding 
Op 8 mei kwam Jersey 
met een viertal zelfkle
vende zegels in boekjes 
van tienen vellen van 
honderd zegels. Afgebeeld 
IS een viertal befaamde 
landmarks: de Corbière 

staartroodmus of de hop? 
In Noord-Korea zijn ze wel 
bekend, want ze staan op 
de drie zegels (plus een 
vignet) van een op 30 juni 
verschenen boekje. De 
zegels hebben waarden 
van 50,70 en 90 won. 
Verkoopprijs ligt ook nu 
ween4 won hoger. 

Het Letlandse boekje met c 
boomkikker 

De beide zelfklevende vuurtoren
zegels van Noorwegen 

Noorwegen 
Vuurtorens 
Twee vuurtorens (Kavrin-
gen en Medfjordbaen) 
uit de nabijheid van 
Oslo staan op de zegels 
die zich in een op 15 juni 
uitgegeven Noors boekje 
bevinden. Het gaat om vijf 
van elk met de aanduiding 
'Alnnland'(=9.5okr). 

Slowakije 
Pasen 2012 
Toch nog maar even mel
den: op 9 maart gaf Slowa
kije een boekje uit met tien 
postzegels van € 0.40. 
Afgebeeld is Christus met 
het Kruis door de schilder 
Hans von Aachen. 

Tsjechië 
Bata kanaal 
De oprichter van de Bata 
schoenfabrieken, Thomas 
Bat'a, ging altijd voort
varend te werk. Zo liet hij 
speciaal voor het vervoer 
per schip een kanaal aan
leggen. Momenteel wordt 
het 52 kilometer lange 
kanaal alleen nog voor de 
pleziervaart gebruikt. 
Op 16 mei gaf Tsjechië een 
boekje uit met achtmaal 10 
kr en vier vignetten. 

recHViCKÉ PAMATKY BATUV KAN*L 
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Het beeld van de zegel staat ook 
op de omslag 



'ER WORDT WAT 
GEPUKT' 

FRANS HERMSE, SITTARD 

Sommige Nederlandse zegels In guldens 
nog geldig 
Het IS in Nederland met algemeen bekend 
welke zegels uit het guldentijdperk nog 
postaal geldig zijn, ook niet bij PostNL. In 1985 
werd door (toen nog) PTT Post een boekje 
uitgegeven met als titel 'Ongeldigverklaring 
postwaarden' (afb. 1). De cesuur ligt in 1977 
de pre-Amphilexzegels uit 1976 zijn niet meer 
geldig, de zegels van de tentoonstelling 'Amp-
hilex77'wel(afb 2,3). 

In de catalogus van de NVPH wordt het einde 
van de geldigheid over het algemeen correct 
aangegeven. Kort samengevat komt het erop 
neer, dat alle guldenwaarden vanaf 1977 nog 
steeds geldig zijn. Bovendien zijn de zegels 
van het type 'Juliana Regina' nog steeds 
geldig, inclusief de boekjeszegels Dit neemt 
met weg, dat er nog steeds zegels worden 
weggeplakt die met meer geldig zijn In juni 
2011 kwam het bericht dat m Rotterdam een 
Sosma zodanig was geprogrameerd, dat on
geldige zegels konden worden gedetecteerd 
Verzamelaars werden m gelegenheid gesteld 
'testpost' in te sturen, waarop alle nieuwe 
kentekens zouden worden afgedrukt. Helaas 
werden vrijwel alle poststukken op de normale 
manier behandeld. Ze werden voorzien van 
een inkjetstempel Rotterdam en de PRIC RO3, 
etc. (afb. 4). In mei/jum 2012 hoopt men bij 
PostNL zover te zijn, dat twee nieuwe machines 

I Den Haag zijn geïnstalleerd. Er kan opnieuw 

In 2011 verscheen in ons maandblad maandelijks een advertentie van 
een firma die frankeergeldige zegels onder nominaal opkocht. Van de 43 
genoemde landen waren er 30, waarvan zegels van voor de invoering van 

de euro werden gekocht voor ca. 50% van de postwaarde. Aangenomen mag 
worden dat deze zegels niet voor het verrijken van verzamelingen waren 

bestemd. 

'testpost' worden ingestuurd ('). Op hoop 
van zegen I Om te controleren of een poststuk 
correct is gefrankeerd is enige kennis van 
de tarieven na de invoering van de euro van 
belang (zie tabel 1). 

Post met ongeldige guldenzegels in 
combinatie met geldige guldenzegels 

Een veilinghouder verstuurde op 18.10 2010 
een brief gefrankeerd met twee ongeldige 
zegels en een zegel type Juliana Regina, 
omgerekend € 0,25, dus tekort € 0,19 Niet 
beport (afb 5).Een 'zware' brief van 110 g met 
stempel Den Bosch 19.12 2011 werd gefrankeerd 
met acht geldige decemberzegels van 50 cent 
= € 1,82, dat IS € 0,02 te wemig De cijferzegels 

Tabel 1 
Belangrijkste binnenlandse posttarieven 2002 - 2012 
Ingangsdd 
1.1 2002 
1.6.2006 
112007 
1.1 2008 
11.2009 
1.1.2011 
1.1.2012 

brief tot 20 g tot 50 g 
€ 0,39 

€0,44 

€0,46 
€0,50 

€0,78 

€0,88 

€0,92 
€1.00 

tot 100 g 
€1,17 

€1,32 

€1,38 
€1,50 

tot 250 g 
€1,56 

€1,76 

€1,84 
€2,00 

aantekenen 
€5,75 
€6,45 
€6,45 
€6,65 
€7,00 
€7,00 
€7,50 

Ongeldigverklaring postwaarden 
De h erna afgebeelde en omschreven postwaarden (postzegels en postwaardestukken) 

kunnen nog tot en met 31 december 1985 worden gebruikt 
Daarna worden ze ONGELCIG 

De zegels en postwaardestukken kunnen NIET op het postkantoor worden omgewisseld 
voor andere postwaarden of worden ingewisseld tegen contant £ 

Permanents postzegels 
Cijferzegels naar omwerp van J van Knmpen (1946 t957) 

1 cent 5 cent 
2 cent 6 cent 
214 cent 7 cent 
3 cent Scent 
4 cant 

Landschapzegels (1962 1963) 

Postzeges Koningin Juliana en profil naar ontwerp van S L Hartz(1953 1967! 
10 cent 
12csnt 
15 cent 
18 cent 
20 cent 
24 cent 
25 cent 
30 cent 

35 cent 
37 cent 
40cem 
45 cent 
50 cent 
60 cent 
62 cent 
70 cent 

Oprutm ngsopdruk 12 c 

75 een 
80 cent 
85 cent 
96 cent 

1 gulden 
21^ gulden 

5 gulden 
10 gulden 

op 10 cent 
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Brief met 
stempel ii 9 2011 

met ongeldige 
Amphilexze-
gels en brief 
met stempel 

27II2010 
met geldige 

Amphilexzegel 
De beide kinder

zegels zi/n nog 
steeds geldig 
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zijn ongeldig, evenals de 'Port Betaald'zegel 
(afb. 6).Een brief met twee bijbelzegels uit 
1964 en een geldige pandazegel werd op 
7.(2.2010 verstuurd. De omgerekende waarde 
was voldoende (€ 0,45) maar na aftrek van de 
ongeldige zegels bleef er slechts € 0,32 over 
(afb. 7).Een brief, gestempeld 4.7.2011 werd ge
frankeerd met drie geldige guldenzegels plus 

. o C E N 

— \o » 

' fjß^-k^^^^^. 
oif» iMiin™ *{wai« 

»«Ml«. *«TO|« *W®T«

/ (l(* riu.litcii 

ili'<l('llaiif1 ilcilcrIuiHl III <lt*il ind, iH'dciluiul m ili'i Uinil 

^ v , ^ , « !  » " " ' M  » " " ' 7 . V « " ^ . «J'W""! 75'w<^'. 

vuil lict kiiul ^ 
._ _ . m̂ 

•5Ä5iMAh.51?i.s 

t / ' .' / ' 
X, ' X X X X X  X , / X " 

X x / x 

4il 
X X ■" X x , . /  ■■X, X 

X X X , X X X X / X X 

i>ifß FS /. <g. M?y//sc



NEDERLAND 

5 
NL" 0/0 /9S/ / /©«/ -̂  

23 
é/3/ 

T 

21 ^a^^-^nmiiui-iwwjiiiuuMii II î mjuLftwmgnJKu 

een ongeldige cijferzegel, omgerekend € 0,90, 
tekort € 0,02 (afb 8) Een zegel type 'Juliana en 
face' en twee nog geldige zegels met een fran-
keerwaarde van € 0,34 werden gestempeld op 
512 2010 Tekort € 0,10 (afb 9) 

Post met uitsluitend geldige guldenzegels 
Een filatelistische boekhandel uit Den Haag 
verstuurde op 141 2011 een pakket, gefran
keerd met 19 zegels van ƒ 0,75 cent en een zegel 
van ƒ 0,65 cent, totaal ƒ 14,90 = € 6,80 Het ta
rief tot 10 kg was € 6,75 (afb 10) Een brief met 
een gewicht > loog, gedateerd 15 3 2011, werd 
gefrankeerd met guldenszegels ter waarde van 
ƒ 4,10 = €2,86, €0,02 teveel (afb 11) Een brief 
tot 2 kg werd op 28 3 2011 verstuurd met negen 
geldige guldenzegels tot een bedrag van ƒ 6,10 
= € 2,86 Het tarief bedroeg € 2,76 (afb 12) Een 
brief van 100 g, die m Rotterdam werd geprakt 
op 26 4 2011, was gefrankeerd met m totaal ƒ 
4,05 = €1,84, correct 
(afb 13) Voor een aangetekende brief van 
24 10 2008 werd de verzameling 

'Juliana Regina' uit de kast gehaald, totaal 
ƒ 14,40 = € 6,55, dit moest zijn € 7,00 (een 
gulden te wemig geplakt) (Afb 14) 
Een brief tot 50 g werd op 271 2012 verstuurd 
met vier geldige guldenzegels ter waarde van 
ƒ 2,20, correct gefrankeerd (afb 15) Een brief 
met de Europazegels van 1981 werd verstuurd 
op 16 1 2012, correct gefrankeerd (afb 16) 

Geldige guldenzegels en ongeldige 
guldenzegels in combinatie met eurozegels 
Brief van 100 g gedateerd 19 7 2011 gefran
keerd met geldige eurozegels ter waarde van 
€ 0,44, twee geldige zegels van 5 cent en een 
ongeldige zegel van 5 cent Totaal geldig 
€ i,8o,moet zijn € 1,83 (afb 17) Een brief naar 
België, gedateerd 13 12 2010 werd gefran
keerd met een ongeldige zegel van ƒ 0,12, 
geldige zegels van ƒ 0,40 cent en ƒ 0,55 cent 
en eurozegels ter waarde van € 0,39 Totaal 
aan geldige zegels € 0,82, moet zijn € 0,74 
(Standard Europa)(afb 18) Een fraai gedeco
reerde brief, gestempeld met de onmogelijke 

datum o XII33 (moet zijn december 2011) werd 
gefrankeerd met een ongeldige toeslagzegel, 
een geldige guldenszegel en € 0,02 Totaal 
€ 0,32 geldig, tekort 
€014 (afb 19) 
Een brief, gedateerd 1011 2011 werd gefran
keerd met een ongeldige zegel van 40 cent, 
een geldige zegel van 55 cent en een zegel van 
€ 0,02 Totaal geldige zegels € 0,27, tekort 
€0,19 (afb 2o) 

Post met geldige guldenszegels en 
eurozegels 
Een brief gedateerd 13 6 2011 werd gefran
keerd met in totaal ƒ 1,00 en € 0,02 = € 0,47, 
€ 0,01 teveel (afb 21) Een brief tot 100 g werd 
op 21 2 2012 verzonden met een zegel van 
€ 0,44 en een van ƒ 2,50 totaal € 1,57, € 0,07 
teveel (afb 22) Een brief met een kerstzegel 
van 55 cent, bijgefrankeerd met € 0,25 werd 
op 27 5 2011 verstuurd € 0,04 teveel (afb 23) 
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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. 

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 
. l i d d e l s dertien vestigingen in t^eei Nederland 

c; goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

http://www.goudwisselkantoor.nl


MARIA DE MEDICI 
HAAR LEVEN VOLGENS RUBENS 

ROB VAN DEN BOR, MAARSSEN 

Vooraf 
We schrijven 1620. Rubens is 
internationaal aan het doorbre
ken maar teleurgesteld, omdat hij 
niets meer hoort van het Engelse 
Hof over het decoreren van de 
Whitehall. Hij verlangt ernaar om 
een grote wereldse opdracht te 
vervullen die zijn roem defini
tief zal bevestigen. Een grote 
opdracht van de jezuïeten om 
hun reusachtige nieuwe kerk te 
decoreren met een reeks van 57 
schilderijen grijpt hij aan om re
clame te maken. De opdracht van 
Maria de Medici om haar nieuwe 
paleis te decoreren is daar zeker 
een gevolg van. 

Maria de Medici 
Maria de Medici (1) komt uit de 
invloedrijke familie de Medici. 
Maria was een dochter van Fran
cesco I de Medici, groothertog 
van Toscane en diens echtge
note lohanna van Oostenrijk. 
Ze was een kleindochter van de 
Oostenrijkse keizer Ferdinand 
I van Habsburg en regeerde 
Frankrijk vanaf 1610. Op 14 mei 
van dat jaar werd haar echtge
noot Hendrik IV (2) vermoord. 
Hij werd opgevolgd door zijn 
zoon Lodewijk XIII. Deze was 
echter nog maar acht jaar oud. 

Als verzamelgebied kent het thema Schilderij op 

Postzegel talloze mogelijkheden. In deze af evering 
bekijken we de hoogtepunten uit het leven van Maria 

de Medici, zoals Rubens die voorstelde in een reeks 
schilderijen. 

en daarom trad zijn moeder op 
als regentes. In die hoedanig
heid riep zij als laatste Franse 
vorst in 1614 de Staten-Generaal 
bijeen. In 1615 werd Lodewijk 
meerderjarig verklaard en in 1617 
gaf hij zijn moeder het advies 
'zich voortaan met haar eigen 
zaken te bemoeien'. Later ver
zoende hij zich met haar. Op de 
achtergrond bleef zij zich met de 
staatszaken bemoeien, ook toen 
die vanaf 1624 door kardinaal De 
Richelieu (3) werden behartigd. 
Op 10 november 1630 werd de 
koningin-moeder verbannen, 
nadat zij een complot tegen 
Richelieu had gesteund (Journée 
des Dupes). Zij vond dat haar 
zoon moest kiezen, 'voor de 
knecht of voor zijn moeder'; 
hij koos voor de 'knecht', zijn 
bekwame minister Richelieu. 

De Medici 
Giovanni di Bicci (1360 -1429) 
stond aan het begin van de macht 
van de Medici. In 1410 werd hij be
noemd als de beheerder van het 
vermogen van de paus. Zijn zoon 
Cosimo de Medici (de Oude, 1389 
-1464) bouwde de bank internati
onaal uit, waardoor zij hun fortuin 
nog verder vergrootten. Al sinds 
zijn grootvader waren De Medici 
verzamelaars van kunst. Brunei le-
schi en Donatello kregen opdracht 
tot de bouw en versiering van de 
Dom in Florence. Michelangelo 
als beeldhouwer en Botticelli als 
kunstschilder, Boccaccio als dich
ter kregen opdrachten. 
Rijk geworden als wolhandelaren 
en als bankiers, wisten de De 
Medici zich steeds meer politieke 
macht te verwerven. De familie 
De Medici bracht drie pausen 

voort (Leo X, Clemens Vil en Leo 
XI), meer dan 50 kardinalen en 
twee koninginnen van Frankrijk 
(Catharina en Maria). Door het fi
nancieren van veldtochten raakte 
de koning van Frankrijk in de 
schulden, en was gedwongen tot 
toestemming in een huwelijk. Zijn 
schoondochter Maria de Medici 
bracht 600.000 goudgulden mee 
als bruidsschat. Aan het einde van 
de 17e eeuw nam de macht van de 
De Medici af. 

Peter Paul Rubens 
Peter Paul Rubens (4) werd in 
Siegen, Nassau geboren op 28 
juni 1577. 
In 1592 werd hij leerling van 
Tobias Verhaecht, vervolgens 
van Adam van Noort en Otto van 
Veen; in 1598 werd hij vrijmeester 
te Antwerpen. 
In 1600 reisde hij naar Italië, 
waar hij acht jaar verbleef als de 
officiële hofschilder van Hertog 
Vicenzo Gonzaga te Mantua. 
In 1608 reisde hij terug naar Ant
werpen, waar hij werd benoemd 
tot stadsschilder. 
In 1609 werd hij benoemd tot 
hofschilder van de Aartshertogen 
Albrecht en Isabella. Gaandeweg 
werd hij met steeds meer diplo
matieke missies belast. 
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In 1609 huwde hij Isabella Brant. 
Na haar dood m 1626 huwde Peter 
Paul in 1630 met Helene Fourment. 
Peter Paul Rubens overleed in 
Antwerpen op 30 mei 1640. 

De schilderijreeks 
De schilderijen van de Maria 
de Medici reeks vertellen haar 
levensgeschiedenis. De gebeur
tenissen in haar leven zijn door 
Rubens geschilderd in een met 
Mythologische figuren verfraaide 
serie (Allegorie). De 21 schilde
rijen werden geschilderd tussen 
1622 en 1625, tussen de andere 
opdrachten door. Om dit voor 
elkaar te krijgen had Rubens vele 
leerlingen en beroepsgenoten in 
dienst. Deze laatste waren vooral 
ingehuurd voor hun specialiteit. 

LIMITED EDITION PROOF • STERLING SILVER 
EMISSION LIMITEE EPRELWE ■ ARGENT STERLING 

L. 

zoals bloemen, schepen of figura
tie. In onze huidige beoordeling 
lijkt het meer op een schilderfa
briek dan een kunstzinnig atelier. 
In de opdracht van Maria stond 
dat Rubens echter zelf alle figuren 
moest schilderen. 

Musea 
Oorspronkelijk waren deze 
schilderijen bedoeld voor de 
een vleugel van het Palais du 
Luxembourg (5) in Parijs, dat door 
Maria gebouwd werd. De andere 
vleugel moest een vergelijkbare 
reeks krijgen over het leven van 
haar man Koning Hendrik IV. Deze 
2e serie is op enkele werken na 
echter niet gerealiseerd. Dit had 
te maken met de verbanning van 
Maria door haar zoon en de daar

mee samenhangende financiële 
problemen. De doeken hangen 
tegenwoordig in de Galerie des 
Médicis m het Louvre te Parijs. 

Postzegels 
De postzegels met schilderijen 
of details daarvan uit deze reeks 
zijn uitgegeven door landen over 
de hele wereld. Vooral rond de 
herdenking van Rubens 400e 
geboortejaar In 1977 (6,7) zijn 
veel landen tot uitgifte overge
gaan. Sindsdien wordt elk jaar wel 
ergens in de wereld een Rubens 
zegel of serie uitgegeven, vaak ter 
gelegenheid van Pasen of Kerst
mis en daardoor veelal religieus 
getint. De Maria de Medici reeks 
wordt minder vaak afgebeeld op 
postzegels. Als reeks vinden we ze 

voornamelijk bij Antigua & Barbu
da, Guyana en Tsjaad. Schilderijen 
van Rubens zijn waarschijnlijk 
de meest afgebeelde van alle 
kunstenaars op postzegels. Mijn 
catalogus op www.schilderijop
postzegel.nl bevat ruim 1500 
vermeldingen. 

Palais de Luxembourg 
Het paleis werd gebouwd in op
dracht van Maria de Medici. Na de 
dood van Hendrik IV in 1610 wilde 
zijn weduwe Maria de Medici niet 
meer op het Louvre (8 midden, 9 
midden) wonen. Maria besloot om 
een eigen paleis te laten bouwen, 
dat moest lijken op het Palazzo 
Pitti in Florence, waar ze vandaan 
kwam en haar kinderjaren had 
doorgebracht. In 1612 kocht Maria 
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het herenhuis van hertog Frans 
van Luxemburg en verschillende 
gebouwen erom heen In 1615 nam 
haar architect Salomon de Brosse 
de bouw ter hand In 1621 kreeg 
Peter Paul Rubens de opdracht om 
21 grote allegorische schilderijen 
te maken met als onderwerp 
het leven van de koningin en 
eenzelfde reeks over het leven van 
haar overleden echtgenoot Hen
drik IV Deze moesten de beide 
vleugels van de eerste verdieping 
decoreren waar haar slaapver
trekken waren 
Maria betrok het paleis in 1625, 
maar haar verblijf was van korte 
duur omdat ze zich hevig verzette 
tegen het beleid van kardinaal De 
Richelieu, die m feite regerings
leider was De samenzweerders 
werden gearresteerd en Maria 
werd in 1630 verbannen naar 
Compiegne Zij trok vervolgens 
naar Brussel en naar Amsterdam, 
en uiteindelijk naar Keulen, waar 
ZIJ in 1642 stierf Het paleis kreeg 
zijn naam Luxembourg terug en 
bleef eigendom van de kroon tot 
de Franse Revolutie Tijdens de re
volutie werd het paleis gebruikt als 
gevangenis en m 1790 werden de 
tuinen uitgebreid tot aan het einde 

van de Avenue de L Observatoire 
Uiteindelijk werd het paleis een 
plaats van samenkomst voor 
verschillende parlementaire 
vergaderingen het directoire, het 
consulat en de senat 

De schilderijen 
De schilderijen zijn alle geschil-

REPUBLIQUEDEHAUTEVOLTA 

derd op doek en 394 cm hoog en 
295 cm breed, met uit zondering 
van de twee werken die bedoeld 
waren voor naast de toegangs
deur die 155 cm breed zijn en de 
3 werken die aan een hoofdeind 
van de zaal kwamen en 727 cm 
breed zijn Het moet een overwel
digende indruk gemaakt hebben 

toen alle schilderijen nog in deze 
galerie te zien waren 

Het lotsbestemming van Maria 
(8 links boven en links midden) 
Proloog De drie schikgodinnen 
spinnen de levensdraad voor 
de nog ongeboren Maria terwijl 
Jupiter en Juno over hen waken 
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Klotho heeft de spintol en de dra
den worden verder uitgerold door 
haar zusters Lachesia en Atropos 
Schikgodinnen komen voor in alle 
grote culturen onder verschil
lende namen Wat ze gemeen 
hebben is dat ze de levensloop 
van mensen bepalen. 
De geboorte van Maria (8 boven 
midden) 
De geboortegodin )uno geeft 
het stralende figuurtje van de 
pasgeboren prinses aan een 
jonge vrouw die de stad Florence, 
de geboortestad van De Medici 
voorstelt Rechtsonder kijkt de 
watergod Arno toe 

De opvoeding van Maria (8 
rechtsboven, io) 
Minerva, Apollo en Mercurius 
onderwijzen Maria in de kunsten 
van muziek, lezen en welspre
kendheid, terwijl de naakte 
gestalten van de Drie Gratiën haar 
schoonheid bieden Ze verbeel
den hier de bevalligheid, glans en 
vreugde 

Hendrik IV ontvangt haar portret 
(8 midden rechts en n detail) 
Een portret van Maria wordt aan 
haar toekomstige echtgenoot, 
koning Hendrik IV, getoond door 
Hymen en Amor, de twee gevleu
gelde afgezanten van Juno en 
J upiter die bovenaan gezeten zijn 

Het huwelijk bij volmacht (8 
midden onder en 12 detail) 
De groothertog van Toscane, 
neemt de plaats in van Hendrik IV 
 die het te druk had om voor zijn 
eigen huwelijk naar Florence te 
reizen  en schuift de trouwring 
aan Maria's vinger 

Ontscheping te Marsedie (13) 
De gehelmde figuur van Frank
rijk verwelkomt koningin Maria, 
terwijl de godin van de Roem 
(daarboven) met trompetgeschal 
haar komst aan het volk gaat 
verkondigen De drie Najaden 
houden het schip aan wal, nadat 
Neptunus, Triton en Nereiden voor 
een veilige vaart gezorgd hebben 

R E P U B L I Q U E T O G O L A I S 

De ontmoeting te Lyon (8 links
onder en 14) 
In t6oo ontmoetten Maria en 
Hendrik, toen reeds man en 
vrouw, verbeeld als Jupiter en 
)uno, elkaar voor het eerst te 
Lyon, dat door een vrouw m een 
strijdwagen getrokken door twee 
leeuwen voorgesteld wordt Op de 
achtergrond linksonder is de stad 
Lyon afgebeeld 

De geboorte van Lodewijk XIII (8 
rechtsonder en 15 detail) 
De koningin kijkt naar haar 

pasgeboren zoon, die vastgehou
den wordt door de figuur met de 
slang die Gezondheid voorstelt, 
terwijl de Vruchtbaarheid haar 
een mand met bloemen en babi's 
aanbiedt 
Achter Maria staat Fortuna, In de 
lucht rijdt Apollo met zijn zon
newagen 

Maria wordt Regentes (16) 
Voor hij ten strijde trekt tegen 
Oostenrijk laat Hendrik zijn jonge 
zoon en Frankrijk, dat gesymbo
liseerd wordt door de rijksappel. 
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versierd met een Franse lelie, in 
Maria's zorg achter. 

De kroning van Maria () 
Om haar macht te vergroten 
vroeg Maria aan Hendrik haar 
een aparte kroning te geven. 
Het moment van de kroning is 
weergegeven. Rubens afbeelding 
van deze gebeurtenis geeft op 
briljante wijze de pracht van het 
Franse hof weer. 

De hemelvaart van Hendrik IV (17 
detail) 
Het lichaam van Hendrik, die door 
een waanzinnige in Parijs werd 
vermoord, wordt door Jupiter en 
Saturnus naar de hemel gevoerd 
(links) terwijl de diepbedroefde 
Maria (rechts) de rijksappel van 
Frankrijk in ontvangst neemt. 
Linksonder beklagen Bellona en 
Victoria de dood van Hendrik. 

Maria's regering (9 rechtsboven) 
Om Maria's regering als alleen 
heerseres over Frankrijk uit te 
beelden, schilderde Rubens haar 
in gesprek met Jupiter (links

boven) in een raad van goden. 
Apollo (op de voorgrond met 
boog) verjaagt haar vijanden. 

De inname van Gulik (9 linksbo

ven en 18 detail) 
Getooid met veren en als overwin

nares na de val van de omstreden 
stad is Maria schrijlings gezeten 
op een wit strijdros afgebeeld om 
te tonen dat zij, evenals haar over

leden echtgenoot, in staat was 
vijanden in de strijd te verslaan. 

Uitwisseling der Prinsessen (9 
boven midden en 19 detail) 
Anna van Oostenrijk (links) en 
Elizabeth van Frankrijk (rechts) 
ontmoeten elkaar voor haar 
dubbele, uit politieke motieven 
te sluiten, huwelijken met eikaars 
broers, die door Maria tot stand 
gebracht waren. Anna huwt met 
Lodewijk. 

Beschermster der Kunsten/ 
Gelukzaligheid van het regeren 
(20) 
Maria houdt een weegschaal in 
haar hand, symboliserend de 
gerechtigheid en het welzijn van 
haar volk. Links naast Maria staat 
de tijd, rechts van haar Minerva, 
het welzijn en de overvloed. Deze 
laatste strooit lauwerbladen over 
de 4 kinderen die de Kunsten 
verbeelden. 

De meerderjarigheid van Lode

wijk XIII (9 midden links en 21) 
Na meerderjarig te zijn gewor

den neemt Lodewijk de helmstok 
van het schip van staat van de 
koninginmoeder over. De roei

sters stellen de Kracht, het Geloof, 
de Gerechtigheid en de Voorzich

tigheid voor. 

De Koningin ontvlucht Frankrijk 
(9 midden rechts) 
Maria koos dit onderwerp om het 
heldhaftig lijden uit te beelden dat 
ze beweerde gedragen te hebben 
toen haar zoon haar naar Blois 
verbande omdat zij poogde in zijn 
plaats te regeren. Het schilderij 
verbeeldt de ontvluchting uit Blois. 

Een aanbod tot onderhandeling 
(9 linksonder) 
Terwijl zij met een elegant 
gebaar de olijftak aanvaardt die 
Mercurius haar aanbiedt, stemt 
Maria erin toe met haar zoon te 
spreken over haar verzoening met 
zijn regering. Naast de Koningin 
staat de standvastigheid, rechts 
Kardinaal La Valette. Kardinaal 
de la Rocheforcauld begeleid 
Mercurius. 

Maria stemt toe in vrede (9 
onder midden) 
Nadat ze de vrede met Lodewijk 
heeft aanvaard wordt Maria 
(links) door Mercurius in de 
tempel van Eendracht geleid. 
De demonen rechts stellen haar 
vijanden in Frankrijk voor. De 
Onschuld in het lichte kleed weert 
de Woede, Het Bedrog en de 
Afgunst af. 

De verzoening van Lodewijk 
en Maria (9 rechts onder en 22 
detail) 
Lodewijk is afgebeeld als een 
jonge, knappe god die zijn moe

der opheft uit de kwelling van 
haar isallingschap en binnenleid 
in de hemelpoort, terwijl rechts 
de rechtvaardigheid zijn bliksem 
afschiet op de meerhoofdige 
verleidingen. Macht en moed 
sleuren de zevenkoppige draak 
van oproer in de afgrond. 

De zegepralende waarheid () 
De Tijd, de genezer, heft de Waar

heid omhoog naar een ontmoeting 
tussen de Koningin en haar zoon. 
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van Maria, Midden De bestemming. 
Het Louvre en Hendrik IV ontvangt 
het portret van Maria, Onderste rij; De 
ontmoeting in Lyon, Het huwelijk en 
de geboorte van Lodewijk. 
Antigua & Barbuda 1993; Vel met 8 
zegels en sierveld met het Louvre; 
Bovenste rij: De inname van Gulik, 
De uitwisseling van Prinsessen en De 
regering van Maria, Midden De meer

derjarigheid van Lodewijk, Het Louvre 
en De vlucht van Maria, Onderste rij; 
aanbod tot onderhandelen. De vrede 
ende verzoening. 
Paraguay 1989: De opvoeding van 
Maria 
Tsjaad 1972: Hendrik IV ontvangt haar 
portret (details) 
Tsjaad 1972; Het huwelijk bij volmacht 
(detail en spiegelverkeerd detail) 
Guyana 1990: Ontscheping te Mar

seille 
OpperVolta 1977; De ontmoeting te 
Lyon (detail) 
Tsjaad 1972: Geboorte van Lodewijk 
(detail) 
Tsjaad 1972: Maria wordt regentes 
Paraguay 1985: De hemelvaart van 
Hendrik IV (detail) 
Guyana 2011; De inname van Gulik 
(details) 
Togo 1977; De uitwisseling van prin

cessen (detail) 
Centraal Afrikaans Keizerrijk 1978: 
Beschermster der kunsten 
Tsjaad 1972; De meerderjarigheid van 
Lodewijk 
OpperVolta 1977: De verzoening met 
Lodewijk 

http://Wikipedia.nl
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Tijdens deze beurs werken 
organisator V O V V, Filatelis
tenvereniging De Globe en IV 
Philatelica samen Speciaal voor 
de Globe en IV Philatelica is de 
toneelzaal beschikbaar gesteld 
Hier zullen beide verenigingen 
hun promotiestands inrichten o 
leden te werven maar ook om 
hun rondzenddiensten, nieuw
tjesdiensten, (mternet)veiling 

^^^^^ t̂diensten en jeugdactiviteiten te 
Ï^Honen Op vrijdag 24 augustus 

houdt de commissie Jeugdfilatelie 
voor volwassen bezoekers een 
promotieveilmg, waarvan de 
opbrengst ten bate komt van de 

'■^ > jeugdkas De veilingkavels zijn tij
~̂  dens de beursuren te bezichtigen 

tot een half uur voor de veiling om 
14 30 uur 

Handelaren en verenigingen 
Het handelsaanbod is groot op 
deze handelsbeurs Er zijn zo'n 
100 officiële handelaren aanwe
zig, waaronder veel NVPHleden 
en buitenlandse handelaren met 
grote inloopstands Ook zijn er 
geselecteerde semihandelaren 
uit binnen en buitenland, grote 
uitzoekbergcn etc De hal is goed 
verlicht De ruime en overzichte 
lijke opstelling van de beurs, als
mede het grote aantal zitplaatsen 

Op 24 en 25 augustuffnerVeer de HollandFila 
plaats in de Veluwehal, Barneveld. Deze beurs mag 
zich verheugen in groeiende belangstelling zowel 
verzamelaars, jeugd, handelaren, verenigingen en 

belangstellenden. 

\i 
IS bedoeld om filatelisten alle rust 
en ruimte te geven Er zijn geen 
tentoonstellingen en ook geen 
ruiltafels Kortom, een echte han
delsbeurs, waarbij iedere filatelist 
altijd wel iets van zijn gading kan 
vinden 
Tevens geven 15 gespecialiseerde 
verenigingen acte de presence 
De bezoekende verzamelaar kan 
hier terecht voor informatie op 
zijn verzamelgebied 

Jeugdtliema's 
De jeugdhoek is prominent 
aanwezig met een uitgebreid 
jeugdprogramma nieuwe jeugd 
bladen, spellen en veel gratis 
postzegels Voor elk wat wils Ook 
de aan de jeugdboek verbonden 
koopjescorner en motiefschop zijn 
in een grote opstelling aanwezig. 

evenals het postzegelwinkeltje 
van filatelievereniging de Globe 
commissie jeugdfilatelie Zaterdag 
25 augustus wordt een speciale 
jeugddag met als thema Duits
land en Olympische spelen Mede 
vanwege dit thema is ook Deutsche 
Post aanwezig met een stand en 
voor de mgang van de Veluwehal 
staat een oud rijdend postkantoor 
uit Duitsland (Verein zur Erhaltung 

.«fcdiMhist Postgutes e V)Ter afsluiting 
^j^nBRwin deze dag is er een grote jeugd

nodig heeft om aan de veiling mee 
te doen Deze veiling vind om î i 
uur plaats ^ 

Praktische Info: 
2425 augustus Hollandfila 2012 
De Veluwehal Nieuwe Markt 6, 
3771 CB Barneveld 1017 uur Toe
gang €3 jeugd tot 17 jaar gratis 

. ̂  ^,, .Station BarneveldCentrum op ca 
' i l*Ä°°"^^^®'^ ' °P^" In de directe 

omgeving van de Veluwehal is 
het betaald parkeren (€ 1,10 per 
uur / dagkaart € 6) Er zijn gratis 
parkeerplaatsen m de nabije 
omgeving (o a De Vetkamp langs 
de spoorlijn) Er is een restaurant 
met een ruime keus en betaalbare 
prijzen 

iifp 

'eiling jeugdleden van de Globe 
stellen hun albumbladen tentoon 
en laten zo zien dat jeugdfilatelie 
nog steeds leeft De jeugd kan zich 
vermaken met een spellencircuit, 
waarmee veel postzegels kunnen 
worden verdiend Deelnemen aan 
het spellencircuit levert meteejn 
ook de punten op die de jeû  

Informatie: 
OrganisatieVOW Tienwonf 
genweg 53 7312 DL Apeldoorn 
Tel 0553558600 of 0630781411 
email 
organi5atie(5)eindejaarsbeurs nl 
of 
www eindejaarsbeurs nl 

■^fm^ 

*m 
^ 

«■^^l 
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.^^^^^f^E VELUWEHAL 
Nieuwe Markt 6 

771 CB Barneveld NL 
0.0017.00 uur i 

■i 

J. 3,— p.p./p.d. 
Plattegronden op www.eindejaarsbe 
Eigen vervoer: 
Al: Afrit 16 Voorthuizen / Harselaar. 
Volg Barneveldcentrum. 
Gem. Barneveld kent betaald parkeren, er 
zijn echter ook gratis parkeermogelijkheden. 
Trein: 400 m. van het station Centrum. 

Wat kunt u verwachten van dit evenement: 
±100 filateliestands waarvan een groot gedeelte uit het buitenland. 

1) r . lobc / l \ Phllalclica 
2 ) Aanmelding jeusddag 
3) Memoriespel 
4) Spel ho<jer en la<;er 
5) Computerspel 
6) Post/.e<;elberg 
7) V erkie/in«; tentoonstellin}» 
8) Rad van avontuur 
9) Kuropa in 50 stappen 
10) (ïatenkaas 
11 Kwis Olympisehe spelen 
12) KwisWVVI 
13) Sportspel 
14) NOgelspel 
15) Spie<;elspel 
16) iloeflj/er gooien 
17) Atliaalfafel albumbladen 
18) Worksehop albumbladen 

+ Brie\en en posihlstorie. 
+ Wereldwijd klassiekmodern. 
+ (iroot aanbod modern gestempeld. 
+ Kilo»aar en uit/oekbakken. 
+ ( atalofji / Literatuur / loebehoren. 
+ Plaatfouten / Rariteiten. 
+ \Iotie\en / Restanten. 
+ laxaties / V erkoopbemiddelinjj. 

20) Post/e^elwinkelt je Globe 
21) Motiefshop 

+ 1 e\ ens fllatelistisehe aeti\ iteiten in de toneelzaal. 
+ Flink aantal gespecialiseerde verenifjinjjen. 
+ Ruim voldoende stoelen bij de stands. 
+ Van snuffelber}; tot topmateriaal. 
+ Motiefshop en koopjeseorner in grote opstelling. 
+ V rijdag 24 augustus promotieveiling (Jlobe. 
+ Zaterdag 25 augustus speciale jeugddag met 

thema Duitsland en Olympische spelen met als 
afsluiting een grote jeugd>eiling. 

De hal beschikt o>er een goed restaurant met 
ge/ellige zitjes. \ \ inkels en banken op loopafstand. 

Info: V.O.V.V. Tienwoningenweg 53, 7312 DL APELDOORN NL (0031)(0)553558600 email: organisatie@eindejaarsbeurs.nl 

http://www.eindejaarsbe
file:///Iotie/en
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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1 i 1 
3» 
93 1 92 1 

JBL 11 

12 13/14 

11-

15/16 17/18 D 19/21 

Y r 

27 

24 

23 

22 

1 
n 

Naam 
Advantage, Pzh 
Aix Phila Shop 
Alderkamp, J.D. 
Ast, van 
Berg, Dhr van de 
Berg, Pzh Joke van den 
Besten, J. den 
Biese, K.H. 
Blerk, Mr. E.L. van 
Bogaard, Pzh A.v.d. 
Bredenhof Filatelie, Pzh 
Breebaart Filatelie 
Bert Brinkman Filatelie 
Britannia, Studiegroep 
BRM, Filatelie 
Classic Europe Philately 
Collect + 
Deursen Stamps, J. van 
Deutsche post AG 
DNS Stamps 
Dongen, P.A. van 
Drievliet, Pzh 
Duitsland, Fil. Ver. 
Dutch Stamp 2000 
Filatetiebeurs 
Fila Francis 
Folkers 
Fransen, J.A. 
Gabriel Fil ver. 
Geertzen Philatelie 
Globe Filatelisten ver. 
Günther M+R 

L 

D 

D 

D 

B 

CH 

Plek 
97 
36/37 
68 
87 
103 
7/9 
43/44 
45 
57 
75 
5 
86 
84 
48 
4 
88 
100 
33 
38 
24 
73 
99 
28 
94/113 
80 
77 
67 
50 
25 
64/66 
TZ1 
40 

Naam 
Haarlem, Pzh J. v 
HCC 
Hertog, Pzh K. den 
Heuvel, Jos van de 
Hillebrand Fil. Jr. 
Howell Holding BV 
Huisman, H. 
Interphila, Pzh 
IV Phiiatelica 
Jacobs, R.L. 
Jeugdboek 
Jhon, Kees 
Kate, Philatelie Ten 
Klein, B. 
Koopjescorner 
Leeninga, A.S. 
Limbustamps 
Lingen, Pzh R. van 
Lohmer, Peter 
Marzstamps 
Mastplaatfout, Pzh. 
Melle, van de 
Motiefshop 
MPO 
NIP, Israël Fil. Ver. 
Nisja vof, Pzh 
Organisatiestand 
Osselaer, Veilingen 
Pender, W. de 
Peters, Patrick 
Pietersma Filatelie 
Po&Po 

L 

B 

B 

D 

B 

B 

Plek 
81/83 
30 
62/63 
51 
108/110 
100 
107 
76 
TZ1 
102 
TZ 
74 
46 
106 
19/21 
69 
58 
6 
52 
104 
31 
92 
TZ-21 
10 
47 
79 
1 
53/55 
72 
60 
93 
29 

Naam 
Postzegel, De 
Postzegelwinkeltje Globe 
Pzh. 1840 
Poveia, Pzv 
Rossem, Fil. Dirk van 
Sauvage, Claude 
Schilden, T. van der 
Skandinavië, NFV 
Smit, J.P. 
Snoek, M. 
Specialsale.nl 
Stamps For You 
Stijger, B. 
Stg. Voorafstempelingen 
Studiegroep ZWP 
Taxaties 
Tietz, Holger Versandhaus 
Tilburg, Hugo van 
Vansteenkisten, L. 
Veen, W. van 
Veraphil 
Verein zur erhaltung hist. 
Postgutes. e.V. 
Vergossen Fil. Ruud, Pzh. 
Verhagen, H. 
Verkoopbemiddeling 
Vliet, Pzh van 
Voorschotense Pzh 
Wichman Philatelie GBF 
Wickert, Kai 
Wilco WWF Stamps 
Zwanenburg, F. 

L 

B 
B 

D 
B 
B 

CH 
D 

D 
D 

Piek 
61 
TZ-20 
85 
39 
41/42 
56 
22 
27 
101 
71 
89 
98 
90 
49 
26 
3 
15/16 
78 
13/14 
105 
11 
B 

34/35 
91 
2 
32 
23 
17/18 
12 
72 
88 

Lijst per 1 juli 2012, wijzigingen voorbehouden. TZ= Toneelzaal 

http://Specialsale.nl


THE FLYIN 
De American Volunteer Group in China 

PAUL DAVERSCHOT, LID N EDERLAN DSE ACADEMI E VOOR FILATELIE 

m 
. ^ • ^ \ 

« 

Met de Japanse aanval op de viootbasis Pearl Harbour 
op Hawaï op 7 december 1941 begon voor de Verenigde 

Staten de Tweede Wereldoorlog. Maar enkele jaren 
daarvoor waren al Amerikanen actief tegen japan 
in China, nadat dit land in 1937 door japan werd 

aangevallen. Deze militaire eenheid werd bekend en 
beroemd als de American Volunteer Group (AVG), de 

Flying Tigers. 

aß. I. Chiang Kai-shek (i887-i97j), voorzit
ter van de Nationale Militaire Raad en leider 

van de Kuomintang van 1927-1949. 

Chiang Kai-shek 
Na de Xinhai revolutie in 1912, die 
een eind maakte aan de overheer
sing door de Qing dynastie, werd 
China een republiek. In 1926 werd 
Chiang Kai-shek, een invloedrijk 
lid van de nationalistische partij 

Kuomintang, voorzitter van de 
Nationale Militaire Raad (afb. 1). 
De verhouding met de Communis
tische Partij van China was slecht 
en in 1927 begon een burgeroor
log. Na de Japanse aanval werd 
de burgeroorlog tijdelijk door 
een wapenstilstand onderbro
ken tot het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in 1945. Voor China 
verliep de oorlog met Japan op 

zijn zachts gezegd niet naar 
wens. Het land had onvoldoende 
wapens en industriële capaciteit, 
waardoor het leger steeds verder 
naar het westen in de richting 
van Thailand en Birma werd 
teruggedrongen. Ook de Chinese 
luchtmacht was geen partij voor 
de Japanners en was in korte tijd 
nagenoeg verslagen. Chiang Kai-
shek was zich bewust, dat China 

- waar de oostkust geheel was 
bezet door Japan - geen toegang 
meer had tot de Stille Oceaan en 
de aanvoer van wapens voor de 
verdediging en de toekomst van 
China afhing van een verbinding 
met Rangoon aan de Golf van 
Bengalen en de Indische oceaan. 
Hij gaf daarom opdracht voor 
de aanleg van een weg dwars 
door onherbergzaam gebied van 
Kunming in China naar Lashio in 
Birma, toen deel van het Britse 
Rij k en nu Myanmar: de Burma 
Road (afb. z). Deze weg sloot aan 
op bestaande wegen in China 
en Birma. In de zomer van 1937 
begonnen duizenden Chinese en 
Birmese arbeiders met de meest 
primitieve middelen aan de bouw 
van deze bijna 1200 km lange weg 
en begin 1939 konden de eerste 
vrachtauto's met wapens richting 
Kunming rijden. Deze vitale route 
moest China worden beschermd 
tegen Japanse bommenwerpers 
en Chiang Kai-shek zocht hulp 
bij president Roosevelt in de 
Verenigde Staten. 

aß 3, 4 s Claire Lee Chennault 
(1893-19S8), adviseur van 
Chiang Kaï-shek en 
commandant van de AVO in 

w^rwtwwmm 

Claire L chennault ^ 
I-MARSHALL ISLANDS : 

aß. 2. De Burma Road, een weg van bijna 1200 km door onherbergzaam gebied, in anderhalf 
/aar aangelegd door 200.000 Chinese en Birmese arbeiders. 
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THE AMERICAN VOLUNTEER GROUP 
'THE FLWK TKEItr 

afb 6, 7 De Curtiss P40 
Tomahawk. 

Claire Chennault 
In Amerika zat de luchtmachtof
ficier kapitein Claire Lee Chen
nault, die wegens diepgaande 
meningsverschillen met de 
luchtmachtleiding ontslag uit de 
dienst had genomen, zich thuis te 
verbijten. Met zijn boek The Role 
of Pursuit Aviation over te gebrui
ken tactieken in een luchtoorlog, 
had hij zijn superieuren die de 
rol van jachtvliegtuigen geheel 
verwaarloosden ten gunste van 
bommenwerpers, tegen zich in 
het harnas gejaagd. Hij was am
bitieus en wilde graag weer zijn 
kennis en ervaring nuttig maken. 
Chiang Kaishek kreeg toestem
ming van president Roosevelt om 
een adviseur voor zijn luchtmacht 
te zoeken en de keuze viel al snel 
op Chennault, die onmiddellijk 
naar China vertrok (afb. 3,4,5). 
Daar trof hij een gedecimeerde, 
ongeorganiseerde en slecht 
uitgeruste luchtmacht aan en 
begon meteen met een rigoureus 
trainingsprogramma. Dat leverde 
echter na verloop van tijd niet het 

gewenste resultaat en Chennault 
concludeerde, dat alleen een 
luchtmacht met ervaren piloten 
en moderne vliegtuigen uitkomst 
kon bieden. 

De oprichting van de AVG 
Met persoonlijke toestemming 
van president Roosevelt begon 
Chennault in het geheim  Ame
rika was nog niet in oorlog met 
Japan  piloten te rekruteren uit 
de Amerikaanse luchtmacht en 
marine. De wintermaanden van 
19401941 bracht Chennault door 
in Amerika, waar hij toezicht hield 
op de rekrutering en de aanschaf 
van vliegtuigen. Op 15 april 1941 
tekende president Roosevelt een 
geheime order, waarin Ameri
kaanse militairen toestemming 
kregen om ontslag te nemen en 
zich te voegen bij de AVG. Uitein
delijk werden 100 piloten en 200 
man technisch en administratief 
personeel aangenomen. Piloten 
kregen een salaris van ca. $650 
per maand, vergelijkbaar met 
$10.000 nu, driemaal zoveel als 

■ " ■ * " * ' * • " 

ze gewend waren. Bovendien 
werd $500 in het vooruitzicht 
gesteld voor elk Japans vlieg
tuig, dat werd neergeschoten. 
Van een Engelse order van P40 
Tomahawk jachtvliegtuigen 
wist Chennault 100 stuks over 
te nemen. In de zomer van 1941 
reisden de eersten van ongeveer 
300 man, vermomd als toeristen, 
zakenmensen en acteurs met de 
Nederlandse schepen Bloemfon
tein en lagersfontein naar Birma. 
Daar werden ze ondergebracht op 
het Britse vliegveld Kyedaw, ten 
noorden van Rangoon, voor extra 
trainingen. De vliegtuigen ar
riveerden in kratten in Rangoon, 
waar ze werden geassembleerd 
en Chinese nationaliteitskenmer
ken kregen. Daarna werden ze 
naar Kyedaw overgevlogen en 
daar op een voorstel van een van 
de piloten beschilderd met de 
bek van een haai (afb. 6,7). In 
een overeenkomst tussen Chiang 
Kaishek en Chennault werd op 1 
september 1941 de AVG officieel 
opgericht, waarbij Chennault de 

UnmciimiBtii 

FIRST DAY OF ISSUE 

S, 9. De emblemen van ie drie 
squadrons van de AVO. 

rang van kolonel m de Cnmêse 
luchtmacht kreeg. 

De eerste acties 
De training en voorbereiding 
op de komende acties namen 
geruime tijd in beslag; meer dan 
de helft van de piloten had nog 
nooit een Tomahawk jachtvlieg
tuig gezien. Er werden meerdere 
reservevliegvelden aangelegd 
langs de route van de Burma 
Road en ook werd een netwerk 
van uitkijkposten opgezet om 
tijdig gewaarschuwd te kunnen 
worden voor Japanse luchtaanval
len. Begin december 1941 waren 
82 piloten en 55 gevechtsklare 
vliegtuigen beschikbaar voor de 
strijd tegen de Japanners. De AVG 
werd verdeeld in drie squadrons, 
de Adam & Eves, de Panda Bears 
en de Heli's Angels, elk bestaande 
uit ca. twintig Tomahawks (afb. 
8,9). Twee squadrons werden 
gestationeerd op een vliegveld 
bij Kunming en een squa
dron op het Engelse vliegveld 
Mingaladon bij Rangoon om de 
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afb 10, II, 12 De eerste luchtslag 
van de Flying Tigers met Japanse 
bommenwerpers op 20 december 
1941. 

Set. ^ y w eaffla 9I»»57 

afb. 13,14, 'J. De vliegende tijger als mascotte van de A VC 
Op de gecensureerde briefde handtekening van Oeneraal 

Chennault. 
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AVG BASES 
DECE.MBER l»4l JULY 1942 

INDIA 
y-^ V 

, BURMA.ROAD 

/ B U R M A T Jtf" Yunnanyi 

Loiwino 

Lathio 

Paoshan 

\ Mandslayf •"'̂ ^ 

Kunming 

CHINA 

Mangshi 

Hanoi • 

OolTvaii 
B«ii(filcn 

"" ■ Jt 1 I, Toungoo 
!: ^»(Kyodow) 

7 '̂  
Rangoon ,p/ ; 

(Mlngaladon)^^ 

vtiwn ixnoc'.iiBV.i/ 

THAILAND 

'. i€ De diverse vliegvelden van de Flying Tigers van 1941 tot 1942. 

°oaao afb 17,18 De Flying Tigers op jacht 
boven China. De vijf Japanse vlaggen 
op de zijkant van het vliegtuig geven 
het aantal Japanse vliegtuigen aan 
dat met dit toestel werd neer
geschoten. Deze manier van 'turfen' 
van verslagen vijanden was en is nog 
steeds m veel landen gebruikelijk. 

Engelse luchtmacht te helpen 
bij de bescherming van de stad. 
Op 7 december begon Japan de 
oorlog met de Verenigde Staten 
en waren de mannen van de AVG 
nog meer gemotiveerd om in 
actie te komen. Tot dan hadden 
ze zich als huurlingen beschouwd, 
maar Japan was nu ook hun eigen 
vijand. De eerste gelegenheid 
kwam op 20 december 1941 toen 
tien Japanse Mitsubishi Ki21 bom
menwerpers Kunming aanvielen. 
Er werden vier bommenwerpers 
neergeschoten en de overigen 
lieten hun bommen voortijdig 
vallen (afb. 10,11,12). De AVG 
leed geen verliezen en bovendien 
werd Kunming niet meer aange
vallen zolang de AVG daar bleef 
gestationeerd. Voor de Chinezen 
was het een enorme opsteker en 
een krant schreef "ze vochten als 
tijgers" en daarna stond de AVG 
overal bekend als de Flying Tigers. 
De vliegtuigen werden daarna 
beschilderd met een vliegende 
tijger, een creatie van de Walt 
Disney Studio's (afb. 13,14,15). 

afb 22 Claire L Chennault en zijn AVO 
werden m Amerika voorpaginanieuws. 

Rangoon 
Op 23 december kwam het Heli's 
Angels squadron bij Rangoon 
in actie tegen de Japanners die 
de stad aanvielen vanuit het 
voormalig Franse Indochina en 
Thailand, landen die inmiddels 
door Japan waren bezet. Bij de 
gevechten werden tien bommen
werpers neergeschoten tegen een 
verlies van vier Tomahawks en 
twee piloten. Van het escorte van 
Japanse jachtvliegtuigen schoten 
de Engelsen er drie neer tegen 
een eigen verlies van vijf jagers 
en hun piloten. Op 25 december 
woedde een grote luchtslag 
boven Rangoon, waarbij de Flying 
Tigers ongeveer twintig Japanse 
bommenwerpers neerschoten 
zonder eigen verliezen. Eind 
december kwam het Panda 
Bears squadron het Heli's Angels 
squadron te hulp. De Panda Bears 
wachtten de Japanse aanvallen 
niet meer af, maar vielen op hun 
beurt vliegvelden in Thailand aan. 
Op 12 januari 1942 begon de Ja

panse campagne tegen Birma en 
verhevigden de luchtaanvallen op 
Rangoon. Het Japanse leger drong 
verder door en op 28 februari gaf 
Chennault opdracht om te evacu
eren. Die middag vertrokken de 
zeven overgebleven Tomahawks 
uit Rangoon naar het noordelijk 
daarvan gelegen Magwe. Het 
grondpersoneel ging met vracht
auto's, onderweg beschermd door 
de Tomahawks. Rangoon viel op 
8 maart 1942 in Japanse handen, 
maar ze hadden daarbij wel onge
veer vijftig vliegtuigen verloren in 
de luchtgevechten. Nu de 'levens
lijn' van China via Rangoon was 
onderbroken, moesten de wapens 
en andere noodzakelijke voorra
den voortaan met vrachtvliegtui
gen vanuit India over de Himalaya 
naar Kunming en Chongqing in 
China worden overgebracht. 

Burma Road 
De strijd tegen de Japanners, die 
met hun bommenwerpers de 
Chinese steden terroriseerden, 
werd voortgezet vanaf Magwe 

en later van de vliegvelden 
langs de Burma Road (afb. 16). 
Door Japanse aanvallen op die 
vliegvelden moesten de Flying 
Tigers voortdurend verder in de 
richting van Kunming verhuizen 
en door tekort aan onderdelen 
met steeds minder vliegtuigen 
de strijd voortzetten (afb. 17, 
18). Als wraak stuurde Chennault 
op 24 maart tien Tomahawks 
naar het Japanse vliegveld bij 
Chiang Mai in Thailand, waar ze 
dertig vliegtuigen op de grond 
vernietigden, ten koste van twee 
eigen toestellen en piloten. In mei 
vielen de Japanners vanuit Birma 
de Chinese provincie Yunnan bin
nen en bombardeerden de Flying 
Tigers, die nu ook met bommen 
werden uitgerust, de Japanse 
colonnes. Om te voorkomen dat 
piloten van de AVG, die in een 
iuchtgevecht van hun parachute 
gebruik moesten maken, op de 
grond door de Chinese bevolking 
werden aangezien voor japan
ners, droegen ze op hun rug een 
'blood schit', een plakkaat met 
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afb. 19,20,21 De blood schit met de opdracht 'deze buitenlander is 
gekomen om China te helpen m de oorlog. Soldaten en burgers moeten 

hem redden, beschermen en medische hulp geven'. 
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afb 23 Chiang Kaïshek met 
boven hem een formatie van 12 

vliegtuigen. 



de opdracht^ze persoon goed 
te behandelen (afb. 19, 20, 21). 
De Flying Tigers waren inmiddels 
beroemd en in de Amerikaanse 
pers werd uitgebreid aandacht 
besteed aan hun heldendaden 
(afb. 22). 

AVG opgeheven 
Op 4 juli 1942 werd de AVG 
opgeheven en werden de drie 
squadrons formeel opgenomen 
in de Amerikaanse luchtmacht als 
de 23rd Fighter Group. Chennault 
werd weer geaccepteerd in de 
Amerikaanse luchtmacht en met
een bevorderd tot generaal. Hij 
werd hoofd van de Amerikaanse 
China Air Task Force, later de 
14th US Air Force genoemd, en de 
strijd tegen Japan ging verder. De 
meeste piloten, die onder Chen
nault een 'vrijgevochten' bestaan 
gewend waren, wilden echter 
niet blijven; ze keerden terug 
naar Amerika en namen elders In 
de wereld deel aan de oorlog of 
gingen naar de burgerluchtvaart. 
In de dertig weken die de Flying 

Tigers in actie waren vernie
tigden ze officieel 286 Japanse 
vliegtuigen. Door historici is dit 
getal later aanmerkelijk verlaagd 
tot ongeveer 115. Deze cijfers zijn 
misleidend; gezien de grote over
macht van de Japanse luchtmacht 
leverden de Flying Tigers een 
geweldige prestatie. Tijdens hun 
acties kwamen negen piloten om 
het leven en nog eens 13 piloten 
overleden door ongelukken, 
werden vermist of gevangen 
genomen. De AVG verloor totaal 
78 vliegtuigen in luchtgevechten, 
ongelukken en Japanse bombar
dementen op hun vliegvelden. 

Epiloog 
In 1945 werd in China de burger
oorlog tussen de nationalisten 
van Chiang Kaishek en de com
munisten onder aanvoering van 
Mao Zedong hervat. Uiteindelijk 
wonnen de communisten en trok 
Chiang Kaishek zich met zijn 
leger terug op het eiland Taiwan 
en vestigde daar de Republiek 
China (afb. 23). Op het vaste

afb. 2s. Een van de vele monumenten 
gewild aan de AVO. 

land werd op 1 oktober 1949 de 
Volksrepubliek China uitgeroe
pen. Generaal Chennault keerde 
na de oorlog terug naar Amerika; 
in Chongqing deden een paar 
honderdduizend inwoners hem 
uitgeleide. In oktober 1945 nam 
hij ontslag uit de luchtmacht 
en overleed na ziekte in 1978. In 
Amerika, China, Thailand en Birma 
zijn diverse musea en monumen
ten die herinneren aan de Flying 
Tigers en worden regelmatig 
herdenkingsbijeenkomsten ge
houden (afb. 24,25). Nog in 2010 
onthulde de voormalige president 
Carter een monument in Zhijang 
in China. Voor de Chinezen waren 
de Flying Tigers een effectieve en 
gewaardeerde hulp en voor de 
Amerikanen, in de periode kort na 
de aanval op Pearl Harbour, een 
grote morele steun. 

Literatuur: 
Flying Tigers: Claire Chennault 
and his American Volunteers, 
19411942, Daniel Ford, ISBN 
1560985410. 
Flying Tiger: Chennault of China, 
Robert Lee Scott, ISBN 0837167744. 
Chennault Giving Wings to the 
Tiger, ISBN 0817303227 
Wings of Fame, Volume 9, 
Aerospace Publishing Ltd., ISSN 
13612034 
Diverse websites 
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afb m. Envelop, uitgegeven door de Posterijen op Taiwan, ter herinnering aan 
de samenwerking met de Amerikaanse luchtmacht en in het bijzonder de AVO. 

Nute koop: Cdrom 'Filatelie 
f?gang 2011'. Alle elf edities uit de jaargang 2011 

'gedigitaliseerd. Als u deze Cdrom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op INGrekenIng 706968 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie In Lelden, 
onder vermelding van 'laargang 2011 op Cdrom'. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cdrom 
moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd In beslag nemen. 
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'FORWARDED 
BY PITCAIRN, SYME & CO' 

Een Onbekende Forwarding Agent In Batavia (1851-1853) 
HAN T SIEAA, CLEARWATER, USA 

Een forwarding agent wordt door 
Kenneth Rowe, de auteur van het 
Handboek over Forwarding Agents, 
gedefinieerd alS/4 person or firm, 
who undertakes to see that 
the goods or correspondence of 
another are transported without 
himself acting as the carrier. 
In het Nederlands vertaald: 'Een 
forwarding agent is een persoon of 
firma die goederen of brieven van 
een ander accepteert om te worden 
vervoerd zonder zelf dit vervoer 
op zich te nemen. Een forwarding 
agent bemiddelt en/of faciliteert 
dus bij het transport zonder zich
zelf daarmee te belasten. 
Forwarding agents in de filatelie 
fungeerden vooral in de eofiiate-
listische periode. Voordat de UPU 
werd opgericht was briefvervoer 
vaak onbetrouwbaar en kostbaar 
met uiteenlopende tarieven. Trans
porttijden liepen soms aanzienlijk 
uiteen, afhankelijk van de gekozen 
route. Forwarding agents zorgden 
ervoor dat brieven op de goed
koopste en snelste manier werden 
vervoerd. Voor grote commerciële 
firma's was dat van groot belang. 
Met de invoering van de postzegel 
en uiteindelijk de oprichting van 
de UPU in 1874, nam het belang van 
forwarding agents snel af. 

Forwarding Agents in Batavia 
In het Handboek van Rowe' worden 
de forwarding agents gerangschikt 
naar hun standplaats. Forwarding 
agents waren nogal eens gevestigd 
in havenplaatsen. Van Batavia 
worden in de laatste editie negen 
forwarding agents genoemd en 
twee stempels afgebeeld. 
Deze agenten in Batavia waren 

De signalering en bestudering van Forwarding Agents 
vormen een gevestigd onderdeel van de eofilatelie. 
In de Nederlandse filatelistische literatuur is weinig 
aandacht besteed aan de forwarding agents die in 

Nederlands-Indië actief waren. Als opwarmer voor het 
komende Brievenbeurs-themanummer, waarin post met 

aanvullende dienst centraal zal staan, signaleert Han Siem 

een tot nu toe onbekende forwarding agent in Batavia. 

actief in de periode 1834-1870. 
Afgebeeld is een eofilatelisti-
sche vouwbrief, verzonden naar 
Leighlinbridge, een plaatsje in 
Ierland (toenmalig behorend tot 
Groot Brittannië). De brief werd in 
2005 aangekocht op een veiling 
van van Dieten. De voorzijde (afb. 
ia) met het adres en de geschreven 
portaanduiding 2/3 (2 shilling 3 
pence) is niet bijster informatief. 
Op de achterzijde (afb. ib) is echter 
uit de aankomststempels af te 
leiden dat de brief dateert van 1851. 
Interessant is een met de hand 
geschreven notitie 

Forw''''' by 
met als bonus een mooie afdruk 
van een blauwe rechthoek met de 
tekst 

PITCAIRN SYME 
&Co 

BATAVIA 
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Het jaar 1851 past in de periode, 
waarin forwarding agents in Ba
tavia actief waren, maar de firma 
Pitcairn, Syme & Co wordt in het 
handboek van Rowe niet vermeld. 
In de 21ste eeuw maken we dan 
gebruik van ons hulpje Google. De 
'search' leverde een aantal interes
sante referenties op in diverse 
kranten. De firma Pitcairn, Syme 
& Co blijkt al in 1834 in de London 
Gazette te worden genoemd. In 
de javasche Courant van 8 januari 
1841 wordt gemeld dat op 5 januari 
voor Pitcairn, Syme & Co 9793 
metselstenen werden aangevoerd 
door het Zweedse schip Artemis. 
Uit berichten in 1847 blijkt dat 
de controlerende vennootschap 
onder uiteenlopende namen ook 
actief was in Singapore en Manilla. 

Pitcairn, Syme & Co wordt na 1900 
genoemd als een exporteur van 
thee. In 1919 blijkt uit een adver
tentie dat de firma de alleenverte
genwoordiger was van Goodrich 
autobanden en vestigingen had in 
Batavia, Semarang en Soerabaja. 
Het handelshuis bleef actief tot de 
Japanse bezetting. Tenslotte blijkt 
dat bij een veilinghuis in Dublin 
inmiddels een tweede brief van 
Batavia naar Leighlinbridge is 
opgedoken, eveneens 'Forwarded 
by Pitcairn, Syme S. Co'. De betref
fende brief dateert van 1853. 

Themanummer 2013 
Zoals ieder jaar, wordt de komende 
"Brievenbeurs" weer gehouden op 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag 
- in 2013 op 29 en 30 maart - in de 
vertrouwde locatie van Sporthallen 
"De Mammoet" in Gouda. 
Voor de "Brievenbeurs" zal het de 
twintigste editie zijn. Het jongere 
zusje, postzegelbeurs "Filamania" 
wordt voor de derde keer georga
niseerd. 
De beurs heeft ieder jaar een 
thema. Voor 2013 is dat: 
"Post met aanvullende dienst" 
(behalve luchtrecht). 

Literatuur 
' Rowe, K. The postal history and 
markings of the forwarding agents 
(Louisville, 1996) 
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Afb ia en ib Vouwbrief, m iSii verzonden naar Leighlinbridge, Ierland (toenmalig Groot-Brittanie). De achterzijde voorzien van een handgeschrven notitie en een blauw, rechthoekig stempe 
die erop wiizen dat de brief werd doorgezonden door Pitcairn, Syme S. Co in Batavia. 



BOEKEN PLANK 

STEMPELS MET EEN BOODSCHAP 

Hoewel er volgens het 
beleidsplan van Po & Po 
nog maar één Postzak per 
jaar uitkomt, versche
nen er in 2011 verschil
lende publicaties waar 
de vereniging nauw bij 
betrokken was. Boudewijn 
Hellebrekers was velen van 
dienst met een 'Cumu
latieve inhoudsopgave 
van Publicaties Po & Po 
19462011'. Kees de Baar 
schreef een Posthistorische 
Studie over de brieven
posterij in het Markiezaat 
Bergen op Zoom. Willem 
Erfmann en Egbert Stuut 
maakten een prachtboek 
over de Posthistorie van 
het Rijksdeel Suriname. 
Jos Stroom en Cees Jans
sen inventariseerden de 
reclamehandstempels die 
tussen 1925 en 1970 door 
verschillende Nederlandse 
gemeenten gebruikt 
werden. Ze schreven er een 
mooi boekwerkje over. 

In 1985 verscheen de 6e 

druk van de catalogus 
'Reclamehandstempels 
en Gelegenheidsstempels' 
van F.W. van der Wart jr. 
De nieuwe versie van deze 
catalogus is meer dan een 
inventarisatie van de ver
schenen stempels. De au
teurs hebben veel nieuwe 
informatie verzameld over 
de oorsprong en invoering 
van de stempels. Aan de 
hand van archiefmateriaal 
laten zij zien hoe de PTT 
door het inzetten van een 
'reclameagent' de stem
pels aan de man trachtte 
te brengen. 
Veel gemeentebesturen 
zagen in de stempels een 
mogelijkheid om de eigen 
gemeente op de kaart te 
zetten. Er werd reclame 
gemaakt voor lokale mark
ten en producten, voor 
rust en stilte, schone lucht, 
een mooie ligging, vesti
gingsmogelijkheden voor 
handel en industrie of een 
gunstig belastingklimaat. 
Het maakt de stempels ook 

populair bij thematische 
verzamelaars. 

TBBS 
Van belang is het 
verschil dat Stroom en 
Janssen maken tussen 
reclamehandstempels en 
gelegenheidsstempels. 
Gelegenheidsstempels 
werden in de jaren tachtig 
en negentig van de ne
gentiende eeuw voor het 
eerst gebruikt op tijdelijke 
bijpostkantoren (TBBS). 
Deze waren aanwezig 
bij tentoonstellingen, 
congressen, wedstrijden 
en filatelistische evene
menten. Het allereerste 
TBBSstempel was dat van 
de Wereldtentoonstelling 
in 1883. In Amsterdam 
was op het tentoonstel
lingsterrein (het huidige 
Museumplein) een tijdelijk 
bijpostkantoor geves
tigd. Men werkte er met 
kleinrond en grootrond
stempels Amsterdam
Tent(oonstelling). 
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Later ging men bij bijzon
dere evenementen ook 
met bijzondere stempels 
werken. 

REHS 
Reclamehandstempels 
(REHS) behoorden tot de 
gewone uitrusting van 
lokale postkantoren. Ze 
werden tegen betaling 
verstrekt aan gemeenten 
die bereid waren om te 
betalen voor het maken 
van gemeentelijke reclame 
in een of meer stempels 
van hun postkantoor. 
De al genoemde recla
meagent was de man die, 
betaald door de PTT, de 
gemeenten benaderde en 
met hen tot een con
tractuele overeenkomst 
trachtte te komen. In veel 
gemeentelijke archieven 
zijn de sporen van de 
onderhandelingen en de 
overeenkomsten terug te 
vinden. Ook de klachten 
over de stempels zijn er 
aan te treffen. Zo was men 
in de gemeente Beem
ster uiterst ontevreden 
over de kwaliteit van 
de stempelafdrukken. 
Mogelijk heeft de kwaliteit 
van die afdrukken ertoe 
geleid dat Beemster het 
stempelcontract na een 
jaar niet verlengd heeft. 
De gemeente Purmerend 
zag helemaal niets in deze 
vorm van reclame. 
De reclamehandstempels 
kenden verschillende ge
bruiksmogelijkheden. Ze 
waren in principe bedoeld 
voor regulier gebruik in 
de postkantoren waarmee 
contracten afgesloten 
waren. We kunnen ze dus 
aantreffen op gewone 
post, bij vertrek en aan
komst. Maar ze komen ook 
voor op aangetekende 
stukken, krantenbandjes, 

bundelbriefjes, pak
ketkaarten, dienststuk
ken, etc. In de catalogus 
worden die verschillende 
gebruiksmogel ij kheden 
mooi in beeld gebracht. Er 
is ook veel maakwerk ge
produceerd, de catalogus 
geeft de namen van de 
belangrijkste producen
ten van maakwerk, dat in 
de catalogus terecht wat 
lager gewaardeerd wordt. 

De catalogus is het meest 
uitgebreide deel van het 
boek. Aan alle 89 stempels 
is een volgnummer toege
kend, de stempels worden 
in alfabetische volgorde 
beschreven en afgebeeld. 
Ook is er een prijswaar
dering aan gekoppeld. 
Het meest bijzondere 
stempel is REHS 0011, een 
stempel met spelfout, dat 
misschien maar één dag 
gebruikt is. 
Het boekje van Jos Stroom 
en Cees Janssen over de 
reclamehandstempels telt 
60 bladzijden en biedt een 
schat aan informatie over 
dit interessante stempel
type. Een aanwinst! 

los M.A.G. Stroom en Cees 
J.E. Janssen, Reclamehand
stempels 19251970,2011. 
Uitgave Po & Po, te bestel
len bij de vereniging, 
www.poenpo.nl. € 22. 

John Dehé 
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AAARKTPLAATS ( l ) 

Beste auteur, 
Een leuk en interessant stuk 
Ja, ik doe zelf veel via de di
gitale snelweg, marktplaats, 
ebay en delcampe 
Marktplaats laten we hier 
mee beginnen Hier is de 
kans het grootste, dat je 
bedonderd kan worden 
Overigens is dit me ix met 
verstuurde munten ge
beurd, maar hier lag de fout 
aan de toenmalige TPG or
ganisatie Een aangeteken
de waardezending zomaar 
afgeven aan een trapbewo-
ner zonder het vragen van 
legitimatie (vandaar dat 
ook PostNL als cc staat) 
Gelukkig zijn mijn aankopen 
- en dit zijn meestal grote 
fouten op zegels - altijd 
goed en prima aangeko
men, wel met aangetekende 
post, altijdii Een bijkomend 
punt IS, dat ik kijk hoelang 
iemand al bij Marktplaats 
Staat ingeschreven, en ook 
of hij meerdere spullen te 
koop heeft staan 

Wel IS het zo, dat er diverse 
keren frauduleuze zegels 
op de site zijn aangeboden 
Een deel heeft de krant 
gehaald m januari 2012 met 
nagedrukte oudere zegels 
Zeker met onvermeld mag 
blijven een adverteerder 
die ook frauduleuze waar 
aan de man probeert te 
brengen In het blad van 
de Postaumaat heeft hier 
een tijdje terug een heel 
stuk over ingestaan 
Ook de vervalste 44 et en 
88 et Bea, zie het afgelo
pen meinummer, zijn er 
aanwijzingen die naar deze 
hoek wijzen (Zaandam of 
v/h Zaandam) Zelf heb ik 
er, daar dit een speciaal-
verzameling van me is 
(hangboekjes) 5 valse 88ct 
exemplaren gekocht (Dit 
IS bij Post NL bekend) Voor 
mij IS het alleen filatelis-
tisch doel 

' -Q Diverse keren heb ik 
' o Marktplaats erop gewezen 
1= (telefonisch en via mail) 
I---. dat de adverteerder mm 
1 - of meer dubieus IS Ook de 
, S commercieel directeur van 

marktplaats heb ik daar 
opgewezen, helaas zonder 
resultaat Jammer, je kan 
dan zeggen Marktplaats/ 
Ebay zijn mogelijk mede 
schuldig aan 
Dan komen we op Ebay, en 

dit wordt een hele leuke 
case 
Als verkoper zet je nadruk
kelijk m de advertentie, 
dat bij verzenden met 
gewone post, de verkoper 
niet aansprakelijk gesteld 
dient te worden Dus als 
ik uw artikel volgende 
uitspraak van de rechter 
die u aanhaalt, dan IS er 
sprake van een wederzijdse 
overeenkomst, oftewel een 
overeenkomst waar beide 
mee hebben ingestemd 
Nu de koper heeft betaald 
via Paypal, de verkoper 
stuurt het artikel op, het ar
tikel komt niet bij de koper 
aan Koper reclameert bij 
ebay en paypal en wat doet 
paypal, zonder enig over
leg wordt het geld van je 
paypalrekenmg afgeboekt 
Dit en alleen, zowel verko
per en met name koper zijn 
beide akkoord gegaan, dat 
de verkoper met aanspra
kelijk kan worden gesteld 
als het artikel verloren is 
gegaan 

enpf 
HIJ kan nog krommer Ge
lijke situatie als boven 
Nu idem, maar dan met 
aangetekende zending 
Ik heb de afgiftebon van 
PostNL Stuk IS niet aange
komen, koper reclameert, 
verkoper heeft duidelijk 
in zijn advertentie staan, 
dat hij met aansprakelijk 
kan worden gesteld bij het 
met aankomen van het 
gekochte Ebay/paypal 
boeken gewoon zonder 
medeweten/akkoord het 
bedrag tlv de verkoper te
rug, ondanks dat 

Nu komt een ander heikel 
punt, ik ben een aantal 
aangetekende waarde
zendingen kwijt geraakt in 
20to/ii Alle buitenlandse 
zendingen, wat zegt Post
NL, helaas geen vergoe
ding valt met binnen UPU 
postwet en wat er verder 
mee samenhangt, wat doet 
ebay/paypal, ondanks dat 
ik erbij heb gezegd dat 
ik met aansprakelijk kan 
worden gehouden, juist de 
bedragen worden van mijn 
rekening teruggeboekt 
Schade € 2 600 en een 
aantal negatieve feed
backs tot gevolg Ebayen 

Paypal zijn hier de grootste 
boosdoeners m het geheel 
Waarom verkoper heeft 
geen rechten Verkoper 
kan geen negatieve feed
back aan koper geven BIJ 
Delcampe is de te geven 
positieve of negatieve 
feedback wel netjes gere
geld, maar ook hier is het 
verzenden en aansprake
lijkheid een issue 
PostNL heeft kopieën van 
de verzendbewijzen maar 
probeert via allerlei UPU 
voorwaarden, postwet 
en weet 1 k verder al n iet, 
onder de aansprakelijk
heid uit te komen Ook 
hier mag men wel eens 
aandacht aan besteden, 
zeker als een verkoper er 
alles aan heeft gedaan 
En nog mooier wordt het, 
dat de voormalige CEO van 
Post NL (Harry Koorstra) 
heeft erkend via de mail, 
dat zendingen naar het 
buitenland maar beter via 
UPS of Fedex of DHL gedaan 
kunnen worden wegens 
closing end system 

Maar Mr J Louwe, als ik uw 
artikel goed heb begrepen 
IS er nu jurisprudentie en 
kan Ebay tegen onei
genlijk gebruik van haar 
monopoliepositie worden 
aangesproken, dat men 
zonder reden, immers ik 
heb duidelijk aangegeven, 
dat ik geen aansprakelijk 
aanvaart, wanneer spullen 
niet aankomen en men 
onterecht geld van de 
paypal-rekening heeft 
gehaald 

Mbt kwaliteitvan het 
geleverde, dit is altijd een 
discutabel punt, zeker naar 
verre oorden, China en 
Rusland Goed spul wordt 
omgewisseld voor met 
goed spul Ebay heeft ook 
dit, bescherming verkoper 
met goed dichtgetimmerd 
Met andere woorden Ebay 
IS vele malen risicovoller 
dan Marktplaats Alleen 
Marktplaats neemt signa
len met serieus 
De paypal garantie slaat 
nergens op, immers hier 

heeft de verkoper totaal 
geen rechten, ook als 
en als en als heeft 
gedaan 
Ik ben benieuwd naar uw 
reactie 

Met vriendelijke groet 
Herbert NO van den Bos 

Reactie van Mr | J Louwe 
Kooijmans 
Het IS wel duidelijk, dat ik 
de deksel van de beerput 
heb gelicht Ik heb me in 
mijn artikel beperkt tot 
Marktplaats omdat ik met 
Ebay geen ervaring heb 
Als m de advertentie op 
Ebay staat, dat de verkoper 
geen aansprakelijkheid 
aanvaardt en je koopt toch 
en het komt met aan, dan 
heeft de koper geen poot 
om op te staan, want dan 
vormt die advertentie een 
onderdeel van de 
overeenkomst Dat zegt de 
rechter ook in zijn 
uitspraak Het is dus zaak 
om dit soort dingen goed 
vast te leggen tussen 
verkoper en koper 
Overigens zijn aangete
kende zendingen bij PostNL 
wel verzekerd, voor brieven 
IS dat tot € 50 en voor 
pakketten € 500 De 
verkoper moet dus altijd de 
verzendbon met de 
barcode bewaren tot de 
brief of het pakket de 
koper bereikt heeft en hij 
daarvoor getekend heeft 
Als je het aangetekend laat 
versturen, dan ook direct 
aan de verkoper vragen om 
de barcode van het 
verzendbewijs te mailen en 
zijn naam en adres Als hij 
dat met doet kan er iets mis 
zijn met de verkoper en is 
het uitkijken geblazen Als 
je geen traceerbare naam 
en adres hebt is het ook 
moeilijk procederen tegen 
zo'n iemand Bij Markt
plaats weigeren ze namen 
en adressen van adverteer
ders te geven en ook de 
banken doen dat met als je 
betaald hebt 
Ebay IS in het geval de 
koper aangeeft geen 
aansprakelijkheid te aan
vaarden als er met wordt 
geleverd m principe te 
dagvaarden Die clau
sule vormt dan immers 
een onderdeel van de 
overeenkomt, maar Ebay is 
een machtige organisatie 
en die trekken natuurlijk zo 
een blik juristen open 

met vr gr 
J Louwe Kooijmans 

AAARKTPLAATS (2) 

Ik heb afgelopen maand 
een verzameling Neder
land gekocht en gisteren 
gekregen 
In de advertentie stond 
Vijf Davo albums met een 
verzameling Nederland 
gestempeld tot 2010 bijna 
compleet Advertentie en 
foto's die ik gevraagd heb 
zijn bijmij aanwezig Gis
teren kreeg ik na betaling 
de doos Wat bleek iets 
helemaal anders OK het 
waren zegels uit Neder
land, maar verder klopte 
er mets van De inhoud 
bestond uit 7 msteekboe-
ken, een leeg Davo album 
en 2 doosjes met zegels 
Mijn kosten waren € 1 200 
+ port en wat ik gekregen 
heb IS nog geen €250 
waard en strookt met met 
de advertentie zoals op 
Marktplaats stond 
Wat kan ik doen' 

Groet 
Jaap Bos 
Lid van de phil ver. 
Gronngen 

AAARKTPLAATS (3) 

Dat mag zo zijn Maar 
ik kocht zegels n a v 
advertenties m Filatelie De 
firma Lodder (Adverteert 
nu met meer). De Heer J H 
Ackermann (Adverteert 
nog steeds) Eerstgenoem
de zond de zegels altijd 
correct na betaling 
De tweede kwam ze zelf 
brengen, maar de zegel 
bleek met m de envelop te 
zitten Gebeld Antwoord, 
dat meent U met Ja, dat 
meen ik wel Ik (oudere 
man) kom ze meteen op 
de racefiets brengen, wat 
even later ook gebeurde 
onder excuses Ook nog 
wel via andere adverteer
ders gekocht, ook zonder 
problemen 
Maar ook een keer geld 
overgemaakt naar ene 
Dick (Adverteert ook met 
meer) Toen kwamen de 
zegels dus met aan? Mijn 
huisnummer is 29 -1, wat 
staat voor 1 hoog Dick zei 
dat het mijn verantwoor
ding was Misschien zoek
geraakt bij post of bezorgt 
op 29t De straat nummert 
met verder dan 51 Ik kon 



> MARKTPLAATS.NL 
nog een keer bestellen en 
dan kreeg ik korting Nou, 
ik dacht het niet 
Van een rechtszaak heb ik 
afgezien, de kosten, als ik 
zou verliezen, wogen niet 
op tegen de waarde van 
de zending die ik bewust 
laag had gehouden, om te 
kijken hoe betrouwbaar 
hijwas Dus mijn principe 
maar even aan de kant 
gezet 
Je kunt dus altijd een keer 
het schip ingaan 
In afwachting van Uw 
reactie 

Met vriendelijke groet, 
B P Honig 

Reactie Louwe Kooijmans 
Ja, de adressering moet 
wel altijd goed zijn Dat 
geldt zowel voor de koper 
die z'n adres geeft aan 
de verkoper als voor de 
verkoper die het adres 
goed op de envelop moet 
schrijven Als koper kan 
je ook met nagaan of de 
verkoper het goed heeft 
gedaan Maar volgens het 
vonnis IS de verkoper er 
voor verantwoordelijk, dat 
het bij u aankomt als u be
taald heeft' Als het i hoog 
betreft is het goed d:e i 
ook hoger te zetten En dus 
ook altijd de naam en het 
adres van de verkoper te 
vragen en als dat kan ook 
te checken 

met vr gr 
I Louwe Kooijmans 

AAARKTPLAATS (4 ) 

Beste heer] Louwe Kooij
mans, 
Ik heb uw verhaaltje ge
lezen m het Blad Filatelie 
Ik vond het zeer interes
sant Nu verkoop ik met 
via marktplaats maar via 
desiteQoop Dat doe ik al 
vele jaren en met plezier 
Ik zal m het kort vertellen 
hoe dat gaat Men heeft 
op verschillende dagen 
geboden op mijn zegels 
Ik merk dan wei of er na de 
laatste bieding nog meer 
komen Zoniet Dan maak 
ik een afrekening en die 
ziet beknopt als volgt uit 
Beste (bij de eerste keer is 
dat de gebruikersnaam) er 
zijn bij veiling van Qoop 35 
kavels vervallen U gelieve 
bedrag (incl porto) over te 
maken naar mijn rekening 

BIJ de eerste keer 

vraag ik naar het adres 
Of na meerdere keren 
dan vermeld ik Hetmij 
bekende adres luidt 
Een feedback (max 25) 
wordt op prijs gesteld En 
nu komt het De volgende 
zin zet ook altijd in de 
mail -Indien de zegels met 
aangetekend worden ver
zonden dan aanvaardt de 
koper het risico van verlies 
of beschadiging 
Met vriendelijke groeten, 
Naam en adres 
Zowel de emailadressen 
van de koper en verkoper 
zijnbij elkaar bekend 
Nu heb ik nog met meege
maakt dat zegels met zijn 
aangekomen 
Nu zijn het meestal geen 
grote bedragen Maar 
€ 50 tot € 60 heb ik toch 
wel meegemaakt Ik heb 
nu ongeveer al 5000 
zegels verkocht op deze 
wijze En ik heb er nog 
8000 op Qoop staan 
Gaarne uw reactie 

Groeten Jan Pusch vanuit 
Delft 

AAARKTPLAATS (5) 

Graag wil ik reageren op 
het artikel "Postzegels 
kopen op marktplaats 
nl IS soms riskant" Ik 
ben een verzamelaar van 
postzegels Mijn overbo
dige postzegels probeer 
ik te verkopen, zowel op 
Marktplaats als op E-bay 
Soms ben ik ook koper van 
postzegels Het probleem 
wat m bovengenoemd 
artikel aan de orde wordt 
gesteld, is me dan ook 
bekend 
Allereerst wil ik opmer
ken dat ik het een prima 
zaak vind, dat over dit 
probleem een artikel m 
de Filatelie is geschreven 
Vooral omdat wordt ver
wezen naar een uitspraak 
van de rechter over een 
geval van niet leveren van 
de gekochte waar Daaruit 
blijkt, dat je als verkoper 
opdraait voor het risico 
van verzending, tenzij je 
dat risico duidelijk bij de 
koper neerlegt 
Uiteraard besef ik, dat er 
louche verkopers zijn die 
met leveren of iets anders 
leveren dan is beloofd m 
de advertentie Ik ben een 
sterke voorstander om 
maatregelen te treffen om 
deze louche verkopers te 

weren of aan te spreken, 
maar daarover dadelijk 
meer Wat ik wel mis in 
het artikel zijn de louche 
kopers Helaas zijn die er 
ook Een koper die de waar 
wel heeft ontvangen, zegt 
dat de zending met is aan
gekomen en het betaalde 
geld terug vraagt Gezien 
de uitspraak van de rech
ter ben je als verkoper dat 
dan verplicht te doen 
Het feitelijke probleem 
ligt echter elders namelijk 
bij PostNL )e stuurt de 
verkochte waar op, maar 
het wordt met ontvan
gen, omdat het poststuk 
zoekraakt bij PostNL 
Weliswaar gebeurt dit met 
vaak, maar toch Zowel 
de verkoper als de koper 
heeft last van het feno
meen van het zoekraken 
van poststukken Helaas 
moet een van de twee 
(of allebei) hiervoor het 
risico dragen PostNL die 
in feite de veroorzaker is 
van het risico, neemt geen 
verantwoordelijkheid voor 
de schade van het met 
aankomen van het post
stuk tenzij het verzekerd 
IS Maar voor een zending 
postzegels van geringe 
waarde (vaak minder dan 
€ 1) IS verzekerde verzen
ding geen optie 
Als koper heb ik daarom 
de behoefte, dat lou
che verkopers-en als 
verkoper, dat louche 
kopers worden geweerd 
van Marktplaats Hiervoor 
zouden de volgende maat
regelen kunnen helpen 
PostNL 

1 Dat je een te versturen 
poststuk bi) de balie van 
PostNL kan inleveren 
tegen een bewijs van 
inlevering Alleen daar is 
medewerking van PostNL 
voor nodig Misschien dat 
Markplaats dit zou kunnen 
aankaarten en regelen met 
PostNL 
Markplaats 
2 Een procedure maken 
voor het melden van 
een zending die met is 
ontvangen Het maken van 
een registratie van met 
aangekomen zendingen 
Door wie IS de zending 
verstuurd en door wie 
ontvangen 
3 BIJ een incident de 
adresgegevens van de 
koper en de verkoper 
beschikbaar stellen 
Dat betekent dat je via 

Markplaats alleen kunt 
kopen en/of verkopen 
indien je je adresgegevens 
(geen postbus) bekend 
maakt aan Markplaats 
Misschien moeten kopers 
en verkopers maar hun 
BSN (burgerservicenum
mer) kenbaar maken aan 
Marktplaats 
4 Per verkoper bijhouden 
hoeveel zendingen er zijn 
verstuurd en hoeveel er 
met zijn aangekomen Per 
koper bijhouden hoeveel 
aankopen er zijn gedaan, 
en hoe vaak de zending 
met de gekochte waar 
met IS ontvangen Je krijgt 
dan m ieder geval zicht op 
de verkopers en kopers, 
waarbij dit relatief vaak 
gebeurd Deze verkopers 
en kopers zou je dan kun
nen weren op Marktplaats 
5 Ervoor zorgen, dat 
dezelfde verkoper of koper 
met onder een ander 
pseudoniem weer opnieuw 
gaat handelen 

Deze maatregel, hoe nood
zakelijk dan ook, lossen het 
feitelijke probleem - het 
zoekraken van poststuk
ken - met op Echter, bij 
een goede ondersteuning 
van Marktplaats, waarbij 
louche verkopers en 
louche kopers worden 
uitgesloten, zou je kunnen 
afspreken, dat het risico 
van zoekraken door beide 
partijen wordt gedragen 
De koper krijgt de helft van 
het betaalde bedrag terug 
van de verkoper Dat zou 
een eerlijke verdeling van 
het risico zijn m mijn ogen 

Met vriendelijke groet, 
Hans Langendoen 

Reactie auteur 
Een goed verhaal het 
zoekraken van stukken bij 
PostNL IS inderdaad een 
groeiend (vooral orga
nisatorisch) probleem 
Aangetekend opsturen is 
een optie Het idee van een 
verzendbewijs van PostNL 
vind ik prima al denk ik 
met, dat PostNL daaraan 
zal meewerken (extra 
afhandeling kost geld) Als 
het dan alsnog zoekraakt 
heb je wel een bewijs 
richting koper, maar kan 
je toch geen verhaal halen 
bij PostNL 
Die zullen blijven zeggen 
WIJ aanvaarden alleen 
verantwoordel IJ kheid bij 

aangetekende verzending 
BIJ Marktplaats hoef je met 
aan te komen, dat heb ik al 
zo vaak geprobeerd zon
der enig resultaat Bij no
toire oplichting verwijzen 
ze naar de politie Maar 
dat levert ook mets op als 
naam en adres van koper/ 
verkoper met bekend of 
vals is Hun standpunt IS, 
dat de verkoop via markt
plaats een zaak is van 
verkoper en koper, waar 
ZIJ buiten staan Ook ver
strekken ZIJ geen gegevens 
van partijen als die met te 
achterhalen zijn 

met vr gr 
/ Louwe Kooijmans 

Nog even dit sinds kort 
versleutelt marktplaats 
emailadressen van kopers 
en verkopers omdat ze wil
len, dat de communicatie 
uitsluitend via hen loopt 
Naar mijn mening werkt 
dit louche praktijken al
leen meer m de hand 

Hoezo dan? Is het met 
ook om de (ver)koper te 
beschermen' (red) 

Dat weet ik zo net nog 
met Ik ken toevallig de 
directeur van marktplaats 
Die vertelde me, dat ze het 
doen om te controleren, 
wat er tussen koper en ver
koper aan communicatie 
plaats Vindt (big brother 
IS watching you) Maar 
als de transactie heeft 
plaatsgevonden en de 
advertentie is verwijderd 
kan je volgens mij - zeker 
als koper - met meer 
m contact komen met 
de verkoper als je diens 
echte emailadres met 
hebt Maar ik weet het met 
zeker, ik heb er geen goed 
gevoel bi) m ieder geval 
ik houd van mijn kopers 
een klantenbestand bij en 
dan heb ik ook graag het 
emailadres van de klant, 
als ik die nog eens Wil 
benaderen Wat ik nu doe 
als verkoper is als er een 
bieding is aan de koper 
diens emailadres vragen 
Als hij dat met geeft, lever 
ik gewoon met, als ik hem 
met ken 

met vr gr 
J Louwe Kooijmans 

http://MARKTPLAATS.nl


3E FIUFAIR 
GRATIS POSTZEGEL 

Tijdens de komende 3e FilaFairop 
14 en 15 september m Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1, 
vr 1017U, za 1016U, 's Hertogen
bosch, zullen onderbetalende 
bezoekers die zich van te voren 
aanmelden, gratis blikken vol 
met postzegels worden verloot 
Hiervoor kunnen alle betalende 
bezoekers zich aanmelden via 
onze website www defilatelie nl 

en www filafair nl of de coupon 
onderaan deze pagina opsturen 
naar FilaFair van 1 augustus t/m 
10 september In totaal worden 
tijdens deze twee beursdagen 222 
gratis blikken verloot Dus haast 
u met aanmelden, want het is 
zolang de voorraad strekt Op = 
opi Vanaf 10 september wordt op 
de websites www defilatelie nl en 
wwwfilafairnl bekendgemaakt. 

welke bezoekers een postzefel
bl I k hebben gewonnen 
Tijdens deze ZuidNederlandse***^ 
beurs staan vele handelaren uit 
binnen en buitenland met hun 
stands m de Maaspoort Sports 
& Events beurshal PostNLkomt 
met speciale beursvelletjes uit 
Ook geeft de beursorganisatie 
persoonlijke postzegels uit Verder 
nemen gespecialiseerde vereni
gingen als De Plaatfouten, Per
soonlijke Postzegelverzamelaars 
en Jeugd Filatelie Nederland deel 
Ook gastheer, de 's Hertogenbos
sche Filatelistenverenigmg, is 
aanwezig met een eigen stand, 
evenals meerdere regionale alge
mene verenigingen Verder zijn er 
stands van DAVO en Importa met 
veel filatelistische accessoires m 
de beursaanbieding 
Onder de sponsoren zijn de Stich
ting GSE Filatelie, PostNL, NVPH 
en KNBF 

De entreeprijs bedraagt € 3 per 
persoon per dag, maar jeugdige 

verzamelaars t/m 18 jaar mogen 
gratis naar binnen Er wordt dit 
keer wel een serie attentiezegels, 
maar geen entreekorting gegeven 
met de KNBF Bondspas 
Elke betalende bezoeker een wil
lekeurige, postfrisse persoonlijke 
postzegel en jeugdige verzame
laars ontvangen gratis een serie 
attentiezegelsvan FilaFair 

Ja, ik doe mee ni|et dre'^«i;|pting van gratislppstzegeibiikken tijdensTTTfaFair lA^^aseptember zèiz! 

mUM "1—iMiiiiiniiiiiMi|iij»iii ' ' '' ' I ifjf'mT 

■ ^ ' — ' 

Woonplaats 

Telefodn'*'>,. 



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. 

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

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE' 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

□ AANGEBODEN 

Q GEVRAAGD 

Q DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer: . 

PC + Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

■ ■ 
■ 
■ 
■ ■ 
■ 

10,00 euro 
13,50 euro 
17,00 euro 
20,50 euro 

24,00 euro 
27,50 euro 
31,00 euro el

ie
 

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 ondertel<ende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 

ml 



VERVALSINGEN HERKENNEN 
Samenstelling 
HW vanderVhstFRPSL AIEP 
Assendelft®20i2 

ARTIKEL 83  IS HAARLEM 4UURS STEMPEL VALS? 

Inleiding 
Enige tijd geleden vroeg 
een verzamelaar mij per e
mail, na correspondentie 
met een andere verzame
laar, of de afstempel mg 
grootrond Haarlem 
X48NX 2 FEB 12, op de 
in zijn bezit zijnde twee 
blokjes Vz cent portzegels 
(afb 1, 2) wel kon bestaan 
en of ik kon constateren of 
deze dan echt of vals zijn, 
dit naar aanleiding van 
een ander blokje van de
zelfde Vz cent portzegels, 
dat recent verkocht was 
tijdens de Rietdijkveilmg 
nr 398 van april 2012, 
onder kavel nummer 226 
(zie afb 3  aangeleverde 
kopie van afbeelding uit 
veilingcatalogus) 

Na toezending van de 
beide blokjes ben ik eerst 
gaan onderzoeken, welke 
Haarlem stempels door 
de Munt in Utrecht zijn 
aangemaakt 

Haarlemstempels van 
de Munt 
BIJ de Munt zijn op 
verschillende momenten 
grootrondstempels aan
gemaakt 
Al deze stempels zijn afge
beeld m a STEMPELBOEK 
18651900 (inventarisnum
mer 6429) en b STEMPEL
BOEK 18901910 (inventa
risnummer 30146) beide 
aanwezig m het Museum 
voor Communicatie m Den 
Haag 
In het stempelboek van 

18651900 IS afgebeeld het 
stempel HAARLEM x 1  2 N 
X 30 SEP 96 (afb ^)enin 
het stempelboek 18901910 
zijn de genoteerde data 
van aflevering 25febr 
1896,10Aprils5Juni '97, 
i4feb 1898,4 Oct 1899, 
4 Aug 1901,13 Februari '04 
en 6/2'05 (afb 5 t/m 11) 
Deze laatste afbeeldingen 
zijn alle zonder datum en 
zonder uurkarakter 
In alle gegevens en littera
tuur over de grootrond
stempels IS aangegeven 
dat voor het Postkantoor 
Haarlem stempels werden 
aangeleverd en dat Haar
lem geen hulpkantoor was, 
waarvoor dan 4uurkarak
ters aangeleverd dienden 
te worden 

Vervaardigen 
GROOTRONDstempels 
bij de Munt 
Om de grootrondstempels 
te kunnen maken, moest 
men bij de Munt eerst 
een aftastmodel maken 
In deze, ook wel sjabloon 
genoemd, vergrote 
stempelvorm was bovenin 
tussen de complete bui
tencirkel en gedeeltelijke 
binnencirkel de ruimte 
uitgespaard om de letters 
van de plaatsnaam te 
plaatsen Al naargelang de 
lengte van de plaatsnaam 
konden vervolgens een 
of meerdere kruisjes als 
aanvulling links en rechts 
worden geplaatst, alle val
lende binnen de hiervoor 
beschikbare ruimte die 
gemarkeerd werd door het 
einde van de binnencirkel 

Vervolgens werd dit model 
afgetast met een m de 
pantograaf (verklein ings
machine) gemonteerde 
pen, waarna men m een 
blokje staal vervolgens 
de ruimten buiten en bin
nen de cirkelrondingen, 
tussen en m de letters en 
eventuele kruisjes weg 
freesde Vervolgens werd 
in het middendeel, waar 
het datumblok gemon
teerd moest worden en 
het onderste deel binnen 
de buitencirkel, waar het 
uurkarakter gemonteerd 
moest worden, het staal 
uitgeboord en gevijld 
Daarna werd het stem
pel klaargemaakt voor 
verdere bewerkingen en 
uiteindelijk gehard en ge
monteerd op het handvat 
Op bijgaande foto (afb 12) 

Afb I  afstempelmggrootrond 
HaarlemX48NX 2FEB 12 

Afb 2 gedeeltelijke afstempeling grootrond 
HaarlemX48Nx 2FEB 12 

Afb 3  kopie afbeelding uit veiling catalogus 
Rietdijkveding nr398 

■nani«/ 

mi 
482 

Afb 4  stempel HAARLEM 
XI 2NX30SEP96 

Afb ;stempel 2s febr 
1896 

Afb 6 stempel 10 April 6. 
Slum 97 

Afb 7 stempel 14 feb 1898 

Afb 8 stempel 4 Oct 1899 Afb 9  stempel 4 Aug 1901 Afb 10stempel 
13 Februari 04 

Afb II  stempet 6/2 o; 



van het grootrond stempel 
van Wortner, gefotogra
feerd door Koos Havelaar, 
conservator Museum voor 
Communicatie, is duidelijk 
te zien hoe de ruimte voor 
datumblok en uurkarakter 
uitgefreesd en gevijld is en 
vervolgens de onderdelen 
van het datumblok en uur
karakter gemonteerd zijn. 

Onderzoek naar ver
schillen van de gtroot-
rondstempels 
Als eerste werden van alle 
stempelafdrukken van 
Haarlem (zonder cijfer 
toevoeging) van de stem-
pelboeken vergrotingen 
gemaakt, zodat vergelij
king van de verschillende 
onderdelen, zoals de let
ters van de plaatsnaam, de 
positie van de plaatsnaam, 
de plaats van de sterren 
links en rechts en beide 
cirkeldelen gecontroleerd 
konden worden. 
Zoals te zien in de afbeel
dingen 5 t/m 11 is de bui
tenste cirkel één geheel, 
terwijl de binnencirkel 

niet compleet Is maar 
onderbroken om op deze 
plaats het uurkarakter met 
daaraan verbonden cirkel-
deel te kunnen plaatsen. 
Deze uurkarakters werden 
apart bijgeleverd evenals 
de onderdelen van het 
datumblok. 
Op al deze vergrotingen 
heb ik een basislijn gete
kend, gelijk met de onder
kant van de binnencirkel. 
Vervolgens op deze basis
lijn een loodli)n van 
90 graden getekend, 
gelijk aan de voorkant van 
de letter R van Haarlem. 
Vervolgens vanaf de ba
sislijn onder een hoek van 
45 graden lijnen getrokken 
gelijk aan de onderkant 
van de letters H en M. Alle 
lijnen kruisen zich in het 
midden of binnen of aan 
de rechterkant van het oog 
van de letter R. 

Kenmerken vals Haarlem 
4-uurstempel 
Na vergroting van de mij 
ter beschikking staande 
stempelafdrukken op de 

twee blokken van vier 
zegels en de afdruk van 
de bij de veiling aange
boden stempelafdruk op 
het derde blok van vier 
zegels in dezelfde grootte 
als die van de stempelboe-
ken, heb ik een afdruk op 
een transparante drager 
gemaakt en vervolgens 
de ontbrekende stempel-
delen, letters en sterdelen 
via de afbeeldingen van 
de twee andere stempelaf
drukken ingetekend. 
Duidelijk was van het 
begin af aan dat de letters 
van het woord HAARLEM 
veel afwijkingen ver
toonden ten opzichte van 
de originele stempelaf
drukken, ook de kruisjes 
kwamen niet overeen. 
Door het kopiëren van een 
andere stempelafdruk, 
met weglaten van het 
uurkarakter, zijn de letters 
verminkt. 
Nadat ik op deze transpa
rant dezelfde getekende 
handelingen had verricht 
als bij de originele stem
pels, een basislijn gelijk 

aan de onderkant van de 
binnenste cirkeldeel, een 
loodlijn aan de voorkant 
gelijk met de letter Ren 
lijnen onder een hoek van 
45 graden gelijk aan de 
onderkant van de letters 
H en M, bleek dat de stand 
van de kruisjes geen over
eenkomsten vertoonden. 
Het kruisje aan de rechter
kant stond veel te laag en 
aan de linker te hoog. Het 
snijpunt van de drie lijnen 
was aan de linkerkant van 
het oog van de letter R. De 
positie van de onderkant 
van het binnen cirkeldeel 
paste niet ten opzichte 
van het woord HAARLEM 
in één van de originele 
stempelafdrukken. Het 
cirkeldeel boven het uur
karakter is gebroken. In de 
twee zichtbare afdrukken 
van het nagemaakte stem
pel is het oog van de letter 
R gevuld (afb. 13). 

Conclusie 
De afdrukken op de drie 
blokken van vier '/2 cent 
portzegels van de emissie 

1902 zijn vervalsingen. 
Waarom de vervalser een 
4-uurskarakter gebruikt 
heeft is niet duidelijk, 
vooral omdat nergens in 
de litteratuur of gegevens 
deze stempelvorm voor 
een hulpkantoor van het 
Postkantoor Haarlem is 
genoemd. 
Voor de verzamelaar heb 
ik een certificaat (afb. 14, 
15) van afkeuring aange
maakt met alle gegevens 
en afbeeldingen, inclusief 
afb. 13, om aan te tonen 
dat het in dit geval om een 
vervalst stempel gaat. 

Afb a - foto van origineel 
grootrondstempel Warmer x a- 8Vx 

28AUC21 (Museum voor Communicatie) 

Afb. 13 - reconstructie 
vervalst 4-uurs stempel 
HAARLEM X 4 - 8 N X 2 FEB 12 

Aß. 14 - buitenzijde certificaat van aßeuring ^^kis-bhmênSjMcêrt^^óv^i^kêurïng 



FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 

"55= 

Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 
2012 (verschijnt 4 oktober) 
moeten uiterlijk op 
1 augustus 2012 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactietadefilatelie.nl 
zijn ingezonden. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

23 augustus: 
Schagen. Opentuchtverza-
melmarkt Centrum, 10-17. 
Tel: 0226-722920. Reserveren 
verplicht 

24-25 augustus: 
Bameveld. Hollandfila, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
10-17. www.eindejaarsbeurs.nl 

14-15 september: 
's Hertogenbosch. Filafair 
2012,3e nationale postzegel-
beurs. Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop 1,10-17. 
www.filafairjii 

21-26 september: 
Qatar. Qatar 20/2, FIP-
exhibition 

30 september: 
Lichtenvoorde. Verzamel-
beurs, 'de Swite' van 'St. 
Swibertus', Hendrik Leemrei-
zestraat 2,10-1630. 
Tel: 0544-375707. 
henkgrievinkcahotmail.com 

12-13-14 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2012, 
Amerikahal, Laan van Erica 
50, vr & za 10-17, zo 10-16. 
Info: www.postex.nl 

26-28 oktober: 
Sindelfmgen (D).Interna
tionale Briefmarkenbórse, 
Messe Sindelfmgen. 

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

3-4 november: 
Helmond. Pra-PA/V 20/2, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 11-17; 
zo 10-16. Tel: 040-2427073 
n.broekq(5)chello.nl 

Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
10-17. www.eindeiaarsbeurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

16 augustus: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 
b.berendscaziggo.nl 

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

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

1 September: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,13-16. 
Tel: 0229-582544. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Verdistraat 

Obdam. Ver Gebouw De Brink 
naast RK kerk. Dorpsstraat 
153-155,9-12. Tel: 0226-452047. 

8 september: 
Almere-Haven. O.S.G. De 
Meergronden, Marktgracht 
65,10-15. Tel: 036-5341427. 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630. 
Tel: 06-11837028/53209710. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De )eugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
deLoupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secretarispvm@gmail.com 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr 'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13. 
Tel: 073-5230479. 
secretaris(5)hertogpost.n I 
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-

straat 76,10-15. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

13 september: 
Kloetinge. Schimmelpen-
ninckstraat 14,19-22. 
Tel: 0113-228562. 
ecmcszeelandnet.nl 

15 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/340257. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. Tel: 0182-615136 
pidekoningOcasema.nl 
Markelo. De Haverkamp, 
Stationsstraat 30,10-16 
Tel 0547-363000 
gtendamcaziggo.nl 
Schoonhoven. St. Ver. huis 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
13-16. Tel: 0172-216239. 
l.p.zirkzeeKSkpnplanet.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(5)kpnplanet.nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 

3 november: 
Vlissingen. Verzamelbeurs, 
het Majoraat, Van Hogen-
dorpweg 58a, 10-17. 
Tel: 0118-464109 

4 november: 
Winterswijk. Orensruildag, 
Foyer van theater 'de Storm', 
Haitsma Mulierweg 11,10-16. 
Tel: 0543-512024. 

28-29 december: 
Bameveld. Eindejaarsbeurs, 

4,10-1530. Tel: 06-21485476. 
dickschopman (5) gmail.com 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-15. 
Tel: 0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,1315-16. 
Tel: 0341-256163. 
bilooo74(5)planet.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdljkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

2 september: 

1230. Tel; 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Tel; 0411-688620. 
Echt. Clubgebouw St. )oris, 
Cypresstraat 58,930-13. 
Tel: 043-3111760. 
robvosseno7(S)home.nl 
Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerwegi82b, 
10-13. Tel; 077-3820064. 
Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp-

Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Dimenstraat 
ia, 930-1230. Tel; 0413-367786. 
verzamelbeursveghelo 
onsbrabant.nl 
www.verzamelbeursveghel.nl 

18 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,14-1630. 
Tel: 024-3584332. 
secretaris(a)noviopost.nl 

http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.filafairjii
http://www.postex.nl
http://www.eindeiaarsbeurs.nl
mailto:secretarispvm@gmail.com
http://www.primazegel.nl
http://www.postzegelvereniging
http://aalsmeer.nl
http://gmail.com
http://onsbrabant.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl


20 september: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat33, varg. 
Tel: 045-5415088. 
b.berends(5)ziggo.nl 

22 september: 
Alphen a/d Rijn. Maranatha-
kerk, Raadliuisstraat 82,10-16. 
Tel: 0182-395103. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 20u) 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Veendam. Wijkcentrum 
Dukdalf, De Reede t, 10-16. 
Tel: 0598-626981. 

23 september: 
Alkmaar. Sportiial Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 9-12. 
Tel: 0227-542286. 
Hulssen. Cultureel Centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 

24 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,19-22. 
Tel: 024-3584332. 
secretaris(5)noviopost.nl 

29 september: 
Leer-Bingum (D). Dorfge-
meinschaftshaus Bingum, 
Ziegeleistrasse 15,830-15. 
Tel: 0049-4954-6346. 
De Meem. Cultureel Centrum 
De Schalm, Oranjelaan 10, 
9-12. Tel. 0348-443237, 
ww_w^pf68.nl 
Deventer. Wijk- en zalencen
trum Van Vlotenlaan, |. van 
Vlotenlaan 85,10-16. 
Tel: 0570-644136. 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel: 077-4743032 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
)an.maessen(ahome.nl 
Veenendaal. C.S.G. Het Per
ron, Sportlaan 11-13,10-16. 
Tel: 06-12960344. 
mholewijnOreehorst.nl 

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

6 oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,i3-i6. 
Tel: 0229-582544. 
Heeze, Café de Brug, G inder
over 2,12-17. Tel: 040-2264953. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-15. 
Tel: 0529-432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,1315-16. 
Tel: 0341-256163. 
bilooo74(5)planet.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 

7 oktober: 
Obdam. Ver Gebouw De Brink 
naast RK kerk. Dorpsstraat 
153-155,9-'2. Tel: 0226-452047. 

11 oktober: 
Kloetinge. Schimmelpen-
nlnckstraat 14,19-22. 
Tel: 0113-228562. 
ecm@zeelandnet.nl 

13 oktober: 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630. 
Tel: 06-11837028/53209710. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
deLoupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencenrtrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secretarispvm (agmail.com 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr 'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13. 
Tel: 073-5230479-
secretarisOhertogpost.nl 

14 oktober: 
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. joris, 
Cypresstraat 58,930-13. 
Tel: 043-3111760. 
robvosseno7(5)home.nl 
Umuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29,11-15. 
Tel: 06-41739966. 
g.swetsOquicknet.nl 
Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
to-15. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

15 oktober: 
Deventer. Wi|kgebouw aan 
J. van Vlotenlaan 85,19-22. 
Tel: 0570-615873. www.de-
venterpostzegelvereniging.nl 

16 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,14-1630. 
Tel: 024-3584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

18 oktober: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 
b.berends@ziggo.nl 

20 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/340257. 
www.postzegelverenigmg 
aalsmeer.nl 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. Tel: 0182-615136 
pjdekoning@casema.nl 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. 
Tel: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10-16. 
Tel: 0172-216239. 
j.p.zirkzeei@kpnplanet.nl 

Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 
lva5i@ziggo.nl 

21 oktober: 
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 

22 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,19-22. 
Tel: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl 

27 oktober: 
Alphen a/d Rijn. Maranatha-
kerk. Raadhuisstraat 82,10-16. 
Tel: 0182-395103. 
Assen. Sporthal Peelo, 
Scharmbergweg 31,930-16. 
Tel: 050-5033926. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Katwijk. Wi)kgebouw 'De 
Wiek', Fresiastraat 19,10-1530. 
Tel: 071-5173995. 
gielteni)enhuis@casema.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179-
|an.maessen@home.nl 

28 oktober: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 9-12. 
Tel: 0227-542286. 
Hulssen. Cultureel Centrum 
'DeBrink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel: 077-4743032. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolmgersweg234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 
www.fv-wbd.nl 

'LIEFST GEEN 
GLITTERS, LIEFSTE!' 

Dat zal sergeant Jacht onge
twijfeld aan zijn liefde Stella 
gezegd hebben toen hij 
moest antwoorden de kaart 
van de Amsterdamse schone 
niet ontvangen te hebben! 
Ze stuurde op 7/8/1908 deze 
romantische kaart, voorzien 
van gouden glitters aan haar 
soldaatje. De kaart kwam 
echter Amsterdam niet uit. 
Een label met stempel Post
kantoor Amsterdam-Bureel 
vertrek stak hier een stokje 
voor. De verantwoordelijke 
hoofdbesteller schreef er 
nog keurig boven: "8-8 ' 08 
Retour afzender-Gestampt 
glas. En tja, hij had toch ge
lezen, dat glas in een kist met 
houtwol verzonden diende te 
worden 

VEILINGEN 

29 september, 4-5-6 okto
ber: Amstelveen. Corinphila 
veilingen, tel: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel: 038-4211045. 
veilinghuis@devoorstraat.nl 
www.devoorstraat-winkel.nl 
4 sep . Kijkdag 830-2130. 
4 sep . Beursavond 18-21.30. 
5 sep . kijkdag 8.30-18.50. 
5 sep . 19U aanvang veiling 
6 sep . 8.30-15 kijkdag 
naveiling, telefonische 
navei l ingtot iosep. 
2 okt. Kijkdag 830-2130. 
2 okt. Beursavond 18-21.30. 
3 okt. kijkdag 8.30-18.50. 
3 okt. 19U aanvang veiling 
4 okt. 8.30-15 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveiling tot 8 okt.i5u. 

Weesp. Vellingdata van de 
Nederlandsche Postzegel- en 
Muntenveiling BV: 
1 - 3 november: Postzegels: 
24 november: Munten 

Vellingdata E-costa BV: 
Veiling 231 t/m 23 juli 
Veiling 232 van 23 juli t/m 13 
augustus 
Veiling 233 van 13 augustus 
t/m 3 september 
Veiling 234 van 3 september 
t/m 17 september 
Veiling 235 van 17 september 
t/m 1 oktober 
Veiling 236 van 1 oktober t/m 
15 oktober 
Veiling 237 van 15 oktober t/m 
29 oktober 
Veiling 238 van 29 oktober 
t/m 12 november 
Veiling 239 van 12 november 
t/m 26 november 
Veiling 240 van 26 november 
t/m 10 december 
Veiling 241 van 10 december 
t/m 24 december 
Veiling 242 van 24 december 
t/m 7 januari 2013 

De Nederlandsche Postzegel-
en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14a 
1382 LX Weesp Holland 
TEL: »31(0)294433020 
FAX: »31(0)294433055 
www.npv.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
25i8AD'sGravenhage 
Tel: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari. Museumkaart 
gratis. Voor kortingen zie 
www.muscom.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 

Onderzoekersdagen: 
(donderdag) 18 oktober, 15 
november en 13 december. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens (tel 070-
3307567), email merkelens@ 
muscom. Vanaf 1 januari 
moet de onderzoeker - zoals 
elke museumbezoeker - nor
maal toegang betalen. 

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

http://www.fv-wbd.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://agmail.com
http://secretarisOhertogpost.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
mailto:b.berends@ziggo.nl
http://www.postzegelverenigmg
http://aalsmeer.nl
mailto:pjdekoning@casema.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
mailto:j.p.zirkzeei@kpnplanet.nl
mailto:lva5i@ziggo.nl
http://onsbrabant.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:enhuis@casema.nl
mailto:an.maessen@home.nl
http://www.fv-wbd.nl
http://www.corinphila.nl
mailto:veilinghuis@devoorstraat.nl
http://www.devoorstraat-winkel.nl
http://www.npv.nl
http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl


IJ LAZEN VOORU 
Samenstelling: 
Nederlandstalige tijdschriften: John Dehé 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller 
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BINNENLANDSE 
BLADEN 

Vals? 
Wie een meer dan gemid
delde belangstelling heeft 
voor recente ontwikkelin
gen in de wereld der filate
lie, moet bij Postaumaat 
zijn. Het driemaandelijks 
verschijnende Bulletin 
geeft een goed beeld van 
het brede belangstel
lingsterrein. In februari 
verscheen aflevering 154, 
in mei aflevering 155. 
Om te beginnen zijn er in 
aflevering 154 de postze
gelboekjes, van Nederland 
natuurlijk, maar ook van 
vele buitenlanden. Walter 
de Rooij, dé specialist op 
dit gebied, verzorgt deze 
afdeling. Daarbij komen 
onder meer de spectacu
laire bedragen ter sprake 
die in de novemberveilin-
gen van Rietdijk betaald 
werden voor enkele proef-
en testboekjes. 
Rolzegels, automaat
stroken, loketstroken en 
hangblokjes krijgen ook 
uitgebreid aandacht in dit 
bulletin. Belangrijk is het 
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NECikLAND 
artikel, dat Rein Bakhuizen 
van den Brink schreef over 
de recente ontdekking 
van vervalste Nederlandse 
postzegels. De onderkop 
van zijn artikel luidt: 
'ofwel hoe elimineer je de 
legale handel in "onder 
nominaar'en dat geeft 
al aan, dat Bakhuizen van 
den Brink vermoedt dat 
het bij alle opschudding 
gaat om meer dan valse 
zegels. De bekendmaking 
van PostNL, dat het bedrijf 
slachtoffer was geworden 
van een miljoenenfraude, 
heeft heel wat losge
maakt. Dat er valse zegels 
in omloop waren, was 
al geruime tijd in brede 
kring bekend. Ze zijn goed 
te herkennen als je weet, 
waar je op moet letten. 
Zie het recente artikel 

van Henk van der Vlist in 
Filatelie (aflevering mei, en 
zie de afbeelding); ook in 
Bulletin 154 worden de ver-
valsingkenmerken haar
scherp in beeld gebracht 
en uitgebreid toegelicht. 
PostNL heeft als reactie 
op de ontdekking alle 
fosforloze zegels in de ban 
gedaan, ook de Juliana 
Regina-zegels die zonder 
fosfor werden uitgegeven. 
Het vermoeden bestaat 
bij velen, dat PostNL er op 
uit is de grootscheepse 
verkoop van oudere, nog 
geldige frankeerzegels 
aan te pakken. Die worden 
op (verenigings)veilin-
gen ver onder nominaal 
verkocht. Als zulke zegels 
in de ban gedaan worden 
is dit een strop voor vele 
verzamelaars, want het 
wegplakken van guldens
waarden wordt langza
merhand de enige manier 
om dit oude spul kwijt te 
raken. Die zegels worden 
nu door PostNL in diskre
diet gebracht en daarmee 
wordt ook de bonafide 
handel in zulke postzegels 
gefrustreerd. 
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Birma, rots en neusapen 
Gevarieerd, informatief en 
diepgaand: iedere afleve
ring van Britannia News 
laat zien waarom het goed 
is lid te worden vaneen 
studiegroep of gespeci
aliseerde vereniging. Het 
meinummer brengt onder 
meer de 49e (I) aflevering 
uit een reeks van Gerard 
Raven over zijn collectie 
Britse zeepost. Hij neemt 
zijn lezers deze keer mee 
naar Birma ('Een dwarse ko
lonie'). Raven karakteriseert 
Birma als een mysterieus 
land, berucht van de Birma-
spoorweg, 'Een land vol 
ondoordringbaar oerwoud, 
ongezonde moessonregens 
en vaak overstromende 
rivieren en moerassen. 
Poststukken zie je niet zo 
vaak, maar die vertellen 

een boeiend verhaal.' 
Het postale verhaal begint 
in de jaren dertig van de 
negentiende eeuw en 
behandelt stempels, post
kantoren, verzendmoge-
lijkheden, stoomvaartlijnen 
en treinverkeer. Het geeft 
ook wat bewaard gebleven 
statistieken van de Indiase 
posterijen, die laten zien 
hoeveel brieven er van 
en naar Birma gingen. 
De laatste briefkaart die 
besproken werd, was voor 
mij extra bijzonder. Die 
ging in 1906 van Rangoon 
naar Nederland, met een 
simpele adressering: 
Munitiefabriek, Zaandam, 
Amsterdam, Nederland. 
Ook Aart 't jong is met een 
lange reeks bezig. Hij pre
senteert deel 21 uit een serie 
over opmerkelijke schatten 
uit zijn King George VI-
collectie. Een spectaculaire 
plaatfout ('tick bird flaw'), 
de apostel Paulus, plaatjes 
uit Nigeria, de rots van 
Gibraltar en de neusaap 
van Noord-Borneo worden 
in dit stuk als schatten ver
enigd. Een mooi artikel, met 
een schat aan gegevens 
over het Engelse koloniale 
verleden. De laatste twee 
versies van Britannia News 
zijn gratis te downloaden 
van de website: 
www.sgbritannia.nl 

Spaarzegels 
'Back-of-the-book': 
meestal staat dat voor een 
afdeling in de catalogus 
waar veel verzamelaars 
minder belangstelling 
voor hebben. Ook Ameri-
ka-verzamelaars hebben 
hun handen al zo vol aan 
het eerste gedeelte van 
de Scott-catalogus, dat ze 
niet toekomen aan de fis
caalzegels, proefdrukken, 
sluitzegels voor kerstpost, 
of de "gebieden": Cuba, 
de Filippijnen, enz. Toch 
zijn ook hier filatelistische 
juweeltjes te vinden, 
waarover mooie verhalen 
te vertellen zijn. Dat laat 
Arnold van Herk zien in de 
180e aflevering van USCA 
Post, het contactorgaan 
van de 'Vereniging voor 
USA en Canada Filatelie'. 
Van Herk beschrijft daarin 
de achtergronden van de 
War Savings Stamps. 
Op 6 april 1917 tekende 
president Wilson de pro
clamatie, waarin de staat 
van oorlog tegen Duits

land werd afgekondigd. 
Daarna stegen de staats
uitgaven door oorlogs
voering en bewapening 
van $750 miljoen in 1916 
tot meer dan $12 miljard in 
1918. Met de uitgifte van 
obligaties ('Liberty Bonds') 
en de genoemde spaar
zegels trachtte men geld 
binnen te halen om de 
oorlogskosten te bestrij
den. In het artikel worden 
de verschillende soorten 
War Savings Stamps 
besproken en wordt de 
gang van zaken rond de 
spaaracties uitgelegd. Het 
gaat bij de spaarzegels uit 
de Eerste Wereldoorlog om 
niet meer dan zes hoofd-
nummers uit de catalo
gus, maar ze zijn wel de 
illustratie van een hoogst 
opmerkelijke episode in 
de moderne Amerikaanse 
geschiedenis. 
Deze aflevering van USCA 
Post brengt verder een 
mooie mengeling van 
goede leesbare artikelen 
en stukjes over onder 
meer Owney de posthond, 
het Vergulde Vereken 
en het rantsoeneren van 
benzine in WO2. En verder 
blijft het tobben met het 
afweken van zegels. Van 
de 131 zegels die in 2011 
uitkwamen, laten zich er 
maar 35 gewoon met water 
afweken. Website: 
www.usca.nl 

Speurwerk 
Nummer 44 van de Noti
ties van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie 
bevat twee artikelen. Cees 
Janssen inventariseerde 
de dubbele naamstempels 
die in de loop van 1929 
aan hulppostkantoren 
werden verstrekt. Ze waren 
bedoeld voor de afhande
ling van postwissels door 
de hulppostkantoren. De 
tweeregelige kantoor-
naamstempels hadden op 
de bovenste regel de naam 
van het hulppostkantoor 
en op de onderste regel 
de naam van het hoofd
postkantoor waaronder 
het hulppostkantoor res
sorteerde. 
Stempelspecialist Janssen 
onderzocht niet alleen de 
stempels die in 1929 uit
kwamen, maar ook de later 
verschenen uitvoeringen. 
Hij heeft op dit moment 
1478 dubbele naamstem
pels gecatalogiseerd, 
maar er moeten er meer 
geweest zijn. Een voorlo
pige catalogus is samen
gesteld in de vorm van een 
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pdf, verkrijgbaar bij de 
auteur (cees.j.e.Janssen® 
hccnet.nO. 
Nog zo'n stukje speurwerk, 
filatelistisch, maar vooral 
historisch, laat Huber 
van Werkhoven zien. Een 
rijkelijk van stempels en 
stroken voorziene brief uit 
februari 1941 zette hem op 
het spoor van een boei
ende 'sHertogenbossche 
familiegeschiedenis. 
Hoofdpersoon in het 
verhaal is Joseph Voets, 
geboren 1916, de brief in 
kwestie is aan hem gericht. 
22 jaar oud begon hij aan 
wat een avontuurlijke 
tocht over de wereld zou 
worden. Hij vertrok met de 
Colombia, het vlaggen
schip van de KNSM, naar 
Curafao. Daar vond hij 
werk bij een bedrijf dat 
schepen bevrachtte. 
Toen de brief uit Den Bosch 
via New York in Curasao 
arriveerde (Van Werkho
ven beschrijft uitgebreid 
hoe dat gebeurde) was 
Voets al vertrokken: naar 
NederlandsIndië. Met be
hulp van bewaard geble
ven familiestukken (onder 
meer een koffer vol foto's 
en andere documenten) 
reconstrueert Van Werk
hoven het vervolgverhaal, 
inclusief de onopgeloste 
verdwijning van Voets. Hij 
werd in december 1948 
ontvoerd op Java en naar 
alle waarschijnlijkheid ver
moord door 'Republikeinse 
militairen'. Een boeiend 
verhaal, ruim geïllustreerd 
en goed geschreven. 

Vliegboot 
Het periodiek van de 
afdeling Boskoop van de 
NVPV heet Plakker. Het 
verschijnt zes keer per jaar. 
In de aflevering van mei
juni kon de redactie voor 

de laatste keer gebruik 
maken van een artikel, dat 
Daan Koelewijn (overleden 
juli 2011) voor het blad 
schreef; de voorraad is nu 
uitgeput. Daan had een 
zwak voor bijzondere post
vervoerders: postduiven, 
onderzeeboten, kamelen, 
hij wist erover te vertellen. 
In deze aflevering staat 
de DO.X centraal, een 
reusachtig vliegtuig met 
12 motoren, dat in de jaren 
19291933 de wereld door
kruiste. Misschien was het 
wel meer een vliegboot: hij 
moest landen op het water 
en gebruikte datzelfde wa
ter als startbaan. Officieel 
konden er 72 passagiers 
aan boord. De romp had 
drie dekken, de passagiers 
konden beschikken over 
slaapplaatsen, een lounge, 
een bar en een rookka
mer. Voor de verwerking 
van post was er zelfs een 
aparte postkamer aan 
boord. 
Bij Nederlandse verza
melaars is de DO.X vooral 
bekend door de luchtpost
zegels die Suriname uitgaf 
ter gelegenheid van de 
komst van het vliegtuig in 
1931. Uit Paramaribo nam 
het vliegtuig 3.124 brieven 
mee, ongeveer 1000 stuks 
waren met een complete 
DO.Xserie gefrankeerd. 
In 'Plakker' ook een aardig 
stukje dat Erwin de Decker 
in december 2010 schreef 
In 'Het Nieuwsblad'. Het 
artikel gaat over vijf lan
den die geen landen zijn. 
Een daarvan was Neutraal 
Moresnet, een kleine 
enclave tussen Nederland, 
België en Duitsland in, 
even ten zuiden van het 
drielandenpunt bij Vaals. 
Ooit zorgde een zinkmijn 
er voor werkgelegenheid 
en welvaart, want de 
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bewoners van Moresnet 
betaalden nauwelijks 
belastingen. Het land 
gaf zelfs postzegels uit, 
in 1886. Die werden al 
na twee weken door de 
Pruisische en Belgische 
posterijen verboden en 
zijn sindsdien een gezocht 
verzamelobject. In het 
Geuldal moet in het plaats
je Kelmis (La Calamine) 
nog een aardig museum 
zijn, waarin dit bijzondere 
'land'belicht wordt. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Het postidentitelts
bewljs 
Aan het einde van de 19e 
eeuw ontstond er behoefte 
aan identiteitsbewijzen 
voor gebruik op het post
kantoor. Binnen de UPU 
werd afgesproken hiervoor 
speciale kaarten/boekjes 
uit te geven welke waren 
voorzien van een pasfoto. 
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persoonsgegevens en een 
poststempel. Deze werden 
over het algemeen (niet 
in alle landen overigens) 
voorzien van een postze
gel om te laten zien dat de 
kosten waren voldaan. Dit 
type kaarten is daardoor 
een fraaie aanvulling in 
een postzegelverzameling. 
Zo zijn ze in Nederland 
geliefd, omdat ze als 
voorbeeld van gebruik 
van de hogere waarden 
Wilhelmina en Juliana 
kunnen worden getoond. 
DBZ nummer 11 van 2012 
toont een viertal van deze 
postidentiteitsbewijzen uit 
verschillende tijdperken. 
Verderop in het blad lezen 
we een artikel over de 
gebroeders Grimm (de 
schrijvers, niet de carna
valszangers). Deze broers 
publiceerden precies 200 
jaar geleden hun eerste 
verzameling met Duitse 
sprookjes en volksver
halen. Deze verhalen 
verzamelden ze aan de 
hand van gesprekken met 
vooral adellijke dames, 
die deze als tijdverdrijf 

aan elkaar vertelden en 
soms ook opschreven in 
speciale Märchenbücher. 
De verhalen werden door 
de broers bewerkt en 
gebundeld. In deze eerste 
editie waren de verhalen 
nog niet bepaald voor kin
deren bedoeld, de inhoud 
was soms zelfs een beetje 
ondeugend. In latere 
edities toen broer Wilhelm 
het voortouw nam en zijn 
broer Jakob meer naar de 
achtergrond trad. Is de 
tekst regelmatig herschre
ven. Niet alleen werd een 
en ander meer op kinderen 
gericht, maar tevens ging 
het taalgebruik steeds 
meer klinken zoals wij nu 
vinden dat een sprookje 
moet klinken. 

Reclame 
De DBZ viel dit keer een 
beetje tegen. Wat een 
dik nummer leek te zijn, 
bleek een tijdschrift 
dat was voorzien van 
een binnenkatern met 
advertenties van een 
postzegel handelaar. En bij 
meer bladen bleek dit het 
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geval. De postzegel werd 
prominent gevuld met de 
veiling van de Koninklijke 
Vlaamse bond van Post
zegelverzamelaars en de 
Duitse Philatelie van mei 
had ook een uitgebreid 
advertentiekatern. 
Gelukkig viel er in de laat
ste ook veel interessants 
te lezen. Het voorpagina
artikel ging over een zeer 
populair verzamelgebied: 
China. Het blijkt een kort 
interview met de voorzitter 
van de Forschungsgemein
schaft China. Hij geeft ons 
een beeld van de Filatelie 
in China. Zoals we weten 
zijn bepaald uitgiften (met 
name die uit de tijd van de 
Culturele Revolutie toen 
het niet verstandig was 
voor je eigen veiligheid om 
filatelist te zijn) erg duur 
en schaars. Veel Chinezen 
verzamelen hun land mo
dern en werken langzaam 
terug. Michel nummer 
1063 is vaak het eindpunt 

van een dergelijke verza
meling. Postgeschiedenis 
is meer een hobby voor 
Chinezen in het westen. 
De gebieden zijn nog 
enigszins betaalbaar in het 
westen. Weliswaar komt 
er steeds meer interesse 
in de westerse kantoren in 
China, maar de prijzen zijn 
hier nog niet "booming". 
Met Tibet en Taiwan is 
het anders gesteld. Een 
mooie verzameling Tibet 
met een aanbeveling van 
de Dalai Lama is op een 
tentoonstelling geweigerd 
en de handel in zegels van 
Taiwan is zelfs compleet 
verboden. 
In de Deutsche Briefmar
kenspiegel nr 5 gelukkig 
geen excessieve reclame. 
Wel hierin een artikel over 
de Kulturkammer. Deze 
organisatie was door Pro
pagandaminister Joseph 
Goebbels m het leven 
geroepen om controle te 
krijgen over de kunstwe

van Gibraltar. In het blad 
is een uitgebreid en goed 
leesbaar artikel gewijd aan 
deze Brits kroonkolonie 
aan de zuilen van Hercules. 
De postzegeluitgiften 
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reld. Er was in de jaren van 
de Weimar republiek na
melijk veel ontaarde kunst 
verschenen onder invloed 
van de joden en bolsje
wieken. Zoals u begrijpt 
was meneer Goebbels van 
mening dat kunst alleen 
maar mocht dienen om het 
groot Duits cultuurgoed 
uit te dragen. Kunstenaars 
(en ook journalisten) 
waren verplicht zich in te 
schrijven b\\ zo'n Kultur
kammer om hoe dan ook 
werk te krijgen. Het artikel 
toont diverse poststukken 
van de 7 Kulturkammer, 
De tekst van het artikel 
daarentegen is behoorlijk 
taai. Veel verwijzingen 
naar wetsartikelen maken 
een en ander wat moeilijk 
leesbaar. 

The rock of Gibraltar 
De voorpagina van de 
American Philatelist 
van juni 2012 toont een 
prachtige foto van de rots 

worden kort voorgesteld 
en verder wordt aange
geven dat volgens de 
schrijver het uitgiftebeleid 
van Gibraltar met de jaren 
steeds duurder wordt 
voor de verzamelaar. Te 
regelmatig verschijnen 
nieuwe langlopende series 
waarbij de pondwaar
den (nodig of niet) niet 
worden vergeten. Er wordt 
afgesloten met een inte
ressante hypothese over 
een van de uitgiften van 
Gibraltar. Kijkt uzelf maar, 
IS dit werkelijk bedoeld als 
zegel van 'k pence zoals de 
catalogus meldt of is het 
toch het kromme bedrag 1 
shilling en 2 pence. 
Even verder staat een arti
kel over de belegering van 
Przemysl. Deze vestingstad 
in het Oostenrijkse kroon
land Galicië was vroeg m 
de eerste wereldoorlog 
omsingeld door de Russen. 
De stad was maandenlang 
afgesloten van de rest van 

het land. Om toch post te 
kunnen bezorgen werd 
daarom de eerste militaire 
luchtpostdienst ingesteld. 
U begrijpt dat dergelijke 
stukken thans zeer schaars 
zijn. Omdat sommige brie
ven alleen te herkennen 
zijn aan de datum op de 
stempels, is het niettemin 
mogelijk een dergelijk 
stuk onopgemerkt in 
een doos op een beurs te 
vinden. Latere brieven zijn 
wel voorzien van aan
duidingen die wijzen op 
luchtpost. Nog schaarser 
is ingaande post. De 
enige nietmilitaire brief 
van buiten de stad naar 
binnen die nog bestaat 

isopMonacophil2oo2 
opgenomen m de lijst van 
100 grootste filatelistische 
zeldzaamheden. 
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Administratie porten 
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Indien een poststuk te 
laag was gefrankeerd, 
dan voegde PTT Post, 
KPN en TNT Post  en nu 
nog steeds PostNL  een 
kaart toe, waarop men het 
ontbrekende portbedrag 
in postzegels alsnog kan 
voldoen, hoewel men 
tegenwoordig ook via 
internet kan betalen. Het 
kwam heel erg veel voor, 
dat de geadresseerde 
teveel op de kaart plakte, 
voornamelijk omdat 

men niet over postzegels 
beschikte die precies het 
gevraagde bedrag verte
genwoordigden. 
Men kan echter ook op een 
andere manier overfranke
ren. Uit de achterzijde van 
de getoonde kaart blijkt, 
dat het de gemeente 
Geleen was die in 1995 ge
toonde portkaart ontving. 
De gemeenteambtenaar 
belast met deze admini
stratieve werkzaamheden 
deed zijn/haar werk en 

plakte voor ƒ 3,90 aan 
Beatrixzegels op deze 
postkaart. Dit bedrag 
vertegenwoordigde 
echter niet het gevraagde 
bedrag (ƒ 1,10), maar het 
volgnummer. In hoeverre 
de postambtenaren deze 
wonderlijke vergissing 
hebben opgemerkt is niet 
duidelijk, maar die ƒ 2,80 
extra kon PTT Post in ieder 
geval m de zak stoppen. 



VEILING Samenstelling: 
Edwm Voerman 

GOEDE VEILING VAN CORINPHILA VOOR HET ZOMERRECES 

Wanneer u het verslag leest van 
de laatste velling van Corinphila, 
voorheen Postzegelveiling 
Wiggers de Vries, uit Amstel
veen (nummer 213) van eind 
mei en begin juni genieten de 
meesten van u van een welver
diende zomervakantie en zijn de 
postzegels bij de meesten voor 
even opgeborgen. Het is voor ons 
verzamelaars goed te weten, dat 
Corinphila de lijn met de eerder 
gehouden veilingen van Van Die
ten, Rietdijk en De Nederlandsche 
goed heeft weten vast te houden. 
Directeur Garritsen spreekt van 
een goede belangstelling met veel 
nieuwe kopers via postzegelfora 
zoals PhilaSearch, Delcampe en 
StampCircuit, waar de catalogus 
online te bezichtigen is. Hij noemt 
dit een goede ontwikkeling. Kijk je 
met een wat langere tijdshorizon 
naar de postzegelmarkt dan zie je, 
dat de distributiefunctie in deze 
markt de afgelopen jaren flink is 
veranderd. Detaillisten met een 
rijk gesorteerde voorraad begin
nen langzaam maar zeker van het 
toneel te verdwijnen, terwijl de 
aan en verkopen via veilingsites 
sterk toenemen. Waar vroeger de 
detaillist op de veiling inkocht 
om zijn winkelvoorraad aan te 
vullen, zien we nu, dat degenen 
die via de veilingsites handelen, 
stevige kopers op de veilingen 
geworden zijn. De verkoop via 
de klassieke postzegelwinkel 
verdwijnt langzamerhand naar de 
achtergrond, maar daar staat een 
internationaal aanbod via internet 
tegenover, waarvan we voorheen 
alleen maar konden dromen. Uit 
eigen ervaring kan ik u verzeke
ren, dat kopen en verkopen via 
internet ook totaal nieuwe en heel 
rijke persoonlijke contacten kan 
opleveren. Meegaan met je tijd 
dus! Ook als verzamelaar. Van de 
3919 kavels die bij Corinphila on
der de hamer kwamen vond ruim 
89% een koper, een uitstekend 
resultaat! In totaal waren er 940 
bieders van wie er 654 succesvol 
waren. 

Laten we eens enkele opmerkelijke 
opbrengsten nader bekijken: 
Kavel 1025 bevatte een uiterst 

zeldzame eerste emissiebrief uit 
1857 gefrankeerd volgens het 
militair tarief van 5 cent verzon
den van Sittard naar Deventer 
en vandaar doorgezonden naar 
het Huis van Arrest (militaire 
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Kavel 1025 € 760 

Strafgevangenis) te Arnhem nog 
met de originele inhoud waarbij 
een postwissel voor militairen 
van fl. 7,05. Deze unieke klassieke 
Nederlandse brief bracht € 760 
op. Feitelijk veel te weinig voor 
een dergelijk zeldzaam stuk en 
een bewijs, dat Nederlands eerste 
emissie momenteel wat wordt ver
waarloosd. Internationaal gezien 
behoort onze emissie 1852 tot de 
goedkoopste klassieke emissies ter 
wereld, terwijl we toch tot de meer 
vooraanstaande westerse econo
mieën behoren. Een merkwaardige 
tegenstelling! Tijd om weer eens 
in te stappen? Dat kleinrondstem
pels momenteel razend populair 
zijn, wisten we al een tijdje, maar 
wat dacht u van een opbrengst 
van kavel 1125 St. Odilienburg van 
€ 105 (inzet € 20) op een 10 cent 
Willem III en € r25 voor kavel 1128 
(inzet eveneens € 20) voor een 
luxe afdruk Veenhuizen op een 20 
cent Hangend Haar? Voor dergelij
ke prijzen kunt u zo weer halfrond 
franco op de eerste emissie gaan 
verzamelen! Ik zeg het nog maar 
een keer. (Semi)klassiek in perfect 
postfrisse kwaliteit mag zich ook 
nog altijd in een warme belang
stelling verheugen. Zo werd de 

Bontkraagserie 3 t/m 60 cent van 
kavel ti63 afgeslagen voor € 2.100 
(cataloguswaarde € 3.960). De 
beide onderzeebootstukken van 
deKXVIIIdieikin hetaprilnum
mer al beschreef bij de voor
aankondiging van deze veiling, 
brachten respectievelijk € 760 en 
€ 300 op voor de brief (kavel 1329) 
en voor de prentbriefkaart (kavel 
1330) en bevinden zich daarmee 
weer in veilige havens. Eveneens 
de moeite van het vermelden 
waard is kavel 1386, de handgete
kende en gesigneerde Boom fdc 
met uitgebreide verklarende tekst 
van de heer Avezaat. Dit unieke 
stuk bracht € 350 op. Voor de 
postfrisse Telegramzegels bestond 
veel interesse geheel in lijn met de 
postfrisse klassieke postzegels van 
Nederland. Enkele opbrengsten: 5 
cent (kavel 1537) luxe: opbrengst 
€ 230 bij een cataloguswaarde 
van € 250,15 cent (kavel 1539) 
luxe: opbrengst € 920 bij een cat. 
van € 1.200,20 cent (kavel 1542): 
opbrengst € 800 bij een cat. van 
€ 1.200 en tenslotte de 25 cent 
(kavel 1543) wederom in luxe kwa
liteit bracht € 2.100 op bij een cat. 
van € 4.750. Van NederlandsIndië 
kwam met kavel 1553 een zeer 

zeldzame vouwbrief uit 1848 onder 
de hamer met een perfecte afdruk 
in rood "Ongefrankeerd Zee Brief 
Sumanap" en "Zeebrief Helle
voetsluis" beide verzonden naar 
Alkmaar. In deze kwaliteit zelden 
aangeboden. De brief vond voor 
€ 540 een koper. Een spectaculaire 
opbrengst was er voor de zeer 
zeldzame internationale postwis
sel uit de Japanse bezettingstijd 
kavel 1646 (Bulterman JF 2b) die 
voor € 640 werd afgehamerd na 
een inzet van € 150. Bij de buiten
landsectie viel een uitschieter te 
noteren voor kavel 1774 van België, 
de 20 frank Montenez in de zeld
zame zwartgroene kleurnuance. 
Na voor € 500 te zijn ingezet, 
stopten de biedingen pas bij 
€ 1050. Geheel in lijn met de 
eerdere veilingen van dit jaar zijn 
ook bij Corinphila de opbrengsten 
voor het Chinese materiaal iets 
teruggelopen, maar de bijzondere 
items brachten nog altijd veel geld 
op. Enkele voorbeelden: kavel 1787 
€ 460 (inzet € 100), kavel 1807 
€ 1.350 (inzet 350), kavel 1808 
€ 1.500 (inzet € 600). Dan Kavel 
1820. Dit poststuk bracht maar 
liefst € 1.400 op bij een inzet van 
€ 40, een wel heel lange ruk 
voor de veilingmeester! Bij Malta 
brachten de voorfilatelie brieven 
uitstekende prijzen op en ook Pa
lestina, waarvan een aantal mooie 
kavels werd geveild, deed het heel 
goed. Tenslotte mag de specta
culaire opbrengst van kavel 2114 
van SaudiArabië niet onvermeld 
blijven. Zo dikwijls zien we dit ma
teriaal hier niet. Dit schaarse zegel 
werd voor € 1.500 toegeslagen bij 
een inzet van € 400. 
Al met al kan Corinphila terug
zien op een uitstekend verlopen 
veiling. 
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Kavel 1553 i 540 



NIEUWJ UITGIFTEN 

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

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

EUROPA 

ALAND 
238'i2. Historische gebou
wen in Mariehamm. 
Driemaal Världen (€ i.). 
Badhotel, sociëteitshuis, 
zomerhuis Miramar. 

■■■Ni (• 

ANDORRA FRANS 
86'i2. Placete de la Con
sorcia. 
€ 0.66. Plein en gebouwen in 
Andorra la Vel la. 

67'12. Sport. 
€ 0.77. Worstelaars. 

ANDORRA SPAANS 
i6'i2. Cultureel erfgoed. 
€ 0.85. 'Musicadures, hout
snijwerk uit de kerk van San 
Marti de laCortinada 

^incipat d'Andorr% 
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i99'i2. Bussen. 
Inrikes, Europa. Resp. Volvo 
L224, Ford TT. ARMENIA 

224'i2. Jerevan, Wereld
hoofdstad van het Boek. 
Blok 560 d. Portret eerste 
Armeense drukker Hakob 
Meghapart met manuscript. 

ALBANIË 
i5i2'ii. Kunstacademie 45 
jaar. 
2.50 L. Beeldende kunst met 
dans, muziek en toneel. 
223'i2.20 jaar onafhankelijk. 
100. L. Vredesduif en '20'. 

ALDERNEY 
85'i2. 200e geboortedag 
Charles Dickens (18121870). 
31,47.48,52,61,65 p. 
Afbeeldingen uit Oliver Twist 
resp. schoorsteenveger Mr. 
Gamfield en magistraat, Noah 
Claypole eet oesters, Oliver 
poetst schoenen met Charley 
Bates en zakkenroller Artful 
Dodger, Fagun met monniken 
bij het raam, Nancy ontmoet 
Rose en Mr. Brownlow op 
London Bridge, Oliver en Rose 
Maylie bezoeken dorpskerk. 

35'i2. Garegin Nzhdeh 
(18861955)
200 d. Portret nationale held. 
35'i2. Misak Metsarents 
(18861908). 
280 d. Portret dichter. 
i45'i2. Frankeerzegels, 
Armeens alfabet. 
10,25, 50,70,100,120,280 d. 
Verschillende letters. 

ATHOS (Heilige berg). 
26i'i2. Kerken van kloos
ters, 1. 
€ 0.50,0.60,0.75,0.85,1., 
2.20. Resp. Megiste Lavra, 
Chilandar, Iviron, Agiou Dio
nysiou, Vatopedi, Protaton. 

AZERBEIDZJAN 
i45'i2. Eurovisiesongfesti
val 2012 in Baku. 
Drie velletjes met elk 
0.10,0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 
0.60 m.(samenhangend, 
ook ongetand); blok 60 m.; 

Samenstelling: 
Arie Moorland AIJP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

blok 60 m. Resp. Heydar 
Aliyevpaleis, opera en bal
lettheater, concertgebouw. 
Greentheater, Mugham
centrum, Songtheater; 
Shitvanshahspaleis, rege
ringsgebouw, gemeentehuis. 
Literatuurmuseum, Heydar 
Aliyevstichting, Natio
nale Wetenschapsacademie; 
Flame Towers, Heydar Aliyev
centrum, Socartoren, hotel 
Hilton, Port Bakucomplex, 
hotel Absheron Marriot; 
beeldmerk; Shitvanshahs
paleis en beeldmerk. 
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AZOREN 
95'i2. Europa, 'Bezoek...' 
€0.68. Cruiseschip m.s. 
'Funchal'. 

56'i2. Kustlandschappen 
'Fajas'. 
€ 0.32,0.68,0.80, 2.; blok 
€1.75; blok 2.30. Fajas bij 
resp. Almas, D'Alem Norte, 
Grande, Sao Jao; Oubres; 
Caldeira de Stanto Christo. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
295'i2. stoomlocomotie
ven. 
Velletje met 1., 1.50 KM. 
Resp. types 5698, 83180. 
295'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Blok 2.50 KM. Schip. Op rand 
landkaart en kompas. 

295'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
2.50, 2.50 KM. (samen
hangend). Koffiekan met 
moskee, berglandschap met 
waterval en roeiboot. Ook 
velletje met dezegels. 
76'i2. Flora. 
Velletje met tienmaal 

0.70 KM. (samenhangend). 
Tweemaal viola odorata, 
tweemaal Primula veris, 
tweemaal Helleboris sp., 
tweemaal Galanthus sp., 
tweemaal Crocus sativus. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
85'i2. Wereld Rode Kruis 
Dag 
1. KM. Verpleegster en rood 
kruis. 
i25'i2. Archeologische 
schat. 
0.70 KM. Steen uit heiligdom in 
Konjic met god Mithra en stier. 

225'i2. Flora. 
Blok 3. KM. Blad en bloem 
van haagbeuk (Carpinus 
betulis). 
235'i2. Nobelprijswinnaars. 
1.50 KM. Portretten van 
schrijver Ivo Andric (1892
1975) en chemicus Vladimir 
Prelog (19061998). 
i6'i2. Pelgrimsplaats 
Medjugorje. 
1. KM. Mariabeeld. 
226'i2. Middeleeuwse 
steden. 
0.60,0.60 KM. Fort van 
Visoko, fort van Blagal. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
234'i2. Ondergang Titanic 
(100 jaar geleden) en ver
ongelukken Hindenburg(75 
jaar geleden). 
1.50,1.50 KM. Schip, luchtschip. 

264'12. Europa, 'Bezoek...'. 
2., 2.KM. (ook samen
hangend). Nationaal Park 
Sutjeska: wandelaars bij 
meer, Tararivier met rub
berboot en rafters. 
'7"5"''2. Muziekinstrumenten. 
0.10,0.20,0.35 KM. Resp. 
dvojnice (dubbelfluit), 
rognjaca (blaasinstrument), 
gusie (knieviool) 

295'i2. Europese natuurbe
scherming. 
0.90,1.50 KM.(samenhan
gend). Resp. natuurlijke 
zandpiramidesbij Pjescane, 
bossen met stroomversnel
ling. 
i26'i2. Fauna. 
0.50,0.90 KM. Resp. otter, 
lynx. 
i36'i2. Bomen. 
Viermaal 0.90 KM. (samen
hangend). Verschillende 
bomen. 

BULGARIJE 
274'i2.100e geboortedag 
ParashkevHadjiev. 
0.65 L. (met label). Portret 
componist. 
7512. Lidmaatschap Raad 
van Europa 20 jaar. 
1. L. Landkaart en embleem. 
225'i2. Historische kunst. 
0.65 L. Beeldhouwwerk van 
leeuw (9iie eeuw) uit stad 
Stara Zagora. 
305'i2. Vereniging weg
transporteurs 50 jaar. 
Blok 2.10 L. Vrachtwagens. Op 
rand weg en ooievaar. 

86'i2. Europees Voetbal
kampioenschap 2012 in Polen 
en Oekraïne. 
Blok 1.L. Bal. Op rand 
vlaggen van deelnemende 
landen. 

CYPRUS 
i7'i2. Cyprus voorzitter van 
Europese Unie. 
€0.51,10.Symbolische 
afbeelding met embleem. 

DENEMARKEN 
i6'i2. Sprookjes van Hans 
Christian Andersen (1805

1875). 
2.,3., 6., 8.kr. Resp. 'De 
Schapenhoedster en de 
Schoorsteenveger' met bei
den op dak, 'De Nachtegaal' 
met vogel en keizer, 'De wilde 
Zwanen' met Elisa en zwanen, 
'Wat vader doet is altijd 
goed' met paard en huis. 



ESTLAND 
30(i'i2. Eerste Estlandse 
filmregisseur. 
€ 0.45. Johannes Pääsuke 
(18921918) met camera. 
35'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 1., I.. Bomen en bladeren, 
wolk en ijskristallen met 
stadssilhouet. 

I r " 

i6'i2. Sandwiches. 
6., 6., 8., 16. kr. Met resp. 
ei en garnalen met viskuit, 
worst en komkommer met ui, 
aardappel met radijs en ui en 
bieslook, gebraden vlees en 
komkommer met sinaasappel. 
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io6'i2. Hartstichting. 
8.50*0.50 kr. Bescherm
vrouw kroonprinses Mary 
(1972) en embleem. 

DUITSLAND 
i46'r2. Duitse schilder
kunst. 
€ 2.60. 'De Balkonkamer' van 
Adolph Menzel (18151905). 

i75'i2. Kerk. 
€ 0.45. Kerk van St. Simeon 
en profetes Hannah in Tallinn. 
i6'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
€ 1.10. Discuswerper. 

FRANKRIJK 
86'i2. Postzegeltentoon
stelling 'Le Salon du Timbre', 
Franse historie. 
Blok Lettre prioritaire 20g 
(€ 0.60). Chateau de Vincen
nes. 

i46'i2. Sprookjes en legen
des van gebroeders Grimm 
200 jaar. 
€ 0.55. Pagina's uit originele 
uitgave uit 1812 met uitge
knipte figuren van dieren en 
mensen. 

G R I M M S M A R C 11 L N 
55 Deutschland"" ■'"'ï, 

96'i2. Postzegeltentoon
stelling 'Le Salon du Timbre'. 
Velletje met viermaal € 2.40. 
Tuinen van Cheverney, twee
maal landgoed SaintCloud, 
tuinen van Villandry. 
ii6'i2. Handbal. 
Blok € 5. (zegel in zilver
druk). Spelers. Op rand 
handbalveld. 

i46'i2. Duitse Bond van 
Zangkoren 150 jaar. 
€ 0.85. Zangers. i26'i2. Sport. 

€ 0.89. Tennisspeelster met 
hardloper en handballer met 
op achtergrond Big Ben In 
Londen. 

i46'i2. Pfälzer hut. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Liechtenstein. 
€ 0.75. Gebouw in bergen en 
vlaggen. 

i36'i2. Groenten. 
Twaalfmaal Lettre Verte 
2og. Doperwten, salades, 
snijbonen, prei, pepers, sper
zieconen, Lamuyo paprika's, 
Camus artisjokken, broccoli, 
courgettes, groene kalebas
sen, groene kool. 
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i46'i2. Eerste hartlong
transplantatie in Europa 30 
jaar geleden. 
€ 0.60. Hart en longen. 
i56'i2. Altaarstuk in Is
senheim. 
Blokmet €1.50,1.50,2.. 
Altaarstuk met schilderijen 
van Matthias Grunewald 
(ca. 14751528) en beelden 
van Nicolas Hagenau (ca. 
14501538) 
i66'i2. 85e congres 
filatelistenorganisatie FFAP* 
In Parijs. 
€ 0.60 (met label). Musée 
d'Orsay in Parijs. 
226'i2. La Pointe St. Ma
thieu (Bretagne). 
€ 0.57. Rotskust met dorp en 
vuurtoren. 

GEORGIË 
234'i2. vluchtelingenorga
nisatie Unhcr* 60 jaar. 
4.L. Embleem. 
234'i2. Historische manus
cripten. 
Velletje met 1., 1.50,2.50 L. 
Verschillende middeleeuwse 
manuscripten. 
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234'i2. olympische win
naars. 
1.50, 2.50 L. Resp. namen 
van judoka Zviad Zviadauri 
en gewichtheffer George 
Asanidze met Parthenon in 
Athene, judoka Irakly Tsire
kidze met worstelaar Revaz 
Mindorashvili en worstelaar 
Manuchar Kvirkveliya met 
Hemelse Tempel in Beijing. 
Beide zegels met vlag en 
olympische ringen. 
234'i2. Bloemen. 
0.10, 0.25,050,1. L. Resp. 
margriet, anjer, roos, sering. 

GIBRALTAR 
i56'i2. Jazzfestival. 
75 p. Pianotoetsen, gitaar, 
saxofoon, trompet, muziek
noten. 

i56'i2. Toerisme, Europa, 
'Bezoek...'. 
10, 42 (Europa), 44 (Europa), 
51, 54, 66 p. Resp. luchtfoto 
met schepen. Moors Kasteel 
met toren, luchtfoto, St. 
Michaelsgrot, Trinityvuur
toren, Alameda botanische 
tuin met Elliotmonument. 

GRIEKENLAND 
i84'i2. Kinderspelletjes. 
Zonder waarde voor binnen
land (€0.60), € 0.02,0.10, 

0.35, 2., 3.. Resp. knikkeren, 
voetballen, steppen, touw
tjespringen, tollen, hinkelen. 
Ook velletje met de zegels. 

io5'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.75, 3.25 (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Symbolische afbeelding van 
boom met zon en eilanden. 
i56'i2. Toerisme. 
€ 0.01. 0.10,0.62,0.78, 2., 
2.50. Resp. berg Tzoumerka 
(Epirus) met bergbeklimmer, 
Evinosrivier (Centraal
Griekenland) met touw
brug en man met rugzak, 
Samariakloof (Kreta) met 
wandelaars, Acheronrivier 
(Epirus) met kanovaarder, 
natuurgebied (Rodopi) met 
wandelaar, landschap met 
wolken (Xanthi). 

GROENLAND 
75'i2. Europa, 'Bezoek... 
9.50,10.50 kr. Resp. 
Noorderlicht boven huis, 
ijsbergen en schip. 

75'i2. Moderne landbouw, 
I. 
075, 49 kr. Resp. groente
teelt, veeteelt. 
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75'i2. Mijnbouwhistorie, III. 
0.25,14.50 kr. Resp. grafiet
mijn bij Eqalussuit, grafiet
mijn bij Amitsoq en blik met 
grafietvlokken. 

! gRgNLANO 1 4 . 5 0 ! 

GROOTBRITTANNIE 
Feb.Apr. '12. Frankeerze
gels. 
ist, ist Large, 87 p. £1.28, 
1.90. Portret koningin 
Elizabeth type Macnin in dia
mantblauw, diamantblauw, 
oranje, smaragdgroen, 
rododendronlila. 

3o4'i2. Regionale fran
keerzegels. 
87 p., {1.28 (Engeland); 
87 p., 11.28 (Wales); 87 p., 
11.28 (Schotland); 87 p., 
ti.28(Noordlerland). 
Resp. eik, Tudorroos; distel, 
tartan; narcis, veren; linnen, 
porselein. 
i96'i2. 200e geboortedag 
Charles Dickens (18121870). 
2nd, ist, 77,87p.,tl.28, 
1.90; velletje met viermaal 
ist. Resp. Mr. Bumble uit 
Oliver Twist, Mr. Pickwick 
uit The Pickwick Papers, 
The Marcioness uit The Old 
Curiosity Shop, Mrs. Gamp uit 
Martin Chuzzlewitt, Captain 
Cuttle uit Dombey and Son, 
Mr. Micawber uit David Cop
perfield; scènes uit: Nicolas 
Nickleby, Bleak House, Little 
Dorrit, A Tale of Two Cities. 

277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Velletje met ist, ist, £ 1.28, 
1.28. Resp. duiker met mu
seum Tate Modern, schermer 
met Tower Bridge, atleet met 
Olympisch stadion, wielren
ner met reuzenrad London 
Eye. 

298'i2. Paralympische 
Spelen 2012 in Londen. 
Velletje met ist, ist, 11.28, 
1.28. Resp. gewichtheffer 
met St. PauTskathedraal 
en Milleniumbrug, atleet 
met Olympisch stadion, 
basketballer met Westmin
ster Palace, wielrenner met 
reuzenrad London Eye. 

GUERNSEY 
i56'i2. Oorlog van 1812. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Canada. 
Tweemaal 11. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Sir Isaac BrocK (1769
1812), indianenleider Chief 
Tecumseh (17681813). Op 
achtergrond kampementen 
van beide partijen. 

HONGARIJE 
45'i2. Beschermde roof
vogels. 
80,140,180,345 Ft. Resp. 



IIEUWE 

Aquila heliaca, Haliaeetus 
albicilla, Falcovespertinus, 
Faico cherrug. 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
235,235 Ft. Letters HU opge
vuld met pepers en druiven, 
met boeken uit bibliotheek 
van Abdij van Pannonhalma. 
95'i2. Serie 'Lokale fruit
soorten'. 
185, 230 Ft. Bloesems met 
resp. zure Péndykers, roze 
abrikoos uit Kécske. 
io5'i2.100e geboortedag 
Raoul Wallenberg. Gezamen
lijke uitgifte met Zweden. 
340 Ft. Zweedse diplomaat 
en redder van Hongaarse 
joden, met stempels uit 
'Schutz Pass'. 
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i45'i2. Persoonlijk zegel. 
B. Met label voor persoonlijke 
invulling. 
i55'i2. Volkskunstnij
verheid, pottenbakkerij. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slovenië. 
Blok met 260,260 Ft. Huis en 
potten uit Filovci (Slovenië), 
huis en kruik uit Felsöszölnök 
(Hongarije). 

i75' i2. Solidariteit tussen 
generaties. 
200 Ft. Oudere en jongere 
met brillen. 
86'i2. Europees Voetbal
kampioenschap in Oekraïne 
en Polen. 
270 Ft. Bal in kleuren van 
organiserende landen en 
silhouetten van spelers. 
i56'i2. Slag van Rozgony 
700 jaar geleden. 
370 Ft. Soldaten op paarden 
met kasteel en banier. 
i56'i2. Fauna. 
Blok 500 Ft. Buizerd (Buteo 
buteo). 

MAGYAROKSZAC A L L A T V I L A G A 

226'i2. olympische Spelen 
2012 in Londen. 
315, 360 Ft. Resp. zwemmers, 
kanovaarders. 
ITALIË 
55'i2. Postdienst 150 jaar. 
Velletje met negenmaal 
€ 0.60. Historisch postkan
toor, post per kameel, post 
per vliegtuig, transportwa
gens, brievenbus aan tram, 
automatische postverwer
king, post per scooter, mo
dern postkantoor, elektroni

sche post met computers. 
55'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.60,0.75. Vrouw in trein 
kijkt naar resp. landschap 
met bomen en zuilen van 
tempel, kust met dorp en 
zee met ballerina en fint met 
kleuren van vlag. 

KROATIË 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
7.10, 7.10 kn. Nationaal park 
Paklenica, archeologisch 
bronzen beeld van atleet 
Apoxiomen. 

io5'i2. Serie 'Gemaakt in 
Italië', farmaceutisch bedrijf 
Officina Profumo. 
€ 0.75. Hal van bedrijf in 
Santa Maria Novella. 

i6'i2. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed'. 
€ 0.60. Kathedraal in Tram. 

lERSEY 
85'i2. Gewoon jersey. 
UK Letter, UK Letter, Local 
Letter, Local letter. Resp. 
Corbièrevuurtoren, 
beeldhouwer van gevouwen 
handen, Archirondeltoren, 
kasteel MontOrgeuil. 
i6'i2. Koningin Elizabeth II. 
i 10.. Portret in hologram
druk. 

2i6'i2.30e verjaardag 
prins William (1982). 
45,68,70, 88 p. Prins in ver
schillende uniformen resp. 
Royal Air Force, British Army, 
Irish Guards, Royal Navy. 
37'i2. Bomen. 
45. 55. 60, 68, 70, 88 p. Resp. 
Magnolia campbellii, Taxo
dium distichum. Prunus 'Pink 
perfection'. Ginkgo biloba, 
Prunus jamasakura. Platanus 
X hispanica. 

KOSOVO 
262'i2. Rexho Mulliqi (1923
1982). 
€1.  . Portret componist. 
93'i2. Vlinders. 
€0.10, 0.70,1.; blok €2.. 
Verschillende vlinders. 
i24'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€1.  , 2.; blok €2.. Resp. 
landschap met bomen en 
rots, gebouw; stadsgezicht. 

i25'i2. Kroatische schaak
bond 100 jaar. 
4.60 kn. Schaakstuk dame 
met kroon. 

3i5'i2. Vuurtorens. 
3.10,7.10,7.10 kn. Resp. St. 
Peter bij Makarska, Pokonji 
dol bij Hvar, St. Nicholas op 
eiland Brac. 
86'i2. Europees kampioen
schap voetbal in Polen en 
Oekraïne. 
4.60 kn. Voetballers met 
ballen. 
i26'i2. Cultureel erfgoed. 
1.60,3.10, 4.60,7.10 kn. Resp. 
feest van St. Blaise, kant uit 
Hvar, gemberbrood, houten 
kinderspeelgoed. 

LETLAND 
115'12. Vrijhaven Ventspils. 
0.35 Lvl. Schepen en stand
beeld van koe. 
i66'i2. Vogels. 
0.35,0.98 Lvl. Resp. Hirundo 
rustica, Carduelis carduelis. 

LIECHTENSTEIN 
i46'i2. Oberland 300 jaar 
bij Liechtenstein. 
1.40,1.40, 2.60 F. (samenhan
gend). Abstracte afbeelding 
van vlaggen van resp. 
Planken en Schaan, Vaduz 
en Triesenberg, Triesen en 
Balzers. 

Fürstentum Liechtenstein 1.40 
Vaduz Triescnbsrg 

i46 ' i2. Pfälzer hut. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Duitsland. 
1.40 F. Gebouw in bergen en 
vlaggen. 

44' i2. Transportmiddelen. 
40, 60 den. Vliegtuigen. 
54'i2. Uitvinding telegraaf 
175 jaar geleden. 
100 den. Portret uitvinder 
Samuel Morse (17911872) met 
seintoestel en morsetekens. 

i46'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
1., 1.40 F. Resp. zwemmer, 
tennisspeler. 
i46'i2. Panorama, II. 
1., I. F. (samenhangend met 
doorlopend beeld). Berg
landschap met Lewenadal en 
Valünadal. 
i46 ' i2. Tuinbloemen. 
0.85,1.40, 5. F. Resp. Dahlia 
'Golden Orange', Paeonia 
officialis. Zinnia sp. 

LITOUWEN 
i24't2. Etnografisch mu
seum in Baubliai 200 jaar. 
Blok 7. Lt. Museum in uitge
holde eikenboom. 

265'i2. Landschappelijk 
erfgoed, landtong Koerse 
Schoorwal. 
3., 3. Lt. Duinlandschap, 
vissershuis. 
96'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
335.355 Lt Bokser, kanoer. 

MACEDONIË 
34'i2. Huisdieren. 
100 den. Schildpad. 

94'i2. Toetreding tot Euro
pese Unie. 
40,60 den. Resp. Delen van 
vlaggen en stadsgezicht Ko
penhagen met bruggen, deel 
van vlag met landkaart en 
gebouw in Nicosia (Cyprus) 
i34' i2. Europa, 'Bezoek...'. 
20, 40 den.; blok 100 den. 
Resp. stadsgezicht en huis, 
standbeeld van ruiter op 
paard (Skopje), stenen brug. 
i74'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
100 den. Schip en reddings
boei. 

MADEIRA 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€0.68. Cruiseschip m.s. 
'Santa Maria'. 

MALTA 
34'i2. Groetzegels. 
Velletje met achtmaal € 0.37 
(ook met label voor persoon
lijke invulling). Bokaal, fles 
champagne met koeler en 
glazen, St. Johnskathedraal 
(Valetta) en vuurwerk, schil
derij van Auberge de Castille 
(Valetta) van Charles Frede
rick de Brocktorff (17751850), 
kerstballen en geschenkpa
pier, trouwringen, baret en 
Dul, baai bij Comino. 

95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.37,1.19 (samenhangend 
en doorlopend beeld). Haven 
met forten en kanonnen. 

MAN 
36'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926), 
historische vlootschouw. 
Velletje met 50, 50,50 p., 
£1.50. Resp. koninklijk schip 
'Gloriana' met roeiers, red
dingsboot 'Lady of Mann' 
met Big Ben en reuzenrad 



London Eye, replica van 
Vikingschip 'Vita Spark', 
koninlclijk schip 'Spirit oj 
Chartwell'. 
i96'i2. Mark Cavendish 
(1985). 
38, 42, 75, 71,80 p., £t.05, 
1.10. Verschillende afbeel
dingen van Man afkomstige 
wiefrenner resp. gouden 
medaille Gemenebest Spelen 
2006, winnaar Scheldeprijs 
Vlaanderen in 2007, winnaar 
klassieker MilaanSan Remo, 
groene truidrager Tour de 
France 2011, over finishlijn 
bij wereldkampioenschap 
2011 in Kopenhagen, drager 
wereldkampioenschapstrui, 
winnaar KuurneBrussel
Kuurne in 2012. 

88'i2. Bijen. 
38, 42 p., tl., 1.05,1.30,1.47 
(zegels met honinglucht). 
Verschillende op Man voor
komende bijensoorten. 

Emssion avnmune Mtxiaco  BöqKiue 
ExposAon de la coUeoion pNiate<M]ue de 

SAS Ie M n « AJbertnd« Monaco èBnjges 

Blok € 3.. Schilderij 'Cabaret 
au Bord de la Rivière' van Jan 
Brueghel. 
57'i2. Bezoek prins Albert II 
aan Marignon. 
€ 1.75. Kasteel FortlaLatte. 
i77'i2. Atletiekfederatie 
lAAF* 100 jaar. 
€0.89. Embleem. 
i77'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
€1.35. Medaille, emblemen 
en Big Ben. 

245'i2. looe geboortedag 
Mikhail Stelmakh (19121983). 
2. Hr., Portret schrijver. 
285'i2. Europees kampi
oenschap voetbal 2012 in 
Oekraïne en Polen. 
Achtmaal 4.80 Hr. (samen
hangend). Gebouwen en 
voetbalstadions in resp. 
Lvov, Kiev, Kharkov, Donetsk. 
i6'i2. Internationale Kin
derdag, voetbal. 
4.80 Hr. Kinderen met beker 
en beeldmerk Europees kam
pioenschap voetbal. 

86'i2. Europees voetbal
kampioenschap 2012 in Polen 
en Oekraïne. 
12., 27.60 Hr. Resp. stadions 
als bloemen aan tak, em
bleem van bal en bloemen. 

ii6'i2. Europees voetbal
kampioenschap 2012 in Polen 
en Oekraïne. 
Velletje met tweemaal 
27.60 Hr. Embleem, bal en 
toeschouwers. 
i36'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
4., 5.60 Hr. (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Resp. hoornblazers in 
traditioneel kostuum, rich
tingwijzer. Op beide zegels 
47° 56 9" N, 24° 10'30' E als 
aanduiding van de plaats 
Dilove, het geografische mid
den van Europa. 

OOSTENRIJK 
ii5'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
Blok € 0.70. Reuzenrad in 
Wenen. 

ii5'i2. Dag van de Post
zegel. 
€ 2.72+1.36. Karelsplein met 
Karelskerk in Wenen en 
station ondergrondse met 
treinstel. 
i25'i2. Stoomschip 'Schön
brunn'ioojaar. 
€ 0.90. Schilderij van schip. 
245'i2. tsoe sterfdag Jo
hann Nestroy (18011862). 
€1.45. Schrijver van to
neelstukken en operettes 

afgebeeld als Willibald uit 
zijn klucht 'De vervelende 
schooljongen'. 
26'i2.125e geboortedag 
schilder Anton Faistauer 
(18871930). 
€ 0.70. Schilderij van schilder 
en model. 

36'i2. Gemeente Stockerau 
1000 jaar. 
€0.62. Kerktoren. 
86'i2. Gewijde kunst. 
€ 1.45. Glasinloodraam 
seminarie Lilienfeld. 

276'i2.150e geboortedag 
Johann Puch (18621914). 
€ 1.45. Portret uitvinder en 
fiets. 

POLEN 
304'i2. Eerste Poolse ont
dekkingen in Egypte 150 jaar 
geleden. 
Velletje met 1.55,1.95,2.40, 
3. Zl. Resp. driemaal beeld, 
egyptoloog Michael Tyszkie
wicz (18281897). 

i75'i2. Nationaal Museum 
in Warschaui25 jaar. 
Blok 4.15 Zl. Schilderij 'Maska
rade' van Tadeusz Makowski 
(18821932). 
225'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
3.ZI. Richtingwijzer. 

: ÊSU^OPA 

255'i2. Werken van grafisch 
ontwerper Michal Batory 
(1959). 
1.95,3. Zl. Lippen, zwarte en 
blanke vingers. 
305'i2. Animatiefilm 'Ko
nijn Parauszek'. 
Blok 4.15 Zl. Verschillende 
dierfiguren. 
36'i2. Europees Voetbal
kampioenschap 2012 in Polen 
en Oekraïne. 
3. Zl. (rond zegel); 1.55,1.95, 
2.40,3. Zl. Resp. bal; stadi
ons in: Poznan, Warschau, 
Gdansk, Wroclaw. Ook velle
tje met de vier stadionzegels. 

PORTUGAL 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€0.68. Cruiseschip m.s. 
'Principe Perfeito'. 
i85'i2. Katnedralen. 
Tienmaal N2og. Inen 
exterieuren van kathedralen 
in Santarem, Viseu, Vila Real, 
Braga, Silves, Guarda, Porto, 
Faro, Lamego, Viano do 
Castelo. 

3i5'i2. Instituut Sociale 
Wetenschappen GISICS 50 
jaar. 
E2og, N2og. Resp. gebouw, 
portret poFiticus Adérito 
Seda Nunes (19281991) met 
manifest Sociale Analyse. 
46'i2. Europees Voetbal
kampioenschap 2012 in Polen 
en Oekraïne. 
€ 0.68. Tafelvoetballer aan 
stang en bal. 

; PORTUGAL ' " e n R f i • 

i96'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
N2og, l2og. Verschillende 
gestileerde sportfiguren. 
i96'i2. Paralympische 
Spelen 2012 in Londen. 
N2og, l2og. Verschillende 
gestileerde sportfiguren. 

ROEMENIË 
35'i2. Gezond leven. 
Velletje met 0.50,1.60,2.10 L. 
Resp. druiven met peer en to
maten, appelen, paprika's en 
pepers. Op rand fruitmand 
met verscnillende soorten 
groenten en fruit. 

MOLDAVIË 
i6'i2. Middeleeuws Mol
davië. 
85 b., 1.20,1.50,5.40 L. Resp. 
ram, soldaat met schild en 
speer, bevelhebber te paard, 
katapult. 

MONACO 
96'i2. Rotaryclub 75 jaar. 
€ 0.77. Handen met em
bleem. 

96'i2. VNconferentie 
over duurzame ontwikkeling 
RIO+20. 
€ 0.78. Wereldkaart met 
embleem en waterspiegel. 
96'i2. Postzegeltentoon
stelling Planète Timbres in 
Parijs, biodiversiteit. Geza
menlijke uitgifte met Franse 
Zuidpoolgebieden (TAAF). 
Velletjemet€i.,i.. Zui
delijke reuzenstormvogel 
(Macronectes giganteus). 
Prins van Monacoeilanden. 
Op rand landkaart. 
256'i2. Expositie postze
gelcollectie van prins Albert 
II in Brugge. Gezamenlijke 
uitgifte met België. 

NOORWEGEN 
i34'i2. Toerisme. 
A Innland, A Europa, A Ver
den. Resp. Nidarosdomkerk 
in Trondneim, ruïnes van 
klooster op Seljaeiland, 
wandelaars. De twee laatste 
waarden zijn Europazegels. 

i85'i2.100 jaar luchtvaart. 
14., 15., 27. kr. Resp. Start 
(Eerste Noorse vliegtuig), 
Douglas DC3, Glider. 

"NORBE ■ ' I40( I ' ' | 

i56'i2. Vuurtorens. 
A Innland, A Innland. Vuurto
rens in OsloFjord: Kavringen, 
Medfjordbaen. 
i56'i2. Glaswerk uit Hade
land 250 jaar. 
13. kr. Glasblazer met glazen 
en karaf. 

OEKRAÏNE 
75'i2. Stad Ivano Frankivsk 
350 jaar. 
2. Hr. Gebouwen en stads
wapen met vogels. 
ii5'i2. Europees voetbal
kampioenschap 2012 in Polen 
en Oekraïne. 
Blok 62.55 Hr. Beker. 



NIEUWE UITGIFTEN 

i6'i2. Internationale Dag 
van het Kind. 
2.40 L. Kindertekening met 
jongen en ballon, meisje met 
bloem, zon. 
i56'i2. Vissen. 
Blokmeti.40,3., 3.20, 
14.50 L. Resp. Poecilia sphen
ops, Eupomotis gibbosus, 
Macropodus opercularis, 
Thoricnthysmeeki. 

RUSLAND 
264  ' i2 . Associatie van 
Veteranen. 
10. r. (ruitvormig). Embleem 
met vogel en handen. 

75'i2. Helden van de 
Federatie. 
Vijfmaal 15. r. Onderschei
ding Gouden Ster met 
militairen A. Tsydenzhapov 
en oorlogsschip, D. Razu
movsky, V. Zamarayev met 
brandweerlieden, I. Yanina 
met gewondenverzorging, A. 
Putsykin met militairen. 
i75'i2. rsoe geboortedag 
Michael Vasilievisch Nesterov 
O8621942) 
Blok 30. r. Portret schilder. 
295'i2.175e geboortedag 
Ivan Nikolaevich. Kramskoy 
(18371887). 
15., 15. r. Zelfportret, portret 
van vrouw. 
46'i2.200e geboortedag 
Aleksandrovicn Goncharov 
(18121891). 
Blok 30. r. (ovaal zegel). 
Portret schrijver. Op rand 
boeken, kandelaar met kaar
sen, pen en inktpot. 

ii6'i2. Staatsmuseum voor 
Schone Kunsten 100 jaar. 
Blok 30. r. Gebouw. Op rand 
'Italiaanse binnenplaats' met 
beelden. 

i46'i2. Russische staats
eenheid 400 jaar. 
9.20 r. Monument K. Minin in 
Moskou. 
i46'i2. Overwinning in 
patriottische oorlog 200 jaar 
geleden. 
13. r. Triomfboog in Moskou. 
i86'i2. Vlucht over Noord
pool 75 jaar geleden. 
13. r. Landkaart en ANT25 
vliegtuig. 

SAN MARINO 
295'i2. Juventus Italiaans 
voetbalkampioen. 
€i.Clubembleemen 
stadion. 
i36'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Viermaal € 0.50 (samen
hangend). Olympisch vuur 
en portret met lauwerkrans 
op noofd, zwemster, atleet, 
kleiduivenschutter. 

s or iHEXffl mvMFM SAWS !f M m amma 

i36'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.65. Kabelbaangondel en 
handen. 

i36'i2. Tennistoernooi 'San 
Marino CEPU Open'. 
€0.60. Racket met bal. 

SAN MARINO 

San Marino CEPU Open' 

i36'i2. Satelliet SM TV. 
Blok €4.95. Satellieten 
landkaart. 

SLOVENIË 
255'i2. Postzegeltentoon
stelling Maribofila 2012 in 
Maribor. 
BlokD. Brug over rivier 
Drava. 

255'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
€ 0.77,0.92 (samenhan
gend). Resp. zeiler en judoka, 
zwemster en basketballer. 
255'i2. Volkskunstnij
verheid, pottenbakkerij. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije. 
Blok met € 0.92,0.92. Huis en 
potten uit Filovci (Slovenië), 
nuis en kruik uit Felsöszölnök 
(Hongarije). 
255'i2. Regionaal park 
Goricko. 
Blok € 1.35. Heuvellandschap 
met bomen. 

SLOWAKIJE 
255'i2. Tweede plaats 
Slowakije op wereldkampi
oenschap ijshockey. 
€ 0.40. Team. 

ijgt 0,40 

: SLOVENSKO 

i6'i2. Internationale Dag 
van het Kind. 
T2 50g. Taart met kaarsen. 

T2 50g 

Ml oven ska 
i56'iz. Slag van Rozha
novce 700 jaar geleden. 
€ 1.20. Soldaten met paarden 
en banieren. 
286'i2. Paralympische 
Spelen 2012 in Londen. 
€ 0.90. Rolstoelracer en 
observatierad London Eye. 

286'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonolen. 
€ 0.90. Fakkeldraagster en 
hoofd van Olympische god 
Zeus met silhouetten van 
hardlopers. 

SPANJE 
76'i2. Armory Eskola. 
€0.85. Jubileumembleem 
school in Eibar. 

76'i2. Banieren van Léon. 
€ 0.85. Verschillende ba
nieren. 

76'i2. Kathedraal. 
Blok € 2.90. Apostel lacobus 
met pelgrimsstaf. Op rand 
kathedraal. 
76'i2. Korps van staatsad
vocaten. 
€ 0.85. Wapen van organi
satie. 

C U a r o DE ABOGADOS DEI HTM» 

Corneas 
ESPANA 0.85€ 

27'i2. Olympisch Comité 
100 jaar. 
Driemaal € 0.85. Lucio Lucius 
Minicius Natalis winnaar 
van wagenrace tijdens 227e 
Griekse Olympiscne Spelen 
in 129, oprichter comité 
Gonzalo de Figuera y Torres 
(18611921), oudvoorzitter 
IOC" Juan Antonio Samaranch 
(19201910) 
ii7'i2. Wetenschap. 
Tweemaal € 0.36. Geologie 
met aardlagen, paleontolo
gie met secOment. 

Wm 
Ciencia 
PALEONTOLOGfA 

i37'i2. Kathedraal. 
Blok € 2.90 Centrale toegang 
van kathedraal van Oviedo. 
i77'i2. Artistiek en cultureel 
erfgoed. Gezamenlijke uit
gifte met Rusland. 
Tweemaal € 0.85. Bisschop
pelijk paleis in Astorga (Leon), 
Kerk van Verlosser op Gemorst 
Bloed in St. Petersburg. 
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i87'i2. Hedendaagse kunst, 
Manolo Valdés. 
Velletje met viermaal 

€0.51. Schilderij 'Profiel 
van Vrouw met blauwe 
Achtergrond,'schilderii 'Vl
vianne Hl', marmeren oeeld 
'Kroonprinses Margarita', 
houten beeld 'Koningin 
Mariana'. 

TSJECHIË 
i65'i2. Burcht van Praag, 
schilderijengalerie. 
30. Kc. Schilderij 'Geseling 
van Christus' van Tintoretto 
(15181594). 

: 30K, 
PRAiSKr KRAD 

i65'f2. Batakanaal. 
10. Kc. Huis en scheepjes. 
66'i2. St. Wenceslas (907
935), hertog van Bohemen. 
A (10. Kc). Symbool Tsjechi
sche staat op paard. 
66'i2. Vernietiging Lezaku 
70 jaar geleden. 
10. Kc. Granieten kruis. 
66'i2. Vernietiging Lidice 
70 jaar geleden. 
20. Kc. Muur en prikkel
draad. 

206'i2. Kroning Maagd 
Maria op beeld van Heilige 
Hostyn 100 jaar geleden. 
21. Kc. Beeld. 
206'f2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
20. Kc. Speerwerpers en 
embleem. 
206'i2. Frankeerzegels, 
promotie pakketpost. 
A(io.Kc.),A, E(20.Kc.). 
Resp. pakketten als pop
petjes met labels, stempel 
en vlag. 

Poridle si 
Vlastniznimku 

0 

ACESKA REPÜBLIKA 

TURKIJE 
253'i2. Hartassociatie 100 
jaar. 
1. NTL Gebouw. 
64'i2. Pertevniyalschool 
100 jaar. 
1. NTL. Gebouw in Istanboel. 



i4-4"'i2. Ethiek en recht van 
broederschap. 
Velletje met tweemaal NTLi.-. 
Handel vormen cirkel, roos. 
25-4-'i2. Grondwettelijk Hof 
50 jaar. 
I.-, 2.- NTL. Resp. embleem, 
gebouw. 
30-4-'i2. Toerisme. 
Achtmaal 2.- NTL. (samen
hangend). Ortaköy-moskee 
(Istanboel), Kiz Kulesi-toren 
(Istanboel), jachthaven 
(Antalya), Romeins theater 
Aspendos (Antalya), opgra
ving bij Efeze (Izmir), toren 
met klok (Izmir), in Gorema 
(Nevsehir), rotsformaties 
met woningen bi| Zalve met 
luchtballon (Nevsehir). 

2-5-'i2. Dienstzegels, bloe
men. 
0.25,0.50,1.-, 3.75,7.- NTL. 
(samenhangend). Verschil
lende bloemen. 

9-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
2.-, 2.- NTL. Dansers en 
moskee met archeologi
sche beelden en schildpad, 
parachutist en skiër met 
gebouwen en bergen. 
i7-5-'i2. Unie van Grondstof-
fenbeurzen 60 jaar. 
1.-NTL. Gebouwen. 
29-5-'i2. Financieel gerechts
hof 150 jaar. 
1.-, 2.- NTL. Resp. embleem 
met weegschaal, gebouw 
met embleem. 
3i-5-'i2.10e Turkse Taal 
Olympiade. 
Velletje met 0.50,1.-, 1.-, 
2.- NTL. Resp. Getal '10', land
kaart met vlagmotief, ovaal 
met vlagmotief, getekende 
hoofden. 
5-6-'i2. Wereld Milieudag. 
Velletje met 0.50, i.-,i.-, 
2.- NTL. Verschillende dino
saurussen. 

VATICAAN 
ii-5-'i2.7e Wereldbijeen
komst van Gezinnen in 
Milaan. 
€ 1.50. Gezin met Dom van 
Milaan. 

VUINCONTROMONDrAiE 
DEU.E FAMIGLIE I jJA 

ii-5-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.75,0.75. St. Pieterskerk, 
duif in raam boven altaar 
van St. Pieterskerk. 
ii-5-'i2.600e geboortedag 
Jeanne d'Arc(i4r2-i43i). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk. 
€ 0.75. Franse nationale 
heldin. 
ii-5-'i2. Internationaal Eu-
charistiecongres 50 jaar. 
€0.75,1.-. Resp. Keltisch 
kruis, miskelk met hostie. 

WIT-RUSLAND 
3-5-'i2. Varens. 
H, P (ook samenhangend). 
Polypodium vulgare, Salvinia 
nutans. 
25-5-'i2. Diplomatieke be
trekkingen met Cuba 25 jaar. 
Blok 15.000 r. Staatswapens 
van beide landen. Op rand 
vogels. 

20-6-'i2. Egels. Gezamenlijke 
uitgifte met Kazachstan. 
H (3.300 r.), P (5.100 r.) (ook 
samenhangend). Resp. He-
miechinus auritis, Erinaceus 
concolor. 
25-6-'i2. Salamanders. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
H, P (ook samenhangend). 
Triturus cristatus, Lissotriton 
vulgaris. 

ZWEDEN 
io-5-'i2. olympische Spelen, 
Zweedse gouden medaille
winnaars in 2008 en 1972. 
Tweemaal Brev (samenhan
gend). Zevenkampster Caroli
na Kluft (1983), pistoolschut
ter Ragnar Skanaker (1934). 

io-5-'i2.100e geboortedag 
Raoul Wallenberg. Gezamen
lijke uitgifte met Hongarije. 
Velletje 12.- kr., Zweedse 
diplomaat en redder van 
Hongaarse joden. Op rand 
'Schutz Pass'. 

io-5-'i2. Veldbloemen. 
Viermaal Brev (in boekje); 
Brev (rolzegel). Primula 
veris. Viola hirta, Saxifraga 
granulata, Antennaria dioica; 
vier hiervoor genoemde 
bloemen. 

MAUNKOOtl 

io-5-'i2. Lettertypes. 
Vijfmaal 12.- kr. Berlin Anti
qua, Indigo Antiqua, Sispos, 
Satura, Traffic. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
26-6-'i2. Kashba's. 
15.-, 20.-, 30.- Dh. Kashba's in 
resp. Deliys, Porte Sarrasine, 
Constantine. 

ANGUILLA 
28-2-'i2. Revolutiemunten. 
15,40 c., $2.50,5.-. Resp. 
overgestempelde Panamese 
munt (1967), overgestem
pelde Mexicaanse munt 
(1967), munt $ 4 (1970) met 
dolfijnen, herdenkingsmunt 
5 25 (1968) met staatswapen 
en zeilschip. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
26-3-'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.-. Resp. viermaal 
jeugdfoto's van koningin; 
koningin en bloemen. 

ARGENTINIË 
28-4-'i2. Museum voor Na
tuurwetenschap Bernardino 
Rivadavia 200 jaar. 
Viermaal $ 2.50. Samenstel
len van olifantenskelet, 
verschillende vogels, 
vlinders (Agrias sp.), kop van 
Bonatitén-dinosaurus. 

28-4-'i2. Mercosur*, duur
zame energie. 

$ 2.50, 9.50. Resp. biogas en 
biomassa met biobrandstof, 
zonne-energie met wind- en 
waterkracht. 
i6-6-'i2. Slag bij Tucuman 
200 jaar geleden. 
S 2.50,2.50. Schilderijen van 
resp. uittocht uit lujefio met 
mensen en ezel met schaap 
en lama, slagveld met mili
tairen en paarden. 

i6-6-'i2. Wet voor stemrecht 
van Saenz Pefia 100 jaar 
geleden aangenomen. 
$ 2.50. Stembus en doosje 
voor lakzegels. 
i6-6-'i2. Internationaal jaar 
van de Coöperaties. 
$ 2.50. Samenwerkende 
arbeiders. 

ARUBA 
i5-5-'i2. Walvissen. 
Tienmaal 120 c. (samen
hangend). Delphinapterus 
leucas, Kogiabreviceps, 
Balaena mysticetus, Orcinus 
orca, Physetermacrocepha-
lus, Balaenopteramusculus, 
Globicephala macrorhyn-
chus, Mesoplodon euro-
paeus, Baleanoptera edeni, 
Megaptera novaeangliae. 

ASCENSION 
6-2-'i2. Diamanten jubileum 
koning Elizabeth II (1926). 
Velletje met 15, 25,35,40, 
60 p., 11.25 (ruitvormig); Blok 
12.-. Verschillende afbeeldin
gen van Britse vorstin. 

AUSTRALIË 
8-5-'i2. Zeeslakken. 
60,60, 60 c., $1.20,1.20, 
1.80. Resp. Chromodoriswe-
straliensis, Doiva sp. Flabel-
lina rubrolineata, Phyllidia 
ocellata, Thorunna florens, 
Nembrotha purpureolineata. 

5-6-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
60 c. Australische vlag Olym
pisch embleem, dubbeldek
sbus en silhouetten van Big 
Ben, St. Pauls-kathedraal en 
reuzenrad London Eye. 
i9-6-'i2. Koloniaal erfgoed, 

$ 2.-, 2.-. Afbeeldingen uit 
postzegels van New South 
Wales (1850) met 'Sidney 
View', Tasmania (1896) met 
geziclit op haven van Hobart. 

26-6-'i2. Agrarisch bedrijf, II. 
Viermaal 60 c. Koeien, 
sinaasappelen, suikerriet en 
oogstmachine, schapen. 

26-6-'i2. Kankerbestrijding. 
60 c. Handen en cirkel met 
bladeren. Prijs per velletje 
van tien zegels 5 8.-, hiervan 
$ 2.- voor kankerbestrijding. 

BAHAMAS 
26-6-'i2. olympische Spelen 
2012 in Lonclen. 
15.50. 65,70 c. Sporters met 
Londense isezienswaardighe-
den. Resp. bokser met parle
mentsgebouw, hoogspringer 
Nelson-monument, zwemster 
met Tower Bridge, atleet met 
Olympisch stadion. 

BAHREIN 
i7-6-'i2.80 jaar oliewinning 
in Bahrein. 
100,150,200,250 fils. Resp. 
symbolische afbeelding, 
gebouwen van Centre of 
Excellence, pijpleiding, 
olieterminal. 

BANGLADESH 
i9-8-'ii. Dhaka Club 100 jaar. 
3.-t. Gebouw. 
i6-i2-'ii. Congres gebruik 



iiiinpiiiilin pHUUKii UITGIFTEN 

computers en informatie
technologie EAsia 2011. 
IC1. Wereldbol, kinderen 
met computer, embleem, 
cdspeler met koptelefoon, 
schotelantenne. 

496 

i6i2'ii. Bangladesh bojaar. 
10.1.; velletje met viermaal 
10.1., 201. Resp. stichter 
Sjeik Mujibur Rahman (1920
1975) met monumenten, vier
maal monumenten, Rahman 
met vlag en landkaart. 
28i2'ii. Universiteit voor 
artsen en chirurgen 40 jaar. 
10.1. Hand met stethoscoop 
en embleem. 
282'i2. Taalbeweging 60 
jaar. 
21.1. Vlaggen op wereldbol 
en bloemen. 

263'i2. Nationale Dag. 
26.1. Sjeik Mujibur Rahman, 
vlag en monument. 
i46'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta, 
vogels. 
20., 20.1. (samenhan
gend met tussenstrook); 
velletje met viermaal 10.1. 
Ichthyophaga ichthyaetus, 
Centropus bengalensis; 
Egretta sacra, Otus sunia, 
Cnalcoparia singalensis, 
Serilopnus lunatus. 
14612. Internationale post
zegeltentoonstelling Indone
sia 2012 in Djakarta, vlinders, 
bedreigde diersoorten. 
15., 25.1. (samenhangend). 
Resp. Bengaalse gier (Gyps 
bengalensis), apen (Semno
pithecusentellus). 
i46'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta, 
vlinders. 
Viermaaho.1. Cethosia 
cyane, Danaus genutia, 
lunonia lemonias, Lebadea 
martha. 
i46'i2. Vogelnesten. 
Velletje met zesmaal 20.1. 
(achthoekige zegels, samen
hangend). Ploceus philip
pinus, Orthotomus sutorius, 
Pycnonotus cafer, Dinopium 
benghalense, Hypothymis 
azurea, Psittacula krameri. 

 BENIN 
^ 229'ii. Bezoek paus Bene

dictus XVI (1927). 
250,300, 400, 500,1.000 F. 
Paus tijdens openluchtmis. 

BOLIVIA 
2i4'i2. Bolivia wil toegang 
tot de zee. 
5. Bs. Landkaart. 

UTORAl BOIMAHO USURPMOPORCHUIW 

BOUVIA RfCLAMA SU SAUDA AL MAK 

224'i2. Nationale Dag van 
het Kind. 
3.50 Bs. Meisjes en jongens
hoofd met vlaggen. 

BRAZILIË 
i6'i2. VNconferentie over 
duurzame ontwikkeling 
RI0*2O. 
Vel met vierentwintigmaal 
10 Porte Carta Comercial. 
Krokodil, papegaaien, 
vlinder, schubdier en aapje; 
boerderij met kippen, gans 
en tuin; school met kinderen, 
blindengeleidehond en 
rolstoelbasketballer; beeld
merk conferentie; toeristen 
met camera, kanovaarder 
en toekan; teeltbedriif met 
vrachtauto en koe; lokale 
markt met vrachtauto; flat
gebouwen met daktuinen; 
bosbouw met gecertificeerd 
hout; waterkrachtcentrale; 
benzinepompen met elektri
sche auto en biobrandstof; 
kabelbaan, fietsers en trein; 
reductie carbon uitstoot 
met fabriek, heftruck en 
elektrische bus; onderzoe
kers en zwemmer; trein en 
bus; verkeerslicht, telefoon
cel, blinde man met stok, 
bus met rolstoeluitgang; 
bescherming indianen met 
familie en varken en visser; 
gescheiden vuilafval met 
vrachtwagens; bescherming 
biodiversiteit met vogels, 
krabben en bomen; zonne
energie met panelen en men
sen op strand; windmolens; 
bescherming zeeleven met 
schip, elektrische trans
portwagen en dolfijnen; 
bescherming zeeleven met 
visser en poFitie; bescher
ming biodiversiteit zeeleven 
met duiker, vis, kwal, koraal 
en schildpad. 

i6'i2. VNconferentie over 
duurzame ontwikkeling 
RI0t2O. 
Velletje met driemaal R$ 2.. 
Gezicht en waterdruppel met 
vissen, hand en symbolische 
afbeelding biodiversiteit, 
pauwenveer. Op rand 
wereldbol in vogelnest en 
menselijke figuren met beeld 
van Christus de Verlosser. 
i6'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Mexico, 
nationale gerechten. 
Tweemaal $ 2.30 (samen
hangend). Braziliaanse kof
fietafel met maïscake en cas
savewortelen met koffiekan, 
Mexicaanse pozolestoofpot 
en hibiscusbloem. 

56'i2. Fauna. 
Tweemaal 10 Porte Carta 
Comercial (samenhangend). 
Pumayagouaroundi, Leopar
duspardalis. 

i56'i2. Mercosur, duur
zame energie. 
R$ 1.85. Windmolenpark. 

BURKINA FASO 
23i2'ii. 50 jaar samenwer
king met Duitsland. 
200,690 f. Wereldbol en 
vlaggen. 

CARIBISCH NEDERLAND 
i6'i2. Papegaaien. 
100,150, 200,250 c. Resp. 
Ara chloropterus, Aratinga 
pertinax, Amazona ochro
cephala, Anodorhynchus 
hyacinthinus. 

CAYMANEILANDEN 
i26'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
25,80 c, $ 1., 1.50. Verschil
lende afbeeldingen Britse 
vorstin met diamant. 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
20i2'ii. Vogels. 
Zes velletje met elk viermaal 
650 F.; zesmaal blok 2.400 F. 
Resp. Ceryle rudis, Mer
ops apiaster, Megaceryle 
maxima, Ceryle rudis; vier
maal Afropavo congensis; 
Aquila rapax, Teratnopius 
ecaudatus, Buteoauguralis, 
Haliaeetus vocifer; Scotopelia 
peli, tweemaal Strix aluco, 
Scotopelia peli en Strix aluco; 
Asio madagascariensis, Asio 
capensis. Bubo afncanus, 
Asio flammeus; tweemaal 
Poicephalus senegalus, Poi
cephalus rueppelFii, Psittacus 
erithacus; 
Megaceryle maxima; 
Afropavo congensis; Aquila 
nipalensis en Aquila rapax; 
Scotopelia peli en Strix butle
ri; Asio capensis; Poicephalus 
senegalus en Poicephalus 
gulietmi. 

2oi2'ii. Paarden. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Berberpaard. 
2oi2'ii. Honden. 
Velletje met viermaal 
650 F.; blok 2.400 F. Resp. 
Bordeauxdog, Ierse terrier, 
basenji, boerboel; azawakh. 
20i2'ii. WWF*zegels. 
Velletje met viermaal 650 F.; 
blok 2.400 F. Zegelopzegel 
uit resp. Botswana, Niue, 
Sierra Leone, Britse Zuidpool
gebied; Slovenië. 
2oi2'ii. Zoogdieren. 
Acht velletjes met elk 
viermaal 650 F.; achtmaal 
blok 2.400 F. Resp. twee
maal Rousettus lanosus, 
Megaloglossus woermanni, 
Hipposideros abae; Felis mar
garita, Pardofelis temminckii. 
Felis silvestris lybica, Profelis 
aurata; viermaal Panthera 
leo; viermaal Ceratotherium 
simum; viermaal Loxodonta 
africana; Tursiops truncatus 
en Sousa teuszii, Tursiops 
truncatus, tweemaal Sousa 
teuszii; tweemaal Balaenop
tera aucutorostrata, Euba
laena australis, Megaptera 
novaeangliae; driemaal Go
rilla beringei, Gorilla gorilla; 
Epomops franqueti; Profelis 
aurata; Panthera leo; Cerato
therium simum; Cephalorhy
nchus heavisidii; Loxodonta 
africana; Balaenoptera aucu
torostrata; Gorilla gorilla met 
onderzoekster Diana Fossey 
(19351985). 
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2712'«. 50e sterfdag Mari
lyn Monroe (19261962). 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Ameri
kaanse filmactrice. 
27i2'ii. 30e sterfdag Romy 
Schneider (19381982). 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Duitse 
filmactrice. 
27i2'ii. Brigitte Bardot 
(1934). 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Franse filmac
trice en zangeres. 
27i2'ii. 50e geboortedag 
prinses Diana (19611997). 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Britse 
prinses. 
2712'«. Brits koninklijk 
huwelijk. 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982). 
27i2'i2. joeri Gagarin 
(19341968). 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Rus
sische kosmonaut. 
27i2'i2. Mineralogen met 
mineralen. 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Resp. 
Florence Bascom (18621945) 
met kyaniet, Otto Wilhelm 
Hermann von Abich (1806
1886) met abichiet, Auguste 
Michel Levy (18441911) met 
kalkmineralen; Ignas 
Donelka (18021889) met 
domeykiet. 

CHILI 
24(i'i2. Nationale politie 
85 jaar. 
5 310, 310 (samenhangend). 
Politieman en vrouw met 
gebouwen en stenen boog, 
vlag met silhouetten en 
politievlag met geweren en 
met besneeuwde berg en 
standbeeld. Op beide zegels 
jubileumembleem. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
154'«. Chinese musici. 
Viermaal 1.20 y. (samen
hangend) Componist Xiao 
Youmei (18841940) met 
muziekstuk, componist Liu 
Tianhua (18951932) met 
tweesnarige viool, componist 
He Luting (19031999) met 
tekst en filmscène, com
ponist en violist Ma Sicong 
(19121987) met viool. 
274'i2. Wenszegels. 
Viermaal 1.20 y. Symbolische 
afbeeldingen van voorspoed, 
gezondheid, lang leven, geluk. 
45'i2. Communistische 
jongerenbeweging 90 jaar. 
0.80,1.20 y. gebouw en vlag, 
hoofden en embleem met 
vlag. 
i25'i2. International Ver
pleegsters Dag 100 jaar. 
1.20 y. Verpleegster en me
daillon met rood kruis. 

205'i2. Universiteit van 
Nanjing 110 jaar. 
1.20 y. Gebouw en embleem. 
235'i2. Yan'antoespraak 
van Mao Zedong over kunst 
en literatuur 70 jaar geleden. 
1.20,1.20 y. Huis met toren en 
bloemen, congresgebouw. 
96'i2. Meubelen uit Ming
en Qingdynastie. 
Viermaal 1.20 y. Lange 
tafel (Ming), vierkante tafel 
(Qing), wierooktafel met 
stenen blad (Ming), lange 
smalle tafel met olifantdeco
ratie (Ming). 
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i56'i2.3e Aziatische 
Strandspelen. 
Driemaal 1.20 y. Strandvol
leybal, skaten, surfboarden. 
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CHRISTMASEILAND 
i5'i2. Varens van Christ
maseiland. 
60, 60 c, $ 1.20,1.20. resp. 
Tectaria devexa, Asplenium 
listeri, Bolbitis heterociita, 
Pteris tripartita. 

COSTA RICA 
45'i2. Nationaal Museum 
125 iaar. 
Velletje met tweemaal 
395 Cs. (samenhangend 
en doorlopende beeld). 
Precolumisiaanse stenen 
vijzel en vlinder, vlinder en 
stenen bal. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
205'i2. Zonsopgang 
en ondergang op 
Cocos(KeeTing)eilanden. 
60 c., $1.20,1.80,3.. Resp. 
steiger op Old West Island, 
Tranniesstrand, strand met 
palmbomen, palmbomen bij 
jachtclub. 

COLOMBIA 
233'i2. Nationale Politieor
kest 100 jaar. 
$ 6.400. Hoorn met bladmu
ziek en embleem. 
r5'i2. Diplomatieke betrek
kingen met ZuidKorea 50 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met ZuidKorea. 
Tweemaal $ 600 (samen
hangend). Ginsengwortel 
en plant, koffiebonen en 
bessen aan tak. 
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245'i2. stad Neiva 400 
jaar. 
Blok $ 4.000. Treinstation. 

76'i2. Centrum voor blinde 
volwassenen CRAC 50 jaar. 
Blok $ 6.000. Hand met brail
leschrift en beeldmerk. 

COOKEIUNDEN 
62'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth (1926). 
Velletje met 80, 90 c, $ 1., 
1.10,1.20,1.50 (diamant
vorm). Verschillende afbeel
dingen van Britse vorstin. 

76'i2. Bank van Costa Rica 
135 jaar. 
275 Cs. Symbolische afbeel
ding. 
256'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met 365, 435 Cs. 
Resp. hardlopen, taekwondo. 

CUBA 
8i'i2. Afrikaans Nationaal 
Congres (ANC) 100 jaar 
85 c. Silhouetten met vlag. 
9i'i2. Provincie Artemisa 
1 jaar. 
65 c. Mausoleum van Mar
telaren. 
i4i'i2. Dag van de Elektrici
teitsmedewerker. 
75 c. Portret politicus Antonio 
Guiteras (19061935) en 
elektriciteitscentrale met 
tekst voor nationalisering 
elektriciteitsmaatschappij. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

242'i2. looe geboortedag 
schilder René Portocarrero 
(19121985) 
1.05 P. Schilderij 'Vrouw voor 
het raam'. 
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242'i2. Dag van de Com
municatiemedewerker
65 c. Schotelantenne, mobie
le telefoon, glasvezelkabels, 
vrouwen computer. 
203'i2.93e geboortedag 
Alejandro Robaina (1919
2010). 
65,65 c. (samenhangend en 
doorlopend beeld). Portret 
tabakteler met sigaar, auto. 
Doorlopend beeld met 
tabakplantage. 

Cu&i: 

CURASAO 
i24'i2. Spoorwegen op 
Curafao. 
Velletje met 200, 250, 300, 
350 c. Resp. kipwagons 
(Tafelberg), paardentram 
(Punda), Plymouth locomo
tief, motortram (Otrabanda). 
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2i5'i2. Venusovergang. 
Blok 2.500 c. Venus voor zon. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
85'i2. Upaep*, brievenbus
sen. 
20., 25. P. (samenhangend). 
Historische brievenbussen. 

26'i2.100e geboortedag 
Maria Montez (19121951). 
100. P. Portret filmactrice. 

ECUADOR 
i75'i2. Banco de Machala 
50 jaar. 
$ 2. Bananen (Musa sapien
tum)en embleem. 

3i5'i2. Katholieke Uni
versiteit van Santiago de 
Guyaquil solaar 
$1.. Aula en embleem. 
86'i2. De Zeven Schoonhe
den van Guayaquil. 
Velletje met zevenmaal 
$ 0.75. Hemicicio La Rotonda, 
boulevard langs Rio Guayas, 
kathedraal, toren met uur
werk, boulevard van Salado, 
gemeentehuis, heuvel Santa 
Ana. 

EL SALVADOR 
7i2'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Canada 
50 jaar. 
$ 1., 1. (samenhangend). 
Landkaart El Salvador en 
Canadees embleem esdoorn
blad, landkaart NoordAfrika 
met vlag. 

i l « 1 , * " ^ 
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ETHIOPIË 
io4'i2. Flora. Medicinale 
planten. 
0.20, 0.35, 0.45,3. B. Resp. 
Lippia adoensis, Arthemisia 
absinthium. Thymus achim
peri, Ocimum oamiifolium. 

FALKUNDEILANDEN 
r46'i2. Bevrijding 30 jaar 
geleden. 
30,30,75,75P.t l . , l .20. 
Resp. bevrijdingsmonument, 
veerboot en bevoorradings
schip m.s. 'Concordia Bay , 
schoolgebouwen lager 
en middelbaar onderwijs, 
windmolenpark, waterkant 
in hoofdstad Stanley met 
huizen, kinderen en pinguïns 
(Pygoscelis papua). Alle ze
gels met embleem en vlag. 

i27'i2. Kustlandschappen. 
30, 75 p., f 1., 1.20. Resp. Surf 
Bay, klippen van New Island, 
Steeple Jason, Death Head en 
Grave Cove. 

FIJI 
i27'i2. WWF*, gekraagde 
lori. 
Viermaal $ 2. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Phigys 
solitarius. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

FILIPPIJNEN 
3o3'i2. Folklore en legendes. 
7. P. Maria Makiiing, bosnimf 
met hert en vogel. 
i5'i2. Nationaal erfgoed, 
kerken. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7.. Resp. La Inmaculada 
Concepción (Guiuan), San 
loaquin (lloilo), Nuestra Sefio
ra de la Porteria (Daraga), San 
Isidro Labrador (Lazi Siquijor); 
Santiago Apostol (Betis), La 
Inmaculada Concepción ()as
aan). Our Lady of Light (Loon), 
San Gregorio (Magno). 
i5'i2.100e geboortedag 
Felipe Padilla De Leon (1912
1992). 
7. P. Portret componist en 
dirigent met muziekstuk. 

25'i2. Aziatische Ontwik
kelingsbank 45 jaar. 
7. P. Symbolisch ontwerp. 
65'i2. Dag van Helden
moed 70 jaar. 
7., 10. P. Resp. Baatan
dodenmars m april 1942, ge
schut op Corregidor Island, 
monument op Mount Samat. 

285't2. Verzekerings
systeem van overheid GISI 
75 jaar. 
7., 7., 40. P. (samenhan
gend). Resp. hoofdkantoor in 
Solano (1937), hoofdkantoor 
in Arroceros (1957), financieel 
centrum in Pasay City. 
i56'i2. Wildwatervaren. 
9. P. Boten met mensen in 
Cagayan de Ororivier met 
stadszegel. 
i86'i2. Milieubescherming. 
9. P. Kindertekening van 
meisje met dieren en bloemen. 

GRENADA 
82'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Koningin resp. met 
prins Philip (1921), als bruid, 
met prinses Anne (1950) als 
baby, met jonge prins Char
les (1948); met jonge prins 
Charles en prinses Anne. 
54'i2.125e sterfdag Moeder 
Teresa (19101997). 
Velletje met driemaal $ 4.; 
velletje met tweemaal $ 4.
Verscnillende afbeeldingen 
van katholieke zuster en 
stichteres van liefdadig 
religieuze orde. 
ye^'^2. 'Moon Speech' 
president John F. Kennedy 
(19171963) 50 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Resp. president, 
met ruimtecapsule, Apollo
embleem, astronaut Buzz Al
drin (1930); Kennedy bezoekt 
Cape Canaveral. 

54'i2. Elvis Presley (1935

1977). 
Viermaal blok $ 9.. Verschil
lende afbeeldingen uit film 
'Live a Little, Love a Little'. 
54'i2. Honden. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
velletje met driemaal 5 3.50; 
blok $9.; blok $9.. Resp. 
chihuahua. Labrador retrie
ver, dwergpincher, Deense 
dog; Labrador retriever. Ber
ner sennen. Bordeaux mastiff; 
shihtzu, cocker spaniel. 
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GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
5-4-'i2. Haaien. 
Velletje met vijfmaal $3.-. 
Sphyrna mokarran, Carchar-
hinus perezii, Isurus paucus, 
Negaprion brevirostris, 
Carcharodon carcharias. Op 
rand landkaart. 

GUINEE 
f5-i2-'o9. Honden en katten 
op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
België, Zuid-Afrika, Oekraïne, 
Finland, Oekraïne, Finland; 
Oekraïne. 
i5-i2-'o9. Schilderijen van 
Rubens op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. In
dia, België, België, Frankrijk, 
Rwanda, Sovjet Unie; België. 
i5-i2-'09. Impressionisti
sche schilderijen op Franse 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van verschil
lende schilderijen. 
i5-i2-'o9. Padvinderij op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
Befgië, Egypte, Japan, Sin
gapore, Sf. Helena, Thailand; 
Roemenië. 

i5-i2-'o9. Voetbal op post
zegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
Chili, Groot-Brittannië, Mo
naco, Frankrijk, Zwitserland, 
Chili; Monaco. 
i5-i2-'09. Schaken op post
zegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
Cuba, Centraal Afrikaanse 
Republiek, Moldavië, Mol
davië, Oekraïne, Duitsland; 
Armenië. 
i5-i2-'o9. Olympische Zo
merspelen op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
Groot-Brittannië, Moldavië, 
Duitsland, Letland, Monaco, 
Oekraïne; Noord-Korea. 
i5-i2-'09. Olympische Win
terspelen op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 

viermaal Monaco, Frankrijk, 
Verenigde Staten; Monaco. 
i5-i2-'o9. Ruimtevaart op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zeg|el van resp. 
driemaal Sovjet Unie, Polen, 
Qatar, Azerbeidzjan; Nica
ragua. 

i5-i2-'09. Mahatma Gandhi 
op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
viermaal India, Comoren, 
Duitsland; India. 
i5-i2-'o9. Marilyn Mon
roe en John F. Kennedy op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
België, Frankrijk, Duitsland, 
tweemaal Verenigde Staten, 
Oostenrijk; Argentinië. 
i5-t2-'09. Paus Johannes 
Paulus II en paus Benedictus 
XVI op postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegel-op-zegel van resp. 
Gibraltar, Vaticaan, Italië, 
Gambia, Monaco, Hawaï; 
Mauritius. 

GUINEE-BISSAU 
9-«-'io. Indiase filmsterren. 
Velletje met vijfmaal 600, 
720 F.; blok 3.500 F. Resp. 
Raj Kapoor, SharmilaTagore, 
Katrina Kalf, Said Ali Khan, 
Aishwarya Rai, Mithun Cha-
kraborty; Rai. 

9-ii-'io. Heilige dieren van 
het hindoeïsme. 
Velletje met driemaal 700, 
800 F.; blok 3.300 F. Resp. 
apen, brilslang, honden, 
tijger; olifant. 
9-ii-'io. Stan Laurel (1890-
1965) en Oliver Hardy (1892-
1957). 
Velletje met driemaal 
700,900 F.; blok 2.800 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse filmkomiek en 
regisseur en Amerikaanse 
filmkomiek. 
9-ii-'io. Orson Welles (1915-
1975). 
Velletje met driemaal 700, 
900 F.; blok 2.800 F. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse filmregisseur 
en acteur. 
9-ii-'io. Robert Mitchum 
(1917-1997). 
Velletje met driemaal 700, 
900 F.; blok 2.800 F. Verschil
lende afbeeldingen van 

'i^^^Êm: 
Amerikaanse acteur. 
9-ii-'to. Kardinaal Paul Au-
gustin Mayer (1911-2010) en 
paus Benedictus XVI (1927)-
Velletje met viermaal 800 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van paus en 
kardinaal. 
9-ii-'io. Bezoek paus 
Benedictus XVI aan Groot-
Brittannië. 
Velletje met viermaal 800 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van paus en 
koningin Elizabeth II (1926). 
9-ii-'io. Prehistorische 
krokodillen. 
Velletje met vijfmaal 800, 
950 F.; blok 3.300 F. Twee
maal sarcosuchus, tweemaal 
deinosuchus, parasaurolop-
hus, deinosuchus; deino
suchus. 

9-ii-'io. Atoombom op 
Nagasaki en Hiroshima. 
Velletje met driemaal 800, 
1.000 F.; blok 3.200 F. Resp. 
slachtoffer, B-29 Superfor
tress bommenwerper 'Enola 
Gay', monument van duif, 
monument van kind met 
duif; kind met Japanse Torii-
poort. 
i7-i-'ii. Koninklijk Brits 
huwelijk. 
Velletje van vijfmaal 550 F.; 
blok 3.100 F. Verschillende 
afbeeldingen van prins Wil
liam (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
i7-i-'ii. WWF*, roofvogel. 
Velletje met viermaal 600 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Therathopius ecaudatus. 

HONGKONG 
27-3-'i2. Queens College 150 
jaar. 
Velletje met viermaal i 10.-; 
blok 510.- (zegels in vorm 
van schild). Resp. viermaal 
gebouwen; gebouw. 

3-5-'i2. Kunst. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk. 
$1.40, 2.40,3.-, 5.-. Resp. 
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). 
22-5-'i2. Festivals. 
S 1.40, 2.40,3.-, 5.-; blok $5.-. 
Resp. Tin Hau (Godin van de 
Zee) met standbeeld en vis
sersschepen, Kwin Yum met 

standbeeld en plaquette, 
geboortedag van Buddha 
met standbeeld Tian Tan 
Boeddha, Tuen Ng met kop 
van drakenboot en bootrace, 
Middenherfst Oogstfestival 
met lantaarn in vorm van 
sterfruit en maancakejes. 
i9-6-'i2. Honden in over
heidsdienst. 
$1.40,1.80, 2.40, 2.50, 
3.-, 5.-; blok $5.-. Resp. 
speurhond (beagle), cewa-
kingshond (Duitse herder), 
douanehond (Engelse sprin
ger spaniel), brandweerhond 
(labrador retriever), speur
hond (Labrador retriever), 
politiehond (Mechelse 
herder); zes hondenkoppen. 
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INDIA 
i8-4-'i2. R. Venkataraman 
(1910-2009). 
5.- R. Portret oud-president. 
i6-5-'i2. Karpoor Chandra 
'Kulish'(1926-2006). 
5.- R. Grondlegger Hindi-
krant Rajastan Patrika met 
kranten. 
i7-5-'i2. M.B. Kadadi (1909-
1992). 
5.- R. Portret politicus en 
oprichter Sangameshwar 
College in Solapur. 
27-5-12. Soefistische viering 
'Urs van Moinuddin Chishti' 
800 jaar. 
5.-, 20.- R. Resp. gelovigen 
met harmonium, versierde 
tempel en halve maan. Ook 
velletje met de zegels. 

20-6-'i2. Muurschilderingen. 
5.-, 20.- R. (Samenhangend). 
Resp. Huis met mensen en 
hond en kip (Warli), olifant 
en paard met ruiter (Shek-
hawati). 

INDONESIË 
2i-4-'i2. Traditioneel textiel, 
IV. 
Velletje met achtmaal 2.500 
Rp.; blok 5.000 Rp. Achtmaal 
verschillen patronen van 
Tenun-weeftechniek; wevers 
en kleden. 

IRAK 
4-4-'i2. Martelarendag. 
750,1.000 Din. Resp. vrou
wen en mensen met vlag, 
mannen. Op beide zegels 
duiven en embleem met duif 
en landkaart. 

IRAN 
2i-2-'i2.19e Boekenweek. 
2.200 Ris. Opengeslagen 
boek. 
3-5-'i2. Overwinning Isla
mitische Republiek 33 jaar 
geleden. 
Velletje met tweemaal 
2.200 Ris. Portret Imam Kho
meini (1902-1989), omverha
len standbeeld van Sjah. 
22-5-'i2.3e sterfdag ayatol
lah Bahjat (1915-2009). 
2.200 Ris. Ayatollah met 
geopende handen. 
9-6-'i2. Perzisch Nieuwjaar 
139'-
Tweemaal 2.200 Ris. Bloemen 
met goudvis in kom en pen, 
bloemen in kan met fruit op 
schaal en kaarslamp. 
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ISRAEL 
26-6-'i2. Teddy Koliek (1911-
2007). 
NIS 9.40. Portret oud-burge-
meester van Jeruzalem. 
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26-6-'i2. Borstschilden van 
hogepriesters met edelste
nen, III. 
Viermaal NIS 3.- Schilden van 
Gad met agaat, Asher met 
aquamarijn, Yosef met onyx, 
Binyamin met Jasper. 
26-6-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
NIS 2.-, 2.-, 4.50. Resp. gym
nast, taekwandoër, atleet. 

lAPAN 
i3-4-'i2. Wet lokale autono
mie Okinawa 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Kumadori-acteur, poort van 
Shuri-kasteel, traditioneel 
kleedpatroon, Ryukyu-dans, 
bloem (Erythrina variegata). 
20-4-'i2. Week van de 
Filatelie. 
Driemaal 80 yen (samen
hangend). Schilderingen 
op kamerscherm en deur, 
bloemen, draak en tijger, 
bloemenen vogel. 
23-4-'i2. Reizen in Japan: 
Tokio, Ueno, Asakusa en 
Sumidagawa. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tweemaal pandaberen. 



tweemaal landschap met 
bloemen (doorlopend beeld) 
in Ueno-park, Sensoji-tempel, 
Keino-universiteit, tweemaal 
boot en Sumida-rivier met ge
bouwen (doorlopend beelcf), 
kersenbloesem, vuurwerk. 
2a-4-'i2.150e geboortedag 
botanicus Makino Tomitaro 
(1862-1957). 
Vijfmaal 80 yen (samenhan
gend). Viburnum dilatatum 
Thunb, Tricyrtis macrantha 
Maxim, Phedimus sikokianus. 
Calypso bulbosa, Stigmato-
dactylus sikokianus. 
i5-5-'i2. Teruggave Okinawa 
40 jaar geleden. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tweemaal Shuri-kasteel 
(doorlopend beeld), goya-
pompoen, mango, tweemaal 
orchideeën, tweemaal vissen, 
Yui-monorail, Ikema-Ohashi-
brug. 

25-5-'i2. Boomplantdag, 
bomen, bloemen en planten. 
Velletje met tienmaal 50 yen. 
Kamferboom (Cinnamo-
mum camphora), Japanse 
tempelboom (Ginkgo 
biloba), citrusbloem (Citrus 
natsudaidai), koolzaad (Bras
sica napus), eik (Quercus 
gilva), Japanse esdoorn 
(Acer palmatum), camelia 
(Camellia japonica), Japanse 
rode den (Pinus densiflora), 
lapanse ceder (Cryptomeria 
japonica), kersenbloesem 
(Sakura sp.). 
3i-5-'i2. lapanse bloem
schikkunst Ikebana 550 jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende bloemenarran-
gementen. 
i-6-'i2. jubilea nationale 
musea voor moderne kunst: 
Tokio 60 jaar, Kyoto 50 jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Schilderijen 'Meisje' van 
Kenzo Minami, 'Portret van 
Kivokata Kaburaki' van Kabu-
raki Kiyokata, 'Weg door de 
Bergen' van Ryusei Kishida, 
'Moeder en Kind' van Uemura 
Shoen, 'Lezen bij het Raam' 
van Ota Kijiro, 'Pioenen na de 
Regen' van Shinsen Tokuoka, 
'Zittende Vrouw' van Sotaro 
Yasui, 'Gevallen Bloesem' van 
Heihachiro Fukuda. 
7-6-'i2. Seizoensbloemen. 
Vijfmaal 50 yen, vijfmaal 
80 yen. Resp. Prunus sp., 
Convallaria majalis. Hy
drangea sp., Helianthus sp., 
Convolvulaceae sp.; andere 
afbeeldingen van dezelfde 
bloemen. 
i5-6-'i2. Festivals. 
Tweemaal 50 yen (samen
hangend en doorlopend 
beeld). Tenjin-festival met 
boten, brug en vuurwerk. 
i9-6-'i2. Vredesoperaties 
Verenigde Naties 20 jaar. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Peacekeeper met 
kind, peacekeeper. 
20-6-12. Werelderfgoed, 
Bonin-eiland. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Vogel (Apalopteron famili

are), bloem, rots, slak, rots
formatie en vijver, fossiele 
slakken, bloemen. Dossen, 
dolfijnen, dennenboom en 
dennenappel. 

22-6-'i2. Zomergroeten, 
Hello Kitty (tekenfilmfiguur
tje). 
Vijfmaal 50 yen (klein 
formaat), achtmaal 80 yen 
(groot formaat). Verschil
lende afbeeldingen van Kitty 
White. 
29-6-'i2. Werelderfgoed, 
Konjikodo Chusonji-tempel. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Hoofagebouw, verguld bron
zen ornament, bibliotheek, 
beekje met mensen, twee
maal parklandschap met 
bomen en meer (doorlopend 
beeld), tweemaal parkland
schap (doorlopend beeld), 
boom, lotusbloemen. 

KAZACHSTAN 
20-6-'i2. Egels, Gezamenlijke 
uitgifte met Wit-Rusland. 
190,1901. (samenhangend). 
Hemiechinus auritis, Erina-
ceus concolor. 

* BipwaH ÓKÈiimu 

KIRGIZIË 
28-4-'i2. Bekende personen. 
23.-, 49.- s. (ook ongetand). 
Resp. 75e geboortedag film
maker Bolotbek Beishenaliev 
met filmstrip, 100e geboor
tedag schilder Gapar Aitiev 
met schilderspalet. 
2-6-'i2. Grote ontdekkingen. 
Velletje met 21.-, 23.-, 45.-, 
49.- s (ook ongetand). Resp. 
schrijven met letters en tekst, 
bakken met brood, wiel, geld 
met munten en papiergefd. 
S-6-'i2. Wereld Miiieudag 
Verenigde Naties 40 jaar. 
45.- s. (ook ongetand). 
Schilderij van Torobekov 
Sujutbek 'Kloof van Torgon', 
landschap met bomen, 
bergen en vee. 

KIRIBATI 
ii-7-'i2. WWF*, vissen. 
80 c., $1.-, 1.50,2-(samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Caranx 
ignobilis. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

KOEWEIT 
25-2-'ii. Bevrijdingsdag 20 
jaar. 

Viermaal 25 f. (samenhan
gend); blok 250 f. Resp. 
tweemaal kroonprins Nawat 
al-Ahmad al-Jaber al-Sabah 
(1937), tweemaal emir Sabah 
al-Ahmad al-jaber al-Sabah 
(1929); combinatie van 
hiervoor genoemde afbeel
dingen. 
Sept.'i2. Commerciële Bank 
van Koeweit 50 jaar. 
Vijfmaal 50 f. (samenhan
gend). Bloemen, gebouw, 
gebouw, Vrijheidstoren, 
stad. 

atletiek, judo, ritmische 
gymnastiek, zwemmen. Alle 
zegels met vlag en Olympisch 
embleem. 
3-5-'i2. Toelichting op be
ginselen van eenwording 40 
jaar geleden gepresenteerd. 
50 w. Witte vlag met land
kaart. 
4-6-'i2. Overwinning 
Slag van Ponchobo 75 jaar 
geleden. 
30 w. Landkaart en militai
ren. 

KOREA NOORD 
27-i-'i2. Nieuwjaar, nieuw 
elan. 
10,10,30,30, 40,50 w. Resp. 
militairen en vuurtoren, 
agrarische en industriële 
producten, zware industrie 
met staalproductie en trei
nen en vrachtwagen, hand 
met geweer, vuist, wereldbol 
met duif. 
30-i-'i2.100e geboortedag 
Kim ll-sung (1912-1994). 
10 w. Militair met bus, trein 
en pamflet. 
3-3-'i2. Postzegeltentoon
stelling Frimung 2012 & Hud-
dex20i2 in Stockholm. 
Velletje met 70,140 w. Over
druk op velletje uitgegeven 
5-i-'ii met konijnen. 
20-3-'i2. Titel 'Generalis
simo' voor grote leider Kim 
|ung-il (1942-2011). 
10 w. Ster en lauwertak. 
2o-3-'i2. Geboortedag Kim 
|ung-il. Dag van de Rijzende 
Ster. 
10 w. Geboorteplaats Kim 
|ung-il (Paektu) met berg en 
bomen. 

22-3-'i2. Floriade 2012 in 
Venlo. 
30 w. Tulpen. 
i4-4-'i2. Opening postzegel
museum in Pyongyang. 
10 w. Museummonument 
en verschillende zegels-op-
zegel. 
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3-5-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
10,30,70, now. Resp. 

9-6-'i2. Postzegeltentoon
stelling 'Planete Timbres 
2012' in Parijs. 
Blok 70 w. Chillima-
standbeeld en triomfboog 
in Pyongyang. Op rand 
magnolia's. 
i8-6-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Jakarta. 
30 w. Mascotte 'Komodo' met 
vergrootglas. 
30-6-'i2. Vogels. 
50,70, 90 w. Resp. Fringilla 
montifringilla, Zosterops ery-
thropleura, Uragus sibiricus. 
5-7-12. Afkondiging uitvoe
ring medisch zorgsysteem 60 
jaar geleden. 
30 w. Verpleegster met kind, 
medicijnen, ziekenhuis en 
ziekenwagen. 

KOREA ZUID 
25-4-'i2. 'Samen hoop 
delen', postzegelontwerpen 
van kinderen. 
Tweemaal 270 w. (samen
hangend). Hoed met harten, 
aarde met kinderen en 
regenboog. 

ii-5-'i2. Expo 2012 in Yeosu, 
milieubescherming zeeën en 
oceanen. 
Viermaal 270 w. (samen
hangend). Zuid-Koreaans 
paviljoen, themapaviljoen, 
The big O', Sky Tower. Alle 

zegels met mascotte. 

i4-6-'i2. Handelspromotie
organisatie KOTRA 50 jaar. 
270,270 w. Embleem en 
wereldkaart, gebouwen. 
20-6-'i2. Toerisme. 
Viermaal 270 w. Gungnamji-
vijver (Buyeo), schapen
boerderij (Daegwallyeong), 
Cheonjiyeon-waterval (Jeju), 
Dinosaurus-bergkam (Seo-
raksan). 

LAOS 
i3-7-'ii. Bescherming wilde 
dieren.1.000,3.000, 5.000. 
8.000 k. Resp. olifant 
(Elephas maximus), tijger 
(Pantheratigris), bosrund 
(Pseudoryx nghetinhensis), 
aap (Pygathrix nemaeus). 

Dec.'ii. Samenwerking tus
sen Vientiane en Moskou. 
Velletje met 6.000,7.000, 
8.000,9.000 k. Verschillen
de tempels in hoofdsteden 
van Laos en Rusland. 

LIBANON 
i2-3-'i2. Moederdag. 
L£ 2.000. Kindertekening 
met moeder, kinderen, 
bloem en zon met bril. 
2-4-'t2. Lions Club Libanon 
60 jaar. 
Lf 750. Cederboom en 
embleem. 

LIBERIA 
28-3-'«. Campagne 'Terug 
naar de aarde'. 
$25, 45,50,70,100, 500. 
Resp. arbeiders in rubber
plantage, vrouwen planten 
rijst, rijstveld in Bong County, 
man in cacaoplantage, 
president Ellen Johnson-Sir-
leaf (1938) oogst rijst, verse 
groenten en fruit. 
26-io-'ii. Postzegelten
toonstelling in Wuxi (China), 
Peking Opera. 
Velletje met viermaal $ 50; 
blok $ 180. Operafiguren met 
twee tanden, baard, hart
vormige neus, tien tenen; 
gekleurd gezicht. 
i6-i2-'ii. Ronald Reagan 
(1911-2004). 
$ 100,100. Verschillende 
afbeeldingen oud-president 
Verenigde Staten. 

LIBIË. 
25-i-'i2. Frankeerzegels, be
gin revolutie 1 jaar geleden. 
250,500, 750,1.000, 
5.000 Dh. Landkaart met 
vlagmotief. 
i7-2-'i2. Revolutie 1 jaar 
geleden. 
500,1.000,5.000 Dh. 
(samenhangend); blok 
1.000 Dh. Resp. vrouw en 
man met vlaggen, bloemen, 
mensen met vlaggen; land
kaart met nationale kleuren. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

MACAU 
283'i2. Tai Fung Bank 70 
jaar. 
1.50, 2.50,3.50,4. ptcs.; blok 
10. ptcs. Resp. oprichter Ho 
Yin, gebouw en Chinese ka
rakters, embleem, embleem; 
embleem. 
i85'i2. Vissershavens van 
het verleden. 
1.50,2.50,350,4ptcs.; 
blok 10. ptcs. Verschillende 
schilderijen van schepen in 
havens. 
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500 

io6'i2. Hou Kongschool 
80 jaar. 
1.50,2.50,3.50, 4. ptcs.; blok 
10. ptcs. Scholieren resp. in 
lokaal, op atletiekbaan met 
judoka's en hoogspringer, 
tijdens dansvoorstelling, 
met piano, tijdens parade 
met vlag. 

MALEISIË 
245'i2. Aromatische 
planten. 
6osen,RMi.;blokRM5.. 
Resp. Polygonum minus, 
Mentha pipenta; Citrus 
hystrix. 
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LdyHI^HH 
46'i2. Wereld Gasconferen
tie in Kuala Lumpur. 
Viermaal 60 sen (samenhan
gend). Technische installatie, 
stadsbeeld Kuala Lumpur, 
landkaart en mensensilhou
etten, boomtak en bladeren 
met gasinstallaties. 

MAROKKO 
225'i2.100 jaar Marok
kaanse postzegels. 
3.50,8.40 Dh. (samenhan
gend). Resp. jubileumbeeld
merk, schilderij met ruiters 
op paarden van Hassan El 
Glaoui. 

MARSHALLEILANDEN 
io5'i2. Wolken en beelden 
van het 'oude westen' van 
Amerika. 
Velt met vijftienmaal 45 c. 
Altocumulus undulatus met 
houtstammen en paarden, 
altostratustranslucidus 

en indianen met tenten en 
paard, cirrostratus jibratus 
met schaapherder op paard, 
cumulus congestus en india
nen met speren op paarden, 
cumulonimbus incus met 
schaapherder op paard, 
cirrus radiatus met wagens 
en paarden, cirrocumulus 
undulatus met hooioogst, 
cumulonimbus met tornado 
en ploegen met paarden, cu
mulus humilis en stoomboot, 
cumulonimbus mammatus 
met kampvuur bij wagen 
en zonsondergang, stratus 
opacus met stoomlocomotief, 
altocumulus castellanus met 
op buffel jagende indianen, 
altocumulus stratiformis met 
paard en wagen, altocumulus 
lenticularis met cavalerie en 
Amerikaanse vlag, stratocu
mulus undulatus met kano's. 
i86'i2. Vogels in de Pacific. 
Velletje met tienmaal 
45 c. Artamus personatus, 
Psephotus chrysopterygius, 
Sericulus chrysocephalus, 
Alisterus scapularis. Pitta iris, 
Merops ornatus, 
Tanysiptera sylviai, Ailuroe
dus melanotis met bessen, 
Merops ornatus met vlinder, 
Gymnorhina tibicen met 
vlinder. 

MAURETANIE 
24io'ii. Vogels. 
150,220,370,440 um. Resp. 
Pelecanus onocrotalus, 
Egrettagularis, Pluvialis 
squatarola, Sterna caspia. 

MEXICO 
264'i2. Moederdag. 
$ 7., 7.. Kinderen en brief 
met hartjes en taart met 
gebakken eieren, zingende 
kinderen. 
45'i2. Hoofdpostkantoor in 
Mexico Stad. 
$ 7.. Trappen en galerijen. 
55'i2. Slag bij Puebla 150 
jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 7.. 
Landkaart, portret generaal 
Ignacio Zaragoza (18291869) 
met slagveld, soldaten en 
officieren op paard. 
i55'i2. Dag van de Onder
wijzer. 
5 7. Onderwijzers en kin
deren. 

46'i2. Ontdek Mexico, 
bedreigde dieren. 
$ 11.50. Mexicaanse wolf (Ca
nis lupus baileyi). 

MONTSERRAT 
282'i2. Eenden. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 6.. Resp. Anas acuta, 
Anas carolinensis, Dendro
cygna bicolor, Anas discors; 
Anas clypeata. 

MICRONESIË 
i3'i2. Onafhankelijkheid 
25 jaar. 
25 c. Kaart en vlag. 
44'i2. Hybride honden. 
Viermaal $ 1.25 (samenhan
gend); blok $3.50. Resp. 
Resp. malshi,puggle, 
labradoodle, cniweenie; 
schnoodle. 

44'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Resp. zinkend 
schip, mensen wachtend op 
overlevenden, zinkend schip; 
passagiers en priester. 
44'i2. Neerstorten zeppelin 
Hindenburg 75 jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
blok $ 3.50. Verschillende 
afbeeldingen van luchtschip. 
44'i2. Koningin Elizabeth 
11(1926). 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok 3.50. Verschillende af
beeldingen van Britse vorstin 
in legeruniform. 
4412.100e geboortedaq 
Ronald Reagan (19112004). 
$ 1.25; blok $ 3.50. Portret 
oudpresident Verenigde 
Staten met vlag en symboli
sche olifant. 
44'i2. Paus Benedictus XVI 
(1927). 
Tweemaal $ 1.25 (samen
hangend); blok $3.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 
ii4'i2.15e sterfdag Moeder 
Teresa (19101997). 
$1.25; blok $3.50. Resp. 
portret van katholieke zuster 
en stichteres liefdadige 
religieuze orde Zusters van 
Naastenliefde', met baby. 

MONGOLIË 
234'i2. Dieren. 
100, 200, 400,600 T. Resp. 
draak, leeuw, tijger, mythi
sche Garudavogel. 
i76'i2. Antarctica. 
Velletje met 800, 800 T. 
Portretten van Russische ont
dekkingsreizigers Fabian von 
Bellingshousen (17781852), 
Mikhail Lazarev (17881851). 
Op rand landkaart, pinguïns, 
zeerobben en zeilschepen. 

MOZAMBIQUE 
304'ti. 50e geboortedag 
van Mala Chiburdanidze 
(1961). 
Velletje met tweemaal 16, 66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van 
Georgische schaakster. 
304'ii . 25e sterfdag Chiune 
Sugihara (19001986). 
Velletje met tweemaal 16, 
66, 92mt.;bloki75mt. 
Verschillende afbeeldinqen 
van Japanse diplomaat die in 
1940 aan vervolgde joden in 
Litouwen visa verstrekte. 
304 '«. Rally van Mont 
Carlo 100 jaar. 
Velletje met viermaal 16, 66, 
92 mt.; blok 175 mt. Aan rally 
deelnemende auto's. 

304'i i . 20e sterfdag van 
Rajiv Gandhi (19441991). 
Velletje met tweemaal 16, 66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van 
Indiase piloot en politicus. 
304'ii . Overlijden van 
Elizabeth Taylor (19322011). 
Velletje met tweemaal 16, 
66,92mt.;bloki75mt. 
Verschillende afbeeldin
gen van BritsAmerikaanse 
plmactrice. 
304'ii . Aardbeving in 
Japan. 
Velletje met tweemaal 16, 
66, 92mt.;bloki75mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van slachtoffers en helpers 
bij aardbeving en tsunami 
in maart. 
304 ' i i . 250e geboortedag 
van Marie Tussaud (1761
1850). 
Velletje met viermaal 16, 66, 
92 mt.; blok 175 mt. Wasfi
guren resp. Albert Einstein, 
prinses Diana en prins 
William, Mahatma Gandhi, 
Marilyn Monroe, paus Johan
nes Paulus II, Elvis Presley; 
wassenbeeldenartiest Marie 
Tussaud. 
304'ii . Amerikaanse Bur
geroorlog 150 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 16, 66, 
92 mt.; blok 175 mt. Militairen 
tijdens oorlogshandelingen. 
304'ii . 100e geboortedag 
van Ishiro Honda (19111993). 
Velletje met viermaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Scènes uit 
films van Japanse regisseur. 
304'ii . Antarcticaverdrag, 
dieren. 
Velletje met viermaal 16, 66, 

92mt.;bloki75mt. Resp. 
zwaardwalvis (Orcinus orca), 
(Pygoscelis adeliae), Adélie
pinguïn (Pagodroma nivea), 
ijsvis (Channichthys sp.), 
Kerguelenzeebeer (Arctocep
halus gazella), blauwe vinvis 
(Balaenoptera musculus), 
zeeluipaard (Hydrurga 
leptonyx). 

304'ii. 100e geboortedag 
Juan Manuel Fangio (1911

1995). 
Velletje met viermaal 16, 
66, 92mt.;bloki75mt. 
Argentijnse autocoureur met 
verschillende racewagens. 
304'ii. 100e geboortedag 
Joseph Barbera (19112006). 
Velletje met viermaal 16, 
66,92mt.;bloki75mt. 
Amerikaanse cartoonist en 
maker van tekenfilms met 
filmfiguren. 

MYANMAR 
i93'<2. Bijeenkomst 
ZuidoostAziatische Telecom
municatie Organisatie. 
Velletje met zesmaal 100 k., 
driemaal 200 k. Verschil
lende afbeeldingen van nati
onale vlaggen, parlements
gebouw en embleem. 

NAMIBIË 
t52'i2. Frankeerzegels, 
vogels. 
5,10,20,30,50 c., N$5., 
20., 100., Standard Mail, 
Postcard Rate, NonStandard 
mail. Registered Mail. Resp. 
Melaniparus carpi, Franco
linus hartlaubi, Namibornis 
herero, Poicephalus ruep
pellii, Eupodotis rueppellii, 
Chaetops pycnopygius. 
Sterna balaenarum, Turdoi
des gymnogenys, Laniotur
dus torquatus, Calendulauda 
erythrochlamys, Tockus 
erythrorhynchus, Phoenicu
lusdamarensis. 
94'i2. Vleermuizen. 
Driemaal Postcard Rate. Nyc
teristhebaica, Epomophorus 
angolensis. Eidolon helvum. 

i64'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
N$ 2.90,4.80, 5.40,6.50. 
Resp. Schutter, hardloopster, 
wielrenners, rolstoelatleet. 
Alle zegels met vlag. 
ii6'i2. Schorpioenen. 
Postcard Rate, N$ 4.80,5.40, 
6.50. Resp. Parabuthus nami
bensis, Parabuthus villosus, 
Opistophthalmus carinatus, 
Hottentotta arenaceus. 

NEPAL 
112'«. Girija Prasa Koirala 
(19252010). 
10. R. Portret oudpresident. 
i92'ii. Nationaal Nieuws
agentschap 50 jaar. 
10. R. Embleem. 



NEVIS 
i4ii'ti. Reptielen. 
Velletje met viermaal $ 3..; 
blok$6..Resp. hagedis 
(Cyclura pinguis), slang 
(Alsophis antillensis), hage
dis (Anolis sagrei), hagedis 
(Iguana delicatissima); hage
dis (Cyclura pinguis). 
i6i2'ti. Eerste Demande 
ruimtereis 50 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal S 2.; 
velletje met viermaal 5 3.. 
Resp. Neptunus, Uranus, 
Aarde en Mars, Venus en 
Mercurius, Jupiter, Saturn us; 
verschillende maanfases: 
volle maan, wassende maan, 
eerste kwartier, laatste 
kwartier. 

NICARAGUA 
292'i2. Colombia 200 jaar. 
50, 50 Cd. Symbolische 
afbeelding met sterren. 
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NIEUWCALEDONIE 
35'i2. Nationaal erfgoed, 
suikerfabriek. 
750 F. Schoorsteen van 
fabriek m Ouaménie. 

NIEUWZEELAND 
235'i2. Frankeerzegels, 
mooie plekjes. 
$ t.40,2.10,3.50. Resp. Cape 
Reinga met vuurtoren, 
Stewart Island met baai en 
bootjes. Lake Matheson met 
meer en gletsjer. 
235'i2. Rugby. 
70 c. (in groot en klein 
formaat). Zilveren varen, 
embleem van Rugbybond. 
Ook velletje met ae zegels. 
66'i2. Maori kunst, rotste
keningen. 
70,70 c., $1.40,1.90, 2.40, 
2.90. Resp. 'vogelman', pro
fiel van tikifiguur, mensen in 
bootje, kiwivogel in ei, figuur 
met speer, taniwhafiguur. 
Ook velletje met de zegels. 
66'i2. Persoonlijke zegels. 
Velletje met achtmaal 70 c. 
(met label voor persoonlijke 
boodschap). Twee glazen 
wijn, speelgoedbeestje. 

varen, bloem, ringen, 
roos, Maorikunst (Heitiki), 
beertje. 
i86'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta. 
Velletje met 60 c., $1.90, 
2.40. Inheemse bomen resp. 
Metrosideros excelsa, Sopho
ramicrophylla, Rhopalosty
lis. Zegels eerder uitgegeven 
opi2'r2. 
47'i2. Tikitour: rondreis 
door NieuwZeeland, II. 
Velletje met twintigmaal 
70 c. 1: vuurtoren (Cape 
Reinga), fietser (Kaitaia); 
2: historische ontmoeting 
van Pakeha en Maori met 
dolfijnen (Bay of Islands); 3: 
'Hole in the rock', zwaardvis, 
plezierjacht, zeilboot (Cape 
Brett); 4: rots, speedboot (Li
ons Rock); 5: Brug, zeilboten, 
paard en ruiter (Auckland); 
6: vulkaankrater, helikopter 
(White Island) en plezier
jacht, kerktoren (East Cape); 
7: slapende vulkaan (Mount 
Taranaki), geit op surfplank 
watertoren (Hawera); 8: forel 
(Taupu), rugbyschoenen 
(Palmerton North), geother
mische bronnen (Rotorua); 
9: druiven, appel, peer, fles 
wijn (Napier), vrouw met 
surfplank (Gisborne);io: 
tonijn, vissersschip; 11: stand
beeld (Westport), waterzuil 
(Greymouth); 12: druiven, 
palmboom, diepzeeduiker 
(Nelson); 13: renpaarden, 
parlementsgebouw 'Beehive' 
met vlag (Wellington) 
vuurtoren (Castlepoint), wal
visstaart, restauranttafel en 
gasten met kelner; 14: vissen, 
vliegtuig (Chatham Islands); 
15: berg (Mitre Peak), berg
beklimmers, vogel (Nestor 
notabilis) (Milford Sound); 
16: bergbeklimmer, flessen 
wijn, skiër (Queenstown); 17: 
bloemen (Ashburton), man
nen met schoppen en vrouw 
met bezem(Christchurch); 18: 
leguaan (Invercargill), toren, 
vis met gitaar en cowboy
hoed (Gore), visser (Stewart 
Island); 19: zeehond, wande
laars, stadion, curlingsteen 
(Dunedin); 20: vuurtoren, 
pinguïns, albatros (Taiaroa 
Head). Op achtergrond door
lopend beeld van landkaart. 

NlUE 
235'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
$ 2.40,3.40. Verschillende 
portretten van Britse vorstin 
met hibiscusbloemen. Ook 
velletje met dezegels. 

DiAMUi'.ü ,k. biAMO.MJ lÜBlLEE 

OEZBEKISTAN 
55'i2. Frankeerzegel. 
100 (S). Monument Amir 
Temur (13361405) op paard. 

PAKISTAN 
i54'i2. Rijks Hogeschool 
No.1 in Malakand Division 
100 jaar. 
8. R. Gebouw, 
55'i2. Bezoek Thaise koning 
en koningin 50 jaar geleden. 
8. R. Koning Bhumibol (1927) 
en koningin Sirikit (1932). 

56'i2. Milieuprogramma 
Verenigde Naties 40 jaar. 
Vermaal 8. R. (samenhan
gend). Berglandschap met 
meer, ruiters op paarden, 
gebouw, poort. 
i56'i2. Ayubbrug 50 jaar. 
8. R. Brug over Indus bij 
Sukkur. 

PALAU 
24i'i2. Voltooiing plafond
beschildering Sixtijnse Kapel 
door Michelangelo (1475
1564) 600 jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Schilderijen resp. 
'Val van Adam en Eva', 'De 
Naakten', 'De profeet Jonas'; 
'De Perzische Sybille'. 
25i'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal S1., 
blok 5 3.. Resp. schip, red
dingsboot, passagier op dek, 
krantenjongen met krant; 
schip. 

Titanie 

62'i2. Verdwijning Amelia 
Earhart (18971937) 75 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
velletje met tweemaal $ 1.25. 
Verschillende afbeeldingen 
van luchtvaartpionier. 

263'i2. Nationaal kersen
bloesemfestival in Washing
ton D.C. 
Blok $ 3.50. Bloesem en Wa
shingtonmonument. 
263'i2. Bloeiende bomen. 

Velletje met zesmaal $ 1.. 
Verschillende bomen en 
struiken. 
ii4'i2.35e sterfdag Elvis 
Presley (19351977)
Tweemaal $ 0.98 (samen
hangend), viermaal $ 0.98. 
Verschillende portretten 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
ii4'i2. Traditionele kleipot
ten. 
1.20,1.20,6., 8. K.; velletje 
meti.20,1.20,6., 8. K.; 
blok 10 K. Potten uit resp. 
Madang, Central Province, 
OostSepik, Bougainville; 
tweemaal Milne Bay, Oost
Sepik, Manus; bakken van 
potten met behulpvan 
Kokospalmtakken. 

75'i2. Possums. 
1.20,1.20,6., 8. K.; velletje 
met 1.20,1.20,6., 8. K.; 
blok 10 K. Resp. Phalanger 
orientalis, Spilocuscus macu
latus, Spilocuscus rufoniger, 
Phalanger lullulae; Petaurus 
breviceps, Distochurus 
pennatus, Dactylopsila 
trivirgata, Petaurus abidi; 
Spilocuscus maculatus. 

i86'i2. Sportlegendes. 
1.20,1.20,6., 8. K.; velletje 
met 1.20,1.20,6., 8. K.; 
blok 10 K. Resp. atlete lamo 
Launa, bokser Martin Beni, 
kickbokser Stanley Nandex, 
rugbyspeler Willie Genia; 
marathonloper Tau lohn, 
gewichthef/er Iwala lacobs, 
sprinter Takale Tuna, bokser 
lohn Aba; rugbyspeler Willie 
Genia. 

PARAGUAY 
8ii'ii. Internationale Dag 
van de Vriendschap. 
700 Gs. Orchidee en em
bleem Verenigde Naties. 
2iii'ii. Radio Caritas 75 
jaar. 
700 Gs. Savannebuizerd 
(Buteogallus meridionalis). 
29ii'ii. San lose Academy 
100 jaar. 
700 Gs. Gebouw in Asuncion. 
i3i2'ii. Upaep*, brieven
bussen. 
5000,5000 Gs. (samenhan
gend). Historische brieven
bussen. 
i3i2'ii. Strijd tegen AIDS 
30 jaar. 
1000 Gs. Rood lint. 
i3i2'ii. Internationaal laar 
van de Bossen 
5.000 Gs.; blok 6.000 Gs. 
Resp. dieren in woud en wa
ter; bomen en landkaart. 
i3i2'ii. Kerst. 
700,5.000,11.000 Gs. Resp. 
Drie Koningen met giften, 
ster, Maria met lezus en lozef 
met schapen. 

i3i2'ii. Mercosur*, acteurs. 
2.000 Gs.; blok 6.000 Gs. 
Resp. toneelscène met 
portretten van acteurs en 
actrices; actrice Edda de los 
Rios (19422007). 
30i2'ii. Tegen terrorisme. 
2.000, 5.000 Gs. (samen
hangend). Handafdrukken 
op verschillende achter
grondkleuren. 
30i2'ii. Amerikaanse 
voetbalbeker. 
700, 6.000 Gs. Resp. teams, 
team. 
3oi2'ii. Beroemde sport
lieden. 
700 Gs.; blok 6.000 Gs. Resp. 
voetballer lose Luis Esteban 
Casarino met schutter Ole
gario Farres en bokser luan 
Carlos Gimenez; zwemmer 
Benjamin Hockjn Brusquetti. 

PERU 
2i2'i2. Topoverleg Zuid
Amerikaanse en Arabische 
landen (ASPA) in Lima. 
8.40 S. Beeldmerk en bergen 
met poort. 

PITCAIRNEILANDEN 
264'i2. Dolfijnen. 
$1., 1.50, 2.10,3.; velletje 
met $ 1.50, 3.. Resp. Lage
nodelphis hosei, Stenella 
longirostris, Stenella at
tenuata, Tursiops truncatus; 
Stenella longirostris, Tursiops 
truncatus. 

i6'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
$ 2.80,4.40 (samenhangend 
met tussenveld). Verschil
lende afbeeldingen Britse 
vorstin. 

POLYNESIË 
222'i2. Humor. 
100 F. Mobiele eetstal met 
man en wok, grill, hond en 
klanten. 

r^-^^mi,lOOft 
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LA ROULOTTE 1 

83'i2. 'Marara' postzegel
boekjes. 
Drie boekjes met elk 10 zegels 
zonder waardeaanduiding 
in de kleuren fuchsia, blauw, 
rood. 
263'i2. Zeeslakken. 
75,100,190 F. Resp. Glos
sodoris rufomarginata, Elysia 
ornata, Cyerce nigricans. Ook 
velletje met dezegels. 
18612. Bekende personen, 
Tiurai. 
75 F. Medicijnman Tahariarua 
Onohi Mininoa a Tati (1842
1918). 
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QATAR 
9-i2-'ii. Arabische Spelen 
2011 in Doha. 
Driemaal 0.50 R. Embleem 
en tekst op verschillende 
achtergrondkleuren. 

SAMOA 
8-2-'ii. Opdrukken. 
Tweemaal 50 c , tweemaal 
$ 2.-, tweemaal $ 3.-, twee
maal 10.- op Milleniumzegels 
(Yvert 898 en 899, samen
hangend). Zonsondergang 
en zonsopgang. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
2o-io-'o9. Overlijden van 
Farrah Fawcett (1948-2009). 
Velletje met vijfmaal 
20.000 Db.; blok 
100.000 Db. Amerikaanse 
actrice. 

20-io-'o9. Chinese filmac
teurs. 
Velletje met 5.000, 
7.000,10.000,13.000, 
25.000, 40.000 Db.; blok 
110.000 Db. Resp. Feng Zhe, 
Wang Xingang, Jiang Wen, 
Shangguan Yunzhu, Qin Yl, 
Liu Xiaoqing; Zhang Yimou. 
20-io-'o9. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met 10.000,10.000, 
15.000,20.000, 25.000, 
35.000 Db.; blok 110.000 
Db. Resp. Guarinisuchus 
munizi en Metriorhynchus, 
Metriorhynchus, Steneo-
saurus, Metriorhynchus, 
Kaprosuchus saharicus en 
Metriorhynchus, Stenosaurus 
en Guarinisuchus munizi; 
Metriorhynchus. 
2o-io-'o9. Katten en 
honden. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000,20.000, 25.000, 
25.000 Db.; blok 104.000 
Db. Resp. Chinese gekuifde 
naakthond. Schotse terrier, 
sfinxkat. Oosterse korthaar-
kat, Devon Rex, Siciliaanse 
brak;sharpei. 
25-i-'io. Filantropen. 
Velletje met 10.000,15.000, 
25.000,30.000,30.000 Db.; 
blok 110.000 Db. Resp. paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005), dalai lama Tenzin 
Gyatso (1935), Moeder Teresa 
(1910-1997), Mahatma Gandhi 
(1869-1948), paus Benedictus 
XVI (1927); Nelson Mandela 
(1918). 
25-i-'io. Jachtvliegtuigen uit 
Tweede Wereldoorlog. 
Velletje met 10.000,15.000, 

25.000,30.000,35.000 Db.; 
blok 104.000 Db. Resp. I-16 
types 18 en 14, Bf 109E en B 
109F-2, Bf 109E-2 en Me 262, 
Bf 109F-4Z en Mustang P-
51D-15, TU-2S en SB-2M-100A; 
Bf 109F-4. 

25-i-'io. 50e geboortedag 
Ayrton Senna (1960-1994). 
Velletje met 10.000,15.000, 
15.000,20.000,20.000, 
20.000 Db.; blok 100.000. 
Braziliaanse autocoureur. 
25-i-'io. Postzegeltentoon
stelling Antverpia 2010. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 20.000,25.000, 
30.000 Db.; blok 115.000 Db. 
Schilderijen van Vlaamse 
schilder Peter Paul Rubens 
(1577-1640). 
25-i-'io. Kostbare schilde
rijen. 
Velletje met 15.000, 
15.000,30.000,30.000, 
30.000 Db.; blok 110.000 
Db. Resp. 'Stilleven' van Paul 
Cézanne, 'Portret van Dr. Ga-
chet' van Vincent van Gogh, 
'Jongeman met Pijp' van 
Pablo Picasso, 'Moord op de 
onnozele Kinderen' van Peter 
Paul Rubens, 'Bal in Molen 
van La Galette' van Pierre Re
noir; 'Portret van Adele Bloch 
Bauer' van Gustav Klimt. 

SIERRA LEONE 
i4-io-'io. Prinses Diana 
(1961-1997). 
Velletje met viermaal 
4000 Le; tweemaal blok 
10.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
3-io-'ii. WWF', pofadder. 
Viermaal 3.100 Le. Afbeel
dingen van Bitis arietans met 
waardeaanduiding in ver
schillende kleuren. Alle zegels 
met pandabeeldmerk WWF. 

22-io-'i2. Chinese kunst van 
LuLvJun. 
Velletje met twaalfmaal 
1.300 Le. Tweemaal kal
ligrafie lettertekens, vogels 
op tak, bos, bloemen, vogels 
onder boom, abstract werk, 
bomen, kat, mens, tweemaal 
bloemen. 
22-io-'i2. Freddy Will (1977). 
Velletje met viermaal 
4.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van Canadese 
rapper, afkomstig uit Sierra 
Leone. 

SINGAPORE 
3i-5-'i2. Internationaal Jaar 
van de Coöperaties, 
ist Local, ist Local, 50 c., 
$ 1.10,1.10. Resp. stadsgezicht 
Singapore, oprichting Singa
pore National Co-operative 
Federation in 1980 met 

sprekers, oprichting NTUC 
Co-Operatives in 1969, op
richting eerste coöperatie in 
Singapore met bankgebouw 
en bewakers, grondleggers 
van de coöperatieve princi
pes in 1844. 
28-6-'i2. Tuinen aan de baai. 
Tweemaal $ 1.10. Waterpartij 
met bloemen en planten met 
bomen, bomen en planten 
met vogel (Todirhamphus 
chlorls)en insect. 

SRI LANKA 
i-7-'ii. Volksbank 50 jaar. 
5.- R. Gebouw en embleem. 
i5-7-'ii. Radampala Sri Su-
mangala College 100 jaar. 
5.- R. Oprichter Bambarrande 
Sn Sumangala Rathanajothi 
Nayak en schoolgebouw in 
Panadura. 
2i-7-'ii. Beweging van Niet-
Geijonden Landen 50 jaar. 
5.- R. Vlaggen van aangeslo
ten landen. 
27-9-'ii. Wereld Toerisme 
Dag. 
Velletje met viermaal 5.-, 
tweemaal 15.-, 30.-, 35.-, 40.-, 
45.- R. Resp. stupa, rotsves
ting, dansers, meisjes, vrouw 
met bloemen, waterval, 
olifanten, luipaard, strand en 
zeilboot, rafters in boot. 
28-io-'i i . Historische auto's. 
Velletje met viermaal 5.- R. 
Austin 12 (1928), Rolls Royce 
20/25 (1934). Jaguar SS 100 
(1937), Morris Minor (1949). 

27-ii-'ii. Kerst. 
5.-, 20.- R. Resp. heiligdom 
van Onze-Lieve-Vrouwvan 
Lourdes in Kala Oya, duif met 
vlag boven heilige familie. 
Ook velletje met de zegels. 
28-ii- ' i i . Kotagama Wachis-
saraThero. 
5.- R. Portret Boeddhistische 
monnik. 
i-i2-'ii. Wereld Aids Dag. 
5.- R. Handen en landkaart 
Sri Lanka. 

2i-i-'i2. Sinhala-film. 
Velletje met driemaal 5.-, 
10.-, 15.-, 20.- R. Resp. acteur 
Eddie Jayamanne, produ
cent Titus Totawatta, actrice 

Sandya Kumari, acteur Joe 
Abeywickrama, actrice Ma
lini Fonseka, acteur Gamini 
Fonseka. 
9-2-'i2. Instituut van 
Scheepsbevrachters 25 jaar. 
5.- R. Schepen. 
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22-2-'i2. Padvinderij in Sri 
Lanka 100 jaar. 
5.- R. Touw met hoed, hals
doek en tent. 
io-3-'i2. Pioenen. 
30.-R. Pioenen. 
io-3-'i2. Wachtersteen bij 
Rathna Prasadaya. 
50.-, 100.- R. Ornamenten op 
verschillende achtergrond-
kleuren. 
i-4-'i2. Asian-Pacific Postal 
Union 50 jaar. 
5.- R. Hoofdkantoor in 
Colombo. 
io-4- ' i2. Sinhala en Hindoe
nieuwjaar. 
Viermaal 5.- R. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Biddende mensen, 
mensen met hak en pot 
op hoofd, etende mensen, 
zalving met olie. 

ST. HELENA 
i2-6-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
20,35,50p. , i l . - . Kinder
tekeningen resp. vlag met 
vissen en kroon met schip en 
vogels, schildpad en vogels 
met vlaggen, schip en kerk 
met koningin en kroon, 
vlagmotief en schip met wa
terval en vogel en schildpad. 
Landkaart op alle zegels. 

SI . MAARTEN 
i i - i i - ' i i . Frankeerzegels. 
Driemaal 170 c. (samen
hangend). Boot op strand, 
luchthaven, haven. 
27-2-'i2. Vlinders. 
25, 50,75,100,150,200,250, 
300,305,310,335,400 c. 
(samenhangend). Resp. Bo-
loria selene, Hesperia comma, 
Lysandra bellargus, Limenitis 
Camilla, Erebia aethiops, Mi-
nois dryas, Vanessa atalanta, 
Zeryntnia polyxena, Parnas-
sius phoebus smintheus, 
Clossiana dia, Pieris rapae, 
Brenthis daphne. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i6-5-'i2. Schilderij 'Le Travail 
des Graves'. 
Velletje met zesmaal € 0.60 
(doorlopend beeld). Vis
sers en vrouwen drogen 
kabeljauw. Schilderij van 
zeeschilder Gaston Rouillet 
(1847-1925). 
30-6-'i2. Archipelitude 
Museum 25 jaar. 
€ 0.60. Gebouwen: school, 
werkplaats, Jézéquel-huis, 
garage, het Grijze Huis. 

ST. VINCENT 
26-3-'i2.85e geboortedag 
paus Benedictus XVI (1927). 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $6.-. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 

SURINAME 
23-5- ' i2 . Vogels. 
B, SR$i.-, 1.45, 2.-, 2.50, 
3-.3.50, 5.-.7.-.9.-. Resp. 
Rostrhamus sociabilis, 
Thamnophilus murinus, 
Xiphorhynchus guttatus, 
Ooiontophorus gujanensis, 
Dryocopus Lineatus, Bucco 
tamatia, Celeus undatus, 
Phaethornis longuemareus, 
Glaucis hirsuta, Elanus 
leucurus, Heliothryx aurita, 
Nonnularubecula. 
20-6-'i2. Vissen. 
Velletje met SR$ 1.-, 1.50,2.-, 
3.-,3.50,4.-, 4.50, 5.-,7.50, 
8.-. Resp. Crenimugil creni-
labrus, Myripristis vittata, 
Neoniphon sammara, Epi-
nephelus ongus, Plectropo-
mus laevis, Aphareus furca, 
Sargocentron diadema, 
Plectropomus areolatus, 
Pterocaesio tile, Lethrinus 
obsoletus. 

SWAZILAND 
2-4-'i2. Sprinkhanen. 
A, B, C, D. Resp. Schistocerca 
gregaria flaviventris, Schis
tocerca solitaria, Locusta 
migratoria migratorioides, 
Nomadacris septemfasciata. 

TAIWAN 
4-5-'i2. Felicitatiezegels. 
NT$3.50,3.50, 5.-, 12.-. 
Symbolische afbeeldingen 
van resp. bruid en bruide
gom met hart, lotusbloem 
en kinderen, kalebassen en 
pioenen, draak en feniks. 
20-5-'i2. Installatie presi
dent en vicepresident. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 12.- (samen
hangend); blok NT$ 5.-. Ver
schillende afbeeldingen van 
Ma Ying-jeou (1950) en Wu 
Den-yih (1948) met resp. vlag 
en presidentieel paleis, trein 
met schip en toren, kinderen 
met dansers en Nationaal 
Theater, landkaart; met Na
tionaal Theater en landkaart 
met vlag op rand. 
6-6-'i2. Uilen van Taiwan. 
NT$5.-, 5.-, 10.-, 25.-. Resp. 
Asio flammeus, Otus spilo-
cephalus, Strix leptogram-
mica, Ninox scutulata. 



2o-6-'i2. Festivals. 
NT$5.-, 5.-,to.-,25.-. Resp. 
Chinees Nieuwjaar met vuur
werk, Lantarenfestival met 
lantaarns, Drakenbootfesti-
val met zongzipakketjes (rijst 
in bamboeblad), Midden-
herfstfestival met maan en 
maancakejes. 

THAIUND 
6-5-'i2. Internationale 
Rotary-bijeenkomst. 
3.-B. Beeldmerk en tempel. 
2-6-'i2. Boeddhistische 
feestdag Vesak. 
3.-B. Beeld. Ook blok met 
zegel. 

Owiïlfllvit/THAILAND ü ^ 

28-6-'i2. Secretariaatsbu
reau eerste minister 80 jaar. 
10.- B. Gebouw. 
28-6-'i2. Provinciale emble
men, VII. 
Velletje met tienmaal 3.- B. 
Ang Tong: rijstplant, Udon 
Thani: boeddhabeeld, Uthai 
Thani: tempel, Uttradit: 
tempel, Ubon Ratchatani: 
lotusbloem, Amnat Charoen: 
boeddhabeeld, nationaal 
symbool: olifant, nationale 
bloem: Ratchaphruek (Cassia 
fistula L), paviljoen Sala Thai. 

TOGO 
2 0 1 0 . 3 0 jaar postunie PAPU*. 
50, 2 0 0 , 500 F. Verschi l
lende versterkte boerder i jen 
van Tamberma-stam en 
embleem. 

E RÉPUBLIQUE TOGOLAiSE | 

2010. 50 jaar onafhankel i jk . 
2 0 0 , 5 0 0 F.; velletje met 
v i j fmaa l 2 0 0 F. Resp. twee
maal j ub i leumembleem; 
pres identen: Sylvanus 
Olympio (1902-1963), Nicolas 
Gruni tzky (1913-1969), Kleber 
Dadjo (1914-1979), Gnas-
s ingbé Eyadéma (1935-2005), 
Faure Gnassingbé (1966). 
i5-ii-'to. Boksers. 
Velletje met viermaal; 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Moham
med All (1942), Lennox Lewis 
(1965), George Foreman 
(1949), Mike Tyson (1966); 
VitaliKlitschko(i97i). 
i5-ii-'io. Basketballers. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Ray Allen, 
Vince Carter, Dwight Howard, 
LeBron james; Bryant Kobe. 
i5-ti-'io. Aziatische vecht
sporters. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Morihei 
Uesiba (aikido), Masutatsa 
Oyama (karate, koyukushin), 
Choi Hong Hi (taekwondo). 
Kano ligoro (judo); wed
strijdscène kendo. 

i5-ii-'io. Sumoworstelaars. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Hakuhö 
Shö, Chijotaikai Ryüji, Ki-
tanoumi Toshimitsu, Konishiki 
Vasokichi; Asashöryü Akinori. 

i5-ii-'io. Tafeltennissers. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Wan Hao, 
Wang Liqin, Guo Yue, Timo 
Bolt;MaLin. 
i5-ii-'io. Tennissers. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Novak 
Djokovic, Roger Federer, 
Rafael Nadal, jelena jankovic; 
Serena Williams. 
i5-ii-'io. Schakers. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Emanuel 
Lasker, Robert James Fischer, 
Gary Kasparov, José Raoul 
Capablanca; Vassili Smyslov. 

TOKELAU 
23-5-'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
$2.-, 3.-. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. Ook velletje met de 
zegels. 

TONGA 
6-3-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
$ 3.40; blok $ 10.-. Britse vor
stin met speld, een geschenk 
van Tonga's koningin Salote 
Tupoulll. 

TONGA NIUAFO'OU 
20-4-'i2. Frankeerzegels, 
vlinders. 
5 0.45,1.95, 2.-, 2.40,2.50, 
3.-, 3.40,4.-, 5.-, 6.-, 7.30,8.-
(samenhangend). Verschil
lende vlinders. 

TUNESIË 
i2-5-'i2. Biologische teelt. 
250, 250,600,1.350 m. Resp. 
meloenen, aardbeien, drui
ven, honing met honingpot 
en bij. 
24-6-' i2. Nationale Leger 
56 jaar. 
700 m. Medaille met le
gerembleem en bloemen. 

TUVALU 
i-8-'ii. Prinses Diana (1961-
1997). 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
blok $3.-Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
3i-8-'i i . Paarden. 
Drie velletjes met elk twee
maal $ 3.-. Strijdpaarden; 
trekpaarden; racepaarden 
21-9-'«. Wereldkampioen
schap vrouwenvoetbal 2011. 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Japanse aanvoerster Homare 
Sawa, Japans team, team 
Verenigde State, Ameri
kaanse aanvoerster Christie 
Rampone. 
i5-^- ' i2 . Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
blok $ 3.50. Passagiers op 
scheepsdek. 

UGANDA 
29-4-'ii. Koninklijk huwelijk. 
Twee velletje met elk 600, 
2.500 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van prins Wil
liam (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 

URUGUAY 
25-4-'i2. Zwitserse kolonie 
'Nieuw Zwitserland' 150 jaar. 
$ 12. Embleem met koe, kazen 
en melkbus. 

25-4-'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Oekraïne 
20 jaar. 
$ 37. Volksdansers. 
i6-5-'i2. Fran keerzegel, 
gebarentaal. 
$ 20. Handen met tekst 'Ss'. 
25-5-'i2. Vriendschapsinsti
tuut Euskal Erria 100 jaar. 
$ 37. Vriendschap met 
Baskenland: pelotaspeler, 
eikenboom in Guernica, re
geringsgebouw in Guernica. 

i4-6-'i2. Internationale 
Bloeddonor Dag. 
$ 12. Bloeddruppels. 

VANUATU 
2-5-'i2. Frankeerzegels, 
vogels. 
10, 20,40, 50,70,90,100, 

140,160, 400, 500,1.000 vt. 
Resp. Clytorhynchus pa-
chycephaloides, Zosterops 
lateralis, Ptilinopus greyli, 
Duculapacifica, Lalage 
leucopyga, Megapodius 
layardi, Rhipidura spilodera, 
Lichmera incana, Pterodroma 
occulta. Arenaria interpres, 
Porphyrio porphyrio, Butori-
des striata. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i8-3-'i2. Culturele stichting 
Sultan Bin All Al Owais25 
jaar. 
t.- Dh. Embleem. Ook blok 
met op rand portret sultan. 

VERENIGDE NATIES 
i-6-'i2. Zegels met aanhang
sel voor persoon I ij ke bood
schap. 
US$ 1.05. Twee verschil
lende afbeeldingen van elfje 
Tinkerbel, 'groene ambassa
deur'van VN. 
i7-8-'i2. Paralympische 
Spelen 2012 in Londen. 
US$ 0.45,1.05, Zw.Fr. 1.-, 1.40, 
€0.62,0.70; blok $1.05; 
blok Zw.Fr. 1.40, blok € 0.70. 
Resp. goalball, zitvolleybal, 
atletiek, boogschieten, rol
stoelbasketbal, tafeltennis; 
zitvolleybal; boogschieten; 
tafeltennis. 

VERENIGDE STATEN 
2o-7-'i2. Legendarische 
honkballers. 
Viermaal Forever. )oe DIMag-
gio (1914-1999), Larry Doby 
(1923-2003), Willie Stargell 
(1940-2001), Ted Williams 
(1918-2002). 

28-7-'i2. Innovatieve chore
ografen. 
Viermaal Forever. Isadora 
Duncan (1877-1927), José 
Limón (1909-1972), Katherine 
Dunham (1909-2006), Bob 
Fosse (1927-1987). 
i6-8-'i2. Vlaggen. 
Tienmaal Forever. Texas met 
katoenplant en -veld, Utah 
met cactus, Vermont met uil 
(Bubo virginianus), Virgin 
Islands met zeilvis, Virginia 
met zeilschepen, Washington 
met dennenbomen. West 
Virginia met wilde kalkoenen 
(Meleagris gallopavo), Wis

consin met koeien, Wyoming 
met groothoornschaap (Ovis 
canadensis). Verenigde 
Staten met bomen.. 
i7-8-'i2. Edgar Rice Burrou
ghs (1875-1950)-
Forever. Portret schrijver en 
Tarzan. 
i8-8-'i2. Oorlog van 1812. 
Forever. Zeilend fregat 'USS 
Constitution'. 

VIETNAAA 
io-5-'i2. looe geboortedag 
Ton That Tung (1912-1982). 
2.000 d. Portret professor en 
leverspecialist met medische 
faculteit in Hanoi. 
i5-5-'i2. Bloemen. 
2.000,8.500 d. Verschillen
de bloemen van Plumeria. 

ii-6-'i2.100e geboortedag 
Pham Hung (1912-1988). 
2.000 d. Portret revolutio
nair en politicus en vlag. 

WALLIS EN FUTUNA 
25-i-'i2. Landschappen. 
75,115 F. Resp. hut op strand 
bij Tekena, vrouwen beschil
deren kleding bij Fai koka. 
i-3-'i2. Eerste Territoriaal 
Assemblee. 
200 F. Mensen stemmen met 
opgestoken handen. 
i7-4-'i2. Koraal. 
10, 30, 40, 55 F. Verschillende 
koralen. 

28-4-' i2. Aankomst Amerika
nen 70 jaar geleden. 
55 F. Mariniers op strand en 
schepen. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i 3 - 4 - ' i 2 . Long Island, Kergu-
elen. 
€ 0 .60,1.30 (samenhan
gend) . A fbee ld ingen van e i -
fand in verschi l lende k leuren. 

Gebruikte a fkor t ingen : 
lAAF Internat ional 

Amateur Ath let ic 
Federation 

IOC Internat ional 
Olympic Commi t 
tee 

FFAP Federation Fran-
fa lse de Associat i
ons Phi latel ique 

Mercosur Gemeenschappe
li jke Economische 
Mark t voor Zu id -
Amer ika 

PAPU Pan Afr ican Postal 
Union 

Unhcr Un i ted Nations 
High Commissio
ner for Refugees 

Upaep Union Posta lde las 
Americas y Espafia 

WWF Wor ld Wi ld l i fe 
Fund 
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Samenstelling; 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips 
|effreygroeneveld@hetnet.nl 

OLYMPISCHE SPELEN: RIJKE OOGST AAN POSTZEGELS 

Op het moment, dat deze 
Filatelie bij u op de mat 
valt, zijn de Olympische 
Spelen nog volop aan de 
gang. Voor sportliefheb
bers zijn de Spelen het 
vierjaarlijkse hoogtepunt 
op de sportagenda. En het 
zijn niet alleen de media 
die ruimschoots aandacht 
besteden aan het spor
tieve evenement, ook de 
postadministraties doen 
daar graag aan mee. 

Olympische helden 
PostNLheeftop4Julieen 
velletje uitgegeven over 
het eeuwfeest van het 
Nederlands Olympisch 
Comité, dat tegenwoor
dig samenwerkt met 
de Nederlandse Sport 
federatie als NOC*NSF 
(i). Op de zegels zijn tien 
sporters vereeuwigd die 
de afgelopen honderd jaar 
goud hebben gewonnen 
tijdens de Olympische 
Winter- en Zomerspelen. 

De keuze van de sporters 
lijkt vrij willekeurig. Grote 
namen als Ard Schenk (3X 
goud), Yvonne van Gen-
nip (3X goud) en Fanny 
Blankers-Koen (4X goud) 
ontbreken, maar die zijn 
in het verleden al een 
keer filatellstisch geëerd. 
Voor Inge de Bruin (sx 
goud) en Peter van den 
Hoogenband (3X goud) 
geldt dat echter niet, 
terwijl er wel een zegel is 
voor zwemmer Maarten 
van der Heijden (ix goud). 
Een ander kritiekpuntje 
Is, dat met de zegels het 
eeuwfeest van NOC*NSF 
wordt gevierd, maar dat 
de afgebeelde prestaties 
slechts 46 jaar iseslaan: 
van de gouden medaille 
van Sjoukje Dijkstra in 1964 
naar het goud van Nicolien 
Sauerbrij in 2010. 
De laatste was de hon
derdste gouden medaille 
voor Nederland. De eerste 
werd gewonnen door 

Franfois Brandt en Roelof 
Klein op het onderdeel 
roeien tijdens de Spelen 
van 1900 in Parijs. Uit 
de eerste vijftig jaar van 
het NOC*NSF hadden 
legendarische sporters 
als Charles de Pahud de 
Mortanges (3X goud), Bep 
van Klaveren (ix goud) 
of Rie Mastenbroek (zx 
goud) toch zeker ook wel 
een zegel verdiend. Dat 
neemt niet weg dat, naast 
de eerder genoemde drie, 
klinkende namen als An
ton Geesink, Nico Rienks, 
Ellen de Lange, Leontien 
Zijlaard - van Moorsel, Es
ther Vergeer en Anky van 
Grunsven terecht met een 
postzegel worden geëerd. 
Het aardige is ook dat, 
bijvoorbeeld in tegenstel
ling tot de eerdere zegel 
van Fanny Blankers-Koen 
(2010), de sporters zijn 
afgebeeld in volle actie 
tijdens de Spelen dat zij 
goud wonnen. 

Fanny 
Laurentz jonker heeft u 
vorige maand al uitge
breid verteld over eerdere 
edities van de Olympische 
Spelen in Londen. U heeft 
kunnen lezen dat 'onze 
Fanny' ook elders in de 
wereld filatelistisch is ge
ëerd. In aanvulling daarop 
kan ik u melden, dat ook 
Guyana (2) een zegel 
heeft uitgegeven met de 
"Vliegende Huisvrouw" 
evenals St. Kitts, dat haar 
heeft afgebeeld terwijl ze 
de felicitaties in ontvangst 
neemt van haar concur
rent Maureen Gardner (3). 
Na een fotofinish op de 80 
meter horden eindigde ze 
op de tweede plaats, bij 
de estafette bereikte de 
Britse atlete met haar team 
de derde plaats. Gardner 
stierf in 1974, slechts 45 
jaar oud. 

Nominatie 
De Spelen van 2012 hebben 

nu al de nodige voetspo
ren achtergelaten. Dat 
begon al voordat ze aan 
Londen waren toegewe
zen. Tijdens een bijeen
komst van het Internatio
naal Olympisch Comité in 
2005 in Singapore bleven 
in de laatste ronde Londen 
en Parijs (4) over, nadat 
Moskou, Madrid en New 
York waren afgevallen. 
Het schijnt dat Londen 
uiteindelijk heeft gewon
nen, omdat de stad met 
de vlekkeloos verlopen 
organisatie van de festivi
teiten rondom het gouden 
regeringsjubileum van 
koningin Elizabeth II had 
laten zien, dat het in staat 
was om een grootschalig 
evenement tot een goed 
einde te brengen. De eufo
rie die in Londen gepaard 
ging met het bekendma
ken, dat de stad de Spelen 
mocht gaan organiseren, 
sloeg totaal om toen twee 
dagen later bomaanslagen 
op de Londense metro en 
bussen werden gepleegd. 
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Droom 
Wie op www.delcampe.com 
kijkt zal zien, dat ook 
Duistland plannen had om 
de Olympische Spelen te 
organiseren, getuige de 
verschillende frankeerma
chinestempels met een 
verwijzing naar de Duitse 
Olympische droom (5,6). 
Frankrijk heeft zich 
trouwens een sportief 
verliezer getoond door een 
postzegel uit te geven ter 
gelegenheid van de 
Olympische Spelen in 
Londen. Opvallend is 
daarbij wel, dat de zegel 
wel Big Ben toont, maar 
verder geen enkele 
tekstuele verwijzing heeft 
naar de voormalige 
concurrent (7). 

Scala aan sporten 
De Britse Royal Mail heeft 
de afgelopen jaren flink 
uitgepakt om de Olym
pische Spelen onder de 
aandacht te brengen. In 
2008 was er al een ge
meenschappelijke uitgifte 

met China, dat toen de 
Zomerspelen organiseer
de. Vanaf 2009 zijn er elk 
jaar tien zegels verschenen 
die gewijd waren aan di
verse Olympische sporten. 
Voor de zegels werden 
verschillende ontwerpers 
uitgenodigd om een zegel 
te ontwerpen. De stijlen 
verschillen dan ook enorm, 
maar er zitten juweeltjes 
bij. Mijn persoonlijke 
voorkeur gaat uit naar 
de zegels van de kano
slalom (8), vijfkamp (9), 
boksen (10) en (beach?) 
volleybal (11). Dit jaar 
voegde de postdienst er 
nog zegels aan toe met het 
controversiële logo van 
de Spelen, dat het jaartal 
2012 verbeeldt, velletjes 
met sporters in actie en 
kenmerkende Londense 
gebouwen als het late 
Modern, het Olympisch 
Stadion, het Londen Eye en 
Tower Bridge (12). Verder 
zullen alle Britse atleten 
die een gouden medaille 
winnen op een postzegel 
vereeuwigd worden, die 
de volgende dag al ver
krijgbaar zal zijn (13). 

Goalball 
Sympathiek is verder dat 
de Paralympics, die even
eens in Londen georga-

Ontwerpen 1948 
Het archief van de Royal Mail is bezig 
om zijn archiefstukken te digitaliseren 
Op de website http://postalheritage. 
wordpress.com/2012/04/02/reaching-
milestones-in-our-documentation-
and-cataloguing-work/ is onder 

andere te zien welke ontwerpen er wa
ren voor de zegels die in 1948 voor de 
Olympische Spelen werden uitgegeven 
(25,26). Een bezoekje aan de site is 
van harte aan te bevelen en met alleen 
vanwege deze ontwerpen. 

25 
mmmmmmmimmmm 

niseerd worden, niet aan 
de aandacht van de Royal 
Mail zijn ontsnapt (14). Een 
van de zegels is gewijd aan 
goalball (15), een sport 
die mij onbekend was. Ze 
wordt gespeeld in twee 
teams van drie personen 
opeen veld van 18x9 
meter. Elke speler draagt 
een afgeplakte skibril, via 
een onderhandse bowling-
beweging gooien zij de 
bal, waarin een belletje zit, 
laag over de grond naar 
de overkant. 
Een speler mag niet meer 
dan twee keer achter 
elkaar de bal naar de 

overkant gooien. Een team 
mag de bal niet langer dan 
tien seconden in zijn bezit 
hebben. Er is een doelpunt 
gescoord als de bal over 
de achterlijn van het veld 
is. De scheidsrechter geeft 
dit aan door twee keer te 
fluiten. 

Voorkeuren 
Het is niet te doen om alle 
uitgiften met betrekking 
op de Spelen van 2012 de 
revue te laten passeren. 
Een paar verdienen het 
echter om genoemd te 
worden. Zo werden de 
zegels van Man door Sir 

Paul Smith, de bekende 
modeontwerper, ontwor
pen (16). 
Erg geslaagd vind ik de 
zegels van San Marino 
(17), Canada (18), Estland 
(19), Israël (20, 21,22) en 
Slowakije (23, 24). Maar 
misschien denkt u daar 
heel anders over. 
Op de website http:// 
ganesh-myolympicphila-
tely.blogspot.nl/ kunt u 
veel van de diverse zegels 
zelf bekijken en uw eigen 
oordeel vellen. 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief

postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. V(/iktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. Email 
robertwil<tor(5)home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland ♦ O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229261611. 
wv/w.stampsdns.com 

www.aephilatclie.nl en 
www.postzegelveiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge
laar. Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc. 1. Römkens. 
Telefoon 0455462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223614066. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
Email info(5)tenkatephilatelie.nl 
Telefoon 0646644808 of 
0264722176. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www.stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. N. 
Engelhart. Telefoon 0615641312. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. ♦ gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoekohetnet.nl 
Telefoon 0228318267 of 
0614511744. 

Kilowaar grf. w.b. nieuw. Duits
land 400 gram 12 euro, Noor
wegen 200 gram 12 euro. Bank 
894812335. H.j. de Vries, Hillegom. 
Telefoon 0252518302. 

Carnet 113 Olym. 197217pp. 
zegels + stempels; Carnet WM74 23 
pp.; 6 pp. zegels * stempels Kieler 
Woche 73. A. Vermeer. Telefoon 
0622473326. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzatnelingen en 
munten. Bezoek aan huis 
mogelijk. Bredenhof 
Telefoon oto4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
0703388427 of 0651118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

19401946 gefrankeerde 
poststukken Duitsland Reich en 
andere door Duitsland bezette 
Europese landen. Prijsopgave 
emailadres: wimgabeljaziggo.nl. 
W.M. Gabel. Telefoon 0765651851. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416331451. 
Email info@booklets.nl 

Kilo's eurozegels onafgeweekt 
Nederland. W.T.E. Vreeswijk, C. 
Houtmanstraat 12,3572 LW Utrecht. 
Telefoon 0302715923. 

Modeltreinen en toebehoren, 
ook autoracebanen. I.F. Mark. 
Telefoon 0793165233. 

Aangetekende brieven Neder
land periode 1997 tot heden. T. 
Molenaar, Rohofstraat 66,7605 
AW Almelo. 

Rondzendboekjes en Postwaar
destukken gevraagd voor de 
Rondzenddienst met 300 leden 
van Noviopost. Wij rekenen af na 
twee seizoenen. U kunt contact 
opnemen met Hr. M.C. Meeuwsen, 
telefoon 0243561965 of email 
m.meeuwsen6i(S>upcmail.nl 

Bundels en massawaar Wereld. 
Ook vellen frankeergeldig 
Nederland. H. Koning. 
Telefoon 0621406037. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see 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.lnl.P. Mulder. 
Telefoon 0206197689. 
Email ppmulder(5)planet.nl 

Hartz, Lebeau ontwierpen 
postzegels en Exlibris! Pim 
Winterink verzamelt Exlibris! 
Telefoon 0235256494. 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 0206277894. 
Email: p.zwaag@hccnet.nl 

Ver. Kinderzegels en Maximafi
lie houdt op zondag 14 oktober 
haar halfjaarlijkse bijeenkomst 
met veiling in De Bilt, vergader
centrum Witte, Henri Dunantplein. 
Kom eens kijken, ook niet leden 
zijn welkom. Inl. P. Klaassen. 
Telefoon 0246771262 of 
p.klaassens@hetnet.nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I ^stzegeis 

W. van der Bijl i) 
ri1 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA, PTS, CNER 
Emirates Philatelic Association 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ( ^ ^ ) 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel; 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 
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http://www.aephilatclie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
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BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT 
instraat 2 erdamIJsselmonde • Telefoor 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
IX 0104797065 

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. 
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250 GRAM STROKEN ZWART OF BIANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1KIL0 

NU 17,75 

NU 60,00 

NU 19,00 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

DEZE MAAND HEBBEN WIJ WEER 
VEEL NIEUWE KILOWAAR EN 

VERZAMELINGEN. 
BEL OF KOM LANGS! 

KIJK OOK OP 
WWW.BREDENHOF.NL 

'èé 
250 gr. 

1 kg. missie 

TUAllAKlr^ ^DUITSLAND 
THAILAND , ^ ^„laso 

grootformaat « ^ " " ■ * * / 

"» NU 3 0 , 30,°° ^Ml# 
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LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 

(THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
10 00 
15 00 
22 50 
10 00 

250 gr 500 gr 
25 00 47 50 
35 00 
52 50 
22 50 42 50 

12 50 
1100 

22 50 
50 00 
15 00 
14 00 
16 50 
15 00 
15 00 
17 50 
14 50 
35 00 
15 00 
9 50 
9 50 

13 50 
22 50 
13 50 
18 00 
16 00 
12 00 
13 50 
55 00 
10 00 
15 00 
19 00 

29 50 
25 00 
55 00 

35 00 
34 00 
38 00 
37 50 
35 00 
4100 
34 50 

36 00 
22 50 
22 50 
32 50 

32 50 
42 50 
37 50 
27 50 
32 50 

23 50 
35 00 
42 00 

55 00 
49 00 

— 
68 00 



, 

62 50 

52 50 
60 00 

45 00 
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Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 0725614153 

Email; info@dehollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 
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^^f^. «nietdiik Meer dan 93 jaar 
in dienst van de 
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Voor onze komende najaarsveiling in november 
zoel<en wij nog materiaal! 
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U kunt voor deze nu al importante veiling 
heden inzenden. 

Voor komen wij graag naar u toe. 
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Meer informatie op: www.rietdijkveilingen.nl 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

ot) UW ver> ^" " '̂ ®"* ̂ '"̂  harte welkom I 
o O t V ^ J ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ Pjetdijk B.v. 

Noordeinde41 
2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www. ri etd 1 j kve i li nge n. n I 
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