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geschiedems 

Grote Intemati^^tè Jubileumyeiling 
1 Vm 3 november 2012 
kijkdagen: 

28 oktober t/m 3 november 
te Weesp 

en 

in deze veiling o.a. 
Grote collectie Nederlandse stempels 
verdeeld over ruim 1200 kavels 
o.a. halfrond-franco-, kleinrond- en 

. . , „ i , j grootrondstempels met vele zeldzame 
tijdens Postex te Apeldoorn ^^ prachtige 100% afdrukken. 

van 19 t/m 21 oktober Een enorm aanbod collecties en dozen 
(uitsluitend alle losse kavels) met o.a. prachtige landencoUecties 

en partijen van de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide afdeling Nederland 
en Overzee met vele 
zeldzaamheden en 
topstukken en een 
mooie afdehng collecties 
met o.a. een complete 
ongebruikte/postfrisse 
collectie Nederland 
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LA GUAIRA PAQUETE SAN TOMAS CURACAO SCHEEPSPOST14, 
Dos reaal rood, tanding 127: van wateriow and sons London 
op complete bnef van La Guaira, gedateerd 3 apnl 1870 en met 
aankomststempel kleinrond Curacao, 5-4-1870, uniek stuk 

groot aanbod China met o a , 
blok van vier Ml 32,4C op 3 rood, met groot Shanghai stempel 

5ct en 10ct Port met DN overdruk, 
op r/jct Karbouw postblad, 19-10-13 

wiü u ook profiteren van deze grootste veiling ooit in Nederland gehoudet 
u kunt uw collectie nog inleveren t/m 12 september 

Lceuwenveldseweg 14 - 1382 LX' •4-4|3020 - info@npv.nl - wtwsyipv. 

mailto:info@npv.nl


VOORHEEN 
POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
G J . GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 214^ veiling wordt 
gehouden op 29 september 
en 4, 5 en 6 oktober 2012 

CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN - NEDERLAND 

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

FAX +3] - (0)20-624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA AUKTIONEN AG 
WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH - ZWITSERLAND 

TEL. -1-41 -(0)44-389 91 91 

WWW.CORINPHILA.CH 

Nederland en O.R. uitgebreid 1 e-emissie, zeldzame zegels, 
poststukken, stempels, variëteiten, interessante afdeling losse 
nummers buitenland met China, Engelse gebieden, 
unieke proeven Thailand, Internationale Antv/oordcoupons, 
landencollecties met België stempelcollecties en veel Engelse 
gebieden, engrosposten, prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindt u op WWW.CORINPHILA.NL 
op aanvraag zenden wij u een exemplaar per post toe. 

mailto:INFO@CORINPHILA.NL
http://WWW.CORINPHILA.NL
http://WWW.CORINPHILA.CH
http://WWW.CORINPHILA.NL


1987-2012, Stamps-DNS reeds 25 jaar tot uw dienst 
VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES.PARTIJEN & LOSSE NUMMERS EN SERIES SEPTEMBER 2012 

10124 
ITALY Michel nr 445( strook van 3) postfris zonder plakker, prijs 120,00 
(FOTO WEBSITE) 
10172 
TE HUUR, LUXE STACARAVAN onze 4 tot 6 persoons stacaravan is 
beschikbaar vanaf heden staat op een mooie en rustige camping in Stroe 
{vlak bij Denhelder) op slechts 100 meter van de Waddenzee v/wvi 
recreatiewiringherlant nl 
10361 
NEDERLAND Nrs 51 b en c (tete beches van de Wilhelmina bontkraag) 
postfns zonder plakker in luxe top kw/aliteit. Met certificaat Vleeming 
Oktober 2011" Nu 695,00 (FOTO'S) 
10362 
NEDERLAND Postpakketverrekenzegel nr 1 ongebruikt met originele 
ingedroogde gom Zeldzaam zegeji Met certificaat NVPH Augustus 2007 
Cataloguswaarde 1 250,00 nu 700 00 ( FOTO S) 
10428 
WERELD Schwaneberger voordrukalbum periode 1940, in goede staat, 
gevuld met vele 1 OOen zegels vnl Europa en iets er buiten( o a Zuid 
Amerika) nu 75,00 
10456 
NEDERLAND Postbewijs zegel nr PW 4, ongebruikt met plakker, 
ORIGINELE GOM, SCHAARS" Catw ca 1 270,00 nu 575,00 
10542 
DAVO Alleen bij DNS krijgt U 15% korting en portvrij vanaf 75 euro { 
daaronder slechts 4,00 bijdrage in de porto) 
10552 
LUXEMBURG Blok nr 7(Charlotte Jubileum) postfris zonder plakker, catw 
140,00 nu 49,50 (FOTO) 
10577 
NEDERLAND Nr 101 P (plaatfout gebroken E) ongebruikt met plakker, 
schaars zegel'. Met fotocertificaat Muis 2002, cataloguswaarde 1 200,00 
nu 595,00 {Foto's) 
10578 
NEDERLAND Telegram TG3 { 5 cent) POSTFRIS ZONDER PLAKKER, 
ORIGINELE GOM " SCHAARS" Catw 250,00 nu 175,00(FOTO) 
10614 
NEDERLAND schoenendoos met enkele lOOen bneven, FDC's( 
voornamelijk voor 1970), speciale 1 e vluchten. Dag van de Postzegel, 
Brieven Autopostkantoor stempels etc etc, ZEER INTERESSANTE 
UITZOEKKLÜS" Nu 85,00 
10615 
NIEUWE LEGE STOCKBOEKEN 12 blz/6 bladen, zwart met dubbele 
schutbladen, prijs 2,95 per stuk, 10 voor 25 00, 20 voor 39,50,50 voor 
85,00 en 100 voor slechts 150,00 (por to /bezorgkosten in over leg) 
10619 
ALBANIË 3 ringbanden met zelf gefabnceerde voordrukbladen penode 
1913 2000 nauwelijks gevuld, maar ideaal voor het zelf opzetten van dit 
voormalige' communistische bolwerk' slechts 59,50 
10623 
CURA?AO/NED ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum blanco 
klemstroken nw staat, nw prijs 75,00 met een "Z*/"* collectie 1873 1969 
incl Luchtport,en Port ( o a 8 9 / 9 9 M 2 6 / 1 3 7 * , 141/152*) Antillen op nrs 
233,248 en 251 na compleet) catw Curacao deel ca 1200,00 Antillen ca 
525,00 Totale cataloguswaarde 1 725,00 nu 245,00 
10624 
VER NATIES/NEW YORK DAVO standaard band. Luxe bladen, met blanco 
klemstroken, nw staat, nw prijs 120,00 met een geheel ** collectie 1980 
1999 incl, alle vlaggen vellen etc zeer hoge cataloguswaarde nu 175,00 
10625 
BELGIË Spoorwegvignetten (de opvolgers van de spoorwegzegels, best 
schaars") postfrisse collectie op luxe DAVO bladen( met compleet) tussen 
1999 en 2010 bestaande uit 2 senes en 13 blokken/vellen n u l l 0,00 
10627 
MOTIEF FAUNA stockboek 64 biz met PRACHT,VNL GEBRUIKTE, 
VOORRAAD(NAUWELIJKS OF GEEN DOUBLETTEN) o a VLINDERS (ruim 
80 series en blokken). Vissen (50 senes). Vogels 90 senes/blokken) 
(zoog)dieren 75 series. Totaal bijna 300 senes en dat voor slechts 95,00 
10629 
ROEMENIE 2 Schaubek voordrukalbums, redelijk tot goede staat met 
een PRACHTCOLLECTIE 1865-1988{ geen blokken) ook goed klassiek 
aanwezig, zeer hoge cataloguswaarde nu 325,00 
10639 
NEDERLAND Importa voordrukalbum met een gebruikte collectie 
1976 2004, goed gevuld met heel veel kerstvellen en kindblokken Hoge 
cataloguswaarde nu 89,50 
10645 
GRIEKENLAND Schaubek klemband met zgan standaard voordrukbladen, 
nw prijs ca € 150,00 met gebruikte start collectie 1861 1970 tevens 
bladen Cyprus met enkele zegels, nu 59,50 

10653 
VATICAAN blanco bladen met ogenschijnlijk geheel complete POSTFRISSE 
collectie 1994 tot begin 2009, incl blokken 
Zeer hoge cataloguswaarde nu 345,00 
10656 
EGYPTE/U AR K Line voordrukalbum in prima staat met een vnl * 
collectie( compleet) ca 1958 1966 incl alle blokken tevens nog SAR 
(Syrian Arab Republic) 1961 1965 */", zelden aangeboden, fikse 
cataloguswaarde en dat voor slechts 135,00 
10662 
BERLUN Schaubek standaard gewatteerde klemband voordrukalbum, 
nw staat, nw priis 150,00 met een gebruikte start collectie 1949-1990 
o a aanwezig 91/100 en verder redelijk gevuld, pnma om dit'afgesloten" 
gebied te completeren DEAL 79,50 
10680 
BERLIN Leuchtturm luxe voordrukalbum met cass, blanco klemstroken, 
nw staat, nw prijs 160,00 met een op ca 2 Opdrukseries en blok 1 na geheel 
complete collectie 1948 1990, in begin wat */** en iets" , maar daarna alles 
** zeer hoge catw" Prijs 325,00 
10682 
DDR 3 DAVO luxe en st voordrukalbums, alles blanco klemstrokem, 
pnma staat, nw prijs 275,00 met een op 3 blokken en 1 sene na GEHEEL 
COMPLETE collectie 1949 1990, vnl ** tevens SBZ cataloguswaarde enkele 
lOOOen euros" prijs 375,00 
10686 
NEDERLAND n r l O l ( lOgu lden 1913) gebruikt, bijna prachtexemplaar( 
minimaal dun plekje rechts onder m tanding) cataloguswaarde 1 000,00 
normaal 495,00 nu slechts 245,00"' (FOTO) 
10687 
NEDERLAND nrs346/349 (Van Konijnenburg hogewaarden)ong Ie 
plakker, cataloguswaarde 604,00 prijs 120,00 (FOTO) 
10691 
NEDERLAND Nrs 1/3 m gebruikte paren, kort tot redelijk gerand, 
cataloguswaarde 830,00 prijs 225,00 ( FOTO'S) 
1069? 
VATICAAN nrs 45/50 (Juristencongres 1934) postfris zonder plakker MET 
FOTOCERTIFICAAT Bolafli 1974, cataloguswaarde 800,00 prijs 325,00 
(FOTO) 
10719 
NEDERLAND FDC E 33 { kind 1957) ONBESCHREVEN open klep, 
cataloguswaarde 170,00 nu 77,50 (FOTO) 
10724 
NEDERLAND EN NED ANTILLEN diverse kleine collecties/partijtjes tot 25 
euro, portvrij van 50 euro, daaronder 3,50 porto 
A)Ned Antillen FCD,s 1970 77 vnl beschreven priis 19,95 B) NL luxe Lindner 
voordrukalbum met**col lect ie 1979 1981 prijs 25,00 
C) Motief Beatnx, album GOEDGEVULD met diverse (aangetekende)bneven, 
Pws, kaarten jaren 80 prijs 25,00 D) NL DAVO crystal album met" collectie 
1970 1984 prijs 15,00 E) NL DAVO crystal album{nw staat) met 21 
verschillende automaatboekjes tussen nrs 1 en 17 waarbij 8cf (€ 70,00) en 
13 a, koopje 37 50 
10729 
WERELD ' WIJ vonden op zolder opa's oude koffer NOKVOL met albums, 
stockboeken,zakjes, mapjes, doosjes etc, DAGEN LANG UITZOEKPLEZIER 
Voor slechts 175,00 ( lOeuroafhaalkort ing) 
10732 
NL-i-OG(JAPBEZ) stockboek met heel aardig Jap Bezetting, wat ouder 
Sunname, Antillen jaren60/70 waarbij betere langlopende senes **, NL 
roltanding 33/38 " m blok van 4 , D 25/26 <> m blo1( van 4 etc etc Prijs 69,50 
10733 
N OG Unievoordrukalbum metcollectieindonesia 1949 1980(vrijwel 
compleet vnl **), Curacao/Antillen 1900-1975 veelal * 
Oud Suriname 1873 1975 vnl * cataloguswaarde 3 700,00 SUPERDEAL 
195,00" 
10734 
DDR en SOVBEZ 2 DAVO standaard voordrukalbum, wel alle bladen met 
blanco klemstroken", prima staat, nw prijs ca 150,00 met een vnl gebruikt 
collectie 1945 1990, goed gevuld, prima start voor dit afgesloten gebied" 
prijs 120,00 
10735 
ENGELAND Leuchtturm luxe voordrukalbum blanco klemstroken periode 
1955 1981 in prima staat, nw prijs 125,00 met een kleine ** collectie 1955-
1970, koopje 65,00 
10737 
NED ANTILLEN DAVO luxe voordrukalbum periode 1981-2000, blanco 
klemstroken + cass, nw staat, nw prijsl 00,00 met een GEHEEL COMPLETE 
POSTFRISSE COLLECTIE 1981 1995 als losse jaargangen zou dit ruim 250 
euro kosten (cataloguswaarde vele malen hoger"){ zie pag 2 van deze 
mailing) nu voor de onvoorstelbare prijs van slechts 145 00 
10738 
MOOI NEDERLAND DAVO luxe voordrukalbum( speciaal voor Mooi 
Nederland vellen) perfecte nw staat, nw prus 75,00 met een geheel 
complete postfnsse collectie vellen vanaf de eerste uit 2005( de dure nrs 
2323 en 2324) tot en met 2008 nu 95,00 
10745 
TSJECHOSLOWAKIJE 3 Importa blanco albums met prima <> collectiedncl 
enkele blokken) 1919 1993 superdeal 89 50 
10749 
D REICH NADRUKKEN Michel nrs 456/458 Polarfahrt en 496/98 Chicago 
fahrt, beide in postfrisse hoekrandstukken, cataloguswaarde als echt 4000 
euro per sene, leuk om uw album op te vullen nu 27,50 per serie of 50 euro 
voor beide series 

STAMPS 

DNS 
KOORN • HOtLANO 

Wij hebben een stand op de Filafair Den Bosch 
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 September 2012 
Elke klant ontvangt bij aankopen vanaf 350,00 gratis de NVPH 2013 

Speciale catalogus ter waarde van 32,50 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

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

Postadres Postbus 169,1620 AD HOORN 
Tel 0229-261611 bgg 06-55 88 43 87 

Fax dag en nacht 0229-264013 - Email salesiastamps dns com - ING rek nr 528501 

?^f^^ 

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com
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ifsda f ^ 3 Van Dieten Postzegelveilingen BV " ï ï f f l 

- Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T: +31 (0)475 - 563 500 • F: +31(0)475 330 829 

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

info@vandieten.nl • www vandieten.nl 

Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV 

513 

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


STenKate 
PHILAIEIJE 

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

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

\ïï/\ïï/Wo (o)©\ï?®©[F@l?ö'® ®i)o öö O 
I \Ä;\s?\Ä/o^©w®®(?sfi'(?(g(3fi'°wö(5Dfe©OoODO 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorst raat 23  8011 AAK Zwol le 
Tel. 038  4211045 daags maza. 08.30 tot 16.00 uur 

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, Sriß

6950 AA Dieren % : 
Tel: 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

Inkoop 
Verkoop 

Postzegels 
Munten 

Bankbiljetten 

0152123055 
www.pzhvandomburg.nl , 

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

Europa t/m ca. 1960  Israel  Indonesië  Ver Naties 

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

www.advantagestamps.com 
BIJ ons is postfris 100% postfris met volledige origmele 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 echtlieid geleverd. 

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

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

NIEUWE MICHEL EDITIES 
IN SEPTEMBER 

West Europa 2012/13 (EK6) in kleur 
Oost Europa 2012/13 (EK7) in kleur 

€ 58,

€ 58,

MICHEL 

alle 7 Europa delen 2012/13 thans leverbaar 

Australië 2012/13 deell 
(AM) in kleur (Overzee 7) € 79,— 
Eurokurs en Herdenkingsmunten 2012/13 
in kleur € 22,80 

De Ganzsachen Europa na 1960 deel 2 en 
de "Valuable Stamps of the World" verschuiven 
naar oktober/november a.s. 

auf der heide 
www aufderheide nl e mail aufderheide@hetnet nl 

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

4 FILATELIP: DE BOEIER V 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
;^Nederland & OR (postfris/gestempeld) 
^Zwitser land (postfris/gestempeld) 
^Indonesië (postfris) 
^Thema Spoorwegen (vni. postfris) 

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

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

geen winkel 
Fax:0180690811 

www.filateliedeboeier.nl 

■■kt *

1\-

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,90 per 
€ 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,65 per 
€ 0,35 per 
€ 0,40 per 
€ 4,00 per 
€ 0,35 per 
e 4,50 per 
e 0,45 per 
€ 0,80 per 

100 BFR (vanaf 1960) 
10 DKK. 
10 FE 

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

100 NKR. 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

Rabatt boekjes Zweden lussen 1979 en 1990 7.00 netto per boekje, (losse zegels 0,35 per stuk) 
Alie zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valutaschommelingen 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

81e Capelse postzegelbeurs 
Zaterdag 29 en zondag 30 september 201 : 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den Ijssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00  17.00 uur 

Voor Inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.j. ElshofO 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)

SSEL & LEKSTREEK 
Volgende beurs 2012 is op: 

24/25 november 

http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.pzhvandomburg.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl


laargang 90  september zoiz  nr. 1017 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie m Den Haag 

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

Hoofdredacteur: 
Frits Njio AIJP 
Postbus 30014,1303 AA Almere 
Telefoon 065153 68 72 

03652 50 490 
Email redactie(S>defilatelie nl 
Website www defilatelie nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs 1349 CG Almere 
leanine de Troye 
Telefoon 03653 84 528 
Telefax 0365384880 
mfo@bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorglclachten: 
Abonnementen lan d 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900ABOLAND 

(09002265263) 
Telefax 0251310405 
AAutaties www aboland nl/blad/ftlatelie 

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

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

Belgische abonnees 
Woont u m België"? Dan kost een 
abonnement €33,85 Stort dit bedrag 
op rekening 0000350882331 n v 
Penningmeester Filatelie, Brussel 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

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

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

Bestuur: 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596VK'sGravenhage 
Telefoon 0703280342 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright: 
© 2012 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
27 500 exemplaren 

ISSNnummer 01663437 
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Na de overwegend Olympische 
getinte augustusmaand met tal van 
gelegenheidsuitgaven, gaan we nu het najaar 
tegemoet In deze editie verhalen we over de 
huidige trend, dat er steeds minder post m de 
brievenbussen wordt aangetroffen Dat betekent 
met alleen, dat er minder wordt gepost door het 
sterk toegenomen gebruik van email en sociale 
media als Twitter, Hyves en Facebook, maar dat de brievenbussen 
langzaam maar zeker uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Verder 
duiken we het verleden met de annulli Italiani, een interessante studie 
over Italiaanse stempels m het Latijn Leo Vosse kijkt terug op zijn 
filatelistische loopbaan Vanaf deze editie starten we met de nieuwe 
rubriek Persoonlijke Postzegels Tenslotte kijkt De Brievenbeurs terug 
op zijn 20jarige bestaan en wordt Filafair nader belicht met gratis 
blikvangers Veel leesplezier. 
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Er komt minder 
in de bus 
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Onlangs maakte 
PostNL bekend, 

dat het aantal 
brievenbussen m de grote steden met een 
kwart zal worden teruggebracht. Dit is een 

logische ontwikkeling, omdat er steeds 
minder poststukken m de bus worden 

aangetroffen, gemiddeld slechts 50 per dag. 
Soms zijn de bussen zelfs helemaal leeg. 

Annulli Italiani 
546 

Zowel de 
Italiaanse 

annulli, als 
het hierbij 
gebezigde 
Latijn kan 

in zijn W^^ÊÊÊÊm\ J 
verschillende verschijningsvormen heel 
zinvol en inspirerend kan werken, vindt 

verzamelaar George Kortekaas. 
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De lapanse bezetting 
van NederlandsIndie 

Is een omvangrijk 
en gecompliceerd 

verzamelgebied, waarover 
nog steeds met alles 
bekendis, er duiken 

nog regelmatig nieuwe 
vondsten op Voor Leo Vosse is dit alleen al 

extra reden om zich met al zijn filatelistische 
energie op dit verzamelgebied te storten 
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postzegelhandel 

Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
is geïnteresseerd in: 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

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

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrlmpen.com 

1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

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

aankoop voor 
€ periode 
€0,25 

€ 0,82 ^ ^ 9 
geen aankoop „ , 
€ 0,66 flHi 
€ 0,61 ^ ^ H 
€ 0,49 ^ ^ H 
€ 0,36 i ^ H 
€ 0,52 '^^m 
€ 0,20 ^ ^ H 
€ 0,40 I ^ H 
€ 0,44 » S ^ 

aankoop in 
€ periode 

0,81 

0,47 

0,43 
0,51 

*)*mw''»pt! i *ii 'ip'ßf wf iP#ä 

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

http://www.pzhcrlmpen.com
mailto:info@pzhcrimpen.nl
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Uw postzegel verzamel ing in goede handen! 

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

 f i » ( ' j » J Q ■l fl > i i ^ Q  f A ' S » ^ 

C OF CHINA "VaMMi ^ 
T T 

n ^ RËPUSiiCO CHINA REPUBLIC O F C H I N A I I H f^ ^ WÄSt t REPUBLIC OF CHINA I 
» r,v^\"t.^ ^ V ■\^> . v v ' \ 

€160 

€ 1.050 

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

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

Reisschema september: 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
21 - 22 september Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel 
24  25 september Zeeland, NoordBrabant en Limburg 
26  27 september Utrecht, Flevoland en Gelderland 
28-29 september Noord en ZuidHolland 

Tijdens deze ^ 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 



T T 
.51 

Grote Wade 23 A/^, 3439 NX Nieuwegein 
Tel.: 030244341|è (24 uurs besteilijn) 

info@fiiatelie.net  Bank: 38^111^1.378/Giro: 7227081 ■ ''iiièii, 
f 

Smits Pliiiateiy: Een liieine greep uit onze Duitsiand collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of liijk op: wwfw.filatelie.net 
18362 Scandinavië. Prijs: € 5.000,00 
Fantastische postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Scandinavië in pergamijn zakjes in 
doos Partij bevat Zweden, Noonwegen, Denemarken, IJsland, Groenland en Faeroer 
Gigantische hoeveelheid zegels, waarin zeer veel beter matenaal Bevat ook wat jaarboeken, 
veel Cinderella's lokaalpost zegels, postzegelboekjes etc Zeer hoge cat waarde, ideaal kavel 
voor wederverkoper of Ebay 
17672 Zweden 18551960. Prijs: € 5.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 18551960 in 2 albums Klassieke deel 
IS voornamelijk gebruikt, maar in wat gemengde kwaliteit Verder veel betere zegels zoals 
(Michel no's) 4149*, 54*, 144158", 159173*, 215a*, 215b", 227238**, 272B/Dr**, 
272DI/B**, 273B/Dr", 273DI/B**, 277B/Dr**, 277DI/B", 285B/Dr**, 285DI/B", etc Tevens 
zeer veel postfrisse stnppen van 5 Zeer hoge cat waardei O 
18005 Groenland 19372010. Prijs: € 4.500,00 
Fantastische postfnsse en gestempelde collectie Groenland 19372010 in vele albums 
Collectie bevat o a opdruksene 1945 (Michel 1725) postfns en gestempeld en tevens diverse 
waarden met anderskleurige opdruk (sommige met certificaat), zoals 20125 1** (zonder 21) en 
20 125 I, verder diverse Pakke Porto zegels, blokken van 4, jaarboeken, FDC's, brieven, post
zegelboekjes, maximumkaarten etc O 
17656 Zweden 18552002. Prijs: € 3.000,00 
Goed gevulde, dubbele (gebruikt en ongebruikt) verzameling Zweden 18552002 in 11 (') Safe 
albums Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder ook beter zoals (Michel no's) 7', 8*, 
9*, 15b*, 26*, 54* (2x), 8696*, 97106*, 144158* (Ie Upu sene), 159173* (2e UPU sene), 
etc Ö 
17583 Noorwegen 18551982. Prijs: € 2.950,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 18551980 in Schaubek album 
Collectie IS zeer goed gevuld met veel goed klassiek matenaal inclusief doubletten, leuk back 
of the book etc Zeer hoge cat waarde' O 
18078 Scandinavië 18551985. Prijs: € 2.850,00 
Uitgebreide collectie Scandinavië 18551985 in 16 luxe Lindner albums Collectie bevat 
Denemarken met gebieden Zweden, Finland en Noorwegen In het begin gestempeld verza
meld, vanaf jaren 20 voornamelijk postfns Tevens veel losse postzegelboekjes, jaarmappen 
en enkele bneven Aanrader' O 
18382 Denemarl<en en Deens West Indië. Prijs: € 2.500,00 
Prachtige partij postfns en ongebruikt matenaal van Denemarken en Deens West Indie in 
stockboek en zakjes in doos Bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) Denemarken 47
52*, 5359*, 601* (2x), 831*, 131142"/* (in blokken), 159165*, Hblatt 1012**, verrekenings
zegels 14", 15**, 16" (2x), Deens West Indie 511*, 611*, 71* (2x), 1111, 12l(*), 2934" (3x), 38* 
(3x), 39* (2x), 40* (2x), 4956** (15x), Groenland 17** (6x), 27** (2x), Thule 15** (3x), etc 

O = Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

18031 Zweden postfrisse handelsstock 18631992. Prijs: € 2.500,00 
Prachtige voor 99% luxe postfnsse partij, in diverse aantallen, opgezet in zakjes Prachtig fris
se kwaliteit, met zeer veel betere zegels en senes, ook veel stnppen van 5, twee, drie en vier
zijdig getand, in 3 dozen, in grote doos, enorme nominale waarde" Cat w 30 00035 000 EU
RO"' Spotkoopje"! 
17665 Zweden 18551973. Prijs: € 2.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 18551973 in 2 albums Collectie begint 
met 11 voor filatelie brieven en bevat mooi klassiek en beter matenaal zoals (Michel no's) 3, 6 
(met certificaat), 812, 15a, 15b*, 1726A, 1716B, 54, 8695, 96*. 97106, 215a, 215b, 
245B/Dr**, 245DL/B**, 246B/Dr**, 246DL7B**, 272B/Dr**, etc Tevens aardig dienst, port, wat 
lokaalzegels etc O 
15045 Zweden 18551968. Prijs: € 2.400,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 18551968 in Behrens album Collectie 
IS zeer goed gevuld met veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 1 5, 611, 1215, 163177 (1 e 
UPU serie), 178192 (2e UPU sene), service inteneur 12, etc Mooie collectie, hoge cat waar
de'O 
17597 Zweden 18551960. Prijs: € 2.350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 18551960 op Esselte albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 15 6, 712, 13, 14, 1516, 1726, 85 
(I), 8695, 96*, 97106*/o, 144158 (157*), 159173 (162*), etc Hoge cat waarde' O 
16047 Zweden 18552000. Prijs: € 2.250,00 
Gebruikte, zeer goed gevulde collectie Zweden 18552000 in 4 blanco Davo albums Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 3 (gekeurd, klem dun plekje), 611, 12, 14, 
15, 7686, 8796 (96*) 163A177 (Ie UPU sene), 178192 (2e UPU serie), goed dienst, dienst 
inteneur 1, port etc Ook veel doubletten met leuke stempels aanwezig Zeer mooie collectie, 
hoge cat waarde' O 
17292 Zweden 18581936. Prijs: € 2.200,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Zweden 18581936 in insteekboek Mooie collectie met 
veel betere zegels zoals (Michel no s) 6*, 8*, 9(*), 14(*), 22B*, 2937*, 8696*, 97106**/*, 144
158* 159172*, dienst 4A*, 10A*, 1B11B**/*, port 1A10A*, 1B10B* etc O 
18285 Finland 18602000. Prijs: € 1.900,00 
Meest gebruikte vrijwel complete collectie, in meest mooie kwaliteit, ook diverse doubletten 
aanwezig, beginnend met 2x valse 5k en lOk (met berekend), 1860/70 slangentanden meer
voudig t/m 1 Markka (2x), (in totaal 51 slangentanden), 1889/95 sene t/m 10 markka, 1891 se
ne t/m 7 roubel, 1901 en 1901/15 sene t/m 10 markka, 1925 sene t/m 25m (wmk hakenkruis) 
verder nagenoeg compleet luchtposten compleet incl 1930 zeppelin (ongebruikt), blokken. 
Autopakketzegels compleet, Karelie, Nordingermanland etc in zeer goedgevuld Davo album 
Prachtkoop met enorme cataloguswaarde" Ö 
17241 Scandinavië 18512000. Prijs: € 1.900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 18512000 in 7 oude insteekboeken 
in doos Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) Denemarken 6, 9, 15, 19, 68, 
luchtpost 3*, Finland met veel klassiek, Noorwegen 3 9, 15, 1621, Zweden 9, 14, 2526 (3x), 
33, 40 169, 171, Groenland pakketpost 1*, 3*, 4*, IJsland 43, 54, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 
Faeroer etc Hoge cat waarde' O 
17288 Scandinavië 18551960. Prijs: € 1.800,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 18551960 in Esselte album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) Zweden 12, 144158*/o (Ie UPU se
rie), 159173*/o (2e UPU sene), 285B/Dr"(i), Noonwegen 10, IJsland 140*, 142146", 175
180* goed klassiek Finland etc O 

16842 Scandinavië. Prijs: € 1.750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië in 5 Davo albums Collectie bevat 
Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland Collectie is zeer goed gevuld met ook 
beter (klassiek) matenaal Hoge cat waarde' O 
17913 Scandinavië 18551950. Prijs: € 1.650,00 
Ongebruikte/gebruikte goedgevulde collectie met o a Zweden 1858 incl 9 ore, 50 ore, type 
ring, jaren 20/30 met tandingen en typen, 1924 UPU t/m Ikr, verder vrijwel compleet, 
Noorwegen met beter klassiek, 1907 Haakon sene van 3, verder vrijwel compleet, 
Denemarken met beter klassiek, typen, 1912 postkantoor, Finland, in goedgevuld oud 
Scandinavisch album O 
16731 Zweden 18551979. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 18551979 in 2 Leuchtturm albums 
Collectie IS goed gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 2, 611 (2x), 14, 1626A 
(zonder 25), 1625B, 86*, 163177 (1 e UPU sene), 178192 (2e UPU serie), service interieur 1, 
etc Bevat ook postzegelboekjes, blokken etc O 
17293 Finland 18601956. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18601956 in 2 insteekboeken Collectie 
bevat veel goed klassiek materiaal, waaronder veel doubletten en verder veel matenaal, ge
deeltelijk dubbel verzameld O 
17523 Zweden 18551970. Prijs: € 1.400,00 
Gebruikte collectie Zweden 18551970 op Kabe bladen in klemband Collectie bevat beter ma
tenaal zoals (Michel no's) 3, 4, 6, 712, 13, 14, 1516, 1726, 8696, 97106, 144158, 159
173, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' ö 
17554 Scandinavië 18552000. Prijs: € 1.375,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noonwegen en Zweden in Kabe al
bum Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel nos) Noonwegen 1, 25, 10, 1115, 1621, 
109115,159161,236*, 258*, Zweden 712,1516,1726, 54,8696*, 144157,159172, etc O 
17389 Zweden 18741969. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Zweden 18741969 in luxe Leuchtturm album Collectie bevat 
beter matenaal zoals (Michel no's) 8696**, 97106" (zonder 103), 144158*, 159173*, 216
219",215a" 215b", 221226", 227238", 245249" etc Mooie collectie hogecat waarde'O 
16406 Scandinavië 18511953. Prijs: € 1.250,00 
Gebruikte collectie Scandinavië 18511953 in Kabe album Aardig gevulde collectie met leuk 
klassiek matenaal van Denemarken, Finland, Noora/egen, Zweden en IJsland O 
17290 Groenland 19382010. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Groenland 19382010 in luxe Leuchtturm album 
Mooie collectie met veel beter matenaal zoals (Michel no's) 17**, 816**, 1819,2025*, 2836*, 
3738** etc Tevens Pakke porto aanwezig 412*, 1314* Mooie collectie hogecat waarde'O 
18138 Denemarken 18511988. Prijs: € 1.250,00 
**/*/0 collectie met goed en mooi klassiek aandeel wo 1854 2sk t/m 16sk + extra 2sk onge
bruikt, 1858 8sk 1864 2sk t/m 16sk, 1870/71 2sk t/m 48sk + extra's wo 16sk ongebruikt 
1902/6 10 ore t/m 100 ore ongebruikt (excl 25 ore), 1905/12 t/m 100 ore met kleurnuances, 
1915 5kr Postkantoor ongebruikt, 1924 sene samenhangend in blokken van 4 ongebruikt 
1925/26 dure luchtpost sene ongebruikt, postfaerges, later grotendeels postfns en compleet, 
in 2 Estett albums Mooie, fnsse collectie' O 
17431 Noorwegen 18551988. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 18551988 in Davo cnstal album 
Zeer goed gevulde, vrijwel complete collectie met aardig klassiek matenaal in wat gemengde 
kwaliteit en verder veel betere zegels O 
17404 Zweden stempels. Prijs: € 1.200,00 
Twee insteekboeken met divers stempelmatenaal van Zweden Bevat voornamelijk klassiek 
matenaal met ook betere zegels en zeer veel mooie stempels O 
17384 Zweden ca. 18801970. Prijs: € 1.200,00 
Partij postfns en ongebruikt matenaal van Zweden ca 18801970 in 3 kleine insteekboekjes 
Bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 43u** (ongetand, in blok van 4), 144158*, 159
173*, 221226*, 227238*, 277DI/B* (2x), etc Ook wat gebruikt matenaal aanwezig, zeer hoge 
cat waarde' O 
15979 Denemarken en Finland 18512000. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken en Finland 18512000 in Kabe al
bum Collectie IS goed gevuld met veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 37, 810,1115,16
20, 6264, 68, 84, 8586*, 117*, 118*, 174180*, luchtpost 13, 610*, dienst 13, 410, 1119, 
2021*, port 17, 18, 918, Finland 3A*, 4, 5*, 6*, 7, 8, 9̂  autopakketzegels 15*, 69*, 
Oostkarelie compleet etc Mooie collectie, hoge cat waarde O 
16851 Denemarken 19042008 Jul zegels. Prijs: € 1.050,00 
Gigantische partij Jul zegels van Denemarken 19042008 Bevat o a complete vellen, bneven, 
Faeroer Groenland, lokale uitgiften etc In 20 albums en stockboeken Tevens doosje met lite
ratuur Aanrader' O 
17581 Finland 18602010. Prijs: € 1.000,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18602010 in 2 Davo albums Zeer goed 
gevulde collectie met ook luchtpost, autopakket zegels, Aland etc O 
16188 Noorwegen 19602006(1) Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse collectie in 2 albums + extra's, deels dubbel wo gebruikt, verder (oudere) uitgaven 
op stockkaartjes, jaarsets t/m 2006 (in totaal 32 jaarsets), enorme berg postzegelboekjes (cir
ca 175 stuks) + diversen, in grote doos Enorme cat w en nominale waarde" O 
16645 Finland 18662000. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18662000 in 3 zelfgemaakte albums 
Collectie IS goedgevuld met in het klassieke deel wat gebruikt materiaal en verder voorname
lijk postfns, resp ongebruikt materiaal Klassieke deel is wat gespecialiseerd op tanding en 
kleur en bevat verder ook beter materiaal, waaronder Bob (o a luchtpost 1 ** (Zeppelin), au
topost Karelie Inkeri etc O 
16492 Denemarken 18512010!!! Prijs: € 1.000,00 
Op een aantal (duurdere) oude zegels na complete collectie incl blokken, moderne deel post
fns met zeer hoog nominaal aandeel in 3 dure Davo de Luxe albums Koopje' O 
17289 Zweden 18551974. Prijs: € 1.000,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 18551974 in Facit album Goed gevul
de collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no s) 2, 12,15, 144158*/o (Ie UPU serie), 
159173 */o (2e UPU sene), etc Ook veel paren aanwezig O 
17381 Zweden. Prijs: € 1.000,00 
Insteekalbum met divers matenaal van Zweden Bevat o a (Michel no's) 4149* 54* 5763*, 
62y*, 8696*, 97106*, 115124", 133AX*, 134AX*, 134AY", 134AZ", 144158*, 159173*, 
215a*, 215b*, 216219*, 221226*, 227238**/*, etc Tevens postzegelboekjes, waaronder 
proefboekje van 1937, wat stempelmatenaal etc O 

mailto:info@fiiatelie.net
http://www.filatelie.net


15074 Finland. Prijs: € 975,00 
Ongebruikte en gebruikte partij Finland op stockbladen in map Bevat o a goed klassiek mate-
naal, waaronder no 1 en 2, ca 50 serpentines, etc Veel doubletten, tioge cat waarde' O 
17512 Finland 1856-1972. Prijs: € 950,00 
Gebruikte collectie Finland 1856-1972 in Schaubek album Collectie bevat wat beter matenaal 
zoals (Mictiel no's) 2 (certificaat), 5-10, 12-19, 33, 34, 46, 60, etc O 
16079 Finland 1866-1974. Prijs: € 950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1974 in oud Schaubek album 
Collectie bevat zeer veel matenaal waaronder een leuk Serpentine deel (ongebruikt), enkele 
bneven oost Karelie etc O 
17810 Denemarken 1913-1954. Prijs: € 950,00 
Prachtige ongebruikte/postfnsse verzameling van blokken van 4 met langlopende uitgaven de 
betere uitgaven jaren 20/30, ook met diverse bneven of Ie dagenveloppen, in zelfgemaakt al
bum Voor de liefhebber, zelden aangeboden' O 
17893 IJsland 1873-2009. Prijs: € 950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-2009 in Schaubek album Goed ge
vulde collectie met veel beter materiaal zoals (Michel no's) 17, 47, 63-68, 69-75 (74*), 139, 
142-146,175-180*, etc ö 
17501 Zweden 1855-1980. Prijs: € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1980 in Davo album Collectie be
vat beter materiaal zoals (Michel no's) 7-12,15, 17-26, 96**, 144-158,159-173*, etc O 
16488 Noorwegen 1855-20071! Prijs: € 900,00 
Op enkele zegels na complete collectie incl 1855 4sk(kort), 1856/7 sene, 1863 2sk, 1867/68 
sene, 1872 serie, vanaf 1910 wel compleet met moderne deel postfris en uitgebreid met blok
ken en speciale tentoonstellings-velletjes, vanaf 2001 weer gebruikt, ook interessant lokalpost, 
in 3 dure Davo LX albums Zeer hoge cat w en nominale waarde' O 
16339 Zweden 1855-1976. Prijs: € 865,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1976 op albumbladen in map Bevat aardig 
klassiek matenaal, beide UPU senes compleet ongebruikt met plakker etc Aardige collectie, 
hoge cat waarde O 
17382 Zweden 1858-1949. Prijs: € 850,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Zweden 1858-1949 op stockbladen in map Aardige collec
tie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 29-37* (zonder no 34), 38*, 41-49*, 55-56*, 
129AW* 141-143* 215a*, 215b*, 216-219"/*, 227-238**/*, 245-249*, 250-252*, 253-254*, 
etc Ö 
15724 Scandinavië. Prijs: € 850,00 
Gebruikte collectie Scandinavië in 6 Davo albums in doos Albums zijn goed gevuld, zonder 
echte top zegels Bevat Zweden, Finland, IJsland, Noorwegen, Faeroer en Groenland 
17798 Zweden 1889-1984. Prijs: € 800,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Zweden 1889-1984 in blanco album Collectie is goed ge
vuld met ook beter materiaal zoals (Michel no's) 37*, 144-157* (1e UPU sena zonder 5 kro
nen), 159-173* (2e UPU sene), 216-219* 221-226*, 245-249* 251B/Dr*, etc O 
16521 Zweden 1874-1997. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1874-1997 in rommelig album Collectie 
bevat veel matenaal, waaronder (Yvert no's) 163-177* (Ie UPU sene), 191* (2 kronen 2e UPU 
sene), etc Verder veel materiaal, waaronder ook boekjes, FDC's etc O 
17585 Zweden 1858-1981. Prijs: € 800,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1981 in oud Kabe album Aardig 
gevulde collectie met leuk klassiek deel, betere series (o a beide UPU senes 1924 compleet) 
en veel postfns matenaal O 
15898 Noorwegen 1856-1988. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noonwegen 1856-1988, wo no (cat Michel) 2-
5, 8-10,14-15,16-19,21, 67, 69,109-115*, 159-161*, 236 (Norske Legion), dienst, port en wat 
blokken In Schaubek klemband O 
17407 Zweden 1855-1966. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1966 in 3 albums Collectie is 
goed gevuld met o a (Michel no's) 7-12, 15-16, 17A-26A, 54, 86-96, 97-105, 144-157, 159-
172, 215a, 215b, dienst 1-1 IA, etc Ook veel FDC's met paren O 
16342 Noorwegen 1855-1975. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Noon«egen 1855-1975 op albumbladen in map Bevat be
ter matenaal zoals (Yvert no's) 1,6,10,11-15, 40, 60-62,101-107*, 151-153*, etc Leuke col
lectie met hoge cat waarde' O 
17552 Scandinavië 1851 -2001. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 1851-2001 in 3 Davo albums Collectie bevat 
o a aardig klassiek matenaal en ook luchtpost, port, blokken etc O 
17778 IJsland 1873-1995. Prijs: € 775,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie IJsland 1873-1995 in Davo luxe album Collectie is vanaf 
1949 goed gevuld Hoge cat waarde' O 
16884 Noorwegen 1856-1996. Prijs: € 775,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Noonwegen 1856-1996 in 2 Schaubek albums 
Goed gevulde collectie met veel postzegelboekjes, wat FDC's en zeer veel nominaal maten
aal O 
16866 Finland 1860-1997. Prijs: € 775,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-1997 in Schaubek album Goed 
gevulde, deels dubbel verzamelde collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 138-
139*, 161 (Zeppelin) 164-166, 169*, autopost zegels 1-5, 6-9*, 10-13*, Karelie 1-15*, Aland 
etc O 
16481 Groenland 1957-1995. Prijs: € 775,00 
Collectie Groenland 1957-1995 in 5 albums op blanco bladen met postfnsse zegels en in het 
moderne deel veel blokken van 4 en ook afgestempelde zegels en talrijke brieven en FDC's 
Tevens de complete sene herdrukken van de ijsberen (Michel ND l-ND XIX) 
16873 Zweden stempels. Prijs: € 775,00 
Collectie van ruim 1250 zegels en 23 bneven van Zweden verzameld op stempels Bevat voor
namelijk klassiek matenaal O 

17946 Groenland 1938-2005. Prijs: € 775,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Groenland 1938-2005 in 2 Davo luxe albums De eerste 3 se
nes zijn met plakker (inclusief de goede opdruksene van 1945 met keur), daarna alles postfns 
Tevens 8 Pakke Porto zegels aanwezig (met plakker) O 
16988 Scandinavië 1851-2008. Prijs: € 770,00 
Gebruikte collectie Denemarken, IJsland en Zweden ca 1851-2008 in 4 Davo albums Bevat 
veel matenaal met ook Faeroer en Groenland O 
17666 Scandinavië. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië in 5 Stender albums Bevat 
Denemarken, Noon/vegen, IJsland, Groenland en Finland O 
17785 Groenland 1915-1999. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Groenland 1915-1999 in luxe Leuchtturm album 
Collectie bevat o a 9 Pakke Porto zegels, langlopende sene 1945 postfns, opdruksene 1945 
ongebruikt etc Mooie collectie, hoge cat waarde' O 
17659 Zweden 1858-1995. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1995 in 4 albums Collectie bevat 
aardig klassiek materiaal, inclusief veel mooie afstempelingen en ook veel goede postzegel
boekjes uit de periode 1932-1948 Zeer veel materiaal, hoge cat waarde' ö 
15664 Zweden afstempelingen 1855-1899. Prijs: € 750,00 
Prachtlot wo vele betere zegels, veel met mooie afstempelingen kleurnuances en typen, op 
albumbladen in map Prachtlot voor specialist O 
16005 Zweden 1858-1978. Prijs: € 730,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1978 in Schaubek album 
Collectie IS goed gevuld en bevat ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 6,8-11,163A-175(1e 
UPU sene, 2 en 5 k ontbreken), 178-192 (2e UPU sene, compleet), aardig dienst, port etc O 
17223 IJsland 1873-1967. Prijs: € 700,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1967, wo (cat Michel) no 3,4,8, 
9,10, 12a en b, 13, 14,15, dienst en wat blokken Op albumbladen in map O 
15643 Scandinavië 1876-2000. Prijs: € 700,00 
3 Davo en 2 Safe albums met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Scandinavië 
1876-2000, inclusief blokken en postzegelboekjes Bevat Denemarken, Finland Noorwegen, 
IJsland en Faeroer 
17398 Zweden 1855-1951. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1951 in Viking album Collectie bevat aardig 
matenaal zoals (Michel no's) 6, 7-12, 86-96*, 144-158,159-173, etc O 

O = Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 

12406 Zweden 1855-1973. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1973 op albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 2,7 11,14, 25, 86*, 93*, 96* 176,191 
Service inteneur 1-2 etc Mooie kwaliteit, hoge cat waarde'O 
18339 Zweden 1855-1924. Prijs: € 675,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1924 op Yvert albumbladen in map Collectie 
bevat beter materiaal zoals (Yvert no's) 4, 6-11 (gemengde kwaliteit), 14, 25, 50*, 151-153*, 
163-177* (Ie UPU sene), 178-192* (2e UPU sene), dienst 13-14*, etc O 
15914 Finland 1860-1995. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-1995 in Schaubek album Collectie 
bevat beter materiaal zoals (Michel no's) 4, 8, 9, 161* (Zeppelin), 164-166*, 169*, 199-201*, 
217-220*, Karelien 1-27*, 28, Nordingermanland 1-5*, 8-14* etc O 
15057 Zweden 1910-1919. Prijs: € 650,00 
Gebruikte collectie Zweden 1910-1919 stempels, watermerk vaneteiten etc o a no (cat 
Yvert) 55-61, ook wat bneven/kaarten en een stockkaartje met 'Landstormen' o a no 86 
Ruim 4000 zegels op steekkaarten en in insteekboek O 
17660 Zweden postzegelboekjes. Prijs: € 625,00 
Collectie van 272, voornamelijk postfnsse postzegelboekjes van Zweden en tevens 95 boekjes 
van andere landen, waaronder Duitsland, Noorwegen en Frankrijk, in 4 albums O 
14859 Zweden 1855-2002. Prijs: € 600,00 
Leuke, voornamelijk gebruikte collectie Zweden 1855-2002 in 3 insteekboeken Collectie bevat 
wat beter materiaal zoals (Yvert no's) 9, 10, 11, 12, 76-85*, 112-121*, 206-210, leuk dienst, 
port etc Veel matenaal, koopje' O 
16791 IJsland. Prijs: € 600,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte partij IJsland in 3 albums en 3 stockboeken in doos Bevat 
veel materiaal, waaronder ook beter Ideaal lot voor eBay of wederverkoper O 
16718 Noorwegen 1856-1974. Prijs: € 600,00 
Gebruikte collectie Noonwegen 1856-1974 in Schaubek album Collectie is aardig gevuld met 
o a (Yvert no's) 2-5, 7, 10,101-107, etc O 
17931 Scandinavië. Prijs: € 600,00 
Doos met 5 albums en insteekboeken met divers matenaal van Groenland, Faeroer en IJsland 
Voornamelijk zegels van de jaren 60-90 Verder enkele honderden FDC's Koopje' 
17527 Scandinavië. Prijs: € 600,00 
Doos met 5 insteekboeken en stockbladen en stockkaartjes met divers postfns, ongebruikt en 
gebruikt matenaal van Scandinavië Bevat zeer veel zegels van Denemarken, Noorwegen, 
Zweden, IJsland en Finland, waaronder veel klassiek materiaal Hoge cat waarde, leuk uit-
zoekkavel' 
17164 Noorwegen 1855-1978. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Noon/vegen 1855-1978 in 
Schaubek album Collectie is goed gevuld met ook beter matenaal, waaronder aardig klassiek 
in wat gemengde kwaliteit Cat waarde ruim 5300 euro O 
16494 Scandinavië 1875-1980. Prijs: € 580,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Scandinavië 1875-1980 in 2 albums en 2 stockboe
ken Bevat aardig Denemarken en Finland en ook wat Noorwegen en IJsland O 

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 u u r 
SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

Vul nu d e bon in e n on tvang e e n jaar lang k o s t e l o o s o n z e prijslijst 

JNFORMATIEBON 
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://www.filatelie.net


A ntwerpfila 
FNIP 

Internationale 
Postzegel- en 
Muntenbeurs 

6&7oktober2012 antwerp e^po 
Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 
ZaUrdaq van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot 16uOO 

Toegangsprijs: € 3.00 

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

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


Switzerland 

www.filafair.nl >^app 

3̂  Filafair... 2012 
14 & 15 september 

Maaspoort Sports & Events 

^s-Hertogenbosch 

25.-27. SEPTEMBER 2012 
PETER RAPP VISITS THE 
NETHERLANDS, BELGIUM 
AND LUXEMBOURG 

m 

For more than 40 years, Peter Rapp AG has established 
itself as one of the leading and top-selling auction houses 
for stamps and coins worldwide. Collectors, dealers and 
investors from all over the world have entrusted us with 
the best possible sale of their stamp or com collections. 

For our upcoming auction we are looking for: 

> Outstanding single lots of all areas in 
immaculate condition 

> Substantial collections and holdings 
of philately and numismatics 

> Special collections of all areas 
> Exhibition collections 

> Well sorted stock and investment collections 

From 25 to 27 September 201 2, we will be travelling 
through the Benelux countries. Peter Rapp will be pleased 
to visit you at your home and examine your stamps 
or coins personally, professionally and free of charge. 

We encourage you to benefit from this opportunity and 
contact us this very day. 

PETER RAPP AG 
International Auctions for Stamps & Coins 
Toggenburgerstrasse 139 | CH-9500 Wil, Switzerland 
Phone 0041 71 923 77 44 | Fax 0041 71 923 92 20 
www.rapp-auktionen.ch | info@rapp-auktionen.ch 

http://www.filafair.nl
http://www.rapp-auktionen.ch
mailto:info@rapp-auktionen.ch
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Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel 058 2122096 
fax 058 2129180 
mail- pzvfries@xs4all nl 
website www.pzv-friesland nl 

Onze 130' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 15 september 2012 
in restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 

Kijkgelegenheid op: 
Donderdag 13 september 
Vrijdag 14 september 
Zaterdag 15 september 

van 13 00-18 00 
van 10 00-18 00 
van 08 00 -11 30 

Tevens is er kijkgelegenheid ten kantore, na telefonisctie afspraak 

Voor deze veiling hebben wij diverse zeer mooie nalatenschappen 
ontvangen Wij bieden o a aan een grote collectie Italiaanse Kolomen, 
een zeer interessante collectie Duitse Kolomen met speciale stempels 
en o a Frankrijk nr. 7 ongebruikt met certihcaat 

De volgende (131)veiling zal worden gehouden m december 2Q|2 
Inzendingen dagelijks mogelijk ten kantore 
Voor grotere objecten komen wij graag by y langs 
Renteloze voorschotten zijn mogeliji 

Op aanvraag zenden wij u onze catalogus gratis toé 

Kavel 400 

Uit kavel 1265 Uit kavel 1180 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

http://www.pzv-friesland
mailto:info@pzhzeist.nl


Postzegelshouj 

JP05TEK2012 
Rpeldoorn 

19 
20 oktober 
21 

Americahal 
Laan van Erica 50 
7321 BX Apeldoorn 
bereikbaar met: 
• Trein (station De Maten) 
• Auto A50 afrit 24 

Apeldoorn-Teuge 
GRATIS PARKEREN 

Open: 
vrijdag 10.00 tot 17.00 uur 
zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 
zondag 10.00 tot 16.00 uur 

entree € 5,00 
met ledenpas KNBF of tegen 
inlevering van onderstaande 

waardebon € 4,00 

www.postex.nl 

Activiteiten o.a. 
• Tentoonstelling 
• Veel handelaren uit 

binnen- en buitenland 
• Postex® Jeugdhoek 
• Dubbeltjes boeken 
• Postzegel berg. Gratis 

postzegels uitzoeken 
• Creatief met Postzegels 

met demonstraties 
• Jubilerende verenigin

gen 
• Workshops 
• Postadministratie(s) 
• Gespecialiseerde vere

nigingen die zich pre
senteren 

• Jaarlijks wisselende 
demonstraties van niet 
filatelistische activitei
ten 

• GRATIS CATALOGUS 

tegen inlevering van deze s t rook kri jgt U één euro 
KORTING op de toegangsprijs Iniet in combinatie met andei 

http://www.postex.nl


Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

Onze volgende veiling wordt gehouden 
op 14 en 15 December a.s. 

Inleveren is mogelijk tot en met 27 Oktober 
Enkele resultaten van de 67̂ *̂  veiling 

247, postfris inzet 161, inzet 120 663, Japan 893, Engelse kolomen in stockboek inzet 240 
1600 toeslag 2500 toeslag 240 schaars stempel toeslag 1450 

inzet 10 
toeslag 900 

1445, betere zegels in dik stockboek inzet 560 toeslag 1700 

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

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

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


Nederlandse Topstukken 
op onze Veilingen 

itUM /^,.^®^_'£r sr ;rd'7 

■^^^^ /^ ^ C^i^^et^m 

Strip van zes zegels 5ct helblauw. Luxe brief met duidelijke Franco 
stempel naar Triest. 

Inzet: €150 OPBRENGST: €4.300 

r,^ 
M 2 " 

^ ^ £ " ï ^ ' 

R I J K S T E L E G R 

A F S C H R I F T .. 
VAN EEN TELEGRAM 

i ^ / i ^ J l^Ur^^ 

4^ 30 

n.ORuK VfiftiOOEM 
au KLACHTEN 0EU6VE MÉN 0E2EN 0M9IA0 OVER TE LEQOEN 

Twee zegels ISct oranjegeel op brief van Amsterdam 10/10 64 via Pruisen en 
Lübeck naar Kopenhagen. Zeldzame route. 

Inzet: €1.000 OPBRENGST: €4.000 

ISct Piet Hein. Gehalveerde en met correct porto gebruik 
en tekst "Vrij Holland 7 1/2 et" op Telegrambrief Heumen 
4.VI.45. 

Inzet: €200 OPBRENGST: € 700 

139. Felzmann Veiling IVTii l^ii*»* TT iir^rv 
lumisma«. 6.7. nove.be,2012 i > U K U I l t U H O g 

: •, 1 veren voor de 

■■Sfc 

Filatelie • 8. 10 . november 2012 

Gratis taxatie en advies • 
Directe aankoop of voorschotregeling • 

Gratis afhalen van hoogwaardige verzamelingen • 
Thuisbezoek op afspraak in Nederland en België • 

Contactpersoon in 
Nederland: 

Dhr. Hein Kremers 
tel:+31 (0)73 503 4572 
kremers@felzmannJe^ 

grote Herftveiling! 

AUKTIONSHAUS 
FELZMANN 

Uw partner voor hoogwaardige verzamelingen Postzegels en Munten 

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH &.Co. KG 
40210 Düsseldorf. Immermannstr. 51 
Fon 0211550 440 Fax 0211550 44 11 
www.felzmann.de • info@felzmann.de 

0>^ 

http://nove.be
http://www.felzmann.de
mailto:info@felzmann.de


UIT DE WERELD VAN DE FILATELIE 

ANNEKE GRONLOH IN GRENZELOOS NEDERUND & INDONESIË 

Op 10 augustus werden m 
het Indonesische restau
rant Tapat Senang m Den 
Haag de eerste velletjes 
Grenzeloos Nederland & 
Indonesië uitgereikt aan 
Anneke Gronloh door 
Annerie Lekkerkerker, 
directeur retail & consu
mentenmarkt PostNL en 
ontwerpster Renate Boere 
van DRS22 m Den Haag 
Zangeres Anneke Gronloh 
was indertijd het tiener
idool van vele jongeren, 
heeft jaren gezongen, 
onder andere met The Blue 
Diamonds 
Op de drie velletjes wordt 
aandacht besteed aan 
personen en onderwer
pen op het gebied van 
Architectuur, Literatuur 
en Podiumkunsten Inde 
randafbeeldmgen worden 
bijzondere zaken belicht 
uit de Nederlands-Indische 
en Indonesische tijd 

GOUDEN GB-ZEGELS UITVERKOCHT! 

De Britse tennisster Andy 
Murray is direct na het be
halen zijn gouden plak tij
dens de 30e Olympiade m 
Londen afgelopen maand 
door Royal Mail vereeu
wigd op een postzegel De 
Britse post maakt direct 
na winst van een gouden 
medaille een postzegel 
van de kampioen 
Het lijkt erop, dat alle 
Britten hun held op een 
postzegel willen hebben 

O S l i ^ E«, 

fGoldl 'MedalJ 
'Winner* 

In Murray s woonplaats 
Dunblane zijn - net als m 
Londen - sommige rode 
brievenbussen tijdelijk 
goud geschilderd Veel 
goudenplakzegels zijn 
inmiddels uitverkocht 

GOLDACARTA TEGELIJK MET DE BRIEVENBEURS 
EN FIUMANIA IN GOUDA 

Tegelijk met De Brieven-
beurs en FiJamania wordt 
vanaf 2013 ook de Beurs 
voor prentbrief kaarten 
GoldaCarta gehouden 
(in de tweede sporthal) 
GoldaCarta De organisa
tie van deze beurs is ook 
m handen van Stichting 
'De Brievenbeurs" 
Pen augustus 2012 IS 
hiertoe tot het bestuur 
van Stichting "de Brie
venbeurs" toegetreden 
de bekende prentbrief-
kaarten handelaar Han 
Ruyters van' Groeten 
Uit", Utrecht 
Postzegelverzamelaars 
gebruiken soms ook 
prentbriefkaarten m 

GoldaCarta 

hun verzameling, en dat 
mag ook beperkt in een 
tentoonstellmgsverza-
melmg Verder zoeken 
posthistorie verzame
laars nogal vaak naar 
bijzondere stempels op 
prentbriefkaarten met 
eenvoudige frankerin
gen Andersom zoeken 
verzamelaars van prent
briefkaarten soms naar 
bijzondere kaarten m de 
bakken van postzegel
handelaren 
Alle drie beurzen verster
ken elkaar en daarmee 
worden de mogelijkhe
den van het complex, met 
name de twee sporthal
len zo volledig mogelijk 
benut Meer info 
wviAv goldacarta com 



JEUGD VAN HARTE WELKOM OP POSTEX 2012 

Op 19,20 en 2iol<tober 
vindt weer de Postex 
plaats. Al vele jaren is 
daar voor de jeugd een 
keur aan leuke activitei
ten. Er zijn veel actieen 
denkspelletjes. Tijdens 
het inkleuren van diverse 
kleurplaten kan de jeugd 
even uitrusten. Tenslotte 
is er voor iedereen een 
speurtocht over de hele 
Postzegelshow. 
Haal bij de PostNL stand 
een ontwerpblad en ont
werp je eigen postzegel. 
Lever dit daar weer in. 
Je krijgt dan een verras

sing en van het mooiste 
ontwerp wordt een echte 
postzegel gedrukt. Met dit 
alles verdien je punten. 
Daarmee kun je je post
zegelverzameling leuk 
uitbreiden. Biedt tijdens 
een veiling mee op mooie 
zegels of ruil ze in voor 
zegels uit de daarvoor 
bestemde insteekalbums. 
We zien je graag en weet 
je wat zo leuk is? De jeugd 
mag gratis naar binnen. 
Neem je vader en/of 
moeder mee, die moeten 
natuurlijk wel een kaartje 
kopen. 

RECORDBEDRAG VOOR CHINESE POSTZEGEL 

Tijdens een postzegelvei
ling op 21 mei in Peking, 
bracht een nooit uit
gegeven postzegel 'De 
Grote Overwinning van de 
Culturele Revolutie', maar 
liefst 7,3 miljoen yuan, 
ofwel € 945.000 op. Een 
recordbedrag in China (en 
daarbuiten). 
Bestemd voor uitgifte in 
1968, op het hoogtepunt 
van de culturele revolu
tie, is deze zeer gewilde 
Chinese zeldzaamheid 
de horizontale versie van 
de beroemde'Het hele 
land is Rood' stempel die 
slechts een paar dagen 
voor de geplande uitgifte 
werd ingetrokken, na de 

ontdekking, dat Taiwan 
wit gekleurd was in plaats 
van rood. De nog niet 
uitgegeven, horizontale 
versie, zoals verkocht op 
de veiling, heeft dezelfde 
fouten en is als zodanig 
ingetrokken vóór de uit
gifte en de zegels werden 
vernietigd. Volgens China 
Guardian bestaan slechts 
acht exemplaren van dit 
horizontale ontwerp. 

JOS ZINKSTOK NAAR CATAWIKI 

Sinds 1 augustus is Jos 
Zinkstok als veilingmeester 
het aanspreekpunt voor 
de online Postzegel& 
Muntenveiling van Cata
wiki. Jos Zinkstok is voor 
veel verzamelaars al 28 
jaar een bekende naam op 
het gebied van postzegels 

en munten via zijn eigen 
veilingen onder de naam 
Poveia. Hij speelde al een 
tijdje met de gedachte 
om de arbeidsintensieve 
papieren veilingen van 
Poveia te sluiten vanwege 
tijdgebrek. Het veilen van 
postzegels en munten op 
Catawiki is een stuk mak
kelijker online. Dit geldt 
zowel voor de aanbieder 
als de koper. Alle kavels 
van de Postzegel & Mun
tenveiling zijn wekelijks 
te bekijken op: wwwxa
tawiki.nl/pmveiling. Elke 
vrijdag start het bieden en 
op dinsdag vanaf 20 uur 
lopen de kavels af. 

HERHAALDE OPROEP 

De 19e editie van de 
"Brievenbeurs", 
samen met postzegel
beurs "Fllamanla", in 
de Mammoet te Gouda is 
allang achter de rug. De 
organisatie kijkt nu voor
uit naar de 20e editie, 
tezamen met de 3e editie 
van "Filamania" èn de ie 
editie van "GoldaCarta", 
de prentbrief kaarten
beurs, op Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag 29 en 30 
maart 2013. 
Zoals gebruikelijk heeft 
ook deze beurs weer 
een thema, en wordt er 
voor ons maandblad een 
bijzonder nummer sa
mengesteld. Evenals dit 
jaar zal dat het maart
nummer zijn. 
Het thema voor 2013 
is: "Post met aanvul
lende dienst" (behalve 
luchtrecht). 
Indien u als lezer meent 
een passend artikel te 
kunnen produceren, dan 
kunt u dat melden aan 
de hoofdredactie (zie 
colofon bij de inhouds
opgave). 

KAATSTENTOONSTELLING FRANEKER 

Ter gelegenheid van het 
WK Kaatsen is er in het 
kaatsmuseum een ten
toonstelling "Oer grinzen 
hinne". De tentoonstelling 
bestaat uit een bijzondere 
privécollectie van Janneke 
Pagels, een verzameling 
internationale postzegels 
met kaatsers. De 'kaats'

postzegels uit ondermeer 
Jemen, Hongarije, Amerika 
en Uruguay zijn nog nooit 
eerder tentoongesteld. 
Kaatsmuseum, Voorstraat 
1, Franeker, diza 1317U. 
Meer info: 
Jan Hiemstra, 
tel. 058390806, 
hiemstra.j@planet.nl 
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SPAANSE KUNST VAN NU 

Spanje kent een rijke traditie op het 
gebied van kunst. Veel kunstschilders, 
beeldhouwers en andere kunstenaars 
hebben in de afgelopen eeuwen het 
Spaanse culturele erfgoed gedomi
neerd. Ook op het gebied van de 
hedendaagse kunst kent Spanje 
vele artiesten. Een goed voorbeeld 
hiervan is Monolo Valdés, een 
veelzijdig kunstenaar die in 1942 
in Valencia werd geboren. Samen 
met enkele gelijkgestemden 
vormde hij in 1964 de groep Equi
po Crónica. De veelal figuratieve 
werken in pop artstijl die door 
de drie groepsleden werden ver
vaardigd, werden altijd namens 
de groep gesigneerd. In 1981 hield 
Equipo Crónica op te bestaan. In 
1989 vertrok Valdés naar New York, 
waar hij zich toelegde op andere 
kunstvormen. Voor zijn schilde
rijen gebruikt hij diverse materia
len als jute, linnen en canvas. Ook 
gebruikt hij gescheurde repen stof 
voor zijn kunstwerken. Als beeld
houwer werkt hij met brons, hout, 
albast, lood, zink, glas en marmer. 
Van zijn hand zijn grote werken 
als bijvoorbeeld het monumentale 
twintig meter hoge beeld met een 

moderne uitvoeringvan het klassieke 'De 
dame van Elche' in Valencia. Ter ere van 
deze bijzondere en veelzijdige kunstenaar 
gaven de Spaanse posterijen onlangs een 
velletje met vier zegels uit. 

Akil fOMlMl'ORAMO 

£ 5 i M A U COKHBOS 
0,51€ 
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L^ VERZAMELCEBIED EDERLAND 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email dziewon@xs4all nl 
Website www galeoptix nl/fila/druktech htm 

CATALOGUS PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

Eind mei 2012 verscheen 
de lang verwachte eerste 
Catalogus Nederlandse 
Persoonlijke Postzegels 
uitgegeven door de NVPH 
voor € 12,90, inclusief een 
blok met zegels 
Voor velen is dit een wel
kome aanvulling op wat er 
al m de Speciale Catalogus 
wordt genoemd, maar 
voorde liefhebber van 
persoonli|ke postzegels is 
de catalogus een teleurstel
ling De vlag dekt de lading 
namelijk met Het gaat hier 
met om de persoonlijke 
postzegels zoals personen, 
bedrijven en verenigingen 
die kunnen laten maken, 
maar om de vastkader
zegelsdieTNTPost/PostNL 
uitgeeft buiten het jaar

0>i 
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programma omi Wat ik ook 
wel de achterdeuruitgiften 
heb genoemd Zegels van 
het jaarprogramma val len 
binnen een budget van € 
5060 per jaar, daarnaast 
kunnen schier onbe
perkt postzegels worden 
uitgegeven door PostNL m 
nauwe samenwerking met 
derde partijen die zegels of 
m abonnement aanbie
den of via de Collect Club 
verspreiden 
Het IS deze categorie 
achterdeuruitgiften  die 
nog met inde S C waren 
opgenomen  waarvoor nu 
een speciaal boekwerk is 
gedrukt' Geforceerd wor
den de zegels verbonden 
met catalogusnummers uit 
de S C , zoals nummer 2751

Ad8of2682Ha3i 
Zijn het uitsluitend achter
deuruitgiften' 
Nee de Hallmarkzegels die 
door Hallmark worden gele
verd bij hun wenskaarten 
en waarbij de afbeelding 
op het zegel overeenkomt 
met de afbeelding op de 
kaart, zijn geen achter
deuruitgiften 
Het zijn de enige echte 
persoonlijke postzegels 
 ZIJ het van een grote ver
kooporganisatie  m deze 
catalogus Ze zijn nooit via 
de Collect Club of PostNL 
verkrijgbaar geweest en 
hebben dan ook van alle 
in de Catalogus genoemde 
zegels een intrinsieke 
zeldzaamheid die ook m de 
prijsstelling naar voren zal 
moeten komen De eerste 
serie had een oplage van 

3 000 zegels elk, waarvan 
ongetwijfeld de meeste 
normaal zijn gebruikt voor 
Kerst en Nieuwjaarspost 
van 2008 en overwegend 
gebruikt hun weg zullen 
vinden naar verzamelaars 
Eenpostfrisprijsvando 
(incl kaart € 18) is zeker aan 
de lage kant' 
Vergelijkbare zegels als die 
van de begrafenisonderne
ming Monuta daarentegen 
zijn met opgenomen' Net 
als de Hallmarkzegels vor
men de zegels van Monuta 
de enige langlopende post
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Het wachten was en is nog 
steeds op de versie met het 
PostNL logo Dehangblok
ken zijn al wel gedistribu
eerd, echter bii de meeste 

verkooppunten is nog zo 
veel TNT Post materiaal 
aanwezig, dat het nog wel 
even zal duren 
Desondanks is het gelukt 

om enkele exemplaren te 
vinden 
Opvallend is, dat bij de 
TNTversie de drukrichting 
naar boven is en bij de 
PostNLversie de drukrich
ting naar onderen' 

zegels, echt bedoeld voor 
frankermg m Nederland 
naast het gebruikelijke, 
vaste PostNL assortiment 
met Kon Beatrix, de Liefde, 
etc 
Al het andere  of het nu 
m jaarprogramma staat of 
met  zijn slechts postzegels 
uitgegeven voor filatelisten, 
waarbij er van uitgegaan 
wordt, dat het overgrote 
deel nooit voor frankering 
zal worden gebruikt en 
rechtstreeks het album m 
zal worden opgeborgen 
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100 jAAR NOC*NSF: SPORTHELDEN IN BEELD 

Op 4 juli verscheen een 
blok met 10 verschillende 
zegels van '1 naar aan
leiding van het loojarig 
bestaan van NOC'NSF 
De zegels zijn gedrukt m 
5kleuren offsetdruk [incl 
Lvormigefosforbalk] 
bij Cartor Security Print, 
Frankrijk De standaard
kleuren cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart 
Het zegelformaat G = 36 
X25mm, kamtanding 
13 33313 6 24/17 tanden 

horizontaal/verticaal 
De oplage is 250 000 
Artikelnummer 320961, 
productbarcode +76229 
met kikkersymbool om 
aan te geven, dat inde 
achtergrond van de ze
gels een code is verwerkt 
in het geelmet name 
in de cirkel rond de'1', 
waarmee via een applica
tie op een smartphone de 
achtergrondinformatie is 
op te vragen 

i . 
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VERZAMELCEBIED BELGIË 
Samenstelling 
Jan Borluut 

MYSTAMP - WORDT VERVOLGD 

Op de Nationale Postzegeltentoonstelling Temsijil, te 
houden m Temse van 14 -16 september, worden de 
nieuwe postzegels van 17 september ten doop gehou
den en verschijnen er ook enkele nieuwe Mystamps 
Voor nadere informatie http //www temsifil20i2 be/ 

De versie van de smalle tab was tot dus ver alleen 
beschikbaar m de zelfklevende uitvoering Ondertussen 
IS ook een gewoon getande - dus met geslitte - versie 
beschikbaar Deze vertoont de aanduiding bpost m 
meer kleuren en op de achtergrond staan de gele stip
pen van de digitale druk 
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NIEUWE VERSIE LOKETFRANKEERSTROKEN - BARCODE BUSTERS EN ZEBRA 

Met de PST-release van 17 
juni 2012 werd de lay-out 
van de Blaster-loketstro-
ken aangepast Prior m 
kleine letters een cijfer in 
rechterbenedenhoek en de 
uuraanduiding steeds 'o 
Door de ingebruikname 
van nieuwe printers van 
het merk Zebra -met an
dere technische karakte

ristieken dan de Blaster' -
printers - verschenen 
vanaf 17 maart 2012 af
drukken die enigszins, dan 
wel totaal anders zijn 
Met dank aan Lucien 
Vanhecke en alle andere 
fervente verzamelaars van 
deze loketfrankeerstroken' 
http //werkgroep meca-
notelie m evergem be/ 
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€4,90 
Prior 

«tOiSELIEt 
aoetkLi» IV 

3600 
17 312-1 
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€0,75 
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BELOIQUE 

l € 4,90 
Prior 

fSJEKHANDEL LUC 
rf> Sol-vHANDEL LUC 

3740 
4512-15 

HELS OUE 

; € 4,90 
E PRIOR 

Nu te koop Cd-rom 'Filatelie 
'laargang 2011' Alle elf edities uit de jaargang 2011 

'gedigitaliseerd Als u deze Cd-rom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op ING-rekening 706968 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'laargang 2011 op Cd-rom' 

Let op- vermeldt bij uw overschrijving naar welk postadres de Cd-rom 
moet worden gezonden De toezending kan enige tijd in beslag nemen 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialevïeg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

postzegelmagazine wamJEUGDFILATELIE Nederland 
100 JAAR OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM 
Ben je wel eens in het 
Openluchtmuseum In 
Arnhem geweest? Moet je 
zeker eens doen. )e kunt 
er zien hoe Nederlanders 
vroeger woonden en 
leefden. )e kunt er ook 
zelf allemaal dingen doen 
die kinderen nu niet mee 
doen. Het museum trekt 
elk jaar ongeveer een half 
miljoen mensen. Even was 
men bang dat het afgelo
pen was met het museum. 

Dat was in 1987 toen de 
regering besloot dat er 
geen geld meer naar het 
museum zou gaan. Het 
besluit kwam net toen het 
75jarig bestaan gevierd 
werd. Het jubileumstem
pel werd aangepast en 
kreeg de toevoeging: 
"Ondanks alles". Het 
museum kreeg een paar 
jaar de tijd om manieren 
te vinden om aan geld te 
komen. En dat is gelukt! 
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100 i « ; K:id';If"='K °P?"l"=>'tmuseum 
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Het is een van de if j 
best bezochte mu ...™" 
sea van ons land \ 
en het eeuwfeest f j | | 
kan zonder zorgen 
gevierd worden. 
De koningin kwam 
zelfs naar Arnhem m{ 
om het museum ••••'•••' 
te feliciteren. Ook j j , 
opende ze een jpj] Ij 
nieuw deel. Daar "■'•«' 
is een stukje van 
de oude Amster

NEDERLANDI 
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damse Jordaan nage
bouwd. Nu kun je dus 
ook zien hoe het was om 
in een arm deel van een 
grote stad te wonen. 

LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH 

530 

ja je hebt het goed gelezen 
Llanfairpwllgwyngyllgo
gerychwyrndrobwllllanty
siliogogogoch is een stadje 
op het eiland Anglesey 
in Wales. De naam van 
het stadje was eigenlijk 
Lianfair Pwllgwyngyll. In 
t86o besloot de gemeen

teraad om de naam te 
veranderen. Men wilde het 
treinstation met de langste 
naam in het hele Verenigd 
Koninkrijk hebben. Het 
werd ook meteen de lang
ste plaatsnaam van Europa 
en op de wereldlijst staat 
het plaatsje op nummer 

WAMOND JUWUE WJ. 
11 «FT HTS 

ILAWAIRPWUBWYNSYU
GOfiEllYCHWYRNOmBWU
UAttOYSUKWOfiOGOGH. 
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drie. Het stadje is geliefd 
bij toeristen die er speciaal 
een omweg voor maken 
om op het treinstation 
op de foto te kunnen met 
het plaatsnaambord. Er 
is ook een postkantoor, 
waar je op verzoek een 
speciaal stempel kunt 
laten plaatsen. De naam 
van het stadje is overigens 
niet zomaar een rij letters 
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APENSTREKEN OP DE APENHEUL 
De Apenheul in Apeldoorn 
is een bijzondere dieren
tuin. Je vindt er namelijk 
niet allerlei diersoorten, 
maar slechts één: apen. 
Een bezoek aan de Apen
heul is een speciale erva
ring, want de apen zullen 
het niet laten om hun 
apenstreken te vertonen. 

Meestal moeten de bezoe
kers daar hartelijk om la
chen: zolang een aap niet 
op je eigen hoofd plast 
is en blijft het een goede 
grap. Het stempel dat we 
hier laten zien verloten we 
onder de lezers die een 
verzameling voor de Dag 
van de jeugdfi latei ie aan 

het voorbereiden zijn. 
De eerste die een kaartje 
naar ons stuurt met zijn 
naam en adres, ontvangt 
het stempel per post. Het 
adres is: Redactie De Post
hoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Schrijf 
op het kaartje ook nog 
even "Apenheul". 

achterelkaar. In de taal 
van Wales, het Welsh, heeft 
het ook nog een beteke
nis. Als je die vertaalt in 
het Nederlands heet het 
plaatsje de "Parochie van 
de Heilige Maria in het dal 

SOS-KISDERDORr 
Briefmarkenabteilung 
Kaiserfeidgas3e 17 
A-8011 ORAZ 
Austria 

van de witte hazelaar bij 
de snelle maalstroom en 
de parochie van de Heilige 
Tysilio bij de rode grot". 
Inderdaad, ook in het 
Nederlands een hele mond 
vol... 

ALLEMAAL SAMEN 
Honderden jongens en 
meisjes hebben meege
daan met een wedstrijd 
van de Oostenrijkse post. 
Ze ontwierpen allemaal 
een postzegel met als 
onderwerp "integratie". 
De Oostenrijkse post wilde 
daarmee een probleem aan 
de orde stellen. Het is niet 

voor iedereen vanzelfspre
kend dat mensen uit an
dere culturen op dezelfde 
manier behandeld moeten 
worden als ieder ander. Le
ven in een land doe je met 
elkaar en niet naast elkaar. 
Het is ook niet de bedoe
ling dat je discrimineert. 
Uit alle ontwerpen werd 
die van Bianca Haselmayer 
gekozen. Zij is een scholiere 
uit de onderbouw van de 
basisschool. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maar 
alleen met bronvermeldmq. 



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Heb je het in de gaten? De volgende 
Dag van de JeugdFilatelie zitten we 
in de dierentuin. Alle medewerkers 
van JFN doen mee. Nee, ik zit niet 
tussen de apen, ik weet dat je dat 
even dacht. Kom je even langs bij 
onze stand? 
Illllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 

zit. Tuurlijk, dat geloof jij 
toch ook? 

Een lekker gifkikkertje 
Wist je dat je dat ook wel 
eens van iemand zegt 
die driftig is?)ij kent 
vast wel een gifkikkertje 
bij jou in de klas. Ik was 
laatst in een aquarium 
en daar heb ik leuke 
gifkikkertjes gefotogra

feerd. Het was nog best 
moeilijk om ze te vinden 
tussen de takken en 
bladeren. 
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Nooit veilig 
Op de neushoorn wordt 
altijd jacht gemaakt, ook 
al staan er zware straffen 
op het doden van deze 
dieren. Er zijn mensen 
die de hoorn van dit dier 
vermalen tot poeder. En 
dat verkopen ze, omdat 
men denkt dat daar 
geheimzinnige kracht in 

Jonge dieren 
Onze FilaMarathon heeft 
als onderwerp "jonge 
dieren". En hier heb je 
een jong dier in de die

rentuin. Als je dan toch 
een aantal albumbladen 
gaat opzetten, is dit mis

schien een begin. En zo 
leuk, die zebra's! 

Een goedmoedige 
lobbes 
Denk je. Nou, vergeet 
dat maar. Deze enorme 
buffel geeft vijf leeuwen 
werk voordat hij over

meesterd is. Ze leven in 
enorme groepen op de 
steppe, en ze eten gras. 
In de dierentuin zijn ze 
niet zo actief, maar in 
het wild rennen ze rond. 

;Sï;?'(„„SQUtH AFRICA 

De Ijsbeer 
Laatst heeft er eentje een 
ruitvanzijn verblijf in 
Blijdorp kapot geslagen. 
Dan weet je weer: het 
zijn en blijven wilde 
dieren. 

Wat nooit samen 
voorkomt 
In de dieren tuin kun je 
de wereld naar je hand 
zetten. Want een leeuw 
en een tijger leven op 
verschillende wereldde

len, maar m de dieren

tuin zitten ze een hokje 
verderop in hetzelfde 
straatje. Tja, het zijn 
natuurlijk wel katach

tigen, dus die horen 
wel bij elkaar. Nog zo'n 
voorbeeldje? 

lOOLOGlSCHEft GARTEN LEIPZIG 
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Het verschil zit In de 
oren 
Eentje uit Azië en eentje 
uit Afrika, maar wel sa

men in de dierentuin, je 
begrijpt inmiddels wel, 
dat ie er wel veel van 

M*^M«MÉ««1M«*« 

kan leren als je ze samen 
tegelijk kan bekijken. Zie 
je het verschil? 

Een zeldzaamheid 
De reuzenpanda zul 
je niet in westerse 
dierentuinen tegen

komen. Waarom niet? 
Dit schatje eet 914 kilo 
bamboe per dag. En 
aangezien dat hier met 
in die hoeveelheden 
groeit, moeten we dat 
importeren uit China. 
Had je niet gedacht, hè? 
En bovendien zijn ze in 
gevangenschap moeilijk 

te houden, maar daar 
worden de dierentuinen 
wel steeds beter in. 

De lieveling 
Uren kun je blijven kij

ken naar de apenstreken 
die deze dieren uithalen, 
ledere keer wat anders, 
het lijkt jou met je kleine 
zusje wel. Altijd geklier. 
AAaarjullie kunnen ook 
niet zonder elkaar, net 
als de aapjes. 
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ilill 
We gaan niet met lege 
handen naar de Dag 
Natuurlijk ga je nu een 
paar albumbladen 
maken, en ik zou het 
heel leuk vinden als je je 
favoriete dierentuindier 
als onderwerp nam. 
je leert er veel van en 
je laat zien dat je een 
filatelist bent. 

Succes er mee! 
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OCfM«



WW^IWWPi 
POSTHOORN 

STOERE STRANDWACHTEN 
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's Werelds bekendste strandwachten zijn waarschijnlijk de boys in 
blue uit Sydney (i). Zij zijn de hoofdrolspelers in de realityserie. 
De strandwachten uit deze serie worden voor hun werk betaald, 
maar de meeste strandwachten doen het werk vrijwillig. In Ne

derland is de Reddingsbrigade met meer dan 5000 vrijwilligers 
verantwoordelijk voor de veiligheid op de stranden. Strandwach

ten redden niet alleen verdrinkende en uitgeputte zwemmers uit 
zee (z), maar verlenen ook eerste hulp, vinden kinderen, ouders en 
verdwenen vrienden terug, lossen opstootjes op en houden de zee 
in de gaten zodat iedereen veilig kan zwemmen (3). Op de meeste 
stranden, vooral in het buitenland, zijn rood en geel gestreepte 
vlaggen te zien. Deze worden door de strandwachten neergezet 
om aan te geven waar het veilig is om te zwemmen (4). 
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Geschiedenis 
Ini767 werd de Maat 
schappij tot Redding van 
Drenkelingen opgericht 
(5) Deze organisatie had 
als doel mensen te leren 
wat ze moesten doen als 
iemand verdronk Inde 
eeuw die volgde verdron
ken nog steeds veel te 
veel mensen, en dus 
werden m het begin van 
de twintigste eeuw door 
heel Nederland reddings
brigades opgericht Vanaf 
1913 werden mensen 
opgeleid in het reddend 
zwemmen Al snel werden 
er wedstrijden gehouden 
om mensen te stimuleren 
beter te worden m het 
redden van drenkelingen 
Dit soort wedstrijden 
worden nog steeds 
georganiseerd OpBondi 
Beach worden bijvoor

beeld elk jaar de Ironman 
Challenge, een strijd 
tussen de strandwachten 
van Bondt Rescue, en de 
Lifeguard Challenge een 
strijd tussen de verschil
lende reddingsbrigades, 
gehouden Op stranden 
waar met boten wordt 
gewerkt worden ook vaak 
roeiwedstrijden tussen 
verschillende teams 
gehouden 

Dress to Impress 
In de meeste landen 
zijn de strandwachten 
te herkennen aan hun 
rode surfbroeken en gele 
shirts, vaak in combinatie 
met een erg charmante 
geel en rode badmuts 
of een rode hoed tegen 
de zon De professionele 
strandwachten op Bondi 
Beach zijn hierop een uit

zondering, ZIJ dragen een 
blauwe surfbroek en een 
blauw shirt Op de meeste 
stranden staat een ' to
ren of een hoge stoel van 
waaruit de strandwacht 
het strand en de zee in de 
gaten kunnen houden 
Het uitvoeren van red
dingsoperaties gebeurt 
vooral met surfplanken 
(6), jetski s zogenaamde 
rescue tubes (een soort 
rubberen plank met een 
touw eraan) en rescue 
cans (idem, maar dan van 
kunststof) en opblaasbare 
motorboten (7) Andere 
belangrijke onderdelen 
van de uitrusting van de 
strandwacht zijn beade
mingsapparatuur, een 
AED en een EHBOdoos 

Spanning en sensatie 
Op de Nederlandse 

stranden komen ze niet 
ZO veel voor maar aan de 
^dische en Grote Oceaan 
worden ze regelmatig 
gesignaleerd haaien Op 
13 februari 2009 werd 
op Bondi Beach voor het 
eerst m 80 jaar een surfer 
aangevallen door een 
haai GlenOrgias verloor 
zijn hand door de haaien
beet Haaien zijn de schrik 
van iedere strandwacht, 
omdat ze vanaf het strand 
vrij lastig te zien zijn en 
behoorlijke schade kun
nen aanrichten Op Bondi 
Beach klinkt dan ook ie
dere zomer minstens twee 
keer het haaienalarm 
Naast haaien moeten 
strandwachten zich ook 
vaak zorgen maken over 
vermiste personen Niet 
alleen kinderen raken re
gelmatig zoek, maar ook 

volwassenen vooral als 
ze een beetje gedronken 
hebben Gelukkig worden 
de meeste mensen weer 
levend teruggevonden 
Over het algemeen op het 
strand maar ook thuis of 
in de auto Het gebeurt 
maar zelden dat er 
iemand echt verdrinkt De 
jongens op Bondi zijn met 
de enige strandwachten 
die gevolgd worden door 
camera's Andere reality
serie's over strandwach
ten zijn 5Hr//'stro/, Piha 
Rescue en Deadly Surf 
Strandwachten zijn al ja
ren razend populair, wat 
ook te merken was aan de 
fictieve serie Baywatch 
die jarenlang torenhoge 
kijkcijfers behaalde 

Amy Groeneveld 
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ANTWOORDEN PUZZEL MEI 2012 

Dit zijn de antwoorden van 
de puzzel van mei 2012.1.50 
sterren; z. Black Saturday 
Bushfires; 3. een stapelwolk die 
ontstaat door de hitte van een 
brand; 4. rozen; 5. bijen; 6.99 
jaar; 7. Quentin Blake. 

Na loting heeft )an Jelier uit 
Puttershoek een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerdl 

PUZZEL SEPTEMBER 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Waar maken ijsvogels hun nest? 
2. Wie bracht een kerkklok naar Dijon? 
3. Waar ligt het plaatsje met de langste naam van 

Europa? 
4. Welk deel van een grote Nederlandse stad werd in 

het Openluchtmuseum opgebouwd? 
5. Hoe heet de dierentuin waar ze alleen maar apen 

hebben? 
6. Wat voor een dier heeft onlangs in Blijdorp een 

ruit kapot geslagen? 
7. Hoeveel bamboe kan een pandabeer op een dag 

eten? 
8. Wat is de "Ironman Challenge"? 
9. In welk jaar werd de Maatschappij tot Redding 

van Drenkelingen opgericht? 

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

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

KLOK MET POPPEN 
Tijdens de vakantie blijf je 
soms stilstaan bij dingen 
waar je normaal aan 
voorbij loopt. Misschien 
heb je ergens wel een klok 
gezien waar op de hele 
en halve uren poppen 
tevoorschijn kwamen om 
de uren te slaan. Zo'n klok 
noemt men een "jaque
mart" of "jacquemart". 
De poppen zelf worden 
ook wel "jaquemarts" 
genoemd. Waarschijnlijk 

DIG! DIN! DON! 

^ P US'! JACQUEMART 

is deze naam afkomstig 
uit het Franse Dijon. In 
1382 bracht koning Filips 
de Stoute een kerl<klok de 
stad m als onderdeel van 
een oorlogsbuit. Het is on
zeker of die klok toen al al 
poppen had, maar in 1422 

was er een klokkenmaker. 
Hij heette Jacquemart en 
er is een rekening bewaard 
gebleven met zijn naam 
erop en de opmerking dat 
hij werkzaamheden aan de 
klok verrichtte. 

MIJN FAVORIETE POSTZEGEL 
jMijn 

"  r i f favoriete 
'^1 i l postzegel 

is deze 
van een 

ijsvogel. Waarom? Omdat 
hij zulke mooie felle kleu
ren heeft. )e zou denken 

dat hij goed opvalt, maar 
alleen zie je ze niet zoveel 
in Nederland. Ik heb ze 
in het echt gezien in de 
Beekse Bergen. Hun nestje 
maken ze in de oever
kant van een watertje. 
Met de rondvaartboot 

voeren we er langs. Ik 
vind het jammer dat er zo 
weinig postzegels zijn met 
ijsvogels erop en hopelijk 
worden er in de toekomst 
meer gedrukt. 

ReinderJan (16 Jaar) 

EEN BEETJE DOM 
De Britse Royal Mail was 
zo trots op Britse atleten 
die een gouden medaille 
hebben gewonnen, dat 
het postbedrijf van alles 
heeft gedaan om ze in 
het zonnetje te zetten. 
Alle gouden medail
lewinnaars kregen een 
postzegel die al de dag na 
hun overwinning op de 
postkantoren te koop was. 
De belangstelling voor 
deze zegels was zo groot, 
dat sommige al snel 
uitverkocht waren. Het 
was dan ook niet alleen 
de Royal Mail die trots was 
op de atleten. Het hele 
Britse volk was tijdens 
de Olympische Spelen in 
een roes vanwege alle 
successen. Vergeten 
was het verleden met als 
dieptepunt de Spelen van 
Atlanta toen er maar één 
gouden medaille voor 
GrootBrittannië was. 

de Britse postdienst. In 
elke woonplaats van een 
gouden medaillewinnaar 
werd een rode brievenbus 
met goudverf overge
schilderd. Hetzelfde 
gebeurde ook op Man 
en Sark die een eigen 
postdienst hebben. Peter 
Kennaugh van het eiland 
Man poseerde zelfs met 
zijn gouden medaille bij 
"zijn" brievenbus. 

Kennaugh vestigde met 
zijn team een wereldre
cord bij de ploegenach
tervolging op de fiets. 

Brievenbus 
Naast de speciale post
zegel was er ook nog een 
ander eerbetoon van 

De Royal Mail was ove
rigens ook een beetje 
dom. In Harlow werd een 
brievenbus goud geschil
derd voor baanwielren
ster Laura Trott. Het bleek 
de woonplaats van haar 
ouders te zijn. Volgens 
een medewerker werd de 
fout gemaakt doordat 

een oud adressenbestand 
werd geraadpleegd. Er 
werd besloten om de brie
venbus in Harlow gewoon 
goud gekleurd te laten en 
in Chestnut, de huidige 
woonplaats van Trott, 
nog een brievenbus voor 
haar een gouden kleur te 
geven. 
De enige brievenbus van 
het eiland Sark, dat valt 
onder de postdienst van 
Guernsey, werd ook goud 
geschilderd. Daar was 
het ter ere van ruiter Carl 
Hester, hoewel die te
genwoordig in Engeland 
woont. 
De gouden brievenbus in 
Dublane, waar tennisspe
ler Andy Murray woont, 
werd door al te enthousi
aste fans beschadigd. Ze 
krabden de verf af om als 
souvenir te bewaren. De 
Royal Mail maakte bekend 
de brievenbus nog een 
keer te zullen overschilde
ren in goud. Dat leverde 
nog wel een probleem op. 
Er was namelijk een tekort 
aan goudverf: men had 
er niet op gerekend dat 
zoveel Britten een gouden 
medaille zouden winnen. 

http://www.stampkids.org
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23E DAG VAN DE AAAXIMAFILIE IN LUXEMBURG 
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Op 14 en 15 juli werd in 
RedangesurAttert een 
Internationale tentoon
stelling gehouden door 
de Luxemburgse Bond. 
De locale vereniging in 
Redange bestond 50 jaar 
en werd zo getrakteerd 
op 18 inzendingen in 
competitie uit Luxemburg 
(5x), Italië (sx), Nederland 
(4x), Frankrijk (3x) en 
Oostenrijk (ix). Daar
naast nog 14 inzendingen 
buiten competitie, enkele 
inschrijvers werden afge
zegd, de te grote collecties 
werden ingeperkt tot vijf 
kaders, wat m Luxemburg 
75 bladen betekent. Onze 
landgenoot en auteur Frans 
Hermse was juryvoorzitter. 
De Luxemburgse post gaf 
het speciale stempel (afb. 
1) uit, met in het randschrift 
de vermelding 23e Dag der 
maximafilie. De jury was 
ruimhartig in haar beoor
deling en de Nederlanders 
hebben goed gescoord met 
1 x zilver, 2 X verguld zilver 
en 1 X goud. 
De winnende inzending 
Componisten kwam uit 
Luxemburg, maar oogde 
weinig aantrekkelijk als 
portrettengalerij van 
componisten. De twee 
daaropvolgende waren 
gevarieerde kunstverzame
lingen over Franse schilder
kunst resp. de beeldhouw
kunst, wat mooie kaarten 
oplevert. Zie (afb. 2) een 
oude maximumkaart van 
de discuswerper uit 1920. 
De zegel verscheen t.g.v. 
de Olympische Spelen 
van Antwerpen. Volgende 
verzamelingen gingen over 
(sacrale) bouwkunst en de 
geologische verzamelingen 
kenden mooie kaarten 
van gevarieerde berg
landschappen. Regelmatig 
werden dezelfde kaarten 
getoond in verzamelingen 
van totaal verschillende 
onderwerpen. Zo waren er 
oude maximumkaarten van 
LePuyenVelay (afb. 3) in 
de sacrale verzamelingen 
te zien als een van de vier 
verzamelpunten in Frank
rijk voor de pelgrimsroute 
naar Santiago de Com
postela. Maar ook sierden 
deze steile lavapieken de 
geologische collecties, die 
extra opvallen door de ka
pel en het hoge Mariabeeld 
die er op gebouwd zijn. In 

de geologische collectie 
was kaart (afb. 4) van het 
versteende skelet van een 
Pterosauriër, een vliegend 
reptiel, dat miljoenen 
jaren geleden de overgang 
vormde van reptiel naar 
vogel. Maar deze zat ook in 
de collectie over Dinosau
russen. Een andere collectie 
beperkte zich tot de Alpen, 
maar compenseerde dit 
ruim door zijn oudere Zwit
serse en Italiaanse kaarten, 
zoals (afb. 5), de Rhone
gletcher bij het Zwitserse 
plaatsje Gletsch. 
De mooiste Nederlandse 
kaarten zaten in de col
lectie "Nederland, het 
bezoeken waard.' De Van 
Goghkaart (afb. 6) is 
uniek, omdat dit de enige 
bekende is met het juiste 
zelfportret. Buitenlanders 
begrijpen niet altijd onze 
gebruiken, maar (afb. 7) 
het molenlandschap be
grijpen ze wel. Deze is zeld
zaam, omdat die ontwaard 
is met het molenstempel 
(afb. 7a). 
Een tweede collectie be
handelde de Nederlandse 
schilders van de Gouden 
Eeuw met Rembrandt. Een 
van de betere kaarten 
is (afb. 8) van Frans Hals 
met het speciale stempel 
(afb. 8a) van het Frans 
Halsmuseum, waar dit 
schuttersstuk (Maaltijd 
van de officieren van de St. 
Jorisdoelen) hangt. 
De origineelste Nederland
se inzending ging over de 
opkomst en de ondergang 
van het communisme. Ui
teraard veel kaarten uit de 
voormalige SovjetUnie en 
OostEuropa, maar ook de 
Volksrepubliek China. Lenin 
en Stalin leveren altijd 
grauwe kaarten (afb. 9) op. 
De propagandistische kaart 
(afb. 10) met een scène uit 
een moderne revolutionaire 
Pekingopera levert wel 
heel kleurrijke beelden op. 
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NIEUW BIJ 

125 JAAR CARRE 

Het postzegelvel 125 jaar 
Carré belicht het jubileum 
van het hoofdstedelijke 
Koninklijk Theater Carré, 
dat op 3 december 1887 
werd geopend door 
oprichter en circusdirec
teur Oscar Carré. Op het 
postzegelvel staan op acht 
van de tien postzegels de 
belangrijkste voorstel
lingsvormen afgebeeld: 
circus, revues, variété, 
musicals, opera, ballet 
en cabaret. Op de twee 
andere postzegels staan 
het exterieur en interieur 
van het gebouw aan de 
Amstel. Uitgiftedatum is 10 
september. Naast het vel
letje met tien verschillende 
postzegels '1' verschijnen 
twee postzegelmapjes, een 
prestigeboekje en twee 
eerstedagenveloppen. 
Het ontwerp van het 
postzegelvel 125 jaar Carré 
IS gemaakt door Edgar 
Smaling en Carlo Elias 

:i 

125̂  „ 125 
CARRÉ j CARR 

CARRÉ j 
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van het bureau Smel uit 
Amsterdam. 
In de afgelopen 125 jaar 
is Carré uitgegroeid tot 
hét theater in Nederland. 
De leiding van Carré was 
in handen van oprichter 

Oscar Carré en later bij 
Alex en Karel Wunnink, 
Guus Oster en Bob van der 
Linden. Grootheden als 
Louis Davids, Lou Bandy 
en Josephine Baker traden 
er op. Toon Hermans 

introduceerde er zijn one
manshow en in onze tijd 
zorgen André van Duin en 
Youp van 't Hek steevast 
voor uitverkochte zalen. 

HET UITGIFTE
PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
TWEEDE HALFJAAR 
2012: 

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 

STEDELIJK MUSEUM HEROPEND 

Het postzegelvel Stedelijk 
Museum Open wordt op 
24 september door PostNL 
uitgegeven ter gelegen
heid van de heropening 

van het Stedelijk Museum 
in Amsterdam op 23 sep
tember. Het postzegelvel 
Stedelijk Museum Open 
telt tien postzegels']' 

Nederland. Het velletje 
combineert een archi
tectuurtekening van de 
renovatie met details 
van tien grafische iconen 

die een sterke relatie 
hebben met het Stedelijk 
Museum. Naast het vel
letje verschijnen er twee 
postzegelmapjes en twee 
eerstedagenveloppen. 

Het postzegelvel Stede
lijk Museum Open werd 
ontworpen door Marieke 
Stolk, Danny van den Dün
gen en Erwin Brinkers van 
Experimental JetSet uit 
Amsterdam. 
Het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, dat in 1874 
werd opgericht, is een 
internationaal instituut, 
toegewijd aan modern 

en hedendaagse kunst en 
design. Tussen 2004 en 
2012 waren de deuren van 
dit museum gesloten voor 
een ingrijpende verbou
wing en uitbreiding. Na 
de heropening biedt het 
historische gedeelte van 
het Stedelijk Museum alle 
ruimte om de permanente 
collectie te tonen, terwijl 
de opvallende nieuwbouw 
van Benthem Crouwel Ar
chitecten bestemd is voor 
tijdelijke tentoonstellin
gen en evenementen. Het 
verbouwde museum heeft 
twee keer zoveel expositie
ruimte als vroeger. 

De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, ver
krijgbaar bij de Bruna vestigingen, de Collect Club in 
Groningen en via de Onlinewinkel op www.postnl.nl/ 
collectclub. De geldigheidstermijn is onbepaald. 
Vanaf 1 juli 2010 staat er geen euroaanduiding op de 
postzegels meer maar een cijfer. Op deze postzegels 
staat Nederlandi, bedoeld voor post tot 20 gram met 
een bestemming binnen Nederland. 

• ■MM CS 

EffiMffi» ( 

http://www.postnl.nl/


Samenstelimg. 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigmgen 
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 

^■B^c 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaanii,3526AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 
Fax 0302800128 
Internet www knbf ni 
Email knbf@knbfr)l 

Schrifteli)ke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voonittcr: 
VTjM Coenen 
Telefoon 0168472029 
Email vcoenen@knbfnl 

Secretaris: 
AG van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 0306375200 
Email fvanäenbrinb@knbf nl 

Penningmeester: 
5 Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email stuiniS'knbf nl 

VereTTigingszaken: 
Vicevoorzitter B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email bmol@knbf nt 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email pwa(raven@knbf nl 

Algemene Zaken 
j R i Greitemann 
Telefoon 0302894290 
Emaii jgreitemann@knbf nl 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
S) Bangma 
Telefoon 0187611542 
Email sbangma@kribf nl 

Communicatie: 
J R Luinge 
Telefoon 0162517101 
email rlumge@knbf nl 

Juryzaken: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 0455416245 
email ahaan@knbfnl 

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

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
)) M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat?! 
2312 SL Leiden 
Email e kniese@planet nl 

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

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Meere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

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

Verzekeringen 
Informatie bi| het Bondsbureau 

NIEUWS VAN POSTEX 2012 

De voorbereidingen voor 
de l<omende Postex lopen 
voorspoedig. Vele hande
laren hebben zich inmid
dels aangemeld en zij zul
len dan ook weer present 
zijn. Daarbuiten is gekeken 
naar andere aanvullende 
activiteiten. Het zal tijdens 
Postex mogelijk zijn om 
specialisten op het gebied 
van stempelafdrukken 
en van postzegelboekjes 
vragen te stellen. Deze 
specialisten zullen alleen 
op zaterdag aanwezig zijn. 
De organisatie is nog bezig 

om een persoon bereid te 
vinden die veel te maken 
heeft met het maken van 
de catalogus ook hieraan 
deel te nemen. Ukunt 
dan aan deze personen 
vragen stellen over hun 
verzamelgebied, waarin 
zij gespecialiseerd zijn. 
Kijkt u in oktober m het 
speciale Postexnummer 
van ons maandblad voor 
wat betreft de tijden en de 
juiste datum. 

Vele gespecialiseerde 
verenigingen zullen ook 

dit jaar weer aanwezig zijn 
met een stand. Een lijst van 
deze verenigingen kunt u 
vinden op de website van 
Postex www.postex.nl en 
deze zal ook worden gepu
bliceerd m dit maandblad. 
Om het een en ander mo
gelijk te maken zijn veel 
vrijwilligers nodig. U kunt 
de organisatie hierbij ook 
helpen op de donderdag, 
voorafgaand aan Postex 
2012. Wanneer u interesse 
en zin hebt, kunt u ons 
ten dienste zijn met het 
opbouwen van de kaders 
op donderdagmorgen. 
De organisatie zal zorgen 

voor de inwendige mens. 
U krijgt als 'vergoe
ding' een passepartout 
voor alle dagen en een 
presentje voor uw deel
name. Vanzelfsprekend 
worden ook uw reiskos
ten vergoed. Kunt u de 
organisatie helpen op deze 
donderdagmorgen, dan 
kunt u contact opnemen 
met de coördinator via 
louwerse';i(Skpnmail.nl of 
via penningmeester 
Cor Oppelaar 
c.oppelaar(5)planet.nl 
Tot ziens op Postex 2012! 

Leen Louwerse 

POSTZEGELTENTOONSTELLING IN PARC FLORAL DE PARIS 

Aan de internationale 
postzegeltentoonstelling 
'Salon du Timbre 2012' 
die van 9 tot en met 17 
juni m het Pare Flora! bij 
Parijs werd gehouden, 
deden negen Neder
landse inzenders mee. Drie 
inzendingen in de klasse 
traditioneel en zes in de 
klasse postgeschiedenis. 
Voor vier van de inzenders 
was dit een internationale 
vuurdoop. Enkelen hadden 
deelgenomen m Chur in 
2011, maar bij deze ten
toonstelling moesten zij 
zich meten met Europese 
inzenders, waarvan velen 
al tientallen internationale 

hoge bekroningen hadden 
behaald. De Nederlandse 
inzenders hebben zich 
prima geweerd. Vijf maal 
werd aan een inzending 
goud toegekend. Het wa
ren de inzendingen van de 
heer j . Nollet, 'Portobriefe 
aus den Niederlanden und 
über die Niederlande nach 
Frankreich' en de heer H. 
Wiersma, 'Postal service in 
rural areas in the Nether
lands before 1850' (beide 
inzendingen 92 punten), 
de heer F. Boom, 'Les Pays
Bas è I'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 histo
ry of Brno up to 1875'(alle 
inzendingen 91 punten). 
De heer Plantinga ontving 
een ereprijs. De andere 
inzendingen werden be
kroond met groot verguld 
zilver, verguld zilver (2x) 
en groot zilver. 
De tentoonstelling werd 
druk bezocht door grote 
groepen schoolkinderen 
die met vele bussen wer
den aangevoerd. Volgens 
de organisatie meer dan 
18.000 kinderen. Ten 
behoeve van de bezoe
kers waren diverse stands 
ingericht. De rode lijn was 

de geschiedenis van de 
mens, van prehistorie, via 
piramiden, de riddertijd 
Franse koningen tot aan 
de ruimtevaart. Alles in het 
kader van de postzegels 
met behulp van daarop 
betrekking hebbende 
afbeeldingen. Maar ook 
de volwassenen wisten de 
gratis toegankelijke ten
toonstelling te vinden. Elke 
dag werd door de Franse 
Post een nieuwe postze
geluitgifte gelanceerd, 
waarvoor veel belangstel
ling was. Al met al een zeer 
geslaagd evenement! 

http://www.knbf.nl
http://www.postex.nl


FIUTELISTEN VERENIGING SKANDINAVIE 

De filatelistische rijkdom 
van Scandinavië is van 
oudsher rijk aan vertel
lers. Ook de postzegels 
en poststukken vertellen. 
Ze vertellen over de 
mensen in het hoge 
noorden. Hun cultuur, 
natuur, communicatie 
en hun geschiedenis. De 
zegels zijn vaak staaltjes 
van de typisch Scandina
vische graveerkunst. Ze 
brengen de opmerkzame 
verzamelaar zelfs op het 
spoor van het ontstaan 
en de toepassing van zijn 
eigen pronkstukken. 
De Nederlandse Filatelis
ten Vereniging'Skan
dinavie' (NFVS) maakt 
deze pracht toegankelijk 
voor de Nederlandstalige 
verzamelaars. Denemar
ken, Foroyar, Groenland, 
Deens Westlndië, 
IJsland, Finland, Aland, 
Noorwegen, Zweden, 
allemaal landen met een 
exotische vleug. 
De vereniging NFVS biedt 
haar leden rondzend
verkeer, veilingen, en 
een kwartaalblad. De 
bijeenkomsten bieden de 
kans informatie onder
ling uit te wisselen. Niet 
alleen doorgewinterde 
specialisten voelen zich 
er thuis, maar zeer zeker 
ook beginnende en the
matische verzamelaars. 
De bijeenkomsten 
worden gehouden in 
Sociëteit AMICITIA, Prins 
Hendriklaan 15,3818 HK, 
Amersfoort. De sociëteit 
ligt drie minuten lopen 
van het station Amers
foort en is gemakkelijk 
met de auto te bereiken. 
Nietleden zijn van harte 
welkom, informeert u 
dan wel even van te 
voren de secretaris (zie 
website: www.nfvs
kandinavie.nl of de PR 
commissaris en schrijft u 
zich bij het betreden van 
de zaal wel even in als 
introducé. 
In 2012 zijn nog de 
volgende bijeenkomsten 
gepland: 22 september 

en 8 december. Op deze 
bijeenkomsten is altijd een 
in Scandinavisch materiaal 
gespecialiseerde hande
laar aanwezig. 
Tevens vindt u er nieuwe 

en tweedehands boeken 
en tijdschriften. Ook wordt 
een veiling georganiseerd 
met vele, vele kavels. Om 
uw natje en uw hapje 
hoeft u zich geen zorgen 

te maken. Deze zijn tegen 
een schappelijke prijs aan 
de bar te verkrijgen. 
Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met 
de PR commissaris van de 

vereniging: H.P. Burg
man, Spechtstraat 70, 
1021VW Amsterdam, 
tel. 0206329018, email: 
henk.burgmanOgmail. 
com 
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BRIEF VAN HAN SIEM 

Tijdens de Algemene Vergade
ring van de KNBF in Purmerend 
op 21 april werd de heer Han Slem 
onderscheiden met de Van der 
Willigen medaille voor zijn vele 
publicaties op thematisch ge
bied. Hij kon helaas niet aanwezig 
zijn bij deze vergadering. De 
medaille werd hem toegezonden. 
Onderstaand enkele reacties van 

de heer Siem uit de brief die het 
Bondsbestuur heeft ontvangen. 
'De onderscheiding met de Van 
der Willigen medaille brengt 
talrijke herinneringen op aan 
mijn Nederlandse filatelistische 
tijd. Het is nu bijna twaalf jaar 
geleden, dat ik naar Florida ben 
verhuisd. Ik ben dan ook zeer 
verrast en vereerd met de toeken

ning van de Van der Willigen 
medaille. De toekenning van deze 
prestigieuze Nederlandse onder
scheiding heeft bij mij nostalgi
sche herinneringen opgeroepen 
aan mijn 'Nederlandse tijd'. Ik 
ben nooit een echte verenigings
persoon geweest. Het was dan 
ook met enige schuchterheid, 
dat ik mij rond 1980 begaf op 

het terrein van het thematisch 
jureren. De toekenning van 
een onderscheiding, tientallen 
jaren later, wonend in een ver 
verwijderd buitenland, biedt mij 
de gelegenheid de Nederlandse 
georganiseerde filatelie alsnog te 
bedanken voor de wijze, waarop 
ik destijds werd opgenomen.' 

http://www.nfvskandinavie.nl
http://www.nfvskandinavie.nl


ERSOONLIJI POSTZEGELS 

BEACHVOLLEYZEGELS 

In het The Hague Beach Sta
dium op het Scheveningse 
strand werd van 30 mei 
t/m 3 juni de finale van het 
Europees Kampioenschap 
beachvolleybal worden 
gehouden. 

Voor meer informatie: 
http://www.ekbeachvolley
bal2012.nl/ 
ofvolleyphil(5)home.nl 

75 JAAR DE KUIP 

De bouw van het Rot
terdamse stadion De Kuip 
was in de jaren dertig de 
droom van Feijenoord
voorzitter Leen van 
Zandvliet. Een eenvoudig, 
dubbelrings stadion met 
vrije zichtlijnen, dat het 
motto zou uitdragen: Geen 
woorden, maar daden. Na 
75 jaar heeft het Rotter
damse stadion nog niets 
van zijn kracht verloren. 
Prijs: € 4,95

LUXE POSTSET ALPE D'HUZES 

Alpe d' HuZes is een actie waarbij 
fietsers, alleen of in een team, geld 
bijeen fietsen op de Alpe d'Huez 
in de strijd tegen de gevolgen van 
kanker. 

De Postset bevat drie postzegels 
en is te koop voor € 4,95. 
De postset is is te koop bij bij de 

GREENPEACE 

Greenpeace stelt wereld
wijd milieuproblemen aan 
de kaak en draagt duur
zame oplossingen aan. 
In drie postzegels wordt 
het werk van Greenpeace 
belicht. Het boekje kost 
€ 9,95 en is verkrijgbaar 
bij de Collectclub in Gro
ningen. 

L..äii.ysi!!.ii...ais.iy.tj].yi...i.i.sjiüi 

ROTARYCLUB OOETINCHEM BEZEGELD 

ilRLÄiNlli5 Rotaryclub Doetinchem 
www.rcdoij.nl/index.html 
heeft voor haar 75jarige 
bestaan drie persoonlijke 
postzegels laten ontwer
pen. Inmiddels zijn de 
zegels verkocht aan Rota
ryleden en inwoners van 
Doetinchem. Het velletje 
met tien zegels kost 
€8 per vel en kunnen 
worden besteld via )an van 
Noort: 
vannoort.jancS gmail.com 
of per post naar Burg. 
Rijpstrastraat 9,7021 CP 
Zelhem. Tel: 0314621209. 

Bruna vestigingen, de Collect Club 
in Groningen en via de Onlinewin
kel op 
http://collectclub.po5tnl.nl/. 

VREESWIJKSE VOORHAVENZEGEL 

Onlangs zag de Vreeswijkse zomerzegel het 
licht. De zegelafbeelding is een volle voorhaven» 
van de Oude Sluis met pleziervaartuigen. Het 
doel van deze zomerzegel is het aanzwengelen | 
van de discussie omtrent aanmeerplekken 
voor passerende vaartuigen in het dorp aan de" 
Lek. De Vreeswijkse postzegel is per velletje van tien stuks verkrijgbaar bij 
Dagwinkel Vreeswijk, Dorpsstraat 10, Nieuwegein. 
Meer info: www.activiteitenvreeswijk.nl 

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

Alle abonnees  of 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 m 
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. 

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

Q AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 
Naam: 

Straat en nummer: . 
PC* Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 
Ten name van: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

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

(handtekening) 

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

http://www.ekbeachvolleybal2012.nl/
http://www.ekbeachvolleybal2012.nl/
http://www.rcdoij.nl/index.html
http://gmail.com
http://collectclub.po5tnl.nl/
http://www.activiteitenvreeswijk.nl
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Apeldoorn 

'stationsstraat 150 
T 0555217988 

#* 
► 

Verzilver uw goud! 
Sophiastraat 11 

■ T 0765139001 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 0703615384 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 0402122297 

Enschede 
Haaksberqerstraat 133 

T 0534342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 0505255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113217666 

Haarlem 
Schoterweg 82 
T 0235266096 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 0582169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 0243239128 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 0104803001 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 0302731740 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186571366 

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 
. 25 jaar ervaring in goud, zilver en munten 
. een deskundige en vri jbl i jvende taxat ie 

. discrete ruimte voor de taxat ie 
. i nmidde ls dert ien vestigingen in heel Nederland 

goudwisselkantoor 

www.goudwisselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t /m zaterdag 
van 9.30 17.00 uur 

http://www.goudwisselkantoor.nl


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

Dag van de Postzegel, 19 oktober 

Nederland 
Augustus, september, 
oktober: drie nieuwe 
prestigeboekjes 
Hoewel er gedurende het 
eerst halfjaar al drie regu
liere prestigeboekjes zijn 
verschenen, gaat PostNL 
onverdroten verder met de 
uitgave van nog eens drie 
stuks. Zes stuks in totaal 
dus, een record. Daarnaast 
verscheen er één presti-
geboekje met vastkader 
zegels. 
Tot voor kort was er ook 
nog sprake van een Stede
lijk Museum boekje, maar 
daar is om mij onbekende 
redenen van afgezien. 
Ervoor in de plaats kwa
men nogal onverwacht de 
rundveerassen. 

Postaumaatboekjes 
In het meinummer meldde 
ik de vondst van Pos-
taumaatboekje i (NVPH 
PQi) met nummer 1 op de 
achterzijde. Als gevolg van 
een te haastige herdruk 
vermeldden alle boekjes 1 
(met de blauwe kaft) num
mer 2, het nummer van het 
rode boekje. 
Tot ik een melding kreeg 
van een verzamelaar met 
nummer 1 op boekje 1. Ik 
heb toen op deze plaats 
gevraagd of er ook lezers 
zo'n zelfde boekje in bezit 
hadden. Ik heb daar geen 
reacties op gehad, zodat 
erin totaal maar 15 3 20 
exemplaren bekend zijn. 
Nog opzienbarender was 
in mei de ontdekking van 

postaumaatboekjes PQi 
en 2 zonder opdruk. Tot 
nu toe kenden we alleen 
boekjes met postzegels 
waarop in zwart de tekst: 
'35 jaar Postaumaat 
1973-2008' stond. Nu zijn 
er exemplaren zonder 
die opdruk opgedoken. 
Beide varianten komen 
bij de verenigingsveiling 
van Postaumaat - op 22 
september in Rotterdam -
onder de hamer. 

Duitsland 
Bijen 
De op 6 mei 2010 in rollen 
verschenen 55-centzegel 
met een afbeelding van 
een bezige bij op een 
bloem IS sinds 2 juli van dit 
jaar ook verkrijgbaar in 
een boekje van tien stuks. 
De tekst op de achterzijde 
van het boekje vermeldt 
dat Duitsers kampioen 
honingeters zijn met 1,3 kg 
per persoon per jaar. 

MARKENSET 

• scibttklebend 
• praktische 10 X 0,55 € 

VorratsgröG« 

impiii Deutsche Post $ ) f 

Tien honingbi/en in een boeltje 

Griekenland 
Op pad in Griekenland 
De Europazegels in een 
boekje maakten al reclame 
voor Griekenland als va
kantieland, de op 25 juni 
verschenen serie 'Op pad 
m Griekenland'doet er 
nog een schepje bovenop. 
Twee van de zes zegels zijn 
ook in een boekje verkrijg
baar. Ze zijn zelfklevend. 
Een boekje met zes zegels 
van 62c (brieven binnen
land) geeft een beeld van 
een voettocht door de Sa-
mariakloof. Een activiteit 

Brandweer Dublin 

waar veel bezoekers aan 
Kreta zich aan wagen. Het 
tweede boekje voert naar 
de Styx, de mythologische 
benaming van de Acheron 
rivier in Epirus. De inhoud 
bestaat uit tien zegels van 
78c (brieven buitenland). 
Oplagecijfers zijn resp. 
10.000 en 40.000 exem
plaren. 

Ierland 
Het leven in de zee 
Ierland is zuinig met 
permanente zegels. Op 
dit moment loopt al een 
poosje de zevende serie 
met afbeeldingen van 
in het landen in de zee 
levende dieren. 
Vorig jaar verscheen een 
boekje met tienmaal 55c -
voor binnenlandse post -

de kaft zijn verschillend. 
Belangrijkste verschil is 
de kaftkleur: eerste druk 
groen, herdruk paars. 
De waarde van 82c (voor 
luchtpostbrieven) is nu 
ook in een boekje ver
krijgbaar. Afgebeeld is de 
gewone Ierse kikker. 

Brandweer Dublin i;o 
jaar 
In 1862 moest het blus
water nog met de hand 
opgepompt worden uit 
een door paarden getrok
ken waterwagen. Nu is 
de brigade een moderne 
dienst met bijna duizend 
goedgetramde brand
weerlieden. De honderd-
vijftigjarige geschiedenis 
ervan is m woord en beeld 
te zien in een op 28 juni 

(€8.20) j 
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De aantrekkelijke Ierse kikker 

met een afbeelding van de 
heremietkreeft. In juni van 
dit jaar kwam er een her
druk van het boekje uit. De 
zegels zijn identiek, maar 
de kleuren en teksten van 

Griekenland vakantieland 

verschenen prestige-
boekje. 

lersey 
Typisch Jersey 
Vier aan de kust gele
gen 'landmarks' van het 
kanaaleiland zijn te zien 
op een serietje nieuwe 
permanente zegels van 
8 mei. Twee voor brieven 
binnen het eiland (45p) en 
twee voor brieven naar het 
Verenigd Koninkrijk (55p). 
Eén van elk IS ook ver
krijgbaar m een boekje. 
Voor binnenlandse post 



betreft het de zegel met 
een afbeelding van de 
Archirondel Tower, een in 
1792 gebouwde toren als 
garnizoen van artilleriesol
daten. Het andere boekje 
bevat tien zegels met een 
stenen beeld van vastge
klemde handen. Het beeld 
herinnert aan de redding 
van alle opvarenden van 
de Saint Malo in 1995. 

Local letter 
STAMPS 

de tijd van de Phoeni-
ciërs. Het is deze haven, 
met in het midden Fort 
St. Angelo, die afgebeeld 
staat op één der Europa
zegels van het land. De 
zegel met een waarde 
van € 0,37 is ook per vijf 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. Uitgifteda
tum was 9 mei. 

UKIett( 

De twee nieuwe boekjes van Jersey 

FOlJVHÉSia (•OLVNlBIK l>«l.YHdaiB 
pnANOAiaa (FHANVAIB I I PRAN^Arsa 

Rode marara 

paars (sf, bijplakwaarde?). 
In de boekjes staat ook de 
drukdatum: 06.02.12. 

Rusland 
Wapens voor de overwin
ning 

het Rode Plein te Moskou. 
Het zijn twee i7e-eeuwse 
helden in de strijd tegen 
de Polen. De zegel van R 
13.00 laat de Triomfboog 
in Moskou zien. Deze werd 
gebouwd tussen 1829 

Kaaimaneilanden 
Diamanten Jubileum 
Ook de Caribische 
Kaaimaneilanden is het 
zestigjarig jubileum van 
de Britse vorstin niet 
ontgaan. Naast een serie 
postzegels verscheen er op 
12 juni een boekje met tien 
zegels van 25c. 

Maleisië 
Straathandel vroeger 
In de dorpen was de 
bevolking vroeger vaak 
afhankelijk van straathan
del en venters. De post 
wijdde er op 21 juni een 
serie postzegels aan. Op 
vijf zegels staan voorbeel
den van deze ambulante 
handel. Een boekjes met 
tweemaal de vijf zegels 
van 60s begeleidt de serie. 

:^.\Cy tiCIAH0BJJh)mH[!a!l£imH0[O1()4KA UfcHTl'PHTOIIH t * lo^ Pi .HHA ]i II 3u..ii|iiimvM..< i><)i VKJ IH I I a 

Locus Pareimis Dilicentissirae 
cum llbdU libritlonis quae est 
in Austrlt et Hungul j ccofeclecum 
mensure gtaduni rnertdlooelltun 
et paralleloumienim Euroiwutii. 
MDIXCLXXXVU 

• riocTiftne. TtMHC, einMe MJcne 
Ay«e tO-lHO, Is CUeUfSJbHHM npHJUAUM. 
SKHA BKraTUBjicnHit e AacrpiT i VrapuiBiil. 
3 niKajios> uepuAieHie I irsputejiefi 
BCTSROBJeiiitÄ Ueint> Ëaponn 1887* 
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De uit 1887 stammende verklaring van geografen is ook m het boekje opgenomen 

Oekraïne 
Centrum van Europa 
Het dorpje Dilove wordt al 
125 jaar gezien als het geo
grafische middelpunt van 
Europa. Net als enkele an
dere plaatsen overigens. 
De beide Europazegels van 
dit jaar refereren hieraan. 
De datum van uitgifte was 
13 juni. De zegels, van 4.00 
en 5.60g, zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. Er zijn 

Vervoer per riksja leverde ook geld op 

Malta 
Europa 
Malta beschikt over een 
grote natuurlijke haven. 
Deze is al in gebruik sinds 

S T A M P B O O K L E T 

BEUROPA 
2012 

V I S I T M A L T A 
5 stamps 

D e n o m i n a t i o n CO.37 

Boekje met Europazegels van 
Malta [10] 

24.000 boekjes vervaar
digd. 

Polynesië 
Marara 
Frans Polynesië heeft 
een al ongeveer tien jaar 
lopende permanente serie 
met de afbeelding van de 
marara (vliegende vis). 
De zegels zijn ook al jaren 
in boekjes verkrijgbaar. 
Op 8 maart van dit jaar 
is er een drietal nieuwe 
boekjes verschenen: lox 
Marara rood ioof (brief 
naar Frankrijk), lox Marara 
blauw 75f (brief binnen 
Polynesië) en iox Marara 

Sinds 2009 komt Rusland 
jaarlijks met een serie 
postzegels die in het teken 
staan van de overwinning 
van de Tweede Wereldoor
log. Aspecten die daaraan 
hebben bijgedragen staan 
centraal op de zegels. 
In 2009 waren het de 
geweren, in 2010 tanks en 
in 2011 de luchtmacht. Bij 
de serie hoort ook steeds 
een prestigeboekje. In 
2012 wordt een viertal le
gervoertuigen geportret
teerd. De uitgiftedatum 
van zowel serie als boekje 
was 16 april. 

en 1834 als herinnering 
aan de overwinning op 
Napoloen. 

Mmin en Pozharsky op het Rode 
Plein 

Russische legervoertuigen 

Monumenten 
Al een aantal jaren komt 
Rusland met een viertal 
boekjes met permanente 
zegels waarop wapens van 
steden staan afgebeeld. 
Dit jaar wijkt men van die 
traditie af. Wel weer vier 
boekjes, maar nu met 
afbeeldingen van monu
menten. Het begin van een 
nieuwe reeks, neem ik aan. 
Het gaat overigens maar 
om twee zegels. Een van R 
9.20 met het monument 
van Minin en Pozharsky op 

Beide zegels zijn sinds 14 
juni verkrijgbaar in boek
jes van tien en van twintig 
stuks. 

Zuid-Afrika 
Kraalwerk 
Informatie over Zuid-
Afrikaanse boekjes krijg ik 
onvoldoende. Er zullen mij 
vast en zeker herdrukken 
van boekjes met perma
nente zegels ontgaan. 
De nieuwe permanente 
serie 'kraalwerk' verscheen 
in oktober 2010. Daar wa

ren maar liefst zes boekjes 
bij: drie met 10, twee met 
50 en één met 100 zegels. 
De herdrukken zijn gemak
kelijk te herkennen omdat 
de datum in het boekje 
staat. Er zijn mij nu drie 
herdrukken bekend: lox 
standaard (momenteel R 
2.65) 8 augustus 2011 en 14 
september, lox B5 (groot
formaat stukken, R 6.10) 17 
juni 2011. 

Zuid-Afrikaans boekje met 10 
zegels tarief Bs 



POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 1 76 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 181 
zaterdag 15 september 2012 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 
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KIJKDAGEN: maandag 10 september t/m vrijdag 14 september 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 15 september van 8.30 tot 12.30 uur. 
VEILING: zaterdag 15 september van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 
Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
Veiling 182 wordt gehouden op 10 november 2012. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

Aankomende Postzegel- en Muntenbeurzen: 

l:ltcn-Lüur 

Rotterdam 

i 6 september De Nobclaer 
A. van Bereliemlaan 2 

, . , Airport Hotel Rotterdam 
30 september vliegveldweg 59-61 

Waalre/ Eindiioven 
Nieuwe Locatie 

14 ol<tober ' t Hazzo 
Trolliuslaan 

WWW.MPO.NL 
De volgende iialljaarlijkse MPO-postzegelveiling waar 

ook ansichtkaarten geveild worden, vindt plaats op 
22 & 23 februar i 20L1 

De Cm'iosa-veiling zal plaatsvinden op 
14 juni20K3. 

Wilt 11 uw verzameling laten veilen? Neem dan contact op 
met MPO en wij verzorgen professionele begeleiding van 

taxatie tot veilina. 

Kantooradres MPO: Energieweg 7, 3401 MD IJsseistein 
Tel: 030-6063944 - Fax: 030-6019895 - WWW.MPO.NL 

Coin-Compact - €uro "Topset" 
Alle Landen in 1 album 
In de speciaal door Safe 
ontwikkelde bladen met 
verdiepte uitsparingen worden 
de munten ingelegd en door 
een gepatenteerd klem
systeem vastgefiouden De 
munten ziin aan beide 
zijden te bekijken 

Album "Topset" met 4 bladen Nr 7858 voor 20 Euro-serie, met vier 
voordrukbladen van alle 20 Euro-uitgaven en extra blauw-kartonnen 
achterbladen, met extra zelfklevende vlaggetjes, symbolen en 
jaartaletiketten Formaat 250 x 230 x 80 mm 

Nr. 7817 Topset munten album "€uro" € 19,95 
Nr. 7385 Topset nngband zonder inhoud € 16,25 
Nr. 7375 Bijpassende beschermkassette, zwart € 16,50 
Nr. 7858 Extra blad voor Euro-munten (+12 vlaggetjes) € 1,85 

Glasheldere afdekplaatjes, voor over blad Nr 7858 
Nr. 7859 Afdekplaatje voor Nr 7858 
Nr. 1860 Zelfklevende vlaggetjes, 20 landen 
Nr. 1861 Vier voordrukbladen voor de 20 landen 

Nr. 7859 Beschermhuls om over 
de "Topsef'bladen heen te 
schuiven voor extra bescherming 

1,05 
1,80 
3,40 

1,05 

Voor informatie en/of verkoopadressen. 
Botersloot 62 64 • 3011 HJ Rotterdam 
Tel 010-414 30 77 »Fax 010-414 94 99 
e-mail m mastngt@wxs nl • www safenederland nl 

SAFE NEDERLAND 

mailto:info@leopardi.nl
http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NL


catawiki 
Nieuw: 
Wekelijkse Postzegel- en Muntenveiling! 

^ Online bieden vanaf vrijdag 

^ Kavels lopen op dinsdag af vanaf 20:00 uur 

^ Aanbod van professionele en particuliere aanbieders 

^ Alle 60.000 Catawiki-verzannelaars berichten we 
over de veiling 

catdwiki.nl/postzegelveiiing 

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

's Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

P.W.Meinhardt 
Piet Ileinslraat :i<i • 2.» 18 Cll Den Haag 

zaterdag 10.00-16.00 
Fax 070 365 18 85 

[Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 
Telefoon 070 365 22 27 

I E-mail info@collectura.com 
ING 125.34.14 ABN Amro Bank 80.70.90.077 

Aanbieding: (léen verzendkosten bij vooruitbetaling van de hier 
aangeboden catalogi tot 30 september 2012! 

f Michel catalog 
Catalogus Overzee 7.1 Australië/Oceanië A-M 2013, in kleur 79,00 
Catalogus Duitsland 2012/2013, In kleur 44,00 
Catalogus Europa deel 1 t/m 7 per deel 58,00 
Wij hebben nog enkele catalogi Michel Europa uit 2011! 34,80 
Aanbieding. Catalogus Duitsland 2011/2012 22,00 , 

seuwe Yvert catalogi 
Catalogus Frankrijk 2013, in kleur 22,80 " 
Catalogus Monaco, Andorra, DOM-TOM, CEPT 2013 22,80 
Europa Oost & West deel 3 Landen I-P 2012, in kleur 44,00 
Franse Gebieden 2 na onafhankelijkheid A-L 2013, in kleur 38,50 

I Catalogus Olympische Spelen op zegels 
Phildom deel I Zomerspelen 1896-1968, 295 biz. in kleur 57,00 
Phildom deel II Zomerspelen 1972-1988, 310 bIz. in kleur 56,00 
Phildom deel III Zomerspelen 1992-2012, 246 bIz. in kleur 46,00 
Phildom deel IV Winterspelen editie 2012, 282 bIz. in kleur 49,00 
Phildom deel V organiserende steden, Paralympics, NOKs 43,00 

www.coliectura.com 

NVPH speciale catalogus Nederland 201 
Alleen nog met harde kaft! Met gratis blauwdruk no 10 29,90 
Catalogus Persoonlijke zegels Nederland, Ie editie 2012 12,90 
Book4U catalogus Stadspostzegels Nederland 2013 21,50 
Vliegende Hollander Luchtpostcatalogus Nederland 2012 25,00 
Zonnebloem Indonesië 2013 (september/oktober) 17,90 
Zonnebloem Suriname 2013 (september/okotber) 15,90 

Maury speciale cat. Frankrijk 2013 24,9 

lieuwe catalogi 
Sakura catatalogus Japan 2013, in kleur 24,50 
Gibbons spec, cat Empire & Commonwealth 1840-1970 109,00 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2013 45,00 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2013 39,90 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2013, in kleur 38,50 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2013 19,50 
Edifil catalogus Spanje 2013, in kleur 17,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2013, in kleur 37,50 
Edifil Spanje vignetten zegels & burgeroorlog 3 Andalusië 86,00 

iGOlleCtiUIRauGOnifCr 
By P.W. Meinhardt Internat ional Booksellers 

MMI I I< -
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ER KOMT MINDER 
IN DE BUS 

FRANS HERMSE, SITTARD 

Opstelling brievenbussen 
Volgens wettelijke normen moet 
er in de bebouwde kom bin
nen een straal van 500 m een 
brievenbus zijn Niet duidelijk is 
of dit op 500 m loopafstand of m 
vogelvlucht IS(afb 2) Bultende 
bebouwde kom mag de afstand 
2 500 m bedragen Binnen deze 
normen is PostNL bezig het aantal 
bussen terug te brengen van 
21 000 naar 19 000 stuks (') Zo 
blijven er m Utrecht nog 204 bus
sen over van de 279 In Den Haag 
gaat het aantal terug van 491 naar 
382 en m Rotterdam van 608 naar 
456 

Korte geschiedenis 
Nederlandse brievenbus 
In Nederland werden in 1850 de 
eerste gietijzeren brievenbussen 
ingevoerd f) Dit had te maken 
met de invoering van de eerste 
postzegels ini852 Natuurlijk 
waren er al eerder nietuniforme 
brievenbussen De bekendste 

Het aantal poststukken dat jaarlijks door PostNL wordt 
verwerkt Is in 10 jaar tijd met 30% afgenomen van 5,5 

naar 3,8 miljoen (afb 1). Onlangs maakte PostNL bekend 
dat het aantal brievenbussen in grote steden met een 

kwart zal worden teruggebracht (). Dit is een logische 
ontwikkeling omdat er steeds minder poststukken in de 

bus worden aangetroffen, gemiddeld slechts 50. Soms 
zijn de bussen zelfs helemaal leeg. 

was die aan het Amsterdamse 
Paalhuis In 1999 werd het 200ja
rige bestaan van de Posterijen 
herdacht met uitgifte van een 
zegel met de eerste zogenaamde 
standaardbrievenbus (afb 3) He
laas werd voor de verkeerde kleur 
gekozen, namelijk rood, terwijl 
de eerste brievenbussen groen 
waren geschilderd Ook waren de 

eerste brievenbussen voorzien 
van een stenen plint In Suriname 
was men hiervan beter op de 
hoogte (afb 4) Tot 1907 was er 
geen eenheid wat betreft de kleur 
van brievenbussen Naast groen 
kwam er ook grijs voor met de or
namenten m een iets donkerdere 
tint en de letters m rood Eerst in 
1914 rood werd de uniforme kleur 

6sao 

Bezorging poststukken PostNL (voorheenTNT) 
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In enkele van de ons omringende 
landen is dit ook de uniforme 
kleur, met name in het Verenigd 
Koninkrijken m België (afb 5,6) 
In Duitsland en Oostenrijk zijn de 
bussen geel (afb 7,8) Dit leidt 
wel eens tot problemen, omdat 
Nederlandse toeristen tevergeefs 
naar een rode brievenbus zoeken 
voor hun ansichtkaarten Door de 
invoering van het drukwerktarief 
in 1869 werden de standaard
brievenbussen voorzien van een 
tweede inwerpgleuf (afb 9) 
Ook werden er voor minder druk 
bezochte plaatsen hangbrieven
bussen vervaardigd (afb io)(3) 
Nog voor WO II kwamen er ook 
brievenbussen van plaatstaal, de 
zg 'Verblifa's' Deze bleken geen 
onverdeeld succes m verband 
metroestvorming Na de oorlog 
werden enige tijd Duitse kunststof 
brievenbussen gebruikt, de 
zogenaamde 'Einheitsbriefkasten' 
EB6k(afb 7) Voor Nederland 
werden deze uitgevoerd in rode 
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kunststof In 1962 kwam de z g 
'tweelingbrievenbus' m gebruik, 
naar een ontwerp van R Parry en 
E Truyen te Voorburg (afb 11) Op 
de zegel is geen tweelingbrieven
bus afgebeeld maar een fragment 
van een plattelands brievenbus 
Het revolutionaire ontwerp 
van Parry en Truyen heeft bij 
mijn weten nooit de erkenning 
gekregen die het verdient Te 
noemen is m de eerste plaats de 
tweedeling, aanvankelijk voor 
plaatselijke post en overige be
stemmingen, later voor postcodes 
van het eigen sorteergebied en 
overige postcodes De post kon 
na opening van de bus worden 
opgevangen m b v een lichtings-
rekje met twee gescheiden nylon 
zakken Verder was er aan allerlei 
details gedacht Het voorfront was 
oorspronkelijk uitgevoerd m grijs 
om de tweedeling te benadruk
ken Ophet linkerdeel was een 
relief m vorm van putjes aange
bracht, waardoor kinderen en 
slechtzienden de streekpostkant 
op de tast konden vinden Vanaf 
1983 werden er alleen nog geheel 
rode brievenbussen vervaardigd 
met het logo 'PTT Post' In 2002 
kwamen er nieuwe bussen naar 
een ontwerp van Ninaber, Peters 
en Krouwel (NPK) 
Deze bussen volgen het basisidee 
van Parry en Truyen (afb 12), 
maar ze hebben een 50% grotere 
inhoud Verder zijn ze voorzien 
van een display tussen de inwerp-
gleuven en is er onder de gleuven 
ruimte voor extra informatie De 

eerste bussen waren rood met het 
opschrift'PTT Post'(afb 12) Later 
kwamen er oranje bussen met 
'TNT Post'(afb 13) Medio 2013 
zullen alle bussen zijn voorzien 
van het logo 'PostNL' Tenslotte 
Het blijft natuurlijk mogelijk om 
een brief te posten m een van 
2 600 afgiftepunten in winkels 
zoals Bruna of Albert Heijn, alleen 
tijdens openingsuren 

Verwijzingen 
' 'Spits' 26 april 2012 
' Drs H ) Ronday, De standaard

brievenbus van 1850, Het PTT-
bedrijf, mei 1979 deel XXI nr 3 

' F S J G Hermse, Nederlandse 
hangbrievenbussen, ontwikke
ling, ontwerpers, fabrikanten, 
1990 

Ook in Londen komt er minder in de bus 



ANNULLI ITALIANI 
IN RELATIE TOT UTIIN 

GEORGE KORTEKAAS, GRONINGEN 

Het is uiteraard niet de bedoeling 
hier een zo volledig mogelijke lijst 
te geven van alle postzegels en 
afstempelingen aan Nederlandse 
zijde die ook maar enigszins met 
Latijn te maken hebben. Slechts 
twee voorbeelden zou ik hier 
willen aanhalen. Allereerst, op de 
postzegel zelf, de prachtige serie 
gewijd aan het toerisme in Neder
land (1932) voorzien van de tekst 
'salve, hospes, salve' (gegroet, 
gastvriend, gegroet) . Klaarblijke
lijk moet het Latijn hier dienen om 
zoveel mogelijk toeristen aan te 
trekken. Als tweede voorbeeld, nu 
van Latijn in de afstempeling, zou 
ik willen aanhalen een formulier 
tot mededel ing van adreswijzi
ging, dat ik recentelijk vond in 
een zending Po & Po. 
De Missietentoonstelling Haarlem 
3-11 juli 1948, leest op de dwars
balk de woorden van Christus 
"mitto vos" (ik stuur u), een 
duidelijke verwijzing naar de 
afzender en om aan te geven, dat 
het hier gaat om een universele, 
missionaire boodschap (afb. 1). 

Marcofilia 
De annulli italiani verschijnen in 
overvloed, veelal met prachtige 
stempels, waaraan men met recht 
het predicaat "een kunstwerkje" 
zou kunnen toekennen. Dienten
gevolge worden deze stempels, in 
tegenstelling tot Nederland, naar
stig verzameld, waarbij natuurlijk 
de geringe afstand Latijn- Itali-

Bij menig lezer zal de vraag rijzen: "Italiaanse 

afstempelingen? Daar kan ik mij iets bij voorstellen. 
Geef mij maar de postzegel zelf, daar kan ik tenminste 

iets mee beginnen." En dan de relatie tot Latijn. 
"Dat is toch een dode taal?" De bedoeling van dit artikel 
is om aan te tonen, dat beide gebieden nauw met elkaar 

samenhangen. En dat een nadere bestudering van deze 

relatie voor beide gebieden, zowel de Italiaanse annulli, 
als het hierbij gebezigde Latijn in zijn verschillende 
verschijningsvormen heel zinvol is en inspirerend 

kan werken. 

aans een belangrijke rol speelt. 
Deze'marcofilia', zoals deze vorm 
van verzamelen genoemd wordt, 
heeft zelfs een eigen postadres: 
Associazione Nazionale Col-
lezionisti Annullamenti Italiani, 
Via Petrarca 12,10126 Torino, 
Italia. Een niet te onderschatten 
rol speelt daarbij de Italiaanse 
Posterijen die sinds 1962 op de 
computer (s.v.annulli italiani), 
jaarlijks een uiterst zorgvuldige 
weergave biedt van de annul
lamenti italiani, voorzien van alle 
relevante informatie. Bijvoorbeeld 
een aangetekende enveloppe 

FORMULIER 
TOT MEDEDEELING 

ADRESWIJZIG 

verstuurd vanuit Pescara met een 
verzekerde waarde van € 100. 
Ik durf te stellen, dat een veiling 
bij ons lang niet dit bedrag zou 
hebben opgebracht voor een op 
zich weinig voorstellende Inhoud 
(afb. 2). 
Dank zij deze medewerking van 
Poste Italiane, maar vooral door 
de trouwe samenwerking met een 
postzegelvriend uit Turijn heb ik 
nu, na een verzamelperiode van 15 
jaar, een verzameling opgebouwd 
van meer dan 350 stuks. Momen
teel ben ik druk bezig om enige 
systematiek aan te brengen. Een 

I Poste 
I Italiane 

uiterst Ingewikkeld probleem. 
Voor overzichtelijkheid zou ik dit 
probleem vanuit twee gezichts
punten willen bespreken. 

I Vanuit neutrale zijde, zonder al 
te veel in te gaan op de Christe
lijke inbreng 
A. Annulli, qua Latijn, meer 

gericht op inscripties uit het 
klassiek verleden. 

B. Annulli, qua Latijn, gericht 
op de moderne Italiaanse 
maatschappij; 

II Annulli, bezien vanuit de 
inbreng van het Christendom. 

Voor een eventuele vergelijking 
is in 1 en II een gelijke indeling 
aangebracht . 

I A. De Italiaanse zijde 
De Italiaanse annulli putten graag 
uit de rijke historie van het oude 
Rome. 
Niet alleen worden stadsnamen 
geciteerd in hun oude antieke 
vorm, maar ook worden klas
sieke auteurs als Caesar, Plautus, 
Cicero, Vergilius met een enkel 
woord geciteerd. 

Plaatsnamen 
Mocht binnen een afstempeling 
een Latijnse benaming voorko
men, dan kan de lezer, veelal zon
der veel moeite, dit terugvoeren 
tot de huidige Italiaanse vorm. 
Speciale kennis van het Latijn is 
daarbij overbodig, e.g.: 
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,f «uAtétiialid«' 
Roma <Roma>, Tiberis <Tcvere>, 
Continiola civitas <Contignola>, 
civitas Alatris <Alatri>, Ferraria 
<Ferrara>, Florentia <Firenze>, 
Caieta civitas <Gaeta>, Placentia 
<Piacenza>, Putheolum <Pozzuoli>, 
Tarentum <Taranto>, Castrum 
Cervi <Cervo>. 

Klassieke auteurs 
Het scala van geciteerde auteurs 
blijkt vrij groot. Opgenomen zijn 
ook de z.g. "certamina" (wed
strijden, d.w.z. rivaliserende 
studiedagen, gewijd aan grote 
dichters), in zover zij geëerd zijn 
met speciale stempels. De auteurs 
worden geciteerd in chronologi
sche volgorde. Genoemd worden 
de plaats van uitgave (veelal de 
geboorteplaats), gevolgd door de 
datum van uitgifte. 

Plautus, Sarcina (5-7-2008,17-
7-2010), slechts de titel: Curculio 
(korenworm; naam van een 
parasiet m een gelijknamig stuk 
van Plautus). 
Varro, Antrodocco (1-6-1974), met 
als bijschrift: BIMILL M.T.VARRO 
TEATINUS M.T. (sic!) Vermoedelijk 
moet men vergelijken (onder 
Geschiedkundige mededelingen) 
Roma (V.R.), 2-12-2009. 
Caesar, Bell. Civ. 1,2,3, Lanciano 
(CH) (8-4-1995): "...et per fines 
Marrucianorum, FRENTANORUM, 
Larinatium in Apuliam pervenit" 
(en dwars door het gebied van 
de Marruciani, de FRENTANI, de 
Larinates kwam hij m Apulië). 
Cicero, Arpino, Certamen Cice-
ronianum, (14-5-1995; 12-5-1996; 
8-5-2005, met het veelzeggende, 
jubelende: XXV; 13-5-2012, XXXII 
Certamen Ciceronianum: "Hinc 
enim orti stirpe antiquissima 
sumus"(Van hier immers 
[nl.Arpino]) stammen wij [Cicero 
en zijn broer] uit een oeroud ge
slacht), citaat uit Cicero, De legi
bus il, 1, § 3 [met kleine correctie 
t.o.v. het stempel] (afb. 3) 
idem Lanciano (CH) (9-4-1995), 
Pro Cluentio: "adsunt FRENTANI, 
homines nobilissimi...". (aanwezig 
zijn de 'Frentani', zeer nobele 
mensen). 

Horatius, Venosa, Certamen 
Horatianum (6-5-1995, 4-5-1996, 
7-5-2005). 
Ovidius, Tristia 1,3,1: Lanciano 
(CH) (27-9-2007): "Cum subit 
illius/tristissima noctis imago" 
(Italiaanse vertaling bijgeleverd): 
Quando mi appare la/visione 
tristissima di / questa notte...): 
beroemde versregels van de uit 
Rome naar de Pontus verban
nen Ovidius. Opmerkelijk is, dat 
slechts op deze plaats een verta
ling toegevoegd is. 
Vergilius, Ecloga 10,69: Omnia 
vincit amor, nos et cedamus 
amori (de liefde overwint alles, 
laten ook wij ons gewonnen ge
ven aan de liefde) gesimplificeerd 
(Codogno 12-12-2009) tot "amor 
omnia vincit" (liefde overwint 
alles). 
luvenaiis. Sat. 7,9 "societatis 
maxima cura sit puer" aangepast 
(Poggio dl Ancona [AN], 16-6-
1995) tot; "Societati maxima / 
cura sit puer", als motto bij een 
pedagogisch congres. 
Anonymus, Plin. Nat. Hist. 1,3,106 
(misschien de bron) aangepast 
(Carovilli [IS] 18-7-1995), onder het 
hoofd van een Samnitisch strijder, 
tot de tekst: "SAMNITES gens 
fortissima Italiae". (De Samnieten, 
het sterkste volk van Italië). Deze 
formulering komt meer voor, cf. 
computer. Google, s.v. Samnites. 
Het is daarom hoogst onzeker, 
welke specifieke auteur hier in het 
geding is. 
Anonymus (Castrovillani 15-12-
2011): "Faber est suae quisque 
fortunae" (leder is de smid 
van zijn eigen geluk), vrij naar 
Pseudo-Sallustius, De Republica: 
1,1 "Faber quisque fortunae suae". 
Waarschuwend motto bij de 
opening van een herbouwd Lyceo 
Classico(l). 

Geschiedkundige 
mededelingen 
In dit verband zijn ook de spaar
zame geschiedkundige medede
lingen om de geschetste figuren 
meer reliëf te geven niet van 
belang ontbloot. 
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Roma Eur, 8-12-2010 "cunctando 
restituit" (se. rem publicam) (door 
te aarzelen herstelde hij het rijk) 
een verwijzing naar Quintus Fa-
bius Cunctator (280-203 a. Chr.), 
vanwege zijn aarzelen om een 
gevecht met de overwinnende 
Hannibal aan te gaan. 

Barletta Centro (BA), 2-8-2004 
"bis millesimo ducentesimo vice
simo die Cannensi"; 2-8-2005 "bis 
millesimo ducentesimo vicesimo 
primo die Cannensi"; 3-8-2005 
"bis millesimo ducentesimo 
vicesimo altero die Cannensi". 
Opmerkelijke correctie binnen 
het stempel: de slag bij Cannae 
duurde inderdaad twee dagen. 
De Romeinse soldaten zijn op de 
drie stempels verschillend weer
gegeven. 

Roma (V.R.), 2-12-2009: "bimil-
lenario nascita Vespasianus im
perator mundi". Hoogst curieuze 
formulering, bestaande uit twee 
Italiaanse woorden, zonder gram
maticale samenhang, gecombi
neerd met drie Latijnse woorden. 

Cingoli (MC), 8-5-2005: "Quintus 
Labienus Parthicus imperator", cf. 
Google/ Wikipedia, s.v. Quintus 
Labienus Parthicus. Romeins 
legeraanvoerder (gestorven 39 
v. Chr.), die zich aansloot bij de 
Parten (vandaar het cognomen 
Parthicus, hem gegeven door zijn 
soldaten). Hij gaf mede leiding 

aan een invasie in het Romeinse 
rijk. In het stempel is op magni
fieke wijze de beeltenis van deze 
legeraanvoerder weergegeven, 
zoals deze verschijnt op tal van 
munten, geslagen door hem. 
Slechts de randinscriptie is lich
telijk aangepast. Waarom de fila-
telistische vereniging van Cingoli 
deze munt in het stempel heeft 
willen verwerken, ontgaat mij. 

Bordenone, 4-4-2006: " IN HOC 
SIGNO II tesoro delle croci". (In dit 
teken, 
[geformuleerd m Latijn]) Il tesoro 
delle croci (de schat van kruisen, 
[geformuleerd m het Italiaans]). 
Zinspeling op het visioen, dat 
keizer Constantijn de Grote gezien 
zou hebben vóór de veldslag van 
312, waarna de Christenen middels 
het Edict van Milaan, suprematie 
van geloof werd toegekend. De 
Italiaanse toevoeging kan ik niet 
verklaren. 
N.B. Misschien kan men deze refe
rentie direct onderbrengen bij II, 
De Christianismen, aangezien sig
num met een stilzwijgende ellips, 
kan staan voor: signum Crucis, 
d.w.z. het teken des Kruizes'. 

Overziet men deze lange lijst van 
klassieke auteurs en geschied
kundige mededelingen binnen de 
annulli Italiani, dan kan men zien, 
dat onder deze Latijnse ontlenin
gen veel artificieels schuilt. De 
ontleningen zijn voor het meren-
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deel gemeengoed, geforceerd en 
somtijds verwrongen toegepast. 
Waarschijnlijk zijn zij slechts 
voor de 'happy few' bedoeld. 
Slechts deze kleine groep van 
deskundigen was vermoedelijk in 
staat om de geboden stempels te 
begrijpen en te waarderen. Het 
staat 'chic', het geeft 'cachet'. Om 
de niet direct begrijpende, maar 
toch geïnteresseerde lezer te hulp 
te schieten heeft de ontwerper er 
soms een vertaling bij geleverd 
(zie onder Vergilius). Soms ook is 
de kwintessens van een stempel 
in kapitaalschrift weergegeven, 
opdat de geïnteresseerde weet 
wat het stempel betekent. Het is 
duidelijk, dat het Latijn binnen 
deze afstempel ingen hard op weg 
is een dode taal te worden. 

I B. Annulli, qua Latijn, 
gericht op de modeme 
Italiaanse maatschappij 

Vooral in de huidige periode, 
blijkt het Latijn binnen de annulli 
springlevend te zijn. Men komt 
het tegen op de meest uiteen
lopende terreinen, zowel van 
wetenschap (nieuwe Latijnse 
benamingen) en bedrijfsleven, als 
dingen van alledag en commer
cie, dit alles zonder begeleidende 
tekst. Deze tendens tot zo exact 
mogelijke en voor iedere deskun
dige begrijpelijke formulering 
komt vooral voor in de wereld 
van bomen, planten, bloemen, 
maar ook op bijna alle denkbare 
maatschappelijke terreinen. 

Plantkunde 
Bomer) 
Firenze (V.R.) 2162011: ter gelegen
heid van een congres 'Scienze 
Forestall', afbeelding van een boom 
met als onderschrift "serva me. ser
vabo te" (red mij. Ik zal U redden). 
Casperia (Rl), 2852011: (congres 
over monumentale bomen in 
Sabina): onder een weelderige 
boom de benaming: "Quercus 
Ilex" (steeneik). 
San Vito al Tagliamento (PN) 225
2005: "VOX TERRAE il Gelso". (DE 
STEM VAN DE AARDE, de moerbei
boom). 

Bloemen 
Sanremo Centro (IM), 2222004: 
"congresso internazionale sulle 
labiatae" (lipbloemenfamilie) 
Castelvetro Piacentino (PC), 318
1994: onder afbeelding van een 
bloem de benaming "epipactis 
placentina" (de wespenorchidee 
in Piacenza) 

Diverse wetenschappen 
Ornithologie 
Forli Centro, 16102010: als 
randschrift: concorso ornitologico 
"PSITTACUS" (de papagaai). 
Maerne (VE), 681995: Fiera uc
celli (vogeltentoonstelling): in het 
stempel een vogel afgebeeld met 
de benaming: "milvus milvus" (de 
rode wouw). 

Paleontologie 
Borgosesla(VC), 2992007; 
bij de opening van het Museo 
Paleontologico een skelet met als 
onderschrift: "ursus spelaeus" (de 
grottenbeer). 
Palena (CH), 20102007: bij de 
open ing van het Museo Geopale
ontologico een soortgelijk skelet 
met als onderschrift: "prolagus ce 
apricenicus". 

Militair 
Veel materiaal biedt ook het leger 
in al zijn onderdelen. Merkwaar
digerwijze gaat in dit onderdeel 
het Latijn parallel aan het gebruik 
in Nederland. 

Leger in het algemeen 
Roma Eur, 2761996: Esercito 
italiano (Scuola delle Trasmis
sioni): "spatia devinco, disiuncta 
coniungo" (afstanden overwin ik; 
wat gescheiden is, voeg ik bijeen). 

Luchtmacht 
Pozzuoli (NA) 942009: ceremo
niële eedsaflegging: "ad te nitor 
gloriamque contendo" (naar U 
streef ik, ik haak naar glorie). 
Latina stazione (LT), 962006: 
militair vliegveld: "pro omnibus 
unus" (één voor allen). 
Firenze (V.R), 1252007: eed bij 
sterrit luchtvaartschool: "Muiti 
radii, una lux" (vele stralen, één 
licht). 
Samarate (VA), 2651996: 25e 
jaardag van een eerste vlucht 
door een vliegtuig, genaamd: 
"hirundo" (de zwaluw). 
Merkwaardigerwijs vindt men dit 
gebruik van Latijn ook bij onze 
eigen KLM, Arnhem,1461978: 
65 jaar Koninklijke Luchtmacht: 
"parvus numero, magnus merito" 
(klein in aantal, groot in verdien
ste). 

Marine 
La Spezia Centro, 1052008: bij 
gelegenheid van een maritieme 
tentoonstelling: "e fluctibus irruit 
in hostem" (uit de golven stort hij 
zich op de vijand). 

Artillerie 
Milano tti2007: bij het 120 jaar 
bestaan van de bereden cavale
rie. De volledige tekst in het wa
penboek is iets uitgebreider; het 
stempel geeft slechte het tweede 
deel. Het motto van de cavale
rie luidt dientengevolge in zijn 
totaal: "(Igni ferroque tonantes) 
/in hostem celerrime volant" (te 
vuur en te zwaard met donderend 
geweld)/galopperen zij pijlsnel 
op de vijand af". 

Wijnbouw 
Prepotto (UD) (streek van wijn
boeren), 851995: herhaald 135
1996 "ager ad vitem" (terrein voor 
de wijnstok). 
Carpi (MO), 2652007: binnen 
een randschrift: "100 anni di vino 
a Santa Croce 19072007" (hon
derd jaren wijn in Santa Croce) 
een text in het Latijn: "historia 
hominum et eorum terra" (ge
schiedenis van de mensen  nl. de 
wijnboeren  en hun land voor de 
wijnbouw). 

Autowereld 
Villa Opicina (TS), 272005: onder 
de afbeelding van een auto en 
een steigerend paard het veelzeg
gend motto: "venustus et audax" 
(charmant en zeker niet sloom) 
bedoeld voor de Ferrari. 

Kaashandel 
Verona, 21102005: twee 
stempels tegelijker tijd, één met 
onderschrift "caseus montanus" 
(kaas van de bergen), de ander 
met "caseus veneti" (kaas uit 
Venetië). (Schrijver dezes is in af
wachting van een stempel "brevis 
caseus"). 

Overziet men deze lange reeks 
van plaatsen en terreinen, waar 
dit soort Latijn zich manifesteert, 
dan is het mijns inziens duidelijk 
dat hier een ander soort Latijn in 
het geding is dan in groep IA. 
Het is zakelijker, doelgericht, kort 
maar duidelijk. Ook hier zijn lou
ter "the happy few" in staat om te 
achterhalen, wat precies bedoeld 
is. Voor de terzake deskundige 
zijn zij zonder meer te begrijpen. 

II Annulli bezien vanuit het 
Christendom 

Een heel ander genre bieden de 
annulli italiani in relatie tot het 
Christendom. Italië is doordrenkt 
van het Christendom in leer, over
tuiging, hiërarchie. Vaak overlap
pen de diverse annulli meerdere 
terreinen. 

Tweevoudige betekenis 
Een aantal Latijnse woorden klinkt 
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de Christen-Italiaan vertrouwd 
in de oren. Maar hij zal er wel een 
christelijke inhoud aan geven. 
Basilica, corpus Domini (hostie), 
forum, fratres (bloeddonor), 
iibertas, missa, pax, peccatum 
(oorspronkeijk misstap van paard, 
in christelijke zin: van de mens), 
peccare. Een mooi voorbeeld 
levert "via Crucis": Possagno (i-
10-1950); Palermo C.P. 25-11-1995; 
Roma Centro, 5-4-1996, "via crucis 
al Colosseo" (Latijn/Italiaans; zie 
ook San Pier Niceto (ME), 18-6-
2006 "infiorata (bloemenoptocht) 
del Corpus Domini". Met gelijke 
tekst: Castel Raimondo (MC), 
9-6-1996. 

Hoofdfiguren 
Christus 
Merkwaardigerwijs komt de naam 
Christus niet rechtstreeks voor, 
wel uiteraard de omschrijving 
Dominus. Ook afbeeldingen van 
het Kruis zijn uiterst zeldzaam: 
Taranto Centro, 21-4-2011, waar 
naast de figuur van Christus aan 
het kruis de woorden staan: "Ave 
Crux Spes Unica" (gegroet Kruis, 
onze enige hoop) uit de hymne 
van Venantius Fortunatus (6e 
eeuw): "Vexilla Regis Prodeunt" 
(de koningsbanieren treden aan), 
aanhef van de derde strofe: 
"O Crux, ave, spes unica". 

Maria 
De figuur van Maria komt zeer 
vaak voor: 
Ancona, 5-12-05: "mater amabilis" 
(evenzo Ardea, 29-6-1996) 
Rovereto, 24-5-2005: "Maria 
dolens" 
Castel del Piano, 8-9-2012: "in 
honorem matris gratiarum" 
Giarre (CT), 8-12-1995: "Regina 
Pacis" 
Castel S.Elia, (VT), 12-5-1996: 
"Maria SS. Ad Rupes" 
Copertino (LE), 3-7-2011: "Sancta 
Maria ad nives" 
Porto Cervo, (OT), 28-8-2005: 
"Stella Maris" 
Bologna Centro, 18-5-2004: con-
vegno sul Tema: "Totus tuus ego 
sum, Maria" 
Lanciaro, 31-5-1996: "dormitio 
Virginis". 
Dit gebruik spoort met Franse 
stempels: Liesse Notre Dame, 23-
6-1995: "Causa Nostrae Laetitiae" 
(oorzaak van onze blijdschap). 

Directe ontleningen aan het 
Heilige Schrift 
Firenze (V.R.), 23-6-2011: "infirmus 
eram et visitastis me", cf. Mt 25,36 
Montenars (Udine) 18-9-2005: 
"ego sum lux mundi", cf. Joh 8,12 
Oropa (BI), 28-5-2010: "Nigra 
sum", Hooglied 1,5 "nigra sum, 
sed formosa" (met afbeelding van 
de Zwarte Madonna) 
Sant'Andrea, 10-9-2005: "quasi 
oliva speciosa in campis", cf. Eccli 
24,19 
Bitonto, (BA) 11-5-2006: "Deus 
caritas est", cf. 1 loh 4,8.16 
Senigallia, (AN) 18-9-2010: 
"PANENOSTRUM" (sic), cf. Panem 

nostrum da nobis hodie Lc 11,3; Mt 
6,11 v.l.; Italiaanse invloed? 
Riccione, (RM) 1-9-1995: "fiat pa-
nis", motto FAO, vgl. Lc 4,3 
Castelvetro Placentino, (PC) 21-12-
2010: "pax vobis" (vrede zij U), cf 
Lc 24,36; Joh 20.19.21.26 de woor
den van Christus na zijn verrijze
nis tot de verzamelde Apostelen, 
hier weinig orthodox verbonden 
met het Kerstgebeuren, cf. Lc 2,14 
Pax hominibus bonae voluntatis. 

Vooral in spreekwoorden, gezeg
den en in slogans wordt het Latijn 
in grote vrijheid gebruikt, vooral 
waar het een beroep geldt. Een 
enkel voorbeeld (geciteerd wordt 
de slogan, eventueel gevolgd 
door een vertaling, dan de plaats 
van afstempel ing en de datum). 
In libertate sursum (op in vrij
heid), Rome 17-8-1961 
Sub lege Iibertas (onder de wet 
vrijheid) Forli Centro 14-5-2005 
Finis coronat opus (het einde 
bekroont het werk = Eind goed, al 
goed) Cervesina, 24-6-2008 
Laetae gentes iubilate (volkeren, 
blij, jubelt) Lanciano (CH) 2-2006 

Hele groepen: 
Ictu impetuque primus (in slag en 
aanval de eerste) Civita Vecchia 
20-6-2010, motto van het eerste 
regiment bersaglieri 
Per aspera ad astra (door moei
lijkheden tot de sterren) Treviso 
Centro 
27-10-2007, motto van een Gym
nasium (!) 
Sommige motto's hebben veel 
succes: 
Nee recisa recedit (en ingesnoerd 
wijkt zij toch niet) Roma 13-4-
1996, motto bij het honderdjarig 
bestaan van het ministerie van 
financiën (centenario Accademia 
della guardia di Finanze); evenzo 
Gaeta (LT) 1-4-2000; Teglio (SO) 
27-5-2008. 

Een verdere opsomming en orde
ning van de verschillende annulli 
met Christelijke inbreng zou het 
kader van dit artikel ver over
schrijden. Slechts enkele thema's: 
Heiligen in hun diverse aspecten 
(stadsheiligen, patronen), feesten 
(stadsfeesten, gebruiken daarbij, 
eten en drinken), de wereld van 
kloosters (ligging, cultuur, onder
ling contact), en niet minder van 
universiteiten (motto's, stich-
tingsdata, geleerden), middel
eeuwse geschiedenis (koningen, 
keizers, pausen etc), diplomatie, 
en, voor zover ontcijferbaar, de 
muntinscripties. Ik ben ervan 
overtuigd, dat elk van deze 
thema's de verzamelaar plezier en 
lering zal bezorgen. 

Tenslotte zou ik willen ingaan op 
het stempel van Cisterna di Latina 
(LT), 
20-11-2009, waar ter gelegenheid 
van de Giornata di Filatelia door 
de Circolo Filatelico een stempel 
bezorgd is "Tres Tabernae" (de 
drie herbergen), weergeven 

door drie torens. (Een soortgelijk 
stempel maar minder fraai, was 
reeds eerder gebruikt, nl. 17-12-
95).(afb.4) 
Deze Tres Tabernae lagen onge
veer 40 km. (een dagmars lopen) 
ten zuiden van Rome aan de Via 
Appia. Deze plek is vooral fameus 
geworden als pleisterplaats van 
de Apostel Paulus op doortocht 
naar Rome (Acta Apostolorum 
28,15 )• Deze Tres Tabernae 
bestaan niet meer in de oorspron
kelijke vorm. De drie 'torens' 
doen de historische werkelijkheid 
geweld aan. Waarschijnlijk waren 
het doodeenvoudige tavernen, 
waar de vermoeide reiziger, 
eventueel met zijn paard, een 
onderdak kon vinden. Uiteraard 
kon men zich daar te goed doen 
aan wijn en liefde. Deze tabernae 
stonden zodoende niet hoog 
aangeschreven, mede door de 
overal huizende dieven. Het is 
opmerkelijk, dat de vermoeide 
Paulus hier zijn onderdak zocht. Al 
met al is het curieus te constate
ren, dat een heidense benaming 
doorgedrongen is in de naam van 
een hedendaagse fi latei istenver-
eniging. Ook de drie torens op het 
stempel zijn historisch bezien niet 
juist. Waarschijnlijk waren het drie 
houten stulpjes. 

Tot slot een kaart, uitgegeven 

door het ZECCA (Venetiaans woord 
voor munthuis) van Italië (ROMA 
EUR) 18-11-2011 ter gelegenheid 
van het 150-jarige bestaan van 
de Italiaanse eenheid. Postzegel, 
stempel en kaart congrueren vol
ledig met elkaar. Daar de tekst in 
het stempel slechts met een loep 
leesbaar is, volgt eerst de Latijnse 
tekst, dan de vertaling, (afb. 5) 

AEDES NUMMISCUDENDIS 
REGNISPLENDORI 

BONARUMQUE ARTIUMINCRE-
MENTO 

EXCITATAE 
OMNIGENIS ADDITIS INSTRÜMENTIS 

AN MDCCCCXI 

Dit paleis is opgetrokken voor het 
slaan van munten 

Tot glorie van het koninkrijk 
En tot groei van de schone kun

sten, 
met toegevoegd alle soort van 

hulpmiddelen, 
in het jaar MDCCCCXI. 

Met deze woorden is het aandeel 
van de Zecca, zowel in munten, 
postzegels en stempels juist 
weergegeven. Ik hoop, dat ik, in 
alle bescheidenheid hiertoe heb 
mogen bijdragen. Voor cor
rectie en suggesties houd ik mij 
aanbevolen. 
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"BOSSCHE BEELDEN" 
OPS'FILAFAIR 

Organisator Stichting Hertogpost brengt tijdens de 

3e Filafair op 13-14 september in samenwerking met 

PostNL de bijzondere postzegelserie "Bossclie Beelden in 
's-Hertogenbosch" uit. Daarnaast worden ook speciale 

Filafair beursvelletjes verkocht door PostNL. Dit zal 

worden aangevuld met een bijzonder handstempel, 
zegels met perforatie FF & HP. Ook zal een nieuwe 

speciale beurspostzegel worden aangeboden. 

Deze bijzondere "Bossche Beel- Er is voor elke bezoeker gele
den" postzegels zijn gemaakt en genheid om rond te neuzen in 
bewerkt door Wim van Laarhoven een grote postzegelberg met 10 
uit 's-Hertogenbosch. Deze twee eurocentzegels, brieven, FDC's 
voorlopige afbeeldingen [1, 2] en postwaardenstukken. Bij alle 
zijn voor het eerst verkrijgbaar verkoopstands is voldoende 
op vrijdag 14 september, ook als zitgelegenheid. De handelaren-
rolzegel. Meer info: www.filafair.nl stands zijn ruim ingericht. Zij 
De 's-Hertogenbossche Fila- hebben veel postzegels, poststuk-
telistenvereniging heeft een ken, stempels, postgeschiedenis, 
eigen informatiestand, evenals postwaardenstukken en filatelisti-
meerdere regionale algemene sehe artikelen, 
verenigingen. Verder nemen 
gespecialiseerde verenigingen Deelnemende standhouders: 
als de Plaatfout, Persoonlijke Briefmarkenversand Holger 
Postzegel verzamelaars en Jeugd Tietz (Germany), Classic Europe 
Filatelie Nederland deel. Verder Philately / F. Zwanenburg, Filcon 
zijn er verkoopstands van DAVO Postzegelhandel, Geertzen Phila-
en Importa met veel filatelistische telie, Hertogkids, Hertogpost ('s-
aanbiedingen. HertogenbosscheFilatelistenver-

— _^ 5? ^ — — — — — — _ _ _ » . _ — _ _ _ _ _ _ „ _ _ „ _ _ _ _ „ _ _ - . — -. 

„ 'onder voorwaarde, dat u aanwezig en een betalende bezoeker bent 
^ ) — tijdens een van de twee dagen van Filafair 2012. 

^ j o c Naam: 

Ui '̂ '''"' 
• ^ i Postcode: 

CCA Woonplaats: 

Email: 

Deze coupon invullen en opsturen naar: Stichting Hertogpost-Filafair, 
Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7,5224 CN 's-Hertogenbosch. 

eniging), Importa BV, Interphila 
Postzegelhandel, ).A. Korzelius, 
j.v.D. Stamps, Jeugd Filatelie 
Nederland, Postzegelmagazine 
De Postzegel, Marjan Versteyne, 
Nederlandse Postzegelvereniging 
"De Plaatfout", Peter Lohmer (Ger
many), PostNL, PZH Advantage 
H. Sundquest, PZH Joke van den 
Berg, PZH West Brabant / J.M.E.M. 
Ots, PZH. Mastplaatfout, Filafair, 
Ronald Bouscher Professional Phi
latelist, Ruud Vergossen Filatelie, 
Simon Bijpost, Smits Philately, 
Stamps DNS, Stamps for you. 
Stichting Postex, 't Postzegel
hoes H. Mans, Ten Kate Philatelie, 
Uitgeverij DAVO, V.P.T. (Vereniging 
Postzegelverzamelaars Tilburg), 
Vincennes Philatelie (France), 
Voorschotense Postzegelhandel, 
VPPV (Vereniging van Persoon
lijke Postzegels Verzamelaars), W. 
van Schooten, W. van Veen, W.H. 
Bresser. 
Onder de sponsoren is voor het 
eerst de Stichting GSE Filatelie, 
een samenwerkingsverband van 
PostNL, NVPH en KNBF. 

Praktische informatie 
De entreeprijs bedraagt € 3 per 
volwassene per dag. Op vertoon 
van de KNBF Bondspas ontvangt 
men geen korting, maar wel een 
serie attentiepostzegels. Let op, 
want op = op! Daarnaast ontvangt 
elke betalende bezoeker een 
gratis willekeurige postfrisse "Per
soonlijke Bossche Postzegel", zo
lang de voorraad strekt! Jeugdige 
verzamelaars tot 18 jaar mogen 

gratis naar binnen en ontvangen 
een serie attentiezegels. Let op: 
Op = op! 

3e Filafair verloot qtaXvi 
postzegelblikken 
Tijdens de komende 3e Filafair... 
worden onder de betalende 
bezoekers gratis blikken vol met 
postzegels verloot. Hiervoor kun
nen alle betalende bezoekers zich 
vooraf aanmelden via de coupon 
onderaan deze pagina of via de 
coupon welke te downloaden is 
via de website, www.filafair.nl 

Deze gratis verloting start per 1 
augustus en loopt tot 10 septem
ber 2012. In totaal worden tijdens 
deze twee beursdagen 222 gratis 
blikken verloot. Dus haast u met 
aanmelden, want het is zolang de 
voorraad strekt. Op = Op! 

Vanaf 10 september 2012 wordt 
op de website www.filafair.nl en 
www.defilatelie.nl bekendge
maakt welke betalende bezoekers 
een postzegelblik hebben gewon
nen. Men kan de prijs alleen in 
ontvangst nemen tijdens de 
beursdagen. Opsturen is helaas 
niet mogelijk. 

3e Nationale postzegelbeurs in 
Maaspoort Sports & Events 
op vrijdag 14 & 15 september 2012. 
Openingstijden: 
vrijdagvan loutotiyu. 
zaterdag van iou tot i6u. 
Er is ruimschoots gratis parkeer
gelegenheid aanwezig. 

http://www.filafair.nl
http://www.filafair.nl
http://www.filafair.nl
http://www.defilatelie.nl
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DE BRIEVENBEURS 
20 JAAR JONG 

Extra's i.v.m. 20-jarige 
jubileum 
Bezoekers ontvangen gratis de 
persoonlijke postzegel van de 
beurs van 2013 en een tanding-
meter (afb. 2) tegen inlevering 
van de beursadvertentie uit ons 
komende themanummer van 
maart 2013 (Eén p.p. zolang de 
voorraad strekt) 
Handelaren ontvangen 20% 
korting op de standprijs. De beurs 
heeft het aantal handelaren tot nu 
toe op peil kunnen houden. Altijd 
zo'n 40 stands met handelaren uit 
het buitenland en die op geen an
dere beurs staan. Dit ondanks het 
feit dat diverse handelaren, die 
vroeger ook op De Brievenbeurs 
stonden, zijn gestopt vanwege 
ouderdom of alleen op internet 
handelen. 

Bijdrage aan ontwikkeling van 
de filatelie 
De beurs is met zo druk als andere 
beurzen. Maar de bezoekers zijn 
kooplustig en leergierig. Er is tijd 
om met de handelaren, veel zijn 
ook verzamelaar, te praten over 
je verzamelgebied om daarna 

De komende Brievenbeurs, 29 en 30 maart 2013, is 
de twintigste Brievenbeurs (afb. 1) en heeft dit keer 

het thema "Post met aanvullende dienst" (exclusief 
luchtpost). Zoals altijd is de beurs in het sportcomplex 

De Mammoet in Gouda op Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag. Tegelijk met De Brievenbeurs wordt de 

3e Filamania, voor postzegels en voor de eerste keer de 

prentbriefkaartenbeurs GoldaCarta gehouden. Deze 
drie beurzen worden door stichting "De Brievenbeurs" 

georganiseerd. 

wellicht met nieuwe tips of on
verwachte vondsten huiswaarts 
te gaan. Juist die rust om rustig te 
kunnen kijken en zoeken wordt 
door verzamelaar en handelaar 
zeer gewaardeerd. Internethandel 
is zeer effectief als je weet wat je 
zoekt. Maar De Brievenbeurs zal 
altijd iets extra's kunnen bieden, 
dat op internet niet te vinden is. 

En het is een uitstekende filate-
listische 'huiskamer', met plaats 
voor sociaal contact. De beurs 
wil ook meer dan alleen koper 
en verkoper bij elkaar brengen. 
Daarom heeft de afgelopen negen 
jaar iedere beurs een thema. Dat 
komt vooral tot uitdrukking in het 
komende themanummer van ons 
maandblad. Hiervoor schrijven 

vijf tot acht verzamelaars een ar
tikel over het thema van de beurs. 
Op deze wijze gaan filatelistische 
studie en beurs samen. Dat thema 
trekt dan extra bezoekers, hande
laren en adverteerders. Inmiddels 
zijn de volgende boeiende thema
nummers van ons maandblad 
verschenen: 2004 Scandinavië, 
2005 Duitsland, 2006 België, 
2007 Frankrijk, 2008 Vervoer, 
2009 China, 2010 Rusland, 20ir 
Oorlog & Vrede, en in 2012 Post-
waardestukken. Veel van deze 
nummers zijn nog verkrijgbaar op 
De Brievenbeurs. 
De Brievenbeurs heeft zes ver
schillende persoonlijke postzegels 
uitgegeven. Eén Belgische, één 
Franse en vier Nederlandse. Van 
de Belgische en Franse zegels 
(afb. 3,4) zijn de voorraden 
op. De vier Nederlandse zegels 
(afb. 1, 5,6, 7) zijn alleen op de 
beurs te koop. Verder staat op De 
Brievenbeurs, al vrijwel vanaf het 
begin, de stichting "Pro Filatelie". 
Zij verkopen postzegels ten bate 
van de Jeugdfilatelie. De laatste 
twee jaar heeft ook de "Stichting 
Jan Hintzen publicatiefonds" 

552 

Aß.i 

(Aß. 2) Tandmgmeter 
Deze tandmgmeter bestaat uit een door

zichtig deel van harde kunststof en een wit 
deel van kunstdrukpapier Het witte deel 
IS voor losse postzegels, het doorzichtige 

deel IS voor het meten van de tanding van 
een postzegel op een poststuk Verder is de 
tandmgmeter een meetinstrument om de 

diameter van een stempel te meten (de beide 
ringenpartijen rechts) en in het midden zit 

een instrument (met allemaal letters en 
graden ) positiebepalingen te kunnen doen 

waarbij de stand m graden to.v iets be
langrijk IS, b.v. de positie van een plaatfout 
of de stand van letters Voor het meten is er 

nog een centimeter van i6 cm. 
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Gouda, Nederland 
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poststukken verkocht ten bate 
van het uitgeven van publicaties 
over de Zeeuwse filatelie. En zo 
weet het bestuur regelmatig extra 
bijzonder aanbod voor de beurs 
te genereren dat ook de ontwik
keling van de filatelie weer ten 
goede komt. 

Vrijwillig bestuur 
Het stichtingsbestuur bestaat uit 
vrijwilligers Jan Heijs (PR), René 
Hillesum (voorzitter) en Max 
Plantinga (penningmeester). Er 
IS een vacature voor secretaris. 
Bestuurslid en verzamelaar )an 
Heijs heeft in alle themanummers 
van ons maandblad een artikel 
geschreven onder de titel "De 
tandjes van de macht bijten in.." 
en dan volgt het beursthema. Hij 
verzamelt het thema "omstreden 
politieke propaganda" en heeft 
de catalogus over Postoorlog uit
gegeven. Het zal niet eenvoudig 
zijn om een artikel over politieke 
propaganda te schrijven met het 
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thema "post met aanvullende 
dienst". Maar er zal weer zo'n 
artikel in de Filatelie van maart 
2013 staan. Jan Heijs publiceert 
nationaal en internationaal, 
artikelen. 
René Hillesum heeft een veiling 
voor posthistorie, postzegels en 
literatuur en is in 1994 gestart met 
De Brievenbeurs. Hij publiceert 
ook regelmatig artikelen m ons 
maandblad en verzamelt stem
pels van Finland en (Tsaristisch) 
Sint Petersburg. Redenen om met 
De Brievenbeurs te starten was het 
feit, dat de  destijds mede door 
René uitgedachte  Filateliebeurs 
gaandeweg een minder specialis
tisch karakter is gaan krijgen en 
ontstond er ruimte voor een meer 
specialistische beurs. 
Max Plantinga is een fanatieke 
verzamelaar van vele onder
werpen en bijna fulltime met 
postzegels  met name posthisto
riebezig. 
Alle drie bestuursleden zijn ook 

GotdaCarta samen met De Brievenbeurs en Filamania 
Tegelijk met De Brievenbeurs en Filamania zal een beurs voor prent
briefkaarten worden gehouden (in de tweede sporthal): GoldaCarta. 
De organisatie van deze beurs is ook in handen van Stichting "De 
Brievenbeurs". m 
Per 1 augustus 2012 is hiertoe tot het bestuur van Stichting "de ^ 
Brievenbeurs" toegetreden de bekende prentbriefkaartenhande
laar Han Ruyters van "Groeten Uit", Utrecht. Postzegelverzamelaars 
gebruiken soms ook prentbriefkaarten in hun verzameling, en dat 
mag ook beperkt in een tentoonstellingsverzameling. Verder zoeken 
posthistorie verzamelaars nogal eens naar bijzondere stempels op 
prentbriefkaarten met eenvoudige frankermgen. Andersom zoeken 
verzamelaars van prentbriefkaarten nogal eens naar bijzondere 
kaarten in de bakken van postzegelhandelaren. 
Alle drie de beurzen versterken elkaar en daarmee worden de 
mogelijkheden van het complex, met name de twee sporthallen, zo 
volledig mogelijk benut. 

..<Mi)]>sHilitî ££ 

lid van de Nederlandse Academie 
voor Filatelie en zeer actief met 
research en publicaties over de 
filatelie. De Brievenbeurs is ook 
een van de instrumenten om dit 
uit te dragen (afb. 8). 

De Brievenbeurs en Filamania 
hebben beide hetzelfde bestuur, 
de stichting "De Brievenbeurs". 
De beurs is gratis toegankelijk, 
evenals parkeren, en de kosten 
worden volledig opgebracht uit 
de standhuur zonder subsidie. 
Het laatste jaar is de standhuur
prijs zelfs iets gedaald. Er is nog 
ruimte voor nieuwe handelaren of 
verzamelaars met een grote voor
raad doubletten, maar gezien de 
jubileum kortingsregeling zal die 
ruimte waarschijnlijk snel gevuld 
zijn! 

Versterking beurzen 
De Mammoet had vroeger één 
zaal, maar na de nieuwbouw in 
2006 zijn de faciliteiten moderner 

lijÄÄSI. !t.'i.ait3l';w!!i..2iiDi.Ct41 

en zijn er twee sporthallen van 
gelijke grootte i.p.v. één, beide 
met uitstekend licht en enkele 
bovenzalen. Dat maakte het 
mogelijk de beurs te verbreden 
met Filamania, voor postzegels en 
mogelijk komt er ook een beurs 
voor prentbriefkaarten bij. Dat 
moet de beurs de komende 20 
jaar toekomstbestendig maken. 
Kortom, de Brievenbeurs en 
Filamania zijn gratis beurzen met 
extra filatelistische service, de 
moeite waard om te bezoeken. 
Reserveer de data 29 en 30 maart 
2013 alvast in de agenda. 
Meer informatie: 
www.brievenbeurs.com of mail 
infoOBrievenbeurs.com. 

AMriUriyhMbMrikMiMAMUUl 

Afh.s 

Afh? 

O l 

Mil r i l 

l l l l l l l 

d o BRIEVENBEURS 
Fllanxariia. 

Afb. 6 

noet, Gouda 

'^m^\\\mm\ 
Afb 8 De Bnevenbeursvher 

http://briiavenbeurs.com
http://www.brievenbeurs.com


'Naar de achterkant 
van een postzegel staren 
vind ik niet interessant' 

In gesprek met Leo Vosse, filatelist en publicist 
PAUL VAN BEEK, DRIEBRUGGEN 

De bezetting van Nederlands-Indië door ]apan in 1942 was een goed geplande 
operatie. De indringers van onze toenmalige kolonie hadden bijna overal aan 

gedacht, maar aan het maken van postzegels met een Japanse uitstraling waren ze 
niet toegekomen. Dus werden de aanwezige voorraden postzegels van Nederlands-
Indië voornamelijk met handopdrukken geschikt gemaakt om onder de bezetter te 

kunnen worden gebruikt. Deze opdrukken hadden als bijkomend doel om de beeltenis 
van koningin Wilhelmina, die op veel zegels voorkwam, te maskeren. Door het grote 

aantal verschillende zegels en opdrukken ontstonden er in deze periode en de 
daaropvolgende onafhankelijkheidsstrijd naar schatting 20.000 tot 25.000 varianten. 

De Japanse bezetting van Nederlands-indië is een omvangrijk en gecompliceerd 
verzamelgebied, waarover nog steeds niet alles bekend is, er duiken nog regelmatig 

nieuwe vondsten op. Het laat zich raden, dat de filatelistische gevolgen zich niet in een 
voordrukalbum laten vangen. Voor Leo Vosse was dit alleen al extra reden om zich met 

al zijn filatelistische energie op dit verzamelgebied te storten. 

oliebol 
Heiloo op een doordeweekse mid
dag. De wind heeft vrij spel en de 
zon laat het grotendeels afweten. 
Ideaal weer om te postzegelen of 
er een 'boom' over op te zetten. 
Bij Leo Vosse ben je aan het goede 
adres, weten we een paar uur 
later, nadat in een filatelistische 
vogelvlucht ongemerkt zestig 
jaar is overbrugd. Hij herinnert 
zich nog als de dag van gisteren, 
dat zijn belangstelling voor de 
filatelie m 1951 ontstond. 
'Toen ik zes jaar oud was zijn we 
van Den Oever naar Heiloo ver
huisd. Mijn vader had een garage 
aan de Kennemerstraatweg, recht 
tegenover hotel De Rustende 
jager, waar nu het politiebureau 
IS gevestigd. Tijdens de winter 
stond daar een oliebollenkraam 
op het parkeerterrein. In die 
kraam hing een bordje, waarop 
stond, dat je tegen inlevering van 
dertig buitenlandse postzegels 
een oliebol kreeg. De dagen erna 
heb ik een aantal brieven van 
familieleden verminkt door de 
frankeringen eraf te scheuren 
en meldde me bij de kraam. Ik 
kreeg de beloofde oliebol en 
die smaakte naar meer. Toen ik 
weer dertig zegels bij elkaar had, 
bedacht ik me dat zo'n oliebol in 
een paar minuten op is, maar dat 
je van die postzegels veel langer 
kon genieten.' 
Leo was nu verzamelaar en al 
snel moest er een album komen. 
Hij kocht van zijn zakgeld een 
schrift en plakte zijn zegels in met 
cellotape, indertijd een nieuw en 
revolutionair kleefmiddel, maar 
- zo bleek al snel - helaas niet 
geschikt voor de filatelie. Na deze 
deceptie werd bij de Alkmaarse 
handelaar Tesselaar een zakje 
postzegelplakkers aangeschaft 
en tot zijn grote verwondering 
kreeg de jonge verzamelaar voor 
sinterklaas het album, dat hij daar 
in de etalage had zien liggen. 

'In de filatelie combineer ik een 
aantal dingen, die ik erg leuk 
vind om te doen' 



Postfrisrage 
Leo Vosse had graag verder wil
len studeren, maar toen hij op 
21-jarige leeftijd de MTS Autotech
niek had afgerond moest hij in de 
garage gaan assisteren, omdat 
zijn vader hartklachten had. Er 
volgden twee decennia van kei
hard werken, hij trouwde en kreeg 
kinderen. Hij hield zijn collectie 
bij, maar verder stond de filatelie 
in deze periode op een laag pitje. 

In 1984 belandde hij voor de 
eerste maal in het ziekenhuis 
en moest thuis aansterken. De 
albums kwamen weer te voor
schijn en de collectie Nederland 
en Koloniën werd in snel tempo 
gecompleteerd. Op het laatst 
was er nog één manco, nummer 
32a van Suriname. Leo vroeg zich 
af hoe het verder moest met zijn 
liefhebberij. 
'Ik zocht naar nieuwe uitdagingen 
en voelde er niets voor om mee 
te doen aan de postfrisrage, die 
steeds meer grip op de filatelie 
kreeg. Naar de achterkant van 
een postzegel staren vind ik niet 
interessant. In die tijd bezocht ik 
voor het eerst de postzegelveiling 
van Van Dieten en deed een bod 
op een aantal veilingnummers 
met variëteiten van de emissie 
Konijnenburg. Mijn schriftelijke 
biedingen resulteerden in de 
toewijzing van enkele kavels en 
ik richtte me enthousiast op mijn 
nieuwe verzamelgebied.' 

'Niet veel later vond ik een 12 V2 
cent van deze emissie met een 
vreemde opdruk. De postzegel
handelaar Willem Savonije wist 
mij te vertellen dat het om een op
druk uit de Japanse bezettingspe
riode van Nederlands-Indië ging. 
Ik kocht bij hem twee catalogi en 
vond in één daarvan het adres 
van joep Bonn, indertijd de secre
taris van Dai Nippon, een filatelis-
tische vereniging op dit gebied. 
Ik heb contact met hem gezocht, 
mij aangemeld als lid en ook het 
een en ander van hem gekocht. Ik 
was meteen gefascineerd door de 
enorme ftlatelistische uitdaging, 
die deze belangrijke periode uit 
onze geschiedenis bood en al snel 
deed ik mijn andere postzegels 
van de hand.' 

Secretaris en veilingmeester 
Intussen ging het niet goed met 
de gezondheid van Leo Vosse. 
Door een hartinfarct en andere 
klachten zag hij zich in 1994 ge
noodzaakt om het garagebedrijf 
te verkopen. Vanaf die tijd kon 
hij zich helemaal aan zijn nieuwe 
passie wijden en dat deed hij 
met verve. Inmiddels zat hij als 
secretaris in het bestuur van Dai 
Nippon en was ook veilingmeester 
van deze vereniging geworden. 
'Toen ik in 1991 aantrad als 
secretaris had Dai Nippon 120 
leden, waarvan ik er dertig moest 
royeren, omdat ze hun contributie 
niet betaalden. De rest van het 
bestuur trok de wenkbrauwen op, 
maar al snel begon de vereniging 

Leo Vosse ontmoet 
tijdeM een tentoon
stelling in Bandung 
in 1996 Tri Sutrisno, 

de vice-president 
van Indonesië, in 

de stand van Peter 
Rozema 

te groeien. Op het ogenblik zijn 
er 220 leden, waarvan er zestig in 
het buitenland wonen. Voor de 
publicaties van de club bestaat 
goede belangstelling, van de 
laatste versie van de catalogus 
Japanse bezetting zijn ongeveer 
1.000 exemplaren verkocht.' 
Naast grote aandacht voor zijn 
snel groeiende verzameling 
besteedde Leo Vosse steeds meer 
tijd aan het bestuderen van de 
materie, waarvoor hij zelfs Maleis 
leerde en het publiceren van de 
opgedane kennis. Dit leidde on
der andere tot een reeks catalogi 
op dit gebied. Ook werkte hij mee 
aan diverse lijvige handboeken, 
die ook een schat aan informatie 
bevatten. 

Dit zegelt/e van de Japanse bezetting wekte 
de interesse van Leo Vosse 

Voor al zijn publicaties raad
pleegt hij zijn uitgebreide boe
kenkast met literatuur en bezoekt 
hij regelmatig het Museum voor 
Communicatie (voorheen het 
Postmuseum), het Nederlands In
stituut voor Oorlogsdocumentatie 
en het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen. Ook surft hij regelmatig 
vele uren op internet om naar 
nieuwe informatie te speuren. Bo
vendien maakt hij dankbaar ge
bruik van de fenomenale kennis 
van Ben Hiegentlich, één van de 
nestoren op dit gebied. Leo Vosse 
vertelt hoe deze kennisoverdracht 
in zijn werk ging. 
'Ben Hiegentlich wist ontzettend 
veel, maar de kennis zat allemaal 
in zijn hoofd, want hij had nooit 

een letter op papier gezet. Ik vond 
het verschrikkelijk jammer, dat 
al deze informatie verloren zou 
gaan. Hiegentlich had dezelfde 
gedachte en zei zijn medewer
king toe om die aan mij door te 
geven. Vier jaar lang hebben we 
elkaar diverse malen per maand 
ontmoet en dan voerden we ge
sprekken van vele uren, waarin hij 
me alles vertelde wat hij wist.' 

Stiefl<indje 
Leo Vosse verbaast zich er nog 
steeds over, dat de NVPH in 
haar Speciale Catalogus geen 
aandacht aan dit verzamelgebied 
besteedt. 
'De Nederlandse Legioenblok-
ken en andere uitgaven uit de 
oorlog onder de Duitse bezetter 
staan er toch ook in! Waarschijn
lijk acht men deze periode uit 
de Nederlands-Indische filatelie 
voor de gemiddelde handelaar of 
verzamelaar te gecompliceerd. 

'Daarnaast is het jammer, dat 
veel verzamelaars kopschuw zijn 
van dit gebied, omdat het de 
naam heeft, dat er zoveel verval
singen in omloop zijn. Ik heb dat 
persoonlijk meegemaakt toen ik 
eens een postzegelhandelaar in 
Houten bezocht. Ik had wat prent-
briefkaarten van Heiloo gekocht, 
die ik ook verzamel, en vroeg hem 
of hij nog iets van Japanse bezet
ting in de aanbieding had. "Daar 
moet je niet aan beginnen, dat is 
toch allemaal vals", was zijn reac
tie. Ik drong aan en hij toonde mij 
wat hij had. Voor zijn vraagprijs 
van veertig gulden werd ik de 
trotse eigenaar van de beroemde 
Soerakartazegel, die momenteel 
voor € 3.500 in de catalogus staat 
genoteerd. 
'Waar die angst voor vervalsingen 
vandaan komt blijft me een raad
sel. Voor zover ze voorkomen, zijn 
deze vervalsingen bijna zonder 
uitzondering van slechte kwaliteit 
en gemakkelijk te ontmaskeren. 
Twijfelgevallen kunnen bij Dai 
Nippon ter keuring worden voor
gelegd. Van duurdere exempla
ren kan een certificaat worden 
gemaakt, dat de handtekening 
van minstens twee deskundigen 
draagt.' 

Reizen 
De filatelie neemt een belangrijke 
plaats in het leven van Leo Vosse 
in. Hij schat dat hij gemiddeld 
ruim veertig uur per week met zijn 
hobby in de weer is. Is dat niet een 
beetje veel van het goede? Leo 
glimlacht en verdedigt zich. 

'Ik kijk nooit op mijn horloge, 
het gaat ongemerkt. Als kind had 
ik de wens om geschiedenisle
raar te worden. Dat is er nooit 
van gekomen, maar nu haal ik 
de schade een beetje in. In de 
filatelie combineer ik een aantal 
dingen, die ik erg leuk vind om 
te doen. Het verzamelen, het 
studeren, het onderhouden van 
contacten met medeverzamelaars 
én reizen. Twee of drie keer per 
jaar bezoek ik Indonesië en Japan, 
als daar grote filatelistische eve
nementen zijn. Daarnaast blijft er 
nog tijd genoeg over voor andere 
dingen. Ik ga graag samen met 
mijn vrouw op stap of uit eten en 
de kleindochter van drie krijgt 
ook de volle aandacht.' 

Toelcomst 
Als secretaris van een florerende 
vereniging ziet Leo Vosse de 
toekomst van de filatelie zonnig 
in. Wel verwacht hij voor de per
soonlijke beleving van zijn grote 
liefhebberij, dat de accenten 
zullen verschuiven. 
'Ik denk dat mijn collectie in 
de toekomst steeds meer op de 
achtergrond zal raken. De ont
brekende stukken zijn nauwelijks 
beschikbaar en bovendien niet 
te betalen. Studeren zal ik des te 
meer. Ik hoop met de resultaten 
van deze studie nog vele publica
ties over dit prachtige verzamel
gebied te mogen verzorgen.' 

Dit is de vijfde aflevering 
van een reeks interviews, die 
regelmatig in ons maandblad 
verschijnen. De serie gaat over 
mensen, voor wie de filatelie als 
hobby of vak een belangrijke rol 
in hun leven speelt. 

S55 
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MARKTPLAATS 

Sinds ruim twee jaar koop 
en verkoop ik op Markt
plaats. Ik heb vier keer 
wat raars meegemaakt. 
Er is één keer een zending 
munten kwijt geraakt; nota 
bene een aangetekende 
zending. Deze was kwijt 
geraakt in het distributie
centrum. Ik heb het idee, 
dat deze door iemand daar 
achterover is gedrukt. De 
a/zender had al eerder 
meegemaakt, dat een 
zending was zoekgeraakt. 
Bij een gewone aangete
kende verzending vergoedt 
de post € 50. Aangezien ik 
meer had betaald, had ik 
hierdoor verlies geleden. 
Het tweede geval ging om 
een paar zegels van Roeme
nië. Na mijn betaling kreeg 
ik niks opgestuurd. Eerst 
vond ik het wel logisch, 
aangezien het net carnaval 
was en de verkoper in 
Maastricht woonde. Toen 
ik toch maar eens een 
mail stuurde, kreeg ik 
helemaal geen reactie. 
Uiteindelijk ging het maar 
om een paar euro. Ik had 
ook geboden op een 
ander kavel van diezelfde 
verkoper. Dat werd vrij snel 
na mijn mail verwijderd. 
Toen ging ik me afvragen 
of het wel allemaal klopte. 
Na een paar weken heb 
ik alles doorgegeven aan 
marktplaats. Zij adviseer
den mij om een melding te 
doen bij de politie. Anders 
zouden zij ook niks kunnen 
doen. Ik heb toen een mel
ding gedaan. Voordat er 
iets met mijn melding ge
daan werd, kreeg ik ineens 
toch mijn zegels. Er zat 
verder geen verklaring bij 
waardoor het zo lang had 
geduurd. Ik weet niet of 
marktplaats ondertussen 
toch geen contact had op
genomen met de verkoper. 
Bij een ander geval had ik 
geboden op een gouden 
munt. De verkoper woonde 
helemaal in Friesland en hij 
wilde de munt perse komen 
brengen. Aangezien ik me 
er niet helemaal lekker bij 
voelde en me afvroeg of 
er geen bijbedoelingen 
waren bij het langs komen 
brengen, heb ik mijn bod 
ingetrokken met het argu
ment dat het eigenlijk toch 
iets te veel geld was. Ik heb 
één keer drie overhemden 

verkocht, 's Avonds werd 
ik gebeld dat de koper ze 
weer wilde komen terug
brengen met het argument 
dat 1 overhemd veel te 
groot was en ik oneerlijk 
was. Aangezien ik de maat 
er duidelijk bij had ver
meld, zei ik dat het onzin 
was en dat ik de overhem
den niet wilde terugnemen. 
Verder heb ik nooit wat 
meegemaakt. Wat ik aan 
zegels aanbied is altijd van 
goede kwaliteit. Als er een 
kleine beschadiging is, zet 
ik het er altijd bij. Tot nu toe 
heb ik op 1 uitzondering na 
alleen maar tevreden klan
ten gehad. Deze vier geval
len afzettend tegen alle 
aankopen en verkopen die 
ik tot nu toe heb gedaan, 
vind ik het allemaal nog wel 
meevallen. 
Met betrekking tot het 
eerste geval heb ik nog 
een vraag. Ik had rond 
de € 100 betaald voor de 
munten. Hiervan kreeg ik 
€ 50 vergoed door de post. 
De verkoper wilde mij wel 
korting geven op andere 
munten voor de schade die 
ik geleden had. Had ik van 
de verkoper niet het restant 
vergoed moeten krijgen? 
Want het was een aange
tekende zending. Omdat ik 
het allemaal een beetje raar 
vond gaan, heb ik verder 
geen munten meer gekocht 
bij deze verkoper. Wie weet 
zouden deze ook weer zoek 
raken. Het komt er dus op 
neer dat ik geen munten 
had en geld kwijt was. 

Julius Luteijn 

Reactie van auteur: 

Beste Julius, 
Het enige wat ik hierover 
kan zeggen is, dat als de 
afzender aangetekend ver
stuurt het de afzender is die 
de vergoeding krijgt als het 
zoekraakt. Mijn aoivies is 
om  als de waarde meer is 
dan € 50  de rest bij te ver
zekeren, dat kan via PostNL. 
Dat moet dan wel de koper 
betalen. In dit geval zou ik 
toch de verkoper aanspra
kelijk stellen, omdat hij niet 
geleverd heeft en waar
schijnlijk niet aan de koper 
heeft laten weten, dat deze 
hoe dan ook aansprakelijk 
is voor het verzendrisico 
ondanks de aangetekende 
verzending. 

wr. J. Louwe Kooijmans 

'UNICEF 65 UNICEF' 

Via de hoofdredacteur 
kreeg ik uw mail met als 
bijlage een gedeeltelijk 
geperforeerd velletje 
'unicefósunicef'. Ikheb 
navraag bij PostNL gedaan 
om informatie te verkrijgen 
bij welke postzegeldrukkerij 
deze is vervaardigd. De vel
letjes zijn gedrukt in offset 
bij de LoweMartin Croupe 
in Ottawa, Canada. Zij 
worden op een zogenoemd 
verzamelvel gedrukt, 
waarbij er meerdere in de 
breedte (hoogte) en in de 
lengte van het grote vel zijn 
geplaatst. Dit kunnen er, al 
naargelang het formaat van 
de af te leveren velletjes, 
bijvoorbeeld drie op de 
smalle kant en een groter 
aantal op de lange kant van 
het bedrukte verzamelvel 
zijn. De perforatiewijze is 
gelijk aan die bij de meeste 
postzegeldrukkerijen, 
zoals in Nederland bij joh. 
Enschedé Security Prints. 
De grote drukvellen worden 
op de kamperforatiemachi
ne in bundels van vijf vellen 
door de machine gevoerd, 
waarbij, als er bijvoorbeeld 
drie kleine af te leveren 
velletjes op de smalle kant 
zijn gemonteerd, in totaal 
drie maal vijf drukvellen 
in één beweging worden 
geperforeerd. 
De kam bestaat uit een 
horizontale en verticale rij 
perforatiepennen, die in 
totaal één rij zegels perfo
reert. Omdat de bundel van 
vijf grote vellen gelijkma
tig door machine wordt 
gevoerd, zal vervolgens de 
volgende rij zegels geper
foreerd worden net zolang 
tot het gehele drukvel, waar 
nodig, is geperforeerd. De 
kam heeft een zogenoemde 
oploop en een afloopkant, 
begin en eindzijde. 
In de oploopkant is een hele 
rij pennen geplaatst (verti
caal als men naar een vel
letje kijkt) en in afloopkant 
zijn de pennen geplaatst 
haaks op de hele rij pennen, 
die later de zegelscheiding 
mogelijk maken. 
In het geval van het door 
gepresenteerde velletje 
is door een fout van de 
machine, bijvoorbeeld 
door het plotseling stoppen 
van de perforatiemachine, 
de volgende slag van de 
kam(perforatie) niet uitge
voerd. Ook kan het voorko
men, dat het transport van 
de bundel vellen niet cor
rect is verlopen, waardoor 

de machine een verkeerde 
slag maakt en er een gro
tere tussenruimte tussen de 
voorgaande perforatieslag 
en de volgende is ontstaan. 
Normaliter zal de machine
voerder de bundel vellen 
uit de uitleg nemen en deze 
apart leggen, eventueel te 
gebruiken na versnijden 
van de goede loketvelletjes, 
als aanvulling als dit nodig 
is binnen het aantal af te 
leveren loketvelletjes. 
Na het perforeren worden 
soms de grote geperfo
reerde drukvellen gecon
troleerd door de afdeling 
verificatie als men een 
bijzondere drukwijze heeft 
toegepast waarbij er tijdens 
het drukken fouten kun
nen zijn ontstaan. Na het 
perforeren wordt de stapel 
gehele vellen in bundels 
van 250 of 500 vel gesne
den op de snijmachine tot 
het formaat van het af te 
leveren loketvel. Als men, 
zoals soms het geval is, vele 
kubieke meters bedrukt 
papier moet gaan versnij
den tot het af te leveren 
loketvel, kan het voorko
men dat men later soms een 
misperforatie tegen komt 
die niet is opgevallen, zoals 
in uw geval. Omdat men 
weet hoeveel drukvellen er 
tegelijkertijd geperforeerd 
worden, kan men dan ook 
zeggen hoeveel niet juist 
geperforeerde velletjes er 
kunnen bestaan. Als de 
velletjes gebundeld zijn en 
deze afgeleverd zijn, zal de 
loketbeambte voor afgifte 
de velletjes gecontroleerd 
moeten hebben, wat niet al
tijd gebeurt, waardoor deze 
velletjes met misperforaties 
in handen van verzamelaars 
of zegelkopers terecht 
komen. 

H. W. van der Vlist FRPSL 
/Al EP 

POSTCROSSING 

Ik verzamel al eeuwen geen 
zegels meer, maar doe aan 
Postcrossing (www.post
crossing.com) om aardige 
en mooie zegels te plakken. 
Ik heb ook gepersonali

seerde zegels van mijn kat 
en hond die wereldwijd 
zeer gewaardeerd worden. 
Zegel, netjes geplakt, had 
een bijzondere kunnen 
zijn, keurig gestempeld 
door de Franse Posterijen. 
En wat gebeurt er bij ons 
aan de grens? De Franse 
post wordt overgedragen 
aan Sandd en die plakt er 
een grote sticker met hun 
eigen gegevens overheen, 
Sandd doet dit machinaal 
en zal het blijven doen. 
Leuk als iemand een zegel 
met de pasgeboren baby 
naar familie, vrienden en 
bekenden vanuit Frankrijk 
naar Nederland stuurt. Mo
gelijk dat uw blad (heb ik ff 
gegoogled) alle filatelisten 
kan verenigen om aan dit 
soort praktijken een eind te 
laten maken. 

WillemJan Fr ij ling 

GELOPEN ZEGELS 

Als verzamelaar van gelo
pen Nederlandse postzegels 
en lid van de postzegel
vereniging Stadskanaal 
verwonder ik me al enige 
tijd over het uitgavenbeleid 
van PostNL. We gaan steeds 
meer over op email, dus 
gelopen postzegels worden 
schaars, maar PostNL weet 
niet hoeveel postzegels ze 
moeten uitgeven. Goed 
voor PostNL, slecht voor de 
echte verzamelaar. En dan 
liefst velletjes van to gelijke 
zegels, losse zegels zijn al 
jaren niet meer te koop. 
Mijn verwondering sloeg 
over in ergernis bij het zien 
van het Bosatlas velletje. 
Een fatsoenlijke losse zegel 
zit er niet meer in door de 
leuke perforatie. Ik kan mijn 
ongenoegen natuurlijk bij 
PostNL deponeren, maar 
ik vrees dat dit als eenling 
geen enkele zin heeft. 
Reden waarom ik me tot u 
wend in de hoop, dat u wat 
op gang kunt en wilt bren
gen om dergelijke onzalige 
uitgiftes te veroordelen. Ik 
denk aan een oproep tot 
boycot of een enquête in 
Filatelie. 

Henk Stam 

http://MARKTPLAATS.nl
http://www.postcrossing.com
http://www.postcrossing.com
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SWISS 
Op 12 februari is Swiss gaan 
vliegen tussen Zurich en 
Beijing (4) Enige dagen 
eerder was er een ie vlucht 
van Nice naar Geneve v v. 
(5a, b) Skywork (doch
teronderneming) vloog 
op 24 maart van Köln naar 
Bern (6) 

^ S k y W o r k | 
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BERN K O L N 

OuoWW 
Wiftaaonglu 20 hao 
Walwanjususte 7510 
100097 B£UING 
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K Ö L N BERN 
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PMaMMtnClub SwJ*sa> 
Poilagtma 
CH 3123 FlughAxi SenvSM 
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AIR BERLIN 
De Duitse maatschappij Air 
Berlin is gaan vliegen op 
27 april van BerlijnTegel 
naar Gdansk en op 4 mei 
retour (8,9) 557 



FILATELISTISCHE 

Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2012 (verschijnt 8 novem
ber) moeten uiterlijlc op i 
oktober 2012 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of o p die datum per e-mail 
naar redactiecadefilatelie nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de vo lgende 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
ges te ld , kan de redactie 
niet garanderen dat de ge 
noemde evenementen ook 
o p d e o p g e g e v e n data en 
tijdstippen doorgang vin
den . De redactie aanvaardt 
g e e n aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in 
de evenementsgegevens . 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
is het mogelijk dat postze
ge ls 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 
ge l egen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bel len. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2012 

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

30 september: 
Lichtenvoorde Verzamel-
beurs, 'de Swite' van 'St 
Swibertus', Hendrik Leem-
reizestraat 2,10-1630 Tel 
0544-375707 (na i8u) 
lierikc[rievinkfi)hotmail com 
wwwdgqlobe-achterhoek nl 

19-20-21 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2012, 
Amerikahal, Laan van Erica 
50, vr&za 10-17, zo io-i6 
Info www postex nl 

26-27 oktober: 
Alkmaar. Grote najaars/ 
NVPV-veiling, Clusiuscollege, 
Drechterwaard 14,10-17 
Tel 072-5333906 
info@nvpv-alkmaar nl 
www nvpv-alkmaar nl 

3-4 november: 
Helmond Pro-Phil2012, De 
Fonkel, Karelstraat 123, za 11-17, 
zo 10-16 Tel 040-2427073 
n broekgOchello nl 

3 november: 
Ede. Half/aarlijkse Postze-
geldag, 'Ons Huis', Prinsessel-
aan 8 achter Taborkerk, 10-17 
Tel 06-48708253 
www deglobe-ede nl 

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 

10 november: 
Veenendaal Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,930-1530 
Tel 0318-517569 
deglobe vndaalgilive.nl 

17 november: 
Kloetinge. Najaarsbeurs, 
Amicitia, Schimmelpennmck-
straat 14,10-17 
Tel 0113-228562 
ecrn@zeelandnet tii 
www postzegelclubdebeve-
landen nl 
Zwolle Promotietentoonstel-
ling, Grote of St Michaelskerk, 
Grote Markt 18,10-17 
Tel 06-57586815 

25 november: 
Weert. Filatelica Weert, 
scholengemeenschap Phiips 
van Home, Wetastraat 1,10-
1530 Tel 0495-561906 
www filatelicaweert nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 september: 
Almere-Haven. O S G De 
Meergronden, Marktgracht 
65,10-15 Tel 036-5341427 
Dronten 'Open Hof', De Zuid 
2,1330-1630 Tel 0321-314305 
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 
secretarispvmgigmail com 
's Hertogenbosch. Soc 
CultCentr'DeHelftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13 
Tel 073-5230479 
secretaris(ahertogpost nl 
Zeist. Chr College Zeist, Graaf 
Adolflaan 4,10-1530 
Tel 030-6300776 
www primazegel nl 

9 september: 
Anna Paulowna. Ontm 
Centr Veerbrug, Sportlaan 21, 
930-1230 Tel 0223-531518 
Boxtel. Den Tijberzaal 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,10-13 
Tel 0411-688620 
Echt. Clubgebouw St Joris, 
Cypresstraat 58,930-13 
Tel 043-3111760 
robvosseno7(aihome nl 
Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerwegi82b, 
10-13 Tel 077-3820064 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-15 
Tel 024-6413608/6413355 

13 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19-22 
Tel 0113-228562 
ecm(5)zeelandnet nl 

15 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15 Tel 
0297-343885/340257 
www postzegelvereniging 
aalsmeer nl 
Bilthoven. Cg O-Europa, 
'Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan 1,10-16 
Tel 0346-572593 (na i9u) 
Boskoop. ' IndeStek' , Puttel-
aan 148,13-17 Tel 0182-615136 
pjdekoningcScasema nl 
Markelo. De Haverkamp, 
Stationsstraat 30,10-16 
Tel 0547-363000 
gtendam(Sziggo nl 
Schoonhoven. St Ver huis 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
13-16 Tel 0172-216239 
) p zirkzeeicakpnplanet 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 
pnvhokpnplanet nl 
Etten-Leur. De Nobelaer, A 
van Berchemlaan 2,10-16 
Tel 030-6063944 
www mpo nl h pelzerOmpo nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12 
Tel 0224-298416 
Veghel. Wi|kgebouw 'De 
Golfstroom', van Dimenstraat 
ia, 930-1230 Tel 0413-367786 
verzamelbeursveghelOons-

brabant nl, www verzamel-
beursveghel nl 

18 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren, Slotemaker de 
Brumeweg 272,14-1630 
Tel 024-3584332 
secretarisOnoviopost nl 

20 september: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, Zon-
straat 33, va 19 
Tel 045-5415088 
b berends®ziaao nl 

22 september: 
Alphen a/d Rijn. Maranatha-
kerk. Raadhuisstraat 82,10-16 
Tel 0182-395103 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16 Tel 
023-5613929 (na 2ou) 
Brielle. Zalen Centrum, Lan-
gestraat 76,1230-1530 
Tel 0181-415640 
halooverbeek@planet nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vi|verlaan 1002, 
10-16 Tel 078-6140706 
Veendam. Wijkcentrum 
Dukdalf, De Reede 1,10-16 
Tel 0598-626981 
23 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 9-12 
Tel 0227-542286 
Huissen. Cultureel Centrum 
'De Brink', Brmk8,10-15 
Tel 026-3271979 

24 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,19-22 
Tel 024-3584332 
secretariscanoviopost.nl 

29 september: 
Leer-Bingum (D). Dorfge-
meinschaftshaus Bingum, 
Ziegeleistrasse 15,830-15 
Tel 0049-4954-6346 
De Meern. Cultureel Centrum 
De Schalm, Oranjelaan 10, 
9-12 Tel 0348-443237, 
www pf68 nl 
Deventer. Wijk- en zalencen
trum Van Vloten laan, | van 
Vlotenlaan 85,10-16 
Tel 0570-644136 
Mijdrecht. De Meijert, Dr ) 
V d Haarlaan 10-15 
Tel 0297-289322 
www verzamelaarsderon-
devenen nl 
Reuver Zalencentrum De 
Schakel, tel 077-4743032 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 13-16 
Tel 0475-321179 
jan maessenOhome nl 
Veenendaal. C S G Het Per
ron, Sportlaan 11-13,10-16 Tel 
06-12960344 
mholewijn@reehorst.nl 

30 september: 
Diemen. 'De Schakel', Burg 
Bickerstraat 46a, 10-16 

Tel 020-6942002 
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel, Vliegveldweg 59,10-16 
Tel 030-6063944 
www mpo nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530 Tel 06-22650760 
wwwfv-wbdnl 

6 oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13 16 
Tel 0229-582544 
Heeze, Dorpshuis 't Perron, 
Schoolstraat 48,12-17 
Tel 040-2264252 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16 
Tel 078-6814441 
Lisse. 't Poelhuys, Verdi-
straat 1,10-1530 
Tel 06-21485476 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-15 
Tel 0529-432746 
Nunspeet. De Wheme, Ds de 
Bouterlaan 5,1315-16 
Tel 0341-256163 
bilooo74(5)planet nl 
Oosterhout. Wijkcentrum 
De Bunthoef, Bloemenhof 2 
tel 0162-517101 voorzitterts 
oosterhouterpost nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15 
Tel 0297-525556 
Wamsveld. Warnshuus, Dre-
lumme 43, Tel 0575-522040 
Winschoten. Gebouw S V 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
10-15 Tel 0597-592676 
gr elzencshetnet nl 

7 oktober: 
Heemskerk. Kennemer Col
lege, Plesmanweg 450,10-16 
Tel 06-54601303 
Obdam. Ver Gebouw De Brink 
naast RK kerk. Dorpsstraat 
153-155.9-12 Tel 0226-452047 

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

13 oktober: 
Elshout (Nbr). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13 
Tel 0416-379919 
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(a)qmail com 
's Hertogenbosch. Soc 
CultCentr'DeHelftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13 
Tel 073-5230479 
secretaristahertogpost nl 

14 oktober: 
Anna Paulowna. Ontm 
Centr Veerbrug, Sportlaan 21, 
930 1230 Tel 0223-531518 
Boxtel. Den Tijberzaal 

mailto:mholewijn@reehorst.nl


Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,1013 
Tel: 0411688620 
Echt. Clubgebouw St. Jons, 
Cypresstraat 58,93013. 
Tel 0433111760. 
robvossenoTtShome.nl 
IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29,1115. 
Tel 0641739966. 
g swets(Squicknet.nl 
Venlo. Zalencomplex 'Limi

anZ', Kaldenkerkerwegi82b, 
1013. Tel 0773820064 
Waalre, 't Hazzo, Trolliuslaan 
7,1016. Tel: 0306063944. 
www.mpo.nl 
h pelzergmpoji l 
Wijchen. Brede School 'Noor

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

15 oktober: 
Deventer. Wi|kgebouw,| van 
Vlotenlaan 85,1922. 
Tel: 0570615873. 
www deventerpostzegel

verenigmg.nl 

16 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg272,141630. 
Tel: 0243584332. 
secretaris@noviopost.nl 

18 oktober: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon

straat 33, va 19. 
Tel. 0455415088. 
bberends@ziggonl 

20 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,93015. 
Tel 0297343885/340257. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Appingedam. ASWAge

bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
1016. Tel: 0596627625 
reintbos(5)ziggo.nl 
Boskoop. ' lndeStek' ,Putte

laan 148,1317. Tel 0182615136 
p)dekonmg(S)casema.nl 
De Bilt. Latijns Amerika. 
Vergadercentrum H.F. Witte, 
Henri Dunantplemt, 
tel'0765021061. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr.). 
V d Haarlaan 1015 
Tel. 0297289322. www.verza

melaarsderondevenen.nl 
Papendrecht. De Palm, VAn 
der Palmstraat 3,1016. 
Tel: 0184415437. 
m a.smeding(a)tele2 nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,1016. 
Tel 0172216239 
|.p zirkzeei(S>kpnplanet.nl 
Tolbert. Meester Boonstra

plantsoen 4,1016 
Tel: 0505343470. 
Woudenberg. Cultureel Cen

trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630. Tel 0332863510. 
IvasKBziggo.nl 

21 oktober: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,912. 
Tel 0224298416 
Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Dimenstraat 
ia, 9301230. Tel: 0413367786. 
verzamelbeursveghel(5)ons

brabant.nl. www.verzamel

beursveghel.nl 

22 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,1922. 
Tel. 0243584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

27 oktober: 
Alphen a/d Rijn. Maranatha

kerk. Raadhuisstraat 82,1016. 
Tel 0182395103. 
Assen. Sporthal Peelo, 
Scharmbarg 31,93016. 
Tel 0505033926. 
Brielle. Zalen Centrum, Lan

gestraat 76,12301530. 
Tel 0181415640. 
halooverbeekOplanet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706. 
Katwijk. Wijkgebouw 'De 
Wiek', Fresiastraat 19,101530. 
Tel: 0715173995 
gieltenijenhuiscacasema.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 1316. 
Tel0475321179

jan.maessen(5)home.nl 

28 oktober: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 912 
Tel: 0227542286. 
Diemen. 'De Schakel', Burg 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Tel 0206942002. 
Haarlem. Van der Valk 
HaarlemZuid, 
Toekanweg 2,1016. 
Tel 0306063944. 
www.mpo.nl 
h.pelzercSmpo.nl 
Huissen. Cultureel Centrum 
'De Brink', Brink 8,1015 
Tel: 0263271979. 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel 0774743032. 
SintMaartensbrug. Dorps

huis 'De Uytkijk', Maarten 
Breetstraat 1,9301230. 
Wijk bij Duurstede. Viking

hal, Karolingersweg 234, 
111530. Tel. 0622650760. 
www.fvwbd.nl 

3 november: 
AlmereHaven. O S G. De 
Meergronden, Marktgracht 
65,1015 Tel 0365341427. 
ellenslokkertachello nl 
De Weere. Thereslahuis, 
Vekenweg2,i3i6. 
Tel 0229582544. 
Hendrik Ido Ambacht. San

dido. Reeweg 79,1216. 
Tel 0786814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Verdi

straat 1,101530 
Tel: 0621485476. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,1015 
Tel' 0529432746 
Nunspeet. De Wheme, Ds de 
Bouterlaan 5,131516. 
Tel 0341256163. 
bilooo740planet .nj 
Oosterhout. Wijkcentrum 
De Bunthoef, Bloemenhof 2. 
tel: 0162517101. yoorzjtteHg 
oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,1015. 
Tel: 0297525556. 

4 november: 
Obdam. Ver Gebouw De Brink 
naast RK kerk. Dorpsstraat 
153155,912 Tel: 0226452047. 

10 november: 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,13301630. Tel' 0321314305 
Elshout(Nbr) Gebouw 
't Rad, Kerkstraat 39,1013. 
Tel 0416379919. 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,12301630. 
Tel' 0611837028/53209710 
Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De )eugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. 
Tel 0235613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,1216 
Tel 0227542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld

seweg 30,131630. 
Tel: 0334943220. 
deloupecBhccnet nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
1216 Tel 0105916747 
secretarispvmcagmail com 
Oosterhout. Wijkcentrum 
De Bunthoef, Bloemenhof 2. 
tel: 0162517101. voorzitter^ 
oosterhouterpost.nl 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr 'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,1013. 
Tel 0735230479. 
secretariscahertogpost nl 
Zeist. Chr College Zeist, Graaf 
Adolflaan 4,101530. 
Tel: 0306300776 
www.primazegel.nl 

11 november: 
Anna Pulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21,930

1230 Tel: 0223531518 
Echt. Clubgebouw St. Jons, 
Cypresstraat 58,93013. 
Tel 0433111760. 
robvosseno7(S)home nl 
Hengelo. Hotel van der Valk, 
Bornseweg 400,93016. 
Tel 0505033926. 
Venlo. Zalencomplex 'Limi

anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
1013 Tel 0773820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor

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

15 november: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon

straat 33, va 19. 
Tel: 0455415088. 
b.berendsOziggo.nl 

17 november: 
Bilthoven. Cg OostEuropa, 
'Vogelnest' bij Zuiderkapel, 
Boslaan 1,1016. 
Tel 0346572593 (na i9u) 
Boskoop. ' lndeStek' ,Puttel

aan 148,1317 Tel: 0182615136 
pjdekoning(Scasema nl 
Leiden. Clubhuis KZ Danaï

den, Montgomerystraat 50, 
1016. Tel. 0715312597. 
Mijdrecht. De Meijert, Dr.). 
vd.Haarlaan 1015 
Tel' 0297289322. www.verza

melaarsderondevenen nl 
Schoonhoven. St. Ver huis 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
1316 Tel 0172216239. 
j.p.zirkzeeKSkpnplanet nl 
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsweg 1,1015. 
Tel'0521515835. 
www.filatlistenverenigingijs

selham.nl 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportsraat 29,1016 
Tel: 0402536511 

secretarispcgvcSonsbrabant. 
nl 
Woudenberg. Cultureel Cen

trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630. Tel. 0332863510. 
lva5i(5)ziggo.nl 

18 november: 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,1014. 
Tel 0485571842. 
Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Dimenstraat 
ia, 9301230. Tel: 0413367786. 
verzamelbeursveghel(5)ons

brabant.nl. www.verzamel

beursveghel.nl 

20 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,141630. 
Tel' 0243584332. 
secretaris(5)noviopost.nl 

24 november: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,93015. 
Tel. 0297343885/340257. 
www postzegelvereniging 
aalsmeer nl 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016. 
Tel: 0235613929 (na 2ou) 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde 1,9301630. 
Tel' 0653260579/13536015. 
Brielle. Zalen Centrum, Lan

gestraat 76,12301530. 
Tel: 0181415640. 
halooverbeek@planet_nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel. 0786140706. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 1316. 
Tel: 0475321179. 
ian maessencahome.nl 

25 november: 
Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Tel 0206942002. 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Tel: 0306063944. 
www.mpo nl 
h.pelzer(5>mpo.nl 
Huissen. Cultureel Centrum 
'De Brink', Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel. 0774743032. 
Wijk bij Duurstede. Viking

hal, Karolingersweg 234, 
111530. Tel: 0622650760. 
wwwfvwbd.nl 

26 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,191930. 
Tel'0243584332. 
secretaris(5)noviopost.nl 

VEILINGEN 

68 september: 
Ijsselstein. Postzegel en 
ansichtkaart enveilmg, 
MPO, Energieweg 7,3401 MD 
llsselstem, T 0306063944, 
www.mpo.nl 

29 september, 456 okto

ber: Amstelveen. Cormphila 
veilingen tel 0206249740. 
wwwcorinphila.nl 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor

straat', Voorstraat 23. 
Tel' 0384211045. 
veilinghuisOdevoorstraat.nl 
www devoorstraatwinkel.nl 
2 okt. Kijkdag 8302130. 
2 okt. Beursavond 1821.30. 
3 okt. kijkdag8.3018 50. 
3 okt. 19U aanvang veiling 
4 okt. 8.3015 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveilingtot9juli i5u. 

Weesp. Veilmgdata van de 
Nederlandsche Postzegel en 
Muntenveiling BV. 
I  3 november: Postzegels: 
24 november: Munten 
Veilmgdata Ecosta BV. 
Veiling 234 van 3 t/m 17 sept. 
Veiling 235 van 17 sept. t/m 1 
oktober 
Veiling 236 van 1 t/m 15 okt. 
Veiling 237 van 15 t/m 29 okt. 
Veiling 238 van 29 okt t/m 
12 nov. 
Veiling 239 van 12 t/m 26 nov. 
Veiling 240 van 26 nov t/m 
10 dec. 
Veiling 241 van 10 t/m 24 dec. 
Veiling 242 van 24 dec t/m 7 
jan. 2013 
De Nederlandsche Postzegel

en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14a 
1382 LX Weesp Holland 
TEL: +31(0)294 433020 
FAX: ♦3'(o)294 433055 
vtAvw.npv.nl 
ecosta internetveilingen 

II november 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschiedenis en postze

gels, "Sheraton & Peel" (waar

onder collectie Postbewijzen, 
)an Veraart en tweede deel 
collectie Frans Witpen) 
René Hillesum Filatelie, Post

bus 7,3330 AA Zwijndrecht, 
telefoon:o786ioi520. 
hillesum(5)filatelist.com 
www.filatelist.com 
Skype: rene.hillesum 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 0703307500 
Infolijn 0703307575 
wwwmuscom nl 
Openingstijden: dinsdag t /m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari. Museumkaart 
gratis Voor kortingen zie 
wwwmuscom.nl 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen. 
(donderdag) 18 oktober, 15 
november en 13 december 
Neem dan contact op met 
Monique Erkelens (tel 070

3307567), email merkelenscs 
muscom. Vanaf 1 Januari 
moet de onderzoeker normaal 
toegang betalen. 

De museumbibliotheek is 
open op afspraak, mevr. 
Spiekman (0703307570, 
's morgens). 

http://www.mpo.nl
http://verenigmg.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
http://www.postzegelvereniging
http://aalsmeer.nl
http://www.verzamelaarsderondevenen.nl
http://www.verzamelaarsderondevenen.nl
http://brabant.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.mpo.nl
http://www.fv-wbd.nl
http://oosterhouterpost.nl
http://oosterhouterpost.nl
http://www.primazegel.nl
http://www.verzamelaarsderondevenen
http://www.verzamelaarsderondevenen
http://www.filatlistenverenigingijsselham.nl
http://www.filatlistenverenigingijsselham.nl
http://brabant.nl
http://www.verzamel
http://beursveghel.nl
http://www.mpo
http://wwwfv-wbd.nl
http://www.mpo.nl
http://wwwcorinphila.nl
http://devoorstraat-winkel.nl
http://vtAvw.npv.nl
http://www.filatelist.com
http://wwwmuscom.nl
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BINNENUNDSE 
BLADEN 

Meer dan 
verenigingsnieuws 
De Nieuwsbrief van de 
Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
(OVVP) is een 'mededelin
genbladmet informatie 
over zaken die spelen 
binnen de vereniging'. Ik 
heb kennelijk niet goed 
opgelet, want ik dacht dat 
deze Nieuwsbrief twee jaar 
geleden was veranderd in 
de KNBF- Nieuwsbrief. Dat 
klopt dus niet, want de 
Oosterhoutse Nieuwsbrief 
bestaat nog steeds, als 
een wat kleiner broertje, 
dat wel wat trekjes heeft 
van zijn grote KNBF-broer. 
Ik denk dat we Reinder 
Luinge, voorzitter van 
de OVVP en commissaris 
pers en publiciteit van 
de KNBF, als vader van de 
nieuwsbrieven mogen 
aanwijzen. De inhoud 
van de Oosterhoutse 
Nieuwsbrief gaat heel wat 
verder dan het reguliere 
verenigingsnieuws. Zo zijn 
er o.a. mooi geïllustreerde 
stukken over vuurtorens 
in Kroatië, fantasiezegels 
en een aansporing om 
te beginnen met een 
thematische verzameling. 
Aardig is ook het stuk over 
het Zweedse Götakanaal, 
met zijn 58 sluizen. De 
aanleg is begonnen in 
1810, het kanaal werd 
geopend in 1832 en werd 
een belangrijke schakel in 
het transport van hout en 
ijzer tussen Göteborg en 
Stockholm. Een tocht over 
het Göta Kanal wordt ook 
wel de "Oriënt Express te 
water" genoemd en dat 
klopt in vele opzichten. 'De 
opvarende maakt een reis 
in de tijd door het rustieke 
Zweedse landschap over 
één van de meest opzien
barende waterwegen ter 
wereld. Het afwisselende 
landschap passeert in 
langzaam tempo, terwijl 
het schip door de oude 
sluizen, smalle kanaalde
len, langs oude kastelen 
& burchten en over de 
uitgestrekte meren, mid
den Zweden van west naar 
oost doorkruist.' 
De OVVP heeft ook een 
mooie website: www. 
oosterhouterpost.nl, waar 
de laatste versie van de 
Nieuwsbrief te downloa-

Upptack Sverige. 
Berätta med vykort! 

den is. Ook oude afleverin
gen van het verenigings
blad (Oosterhouter Post) 
zijn er te vinden. 

Veel variatie 
Olav Petri was de winnaar 
van een door de redactie 
van Het Baltische Gebied 
bedachte schrijfwedstrijd. 
Hij was de enige inzender 
en vooral de slotzin van 
zijn epistel moet de jury 
overtuigd hebben: 'De 
vreugde van dit soort 
onpraktische genoegens is 
nodig voor een evenwich
tig leven'. Die gedachte 
kunnen alle verzamelaars 
boven hun bed hangen. 
Dejuniafleveringisnr. 
60 en de voorzitter is 
terecht trots op het blad: 
'Als u deze zestigste "Het 
Baltische Gebied" bovenop 
alle vorige uitgaven legt 
en de hoogte van de stapel 
meet, komt u uit op een 
respectabele 26 centi
meter (en nog meer als 
u bij de ruggen meet...). 
Voorwaar een pluim aan 
alle schrijvers, vertalers 
en bewerkers, aan alle re
dacteuren, correctoren en 
stijlbewaarders, aan alle 
vormgevers, stencilaars 
endrukkers, aan alle 
ophalers, wegbrengers en 
plakkers.' 
De inhoud van deze 
aflevering is boeiend en 
gevarieerd. Zo maakte |an 
Kaptein een uitgebreide 
inventarisatie van geïl
lustreerde briefkaarten die 
vanaf oktober 1924 door de 
Sovjet-Unie werden uitge
geven. Een in 1992 uitge

geven catalogus beschrijft 
ca. 20.000 (!) van dit soort 
postwaardestukken, die 
ook in veel thematische 
verzamelingen een plek 
vinden. Kaptein bespreekt 
onder meer de verschil
lende typen en tarieven 
en legt in zijn artikel de 
nadruk op kaarten die in 
de Baltische landen ver
schenen, Estland, Letland 
en Litouwen. 
De postzegels van Memel 
worden besproken in een 
uitgebreid artikel van 
Olav Petri. We kennen de 
Memel-opdrukken vooral 
op zegels van Duitsland en 
Frankrijk en Petri legt uit 
hoe dat zit. Memel (Klai
peda) is tegenwoordig de 
derde stad van Litouwen, 
met een ijsvrije haven aan 
de Oostzee. Petri plaatst de 
zegels in hun historische 
context, zonder uitgebreid 
in te gaan op de talloze 
vervalsingen, de stempels 
en de tarieven. Ook deze 
vereniging heeft een web
site: www.hetbaltischege-
bied.nl. 
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Kopij gezocht 
De redactie van het prach
tige China Filatelie moet 
zich af en toe behoorlijk 
inspannen om vier keer 
per jaar de leden van de 
Studiegroep China Filatelie 
te bedienen met een mooi 
en gevarieerd nummer. 
Met het juninummer is dat 
prima gelukt, maar nu is 
het plankje leeg. 
Redacteur johan Seven-
huijsen'Het streven om per 
jaar vier nummers uit te 
brengen dreigt dit jaar in 
de knel te komen. Ik hoop 
dat u dat even jammer zult 
vinden als ik. U kunt er ook 
wat aan doen; zoek eens 
iets uit uw verzameling 
wat u zelf aanspreekt, om
dat er voor u een verhaal 
bij hoort, dat wellicht niet 
bij de medeleden bekend 
is.' 
In de juniaflevering staat 
onder meer het vijfde deel 
van de reeks van Mare Sy-
mens en Jozef Wagemakers 
over de Transsiberische 
spoorweg. Aan de orde 
komen de mogelijke routes 

CHINA FILATELIE 
Ji tt l 

Onbestelbare brieven retour afrender 

van en naar China in de 
periode september 1905 -
februari 1907 via een groot 
gedeelte van deze spoor
verbinding. Het gaat om 
een moeilijke periode: kort 
na de Russisch-Japanse 
oorlog. 
In twee artikelen staan 
twee onbestelbare brieven 
centraal, altijd goed voor 
posthistorisch gepuzzel. 
Ook thematische verza
melaars komen aan hun 
trekken, jan B. Kaiser geeft 
uitgebreide achtergrond
informatie over een aantal 
zegels met uilen en bessen 
van Taiwan. 
Ook de Japanse bezetting 
van Nederlands-Indië 
valt kennelijk binnen het 
verzamelgebied van de 
Studiegroep. Vic Vente 
bespreekt de opdruk
ken van Palembang, ook 
alweer de vijfde aflevering 
in een reeks. 
Verder in het blad een 
overzicht van nieuwe 
uitgiften en een lijst 
met aanvullingen op de 
verenigingsbibliotheek. 
En nu maar hopen dat de 
leden hun hoofdredacteur 
op zijn wenken zullen 
bedienen: veel kopij voor 
aflevering 169 in de 44e 
jaargang. 

TACA in UCA 
Nummer 29 van de 
Corre(i)o Latino Ame
ricano, uitgegeven door 

de Latin America Collec
tors Association (LACA) is 
vrijwel geheel gevuld met 
een aantal stukken van 
voorzitter/redacteur Jan 
de Ruiter. Daarnaast is er 
een stuk van 'het Zwitserse 
lid' René Jacobsohn over 
nummerstempels van Bu
enos Aires. 'Dat komt dicht 
bij mijn ideaalbeeld, dat 
leden iets publiceren en 
vervolgens andere leden 
erop reageren'. Het stuk is 
in het Engels geschreven, 
maar dat moet voor de le
den van deze studiegroep 
geen probleem zijn. 
Maar de luchtpost is het 
hoofdthema. Worstelend 
met Windows 7 ('een 
nachtmerrie') slaagde Jan 
de Ruiter erin een kleine 
veertig pagina's te vullen 
met allerlei informatie 
over de T.A.C.A., een van 
oorsprong Hondurese 
luchtvaartmaatschappij 
die nog steeds bestaat. 
Het verhaal begint met 
de aankoop van een flink 
aantal 'First Flight Covers' 
van deze maatschappij uit 
1943. Onderzoek bracht de 
auteur op het spoor van de 
oprichtingsdatum (1931) en 
leverde een aantal bijzon
dere verhalen en Zuid-
Amerikaanse taferelen op. 
Als oprichter kan Lowel 
Yerex gezien worden, 
een Nieuw-Zeelander. Hij 
werkte een zeer efficiënt 
systeem uit voor de post-

http://oosterhouterpost.nl
http://www.hetbaltischegebied.nl
http://www.hetbaltischegebied.nl


distributie en hanteerde 
verschillende tarieven 
voor vracht op basis van 
prioriteit. Zijn toewijding 
bracht hem zakelijk suc
ces, maar bracht hem ook 
in hachelijke situaties. Zo 
kreeg hij op zeker moment 
een kogel in zijn oog toen 
hij pamfletten boven een 
guerrilladorp uitgooide, 
maar dit stelde wel zijn 
relatie met de nieuwe 
president van Hondu
ras, generaal Tiburcio 
CariasAndino, veilig. De 
romantiek van de lucht
vaartpioniers. De Ruiter 
trekt zijn verhaal tot in het 
heden door ('De vooruit
zichten van het bedrijf') en 
laat ook een aantal mooie 
enveloppen van eerste 
vluchten zien, in kleur, met 
prachtige stempels. Aan 
LudwigW. Staehie, een 
beroemde ontwerper van 
stempels en enveloppen 
is een apart stukje gewijd. 
Een mooie aflevering van 
LACA, speciaal voor de 
luchtpostliefhebbers. 

van vervalsing, alles is 
echt, maar in samenhang 
deugt het niet.' 
Toon Jansen geeft wat 
achtergrondinformatie 
over AV2 en OAT transit
stempels die hij aantrof op 
luchtpostbrieven. Van Foi
kert Bruining schreef ook 
een aardig verhaal over de 
Ottomaanse post op Athos. 
Athos is een soort autono
me monnikenstaat op een 
uitloper van het Griekse 
schiereiland Halkidiki. De 
geschiedenis gaat terug 
tot de Byzantijnse tijd, 
maar tot op de dag van 
vandaag hebben diverse 
richtingen in de Ortho
doxe kerk er hun eigen 
kloosters. Voor filatelisten 
zijn vooral de postkan
toren uit de Ottomaanse 
tijd interessant. Het stuk 
is mooi geïllustreerd met 
een kaartje (Wikipedia), 
zegels, stempels en een 
poststuk. Bruijning maakt 
ook nog een opmerking 
over het gebruik van 
Wikipedia, voor veel 
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Islamitische wereld 
Stempels in allerlei soorten 
en maten spelen een be
langrijke rol in aflevering 
68 (mei 2012) van Al Barid, 
hetbladvandeFilate
listische Contactgroep 
Islamitische Wereld. Bij 
Folkert Bruining ging een 
lampje branden toen hij in 
een boekje over Travelling 
Post Offices een Roemeens 
scheepsstempel uit 1875 
tegenkwam. Hij had dit 
stempel ook in zijn eigen 
verzameling zitten, maar 
dan gebruikt op een Oos
tenrijkse jubileumzegel 
uit 1908. Dat stempel werd 
allang niet meer gebruikt 
toen de jubileumzegels in 
omloop kwamen. Bruining: 
'Een mooi staaltje van 
'postuum' gebruik van 
stempels. Eveneens een 
vrij doorzichtig staaltje 
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filatelisten een belangrijke 
bron van informatie. Hij 
adviseert die informatie 
altijd te controleren met 
andere bronnen. 'Maar dit 
moest u toch ook al doen 
in de tijd, dat internet nog 
niet bestond.' Verder in Al 
Barid wat leesvoer voor de 
echte specialisten: Kachak 
postzegels van Turkije. 
Ik had er nog nooit van 
gehoord, maar het lijkt te 
gaan om zegels die door 
de officiële autoriteiten 
geplakt werden op ge
smokkelde brieven die zij 
onderschept hadden. Dave 
Davies geeft de bijzonder
heden en laat ze (in kleur) 
zien, met schema's en 
tabellen. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Een miskend 
verzamelgebied 
De eerste emissies van 
Oostenrijk zijn sinds jaar 
en dag erg populair bij 
verzamelaars. Het zijn 
mooie klassieke zegels die 
op allerlei manieren kun
nen worden verzameld. 
Ook naoorlogs Oostenrijk 
wordt veel verzameld, 

in dit geval vanwege de 
vele mooie thema's. De 
uitgiften tussen 1918 en 
1939 vallen een beetje 
tussen wal en schip. En dat 
is ten onrechte, want ook 
deze zegels bieden veel 
mogelijkheden. Austria 
nummer 179 publiceert 
een artikel, dat dieper 
ingaat op de zegels die zijn 
uitgegeven door de eerste 
Oostenrijkse republiek, 
ontstaan na de val van het 
OostenrijksHongaarse 
keizerrijk. Er wordt begon
nen met de opdrukzegels 
"Deutschösterreich" en het 
artikel gaat door tot de 
laatste uitgiften. De zegels 
worden behandeld op het 
niveau van een speciaal
catalogus: datum van 
uitgifte, oplage, nuttige 
achtergrondinformatie 
alsmede een kort staatje 
met de tarieven tijdens 
de hooginflatie. Deze is 
wel minder extreem dan 
die in dezelfde periode 
maar zeker de moeite van 
het verzamelen waard 
(op brief in dit geval). 
Doordat de inflatie iets 
minder extreem was dan 
in Duitsland, zijn er geen 
opdrukzegels maar deels 
zeer fraai ontworpen 
uitgiften. 

Vliegende duif 
Heeft u zich wel eens 
afgevraagd waarom de 
uitgifte "vliegende duif" 
de 1 '/2 cent zegel in paars 
en grijs heeft? In het Britse 
tijdschrift Stamps van 
augustus 2012 een kort 
artikel over deze uitgifte. 
De oorzaak hiervan blijkt 
te liggen in het feit, dat 
paars door het protestante 
deel van de bevolking als 
te paaps werd beschouwd. 
En dat kan dus echt niet 
voor een zegel die wordt 
gebruikt als standaardta
rief voor ansichtkaarten. 
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Op 1 augustus viert men in 
Zwitserland de nationale 
feestdag. In 1909 besluit 
een groep Zwitsers rond 
deze dag een liefda
digheidsinstelling op te 
richten. Deze geeft sinds 
1910 postkaarten met 
ingedrukt zegel uit onder 
de noemer Pro Patria. Deze 
hebben fraaie afbeeldin
gen die een relatie hebben 
met de Zwitserse natie. In 
1938 worden er onder deze 

noemer ook postzegels uit
gegeven. Dit is het begin 
van een jaarlijkse lange 
traditie. Elk jaar verschijnt 
een fraaie serie rond een 
typisch Zwitsers thema. 
Vanaf 1989 worden er ook 
boekjes uitgegeven met 
deze zegels. Stamps heeft 
een fraai geïllustreerd 
artikel rond dit thema met 
daarin ook een lijst met de 
thema's die sinds 1938 aan 
bod zijn geweest. Al met 
al een mooi overzichtelijk 
verzamelgebied dat ook 
met een kleinere beurs 
nog redelijk compleet is te 
krijgen. 

Betaalbare posthistorie 
Verder in het blad een 
interview met David 
Wright over zijn verzame
ling postgeschiedenis. 
Zijn grote passie is het 
verzamelen van de Vic
toria zegels op brief. Lijkt 
een dure hobby (vergelijk 
het met het verzamelen 
van Willem III op brief), 
maar met een aantal 
compromissen, creativiteit 
en geduld kan men hier 
toch een leuke betaalbare 
hobby aan hebben. De 
meeste van zijn brieven 
vallen in de categorie 
goedkoop, alleen een brief 
met de penny black (een 
verjaardagscadeau van 
100 pond) en een brief 
van 42 pond vallen uit de 
toon. Veel van het mate
riaal heeft hij echter voor 
enkele ponden gekocht 
op internet en in de kleine 
antiekwinkeltjes zoals u 
deze vaak in Engeland 
ziet. Bij de duurdere zegels 
is de kwaliteit vaak wel 
wat minder, er wordt niet 
gekeken op een scheurtje 
of een vouw. 

Duur thematisch 
De Stamp and Coin Mart 
van juli 2012 staat voor een 
groot deel in het teken van 
de Olympische spelen. Zo 
trapt men direct af met 
de website van het IOC, 
waarop alle Olympische 
uitgiften sinds 1896 staan 
vermeld (http://www. 
olympicstampscatalogue. 

com/index_web.php). Bij 
elkaar een hoeveelheid 
zegels die meer dan drie 
keer zo veel is als de com
plete zegeluitgiften van 
de Sovjet Unie. Met andere 
woorden, eigenlijk niet 
compleet te krijgen. Of 
daar de nieuwste uitgiften 
al bij zitten is niet dui
delijk. In elk geval wordt 
in dit tijdschrift wel een 
overzicht gegeven van alle 
zegels die door serieuze 
postzegel landen worden 
uitgeven ter ere van de 
Londense olympiade. De 
minder serieuze landen 
worden in een kadertje 
genoemd met de medede
ling dat u zelf moet weten 
of u deze bij uw collectie 
wil voegen. In die laatste 
categorie niet alleen 
zegels met afbeeldingen 
van bekende sporters als 
Bolt en Ennes, maar ook de 
nietOlympische voetbal
ler Zidane en zelfs blokjes 
met prinses Diana met een 
logo van de spelen. Groot 
Brittannië spant overigens 
de kroon. Dertig zegels en 
een groot vel, vier speciale 
frankeerzegels, vier zegels 
voor de opening van de 
spelen en vier zegels ter 
ere van de opening van 
de Paralympics. Daarbij 
komen nog de zegels voor 
de Britse gouden medail
lewinnaars die de dag na 
de zege al aan het loket 
verkrijgbaar zijn. 
We zijn er nog niet. Het 
blad gaat verder met een 
kort artikel over de echt 
grote Olympische helden 
op zegel. Denk hierbij aan 
Emile Zapotek, Carl Lewis, 
Jesse Owens en Fanny 
BI an kersKoen. Deze laat
ste zien we op een zegel 
van de Dominicaanse 
Republiek. 

^PMffiAlOMfNTcir^ 

Engelengeduld 
Langlopende zegels zijn 
over het algemeen vrij 
eenvoudig te verkrijgen. 
In de Gibbons Stamps 
Monthly van juli vertelt 
een verzamelaar over 
zijn collectie van dit type 
zegels. Hij stelt zichzelf 
een beperking: alle zegels 

http://www
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in de serie moeten mooi 
gestempeld zijn. Voor hem 
betekent dat een scherp, 
duidelijk rondstempel 
dat maximaal 25 % van 
de zegel bedekt. Dit blijkt 

moeilijker dan het lijkt. In 
de praktijk bereikt hij dit 
door alle zegels los te ko
pen of door in het uiterste 
geval meerdere complete 
series te kopen en daar de 

mooiste uit te zoeken. 

Tijdschrift op tablet 
De nieuwste trend in 
Groot Brittannië blijkt het 
uitgeven van filatelistische 

tijdschriften die kun
nen worden gelezen via 
een app op een tablet of 
mobiele telefoon. Zowel 
Stamps & Coin Mart als 
Stanley Gibbons Monthly 

bieden deze service aan. 

Gert Holstege 

9 GULDEN OF 10 GULDEN? 1957 
Tijdens de werkzaamheden 
voor het prestigeboekje van 
PostNL dit jaar kwam ik dit 
zogenaamde postbuskaart
je tegen. Een postbuskaart
)e was het bewijs, dat men 
voor een bepaalde termijn 
het recht op een postbus 
ophetpostof hulpkan
toor betaald had. In 1957 
bedroeg dat recht 5 gulden 
per kwartaal voor de acht 
grootste postkantoren 
(Amsterdam, Arnhem, Den 
Haag, Groningen, Haarlem, 
Nijmegen, Rotterdam en 
Utrecht), 3 gulden voor alle 
andere postkantoren en 
1 gulden voor hulpkanto
ren. Indien men meerdere 
kwartalen tegelijk wilde 
betalen, vaak eenmaal per 
jaar, dan moest viermaal 
het kwartaalbedrag 
worden betaald, dus 20, 
i2of 4 gulden. Ook was 
het mogelijk om twee of, 
zoals bi) dit postbuskaartje, 
drie kwartalen tegelijk te 
betalen. De heer J. Muntmg 
was derhalve voor een 
postbus bij het postkantoor 
Bergen (NH) gedurende het 
26,3e en 4e kwartaal 3x3 
= 9 gulden verschuldigd. 
Het merkwaardige is echter, 
dat de heer Munting geen 

9, maar 10 gulden heeft be
taald, gezien de frankeerze
gel 10 gulden "en face" op 
het kaartje. 
Waarom betaalde de heer 

Munting 10 in plaats van 9 
gulden? Postbuskaartjes 
met 9 gulden aan f ran keer
zegels voor drie kwartalen 
huur van een postbus 

komen regelmatig voor. De 
werkelijke oorzaak is met 
met zekerheid te achterha
len, maar mogelijk wenste 
de heer Munting een fran

kering met een 10gulden
zegel en face, aangezien 
deze zegel in 1957 voor hem 
een filatelistische waarde 
had van meer dan 1 gulden. 
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2. gedurende het jaar 195. de« 
voor hem/haar bestemdf^'^ngete

kende stukken af te l)»i€n of te doen 
afhalen op het BJjXANTOOR der 
posterijen/PO^AGENTSCHAP ^ 

Bewijs van bevoegdheid voor 
het afhalen van stukicen 

M,^^ 

^(/ 'S bevoegd: 
I. gedurfde het X ■€■'■*%. S A^ *r 
kwartaal van 195^, t i jdens de uren, 
waarop het kzntmr voor het publiek 
Is opengesteld, de voor hem/haar be

stemde Stlii' '"'" rpn no'irkanrnrp f© 

na aankomst van elke post af te halen 
of te doen afhalen. 
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advertenties 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichdourten) 

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

http://www.muntenenpostzegels.nl
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FAKES FORGERIES EXPERT 15 - APRIL 2012 

Dit nummer, waarin 21 
artll<elen zijn gepubli
ceerd, IS inmiddels het 15e 
in de reeks van publicaties, 
die onder auspiciën van 
de A.I.E.P. (Association 
Internationale des Experts 
en Philatelie), eerst door 
Paolo Vollmeier en nu Knud 
Mohr als hoofdredacteur, is 
uitgebracht. 
Omdat de FIP op haar 
oorspronkelijk plan 
terugkwam om aan alle 
landenleden van de FIP een 
exemplaar op haar kosten 
gratis te laten toezenden, 
moest gezocht worden 
naar een andere wijze van 
bekostigen om de voor 
het publiceren van dit 
boekwerk te maken kosten 
op te vangen. Door extra 
bijdragen van de A.l.E.P. 
en betaling van de kosten 
voor een exemplaar door 
meerdere nationale fede
raties werd het mogelijk dit 
nummer te publiceren. 

De grote verscheidenheid 
aan artikelen maakt dit 
boekwerk weer tot een 
bijzondere. Aangezien 
de mogelijkheid om alle 
artikelen uitvoerig te 
bespreken ontbreekt, 
hieraan volgend de titels 
en bij enige een korte 
beschrijving. 
An example of doubtful 
'Degron-Kun Covers' 
or Franco-Japanese 
combination covers -]u.r\ 
Ichi Matsumoto; de vraag 
over de op het omslag 
afgebeelde brief is: horen 

de 10 sen en 80 centimes 
geplakte zegels wel op 
deze brief; RPSL LTD - The 
Expert Committee oftiie 
Royal Philatelic Society 
London - Christopher Har-
man, tegenwoordig voor
zitter van de Expert Com
mittee vertelt over en laat 
veel van het archief van de 
Royal z\er\; Notes on the 
first issue of Bolivar 1863-
1868 - Dieter Bortfeldt; een 
zeer uitgebreid artikel over 
dit onderwerp; Facts and 
opm/oni -Jean-Franf als 
Brun & Michèle Chauvet; 
analyses over een gepu
bliceerde brief en twee 
zegels. Betreft de afge
beelde brief op het omslag 
van een handboek over 
grote Griekse Hermeskop
pen, waarop een 80 Lepta 
zegel is geplakt, die daar 
niet thuis hoort, inclusief 
een bijgewerkt vervalst 
stempel. Conclusie: If 
one does not search; one 
does not find anything. 
One must also know for 
what one has to search; 
Forgeries and Fakes on 
Swedish Milltairy Postal 
Stationery Envelope (Ml) 
- Ronald Frahm; Discovery 
of a new type of the New
foundland one shilling 
produced by Jean de Spe-
rati - Richard Gratton;/!« 
examination of the nega
tive Unghvar cancellation 
- Denes Czirók; onderzoek 
van dit stempel, waarbij 
blijkt dat alleen het in het 
Postmuseum aanwezige 
stempel echt is bevonden. 

de rest zijn vervalsin
gen, plus nog een aantal 
andere op brieven; Early 
Japanese fakes and forge
ries - Mamoru Sawa; Hong 
Kong Post: Modern postal 
forgery - $ 50 (issue 2002) 
- Hendrik W. van der Vlist; 
zeer uitgebreid onderzoek 
over de vervalsing van 
deze oorspronkelijk bij )oh. 
Enschedé gedrukte post
zegel (deel uit bekerlezing 
2010); The damage ('oxi
dation') caused by plastic 
films can be reversed by 
treatment - Carl Aage 
M0ller, de auteur bemerkte 
dat zegels opgeborgen 
in plastic hoezen, onder 
invloed van de in het 
plastic aanwezig chemie, 
dermate veranderden dat 
zowel de kleuren als het 
papier niet meer toonbaar 
waren. Na bepaalde on
derzoeken konden zegels 
zowel als papier weer 
terug gebracht worden in 
hun oorspronkelijke staat; 
Salnt-Pierre et Mlquelon: 
the number one -jean-
jacques Tillard; Local pro
visional Issues ofCroatle 
and Bosnia and Herze
govina 1918-1944 - Vilfan 
Miaden; zeer uitgebreid 
artikel (30 pagina's) over 
onder andere de gebruikte 
opdrukken: SHS, T, Slo-
bodna Bosanska Hrvatska, 
NDH en perforatie S.H.G., 
N.D.H en andere; The his
tory of the varnish inkt 
stamps of Creat Britain 
King George V - Trevor I. 
Harris; How to distinguish 
flown covers from not 
flown covers - Igor Rodin, 

^8 V ^' 
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de moeilijkheid van dit 
onderwerp is altijd: zijn de 
enveloppen mee geweest 
met een vlucht of zijn deze 
niet verder gekomen dan 
het bureau van de 'stem-
pelaar'; Canadian Lunar 
Year Issues - fakes -
Part 2 - Richard Gratton; 
The Robert Clarkson 
bequest: The plates and 
forgeries of George Kirke 
Jeffryes and the Cullum 
street gang- part 2 -
Christopher G. Harman; 
Serbia 1866: Coat of Arms 
issue - forgeries and 
fakes - Jovan Velickovic; 
Forgeries of the barred 
'Rebellion-postmark' No. 
3S of Segeberg - Carl Aage 
Moller; A little ramble 
through Memel-phllately 
- Tobias Huylmans, voor 
Memel-verzamelaar inte
ressant artikel; The 1932 
Newfoundland Wayzate 
label - Charles J. G. Verge; 
The fight against postal 

forgeries - Hendrik W. van 
der Vlist, een artikel waarin 
een stukje van de geschie
denis van het gevecht van 
postadministraties tegen 
vervalsers wordt beschre
ven, geïllustreerd met 
meerdere voorbeelden om 
te voorkomen dat men de 
zegels kon namaken. 

Fakes Forgeries Experts 
(FFE) nummer 15 verkrijg
baar bij Postiljonen A/S, 
Kobmagergade 2, DK-1150 
Copenhagen K, Denmark. 
Prijs € 60 (inclusief port) 
bij vooruitbetaling op 
bank account Danske Bank 
-No. 400.121818-IBAN: 
DK50 3000 4400121818 
- BIC: DABADKK; meer 
informatie: 
www.ffejoumal.com of 
saiesdepOffejournal.com. 

H.W. van der Vlist-A.l.E.P. 
/FRPSL 

N°l5 APH1MJ2 

http://www.ffejoumal.com


NIEUWE 
Samenstelling: 
Arie Moorland AIJP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

In dezerubriel< worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat is na te 
gaan  zijn aangesloten bi| 
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 bij een zegel geen om
schri|ving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ANDORRA (FRANS) 
67'i2. Sport. 
€ 0.77. Gestileerde judoka's. 
2o7'i2. Dans. 
Blok € 1.45. Dans van de Mar

ratxa met dansers op plein. 

ïl^WMilW 

ATHOS (Heilige berg) 
2o3'i2. Kerken van Kloos
ters, V. 
€0.50,0.50,1., 1.50,2.. 
Resp. Koutloumiosiou, 
Esfigmenou, Xeropotamou, 
Zografou, Dochiariou. 

AZERBEIDZJAN 
i36'i2. 20 jaar diplomatie

ke betrekkingen met Chinese 
Volksrepubliek. 
0.50 m. (ook ongetand). 
Grote Muur (China) en Mai

den Tower (Oezbekistan). 

59'12. Herfstbioemen. 
6., 12., 14. kr. Resp. Sapo

naria officinalis, Centau

rea scaoiosa, Leontodon 
autumnalis. 

Donmork 14.00 J 

DUITSLAND 
i27'i2. Thuis m Duitsland. 
€ 0.55. Deurbellen met fami

lienamen. 

ANDORRA (SPAANS) 
27'i2. Kunst. 
€2.90,2.90.,Bloem met 
lampen van Aurea Bellera, 
geschilderde vrouwen van 
Meritxell Papió. 

Principal d'Andorra 
2,90€ 

306'i2.200e geboortedag ! : » ^ ^ 4 ® b2ïïl,l 
M.F. Axundzadeh (18121878). © I '"'"''̂ '" j ® t i * ä _ 
0.20 m. Portret schrijver en Q j. HAKKE ^ 9\ ""'1 •! 
p OSOOJ. u i j . moEuracHUHi) VIELFAU 
10712.150e geboor tedag 1 tu HAUSE 
M.A. Sabir (18621911)
0.20 m. Portret dichter. 
i(i7'i2. Postzegeluitgever 1 i27'i2. Vuurtorens. 
Azermarka20jaar. | €0 .45 ,0 .55 . Resp. Borkum 
Blok i . m. Getal 20 met 1 Kleiner, Arkona. 
zegels. i27'i2. Werelderfgoed. 

Gezamenlijke uitgifte met 
Polen. 
€ 0.90. Muskauer Park bij 
rivier Neisse. 

io9 ' i2 . Normen en waar

den, dialoog. 
€ 0.85. Silhouetten en ge

kleurde tekstballonnen. 

ARMENIË 
i46' i2. Middeleeuwse 
ornamenten. 
200, 280 d. Reliëf in steen 
van kruizen. 
i56'i2. Olympische win

naars. 
Velletje met driemaal 160 d. 
Edward Azaryan (gymnastiek 
1980), Levon Dzhuljalakyan 
(worstelen 1988), Oksen Mir

zoyan (gewichtheffen 1988). 
i96' i2. Mesrop Mashtots 
(361440). 
Blok 560 d. Linguïst, mis

sionaris, vertaler van der 
bijbel en ontwerper van het 
Armeense alfabet. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
226'i2. Historisch erfgoed. 
2. KM. Rustempasictoren 
(Bugojno). 

i27'i2. Dierenasiel. 
€1.45. Kat en hond met 
goudvis. 

256'i2. Oude steden. 
0 .20 ,0 .20 KM. (samenhan

gend). Kasteel in Buzim, fort 
Gradina in Tesanj. 

DENEMARKEN 
59'i2. 200e geboortedag 
Johanne Luise Heiberg (1812

1890) 
8. Kr. Schilderij van actrice 
met boek. 

i27'i2. Bijen. 
€0.55 . Bij op bloem. 

ESTLAND 
i307'i2. Eerste gouden 
olympische medaille voor Est 
100 jaar geleden. 
€ 1.. Worstelaar Martin Klein 
(18841947)

FRANKRIJK 
i67'i2. Cubistische schil

derijen. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
2og. (in boekje). 'De tafel van 
LouisPhilippe' van Roger de 
La Fresnaye (18851925), 'Drie 
figuren onder een boom' van 
Pablo Picasso (18811973), 
'Rugby' van André Lhote 
(18851962), 'Het lied van de 
oorlog' van Florent Schmitt 
(18701958), 'Het boek' van 
juan Gris (18871927),'De 
blauwe vogel' van lean 
Metzinger (18831956), 'Com

poteschaal en kaarten' van 
George Braque (18821963), 
'Veertien juli' van Fernand 
Léger (18811955), 'Marine' 
van Lyonel Feininger (1871

1956)

287'i2. Eerste Franse 
luchtpostverbinding Nancy

Lunéville 100 jaar geleden. 
€ 3.. Vliegtuigen en gebou

wen. 

GRIEKENLAND 
27'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
€ 0.78,1.70. Resp. Embleem 
en silhouet van Londen, 
verschillende sporten; zeilen, 
ritmisch gymnastiek, wiel

rennen, hardlopen, voetbal, 
tennis en schoonspringen. 

HONGARIJE 
67'i2. Dag van de Post

zegel. 
80,130 Ft.(met paprikageur); 
blok6oof20oFt. Resp. 
borduurwerk uit Kalocsa 
met bloemen, gedroogde 
paprika's; kelk uit de aarts

fcisschoppelijke schatkamer 
van Kalocsa. 
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67'i2. Bekende Hongaren. 
Velletje met viermaal 105 Ft. 
Schrijver Istvén Örkény (1912

1979), dirigent en pianist 
György Sotti (19121997), 
schrijver Géza Ottlik (1912

1990), anatoom Janos Szenta

gothai (19121994). 

IERLAND 
286'i2. Brandweer. 
Viermaal 55 c. (samenhan

gend). Brandweerman(nen) 
met kind, rook, breken auto 
open, drenkeling. 

57'i2. Dublin, Stad van de 
Wetenschap 2012. 
55, 55 c. (samenhangend). 
Portret filosoof en scheikun

dige Robert Boyle (16271691) 
met formule. Conference 
Centre in Dublin met mole

culaire DNAstructuur. Ook 
velletje met de zegels. 
19712. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
55, 82 c. Resp. erepodium 
met figuren, symbolische 
afbeefding. 

ITALIË 
27'i2. Luigi Einaudi (1874

1961). 
€ 0.60. Portret tweede 
president van Italië met 
presidentieel paleis Palazzo 
del Quirinale.. 

i77'i2. Serie 'Artistiek en 
cultureel erfgoed', 100e 
geboortedag schilder Aligi 
Sassu (19122000). 
€ 0.60. Schilderij 'Slag van 
de Cavalerie'. 

197'12. Serie 'Toerisme'. 
Vijfmaal € 0.60. Baveno met 
Lago Maggiore en bergen, 
Montecassino met ab 

dijklooster, Maiori met kerk 
van Santa Maria a Mare en 
kust van Amalfi, Ustica met 
dorp en haven, historisch 
affiche (1955) van toeristische 
organisatie ENIT met bloem 
en mensen in klederdracht 
en hoofd van David (deel van 
beeld van Michelangelo). 



2i-7'i2. Juventus Italiaans 
voetbalkampioen. 
€ o.5o. Stadion bij avond
licht met emblemen. 

KROATIË. 
2-7-'i2. Gastronomie 
Viermaal 4.60 kn. Spinkrab, 
oesters, inktvis, goudbrasem 

i7-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
3.10 kn. Gestileerd vuurwerk 
met Olympische ringen en 
vlam. 

LETLAND 
tl^-^-'^2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
0.60 Lvl. Speerwerpen. 

LIECHTENSTEIN 
3-9-'i2. Serie 'Verzamelingen 
in Liechtenstein', klassieke 
auto's. 
0.85.1.-, 1.40,1.90 F. Resp. 
Brasier(i9o8), Stanley 
Streamer (1911), Ford Model 
T Speedster (1915), Hinstin 
(1920). 

J H u . , - i rvM \f I 11 i-HLi^X^TEIN 

3-9-'i2. Bekende figuren uit 
klassieke literatuur. 
Velletje met achtmaal 1.- F. 
Komische afbeeldingen 
van: Baron von Münch-
hausen met kanonskogel, 
Sherlock Holmes met pijp en 
vergrootglas, Robin Hood 
op paard, Quasimodo met 
klokkentouw, Tijl Uilenspie
gel, Hamlet met zwaard en 
doodshoofden, Robinson 
Crusoe op eiland met geit en 
zinkend schip. Don Quichot 
met Sancho Panza en molens. 

LITOUWEN 
i4-7-'i2. Stad Klaipeda 750 
jaar. 
2.- Lt. Zeehaven met kranen 
en havengebouwen met 
vuurtoren. 

2s-8-'i2. Slag bij het 'Don
kere Blauwe Water' 650 jaar 
geleden. 
2.45 Lt. Portret van Litouwse 
groothertog Olgerd en sil
houetten van soldaten. 
22-9-'i2.80e geboortedag 
Algirdas Brazauskas (1932-
2010). 
1.35 Lt. Portret oud-president 
en staatswapen. 

MACEDONIË 
1-3-'«. Rode Kruis, kan
kerbestrijding (Verplicht 
toeslagzegel 1-3 mrf.). 
8 den. Gezicht, rood lint en 
bloemen. 
8-5-'ii. Week van het Rode 
Kruis (Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei). 
8 den. Hart met rood kruis. 
i4-9-'ii. Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij
ding (Verplicht toeslagzegel 
14-21 Sept.). 
8 den. Longen onder een 
loep. 
i-i2-'it. Rode kruis. Week van 
de Aidsbestrijding (Verplicht 
toeslagzegel 1-7 dec). 
8 den. Mens en wereldbol. 

MALTA 
27-6-'ii. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met €0.37,2.11. 
Resp. embleem, mascotte 
'Wenlock'. 

MOLDAVIË 
2i-6-'i2. Moldavische dui-
venrassen. 
85 b, 1.20, 3.-, 4.20 L. Resp. 
Kishinev, Beltsy, Bessarabia, 
gekrulde Kishinev. 

MONTENEGRO 
)0-5-'i2. Matija Zmajevic 
(1680-1735). 
€ 0.30. Portret admiraal Bal
tische vloot en kompasroos. 
i4-5-'i2. Toerisme. 
€0.30,0.30, 0.80,0.95. 
Resp. richtingwijzer, zon 
met gezicht en schip met 
plaatsnamen, symbolische 
afbeeldingen van koffer en 
camera en vliegtuig met 
sneeuwpop en sneeuwvlok
ken en ski's met schaatsen 
en stofbril, dolfijn en zeester 
met zeepaardje en zon met 
camera en palmboom en 
zwemvliezen. 

2i-5-'i2. Natuurbescher
ming, 
€ 0.30,0.85. Reddingsboei 
met resp. eend, kikker. 

I 8-6-'i2. Olympische Spelen 
I 2012 in Londen. 

€ 0.90, 0.95. Resp. ritmisch 
gymnast met lint, beeld 

Discobolus van Myron. Ook 
velletje met de zegels. 
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25-6-'i2. slag bij Carev Laz 
300 jaar geleden. 
€0.30. Stenen kruis. 
29-6-'i2. Start toetredings
onderhandelingen EU. 
€ 0.95. Linten in kleuren van 
Montenegrijnse vlag met 
Europese sterrenring. 
6-7-12. Vuurtorens. 
€0.30, 0.30. Torens bij 
Volujica, Verige. 

OOSTENRIJK 
27-4-'i2. Frankeerzegel. 
€ 1.45. Vrouwenmuseum 
(Hittisau). 
6-7-'i2. Frankeerzegels. 
Inland, Europa, Welt. Resp. 
landkaart Oostenrijk, 
landkaarten Oostenrijk en 
Europa, wereldbol en land
kaart Oostenrijk. De kaarten 
van Oostenrijk hebben een 
vlagmotief. 
i4-7-'i2. Serie 'Moderne 
Architectuur'. 
€ 0.70.Openlucht podium in 
Grafenegg. 

€1.70. Schilderij 'Mevrouw 
Fritza Riedier' uit 1906. 

i7-7-'i2. Serie 'Oud Oosten
rijk'. 
€ 0.70. Postkantoor in 
Zagreb. 

23-8-'i2.200e geboortedag 
schilder Rudolf von Alt (1812-
1905). 
€1.70. Nieuw-gotische Votiv-
kerk in Wenen. 

24-8-'i2. Serie 'Klassieke 
Handelsmerken'. 
€ 0.62. Gmunder-keramiek 
met kan en hand met pen
seel, bloemen en springend 
hert. 
26-8-'i2. Serie 'Gastronomie 
met traditie'. 
€0.62. Stiegl-bier met 
bierpul en paarden voor 
bierwagen met vaten. 
3i-8-'i2. jaar van de Jeugd-
filatelie. 
€ 0.62*0.20. Kinderen in 
kring. 

PORTUGAL 
4-6-'i2. Europees Voetbal
kampioenschap 2012 in Polen 
en Oekraïne. Aanvulling 
melding aug. 
Blok € 2.50. Tafelvoetballers 
en speeltafel. 
i9-6-'i2. Olympische en 
Paralympische Spelen 2012 in 
Londen. 
N2og, l2og, l2og. Gestileerde 
sporters resp. hardloper, 
schermer, rolstoelbasket
baller. 
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27-6-'i2. Venusovergang. 
€2.-; blok €3.-. Priester, 
schrijver en filosoof Teodoro 
de Almeida (1722-1804) met 
Venus en Zon; Aarde met 
Venus en Zon. 

6-7-'i2. Europees Voet
balkampioenschap, 'Leve 
Portugal'. 
Blok €1.50. Bal. Op rand voet
balveld en Portugese vlag. 

ROEMENIË 
6-7-'i2.11e Ramsar'-confe-
rentie in Boekarest, vogels. 
Velletje met Merops apiaster, 
Egretta garzetta, Ardeola 
ralloides, Brantaruficollis, 
Pelecanus onocrotalus. 

i6-7-'i2. Pathologisch en 
bacteriologisch onderzoekin 
stituut Victor Babes 125 jaar. 
Velletje met 3.10,7.60 L. 
Resp. gebouw, portret fysi
cus en bioloog Victor Babes 
(1854-1926). 

RUSLAND 
25-6-'i2. Salamanders. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Wit-Rusland. 
13.-, 13.- r. (samenhangend). 
Triturus cristatus, Lissotriton 
vulgaris. 

26-6-'i2. Oleg Kutafin (1937-
2008). 

I 15.-r. Portret jurist met'Orde 
van verdiensten voor het 
Vaderland'. 
29-6-'i2. Orde van St. 
Andreas, patroonheilige van 
Rusland. 
Driemaal 15.- r. Comman
deurs: zangeres Irina K. 
Arkhipova (1925-2010), patri
arch Alex II (1929-2008) met 
kathedraal, hartspecialist V.l. 
Shumakov met cardiogram. 
4-7-'i2. Stad Bielozyorsk 
1050 jaar. 
Blok 30.- r. Stadsgezicht en 
wapen met vissen. 

4-7-'i2. Stad Izborsk 1150 
jaar. 
Blok 30.-r. Kapel van de 
Ikoon van de Moeder van 
God en toren Talavskaya. 
6-7-'i2. Vlucht over Noord
pool 75 jaar geleden. 
13.- r. Vliegtuig type ANT-25-1 
en landkaart. 

6-7-'i2. Rusland wereldkam-
I pioen ijshockey, overdruk. 
j 12.-op 8.-r. Speler en beker. 
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Overdruk op zegel uit 2008. 
^^^'^2. Cultureel erfgoed. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Spanje. 
13., 13. r. (samenhangend). 
Bisschoppelijk paleis in 
Astorga (Léon), kerk van 
Verlosser op Gemorst Bloed 
in St. Petersburg. 
207'i2. Samenvoeging van 
Mordovië met Rusland 1000 
jaar geleden. 
13. r. (ruitvormig). Staatsem

bleem van Mordovië. 
267'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Blok 50.r. Embleem. Op 
rand plattegrond van Londen 
en route van marathon met 
hardlopers. 

SERVIË 
22.,33., 44.Ndin. Resp. 
Muziekacademie (Belgrado) 
75 |aar met vrouw 
en hoorn, Academie van 
Schone Kunsten (Belgrado) 75 
jaar met vrouw met palet en 
schilderskwast, lagere school 
in Pozarevac 150 jaar met 
vrouw en boek. 
i34 ' i2. Beeldhouwer 
Jan Koniarek (18781952). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slowakije. 
50. Ndin. Bronzen beeld. 
2i4 ' i2. Marathon van 
Belgrado. 
22. Ndin. Benen van hard
loper met gebouwen en 
embleem. 

ify'M. Europa, 'Bezoek...'. 
44., 77. Ndin. Resp. kerken 
en engel, landhuis aan meer 
met bomen en skiër. 

2i5' i2. Reptielen. 
22, 33. 44., 66.Ndin. 
(samenhangend met rus
senveld). Resp. Coronella 
austriaca, Podarcis taurica, 
Lacerta viridis, Emys orbi
cularis. 
i 6 ' i2. Europese natuurbe
scherming, bomen. 
22., 46. Ndin. Resp. Pinus 
nigra subs. Pallasiana en bos 
bij Jaresnik, Acer heldreichii 
en bos bij jasenova Glava. 

SLOVENIË 
2 i i  ' i i . Rode kruis (Verplicht 
toeslagzegel 111 nov.) 
€ 0.25 Rood kruis. 

SLOWAKDE 
i37' i2. Historisch gebouw. 
€ 0.40. Klooster met bomen 
in Skalka. 

SPANJE 
69' i2. Paddenstoelen. 
Driemaal € 0.51. Calocybe 
gambosa, Entoloma lividum, 
Amanita verna. 

io 9 ' i2 . Kathedraal van 
Palma de Mal lorca. 
Blok € 2.90. Kathedraal uit 
1601. 
i29 ' i2. Groene routes. 
€ 0.70. Bomen en fietser met 
voormalig treinstation van 
Alcaudete. 

CoKKosESPANA ome 
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i79 ' i2. Spaanse mode. 
Velletje met viermaal € 0.85. 
Verschillende ontwerpen van 
Pedro del Hierro(i948). 

n.X^i ESPAfiA: ESPARA 0,85e 
oaaax ; OMeoi 

WITRUSLAND 
77'i2.125e geboortedag 
Mare Chagall (18871985). 
Blok 15.000 r. Portret van 
Franse schilder van Joods
WitRussische afkomst. 
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io7 ' i2. Patriottische oorlog 
van 1812. 
P (5.100 r.). Militairen met 
geweren en paarden. 
267'i2. Euraziatische Eco
nomische Gemeenschap. 
H. Maïskolf, graanaren, 
oogstmachine, microscoop 
en landkaart. 
i 8 ' i2. WitRussische spoor
wegen 150 jaar. 
P. Stoomlocomotief en mo
dern treinstel. 

IJSLAND 
27'i2. Eerste kabeljauwoor
log, overdruk zegel uit 2008. 
B5og Innanlands op 90. kr. 
Vissersschip. 
27'i2. Paddenstoel. 
B5og Innanlands (103. kr). 
Russuia xerampelina. 

ISLAND 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
226'i2. Walvissen en 
dolfijnen. 
20,30, 50, 80,90 c., $1., 
1.10,1.20, 5., 6., 7.50,10.. 
Resp. driemaal bultrugwalvis 
(Megaptera novaeangliae), 
zesmaal gestreepte dolfijn 
(Stenella coeruleoaiba), 
driemaal bultrugwalvis. Ook 
velletje met de zegels. 

ALGERIJE 
57't2. 50e onafhankelijk
heids en jeugdfeest. 
Blok 15. Dh. Kindergezichten 
en vlag. 
57'i2. Nationaal leger. 
Velletje met zesmaal 15. Dh.; 
Agent op motor, kanon, 
luchtdoelgeschut, marine
schip, straaljager, militair 
van Republikeinse Garde op 
paard. 
57'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
15., 30 Dh. Resp. judoka's 
met reuzenrad London Eye, 
roeiers met Big Ben. 

ANGOLA 
ttu'u. Nationale Bank 35 
jaar. 
40, 50,60,60 Kzr.; blok 
150 Kzr. Resp. viermaal ver
schillende afbeeldingen van 

bankgebouw met embleem; 
hoofdstad Luanda. 
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ANTIGUA EN BARBUDA 
38 ' i i . Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
Duitsland. 
Driemaal $ 3. (samenhan
gend); driemaal $ 3. (samen
hangend). Paus met resp. 
neogotische kerk, neoro
maanse kerk, Brandenburger 
Tor; paus in Erfurt, Bremen, 
GarmischPartenkirchen. 
24 io ' i i . Internationale 
postzegeltentoonstelling 
China 2012 m Wuxi. 
$ 3.; blok $ 6.. Resp. portret 
Chinese president Hu jintao 
(1942); Jintao met Chinese 
vlag. 

HU JINTAO 

m 

: 

i i  i i  ' i i . Kerst. 
$ 0.30,0.75,1.50,3.. Schil
derijen resp. 'Madonna met 
Kind en engelen' van Giottino 
(13241357), 'Aankondiging' 
van Simone Martini (1284
1344), 'Paradijs' van Giusto 
de' Menabuoi (ca. 13201391), 
'Madonna' van Vitale de 
Bologna (ca. 13001361). 
i i  i i  ' i i . Chinese dierenriem. 
Vel met twaalfmaal $ 0.65. 
Rat, os, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, schaap, aap, 
haan, hond, varken. 
i 9  i2  ' i i . Amerikaanse Bur
geroorlog 150 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 5 2.75; 
blok $6.. Verschillende 
afbeeldingen van Abraham 
Lincoln (18091865). 

ASCENSION 
i 8 ' i2. Onderhang Titanic 
100 jaar geleden. 
20, 45,50p., £1.; blokt2. . 
Resp. Titanic en sleepboten 
bij vertrek, wandeldek met 
passagiers, schip op zee, 
zinkend schip; zinkend schip 
met vuurpijl en reddings
boot. Op rand landkaart. 

AUSTRALIË 
37'i2. Binnenlandse ont
dekkingsreizigers. 
60, 60 c. (samenhangend), 
$ 1.20,1.20 (samenhangend). 
Resp. tocht door Blue Moun
tains in 1813; portretten van 
William Lawson (17741850) 
en William Wentworth (1790
1872) en Gregory Blaxland 
(17781853), tocnt door Blue 
Mountains met reizigers en 
paarden met hond, overland 

expeditie 18611862: portret 
van John McDouall Stuart 
(18151866); overland expedi
tie met reizigers en paarden 
en vlag. 

i77'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
60 c., $1.60. 2.35. Resp. 
zwemster, polsstokhoog
springer, roeier. 

247'i2. Leven in Australië. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). Twee kinderen op 
strand bij zonsondergang, 
schapen, brievenbussen, 
vogel met stukje patat, 
benzinepomp. 

288'i2. Australische Nobel
prijswinnaars. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). Viroloog Frank Mac
Farlane Burnet (18991985), 
neurofysioloog John Carew 
Eccles (19031997), schrijver 
Patrick White (19121990), 
patholoog Howard Florey 
(18981968), fysicus Lawrence 
Bragg (18901971). 

BAHAMAS 
i68 ' i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926), bezoek prins Harry 
(1984) aan Bahamas. 
15.50, 65,70 c. Resp. prins in 
uniform, prins met reddings
vest en vlaggen, prins met 
meisje, koningin. Diamant op 
alle zegels. 

BOLIVIA 
46'i2.42e Generale Assem
blee Organisatie Amerikaan
se Staten in Cochabamba. 
10. Bs. Symbolische afbeel
ding. 
56'i2. Heldinnen van 
Coronilla. 
1.50 Bs. Monument. 



6-6-'i2. Werelddag van het 
Internet. 
1.-, r .50,3.- Bs. Resp. kaart 
van Noord- en Zuid Amerika 
en apenstaartje, symboli
sche wereldbol met hand, 
apenstaartje. 
8-6-'i2. Fossielen gevonden 
in Bolivia. 
0.50,1.50,3.-, 5.-BS. Resp. 
dinosaurus, ankylosaurus, 
sauropoda, stegosaurus. 

BRAZILIË 
^-^-'^^. Groetzegel, 70 jaar 
Witte HUIS inFortaleza. 
1° Porte Carta Comercial (met 
aanhangsel voor persoonlijke 
invulling). Gebouw. 
i2-9-'ii. Persoonlijke zegels, 
staat Piaui. 
Twaalfmaal 1° Porte Carta 
Comercial (met aanhangsel 
voor persoonlijke invulling). 
Parnaiba-delta, Serra da 
Capivara, brug bij Teresina, 
Mariakerk in Oeiras, beelden, 
kade in Parnaiba, Mestre 
Isidora Franfa-brug in 
Teresina, sierraden met opaal 
edelstenen, kloof in Rio Poty, 
rotsformaties m Nationaal 
Park Sete Cidades, strand 
met bootjes bij Barra Grande, 
herdenkingsmonument voor 
Slag bij Jenipapo in Campo 
Maior. 
i-io-'i i . Groetzegel, 120 jaar 
rechtbank in Piaui. 
1° Porte Carta Comercial (met 
aanhangsel voor persoonlijke 
invulling). Paleis van justitie. 
Sept.-okt. Frankeerzegels, 
postdienst. 
(RS$2.-),(RS$2.8o), 
(RS5 5.60). Resp. direct mail, 
aantekenen, aantekenen met 
handtekening retour. 

BURUNDI 
i-t2-'ii. Papegaaiachtigen. 
1.000,1.000,3.000, 
3.000 F.; velletje met 1.000, 
1 .900,3.000,3.000 F. Resp. 
Agapornis fischeri, Poicep-
halus meyeri, Poicephalus 
robustus, Psittacus erithacus; 
Agapornis pullaria, Agapor
nis fischeri, Poicephalus 
robustus, Psittacus erithacus. 

i-i2-'ii. Nijlpaarden. 
1.000,1.020, 3.000, 3 .000 F.; 
velletje met 1.090,1.090, 
3.000, 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Hippopp-
tamusamphibus . 
i-i2-'ii. Zeedieren. 
1.000,1.090,3.000, 
3 .000 F.; velletje met 1.000, 
1.020,3.000,3.000 F. Resp. 
rog (Rhinobatos lentiginosis), 
straalvinnige vis (Anoplogas-
ter cornuta), krab (Ocy-
pode quadrata), zebrahaai 
(Stegostoma fasciatum); 
zwartpunthaai (Carcharhinus 
limbatus), rog (Myliobatis 

californica), zeepaardje (Hip
pocampus ingens), maanvis 
(Molamola). 
i-i2-'ii. Bijen. 
1.000,1.090,3.000, 
3.000 F.; velletje met 1.020, 
1 .020,3.000,3.000 F. Resp. 
Bombus mixtus, Xylocopa 
virginica, Thyreus nitidulus. 
Bombus lapidarius; Osmia 
ribifloris, Apis mellifera, 
Anthidium florentinum, Apis 
mellifera scutellata. 
1-12-11. Inheemse vogels. 
1.000,1.090,3.000, 
3 .000 F.; velletje met 1.020, 
1 .020,3.000,3.000 F. Resp. 
Pelecanus onocrotalus, 
Phalacrocorax carbo, Myc-
teria ibis, Podiceps cristatus; 
Microcarbo africanus, Net-
tapus auritus, Phoeniconaias 
minor, Balaenicepsrex. 
f-i2-'ii. Inheemse roofvo
gels. 
1.000,1.090,3.000, 
3 .000 F.; velletje met 1.020, 
1 .090,3 .000,3 .000 F. Resp. 
Gypohierax angolensis, 
Pandion Haliaetus, Aquila 
wahlbergi, Aegypius trache-
liotus; Lophaetus occipitalis, 
Necrosyrtesmonachus, Faico 
tinnunculus, Polemaetus 
bellicosus. 
i-i2-'ii. Katachtigen. 
1.000,1.090,3.000, 
3 .000 F.; velletje met 1.020, 
1 .090,3 .000,3 .000 F. Resp. 
Acinonyx jubatus, Leptai-
lurus serval, Panthera leo, 
Panthera pardus; Acinonyx 
jubatus, Panthera leo. Felis 
silvestris, Panthera pardus. 
i-t2-'ii. Afrikaanse savan
neolifant. 
1.000,1.120,3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.000,1.000, 
3 .000 ,3 .000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Loxodonta 
africana. 

i-i2-'ii. Walvissen. 
1.020,1.020, 3 .000 ,3 .000 F.; 
velletje met 1.000,1.000, 
3 .000 ,3 .000 F. Resp. 
Balaenoptera musculus, 
Balaenoptera physalus, 
Orcinus orca, Escnrichtius 
robustus; Eschrichtius robus
tus, Balaenoptera musculus, 
Megaptera novaeangliae, 
Delphinapterus leucas. 
i-i2-'ii. Vleermuizen. 
1.020,1.020,3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.000,1.120, 
3.000, 3.000 F. Resp. 
Nyctalus noctula, Epomops 
franqueti, Plecotus austri-
acus, Desmodus rotundus; 
Nyctalus noctula, Rhinolop-
hus hipposideros, Plecotus 
austriacus, Nyctophilus 
corbeni. 
i-i2-'ii. Dolfijnen. 
1.020,1.020,3.000,3.000 F.; 
velletjemet 1.000,1.120, 
3 .000 ,3 .000 F. Resp. 
Lagenorhynchus albirostris. 
Grampus griseus, Delphinus 
delphis, Lagenorhynchus 
cruciger; Tursiops truncatus, 
Stenella attenuata, Stenella 
longirostris.Stenella frontalis. 

CAMBODIA 
i4-ii-' i i . Terugkeer koning 
20 jaar geleden. 

2.800, 3 .000 R. Portret
ten van Norodom Sihanouk 
(1922). 

CANADA 
29-6-' i2.100e Grey Cup-
trofee, teams uit voetballiga. 
Velletje met achtmaal P. Em
blemen van de verenigingen: 
BC Lions met leeuwenkop, 
Edmonton Eskimos, Calgary 
Stampeders met paard, Sas
katchewan Roughriders, 
Winnipeg Blue Bombers, Ha
milton Tiger-Cats met tijger, 
Toronto Argonauts, Montreal 
Alouettes. 
29-6-'i2. Tommy Douglas 
(1904-1986). 
P. Portret predikant en 
politicus. 
23-7-'i2. Dierenriem, V. 
Viermaal P (61 c ) . Leeuw, 
maagd, weegschaal, schor
pioen. Ook velletje met de 
zegels. 
i6-8-' i2 .100e Grey Cup-
trofee van Canadese voetbal
liga. 
Negenmaal P. Cup en spelers, 
Geroy Simon (BC Lions), Tom 
Wilkinson (Edmonton Eski
mos), Wayne Harris (Calgary 
Stampeders), George Reed 
(Saskatchewan Roughriders), 
Ken Ploen (Winnipeg Blue 
Bombers), Danny McMa-
nus (Hamilton Tiger-Cats), 
Michael d e m o n s (Toronto 
Argonauts), Anthony Calvillo 
(Montreal Alouettes). Ook 
velletje met dezegels . 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
27-iz-'ii. Mycologen en pad
destoelen. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Resp. Wil
liam Murrill (1869-1957) met 
Cantharcllus aurantiacus, 
Fred). Seaver (1877-1970) met 
Stropharia viridula, Arthur 
H. R. Buller ((1874-1944) met 
Amanita citrina; Elise M. 
Wakefield (1886-1972) met 
Lactarius veilereus. 

27-i2-'ii. Entomologen en 
vlinders. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Resp. Andrey 
Avinoff (1884-1949) met 
Daphnis nerii, Eleanor A. 
Ormerod (1828-1901) met 
Junonia orithya, jean-Henri 
Fabre (1823-1915) met Grap-
hium agamemnon; Evelyn 
Cheesmen (1881-1969) met 
Phalacrognathus muelleri. 
27-12-'«. Nobelprijswin
naars. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Resp. Ada Yo-
nath (Chemie 2009), met ri-
bosomen. Andre Geim (fysica 
2010) met diagram, Elizabeth 
Blackurn (mecficijnen 2009) 

met enzym telomerase; 
Robert Edwards (medicijnen 
2010) met reageerbuisbe
vruchting. 
27-i2-'ii. Componisten. 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Resp. 
Felix Mendelssohn Bar-
tholdy (1809-1847), Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), 
Johannes Brahms (1833-1897); 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791). 
27-i2-'ii. Impressionistische 
schilders. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Resp. Camille 
Pisarro (1830-1903), Alfred 
Sisley (1839-1899), Edgar 
Degas (1834-1917); Claude 
Monet (1840-1926). 
27-i2-'ii. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Overlevenden 
scheepsramp resp. Eva Hart 
(1905-1996), Dorothy Gibson 
(1889-1946), Ruth E. Becker 
(1899-1990); Michael (1908-
2001) en Edmund Navratil 
(1910-1953). 
27-i2-'ii. Padvinderij. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Resp. pad
vinders tijdens spel, jongelui 
met trompet en duiven, 
Olave Baden-Powell (1889-
1977); Robert Baden-Powell 
(1857-1941). 
27-i2-'ii. Schakers. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Resp. Paul 
Morphy (1837-1884), Michael 
Botwinnik (1911-1995), Alexan
der Aljechin (1892-1946); 
Anatoly Karpov (1951). 
27-i2-'ii. Mahatma Gandhi 
(1869-1948). 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Verschillende 
afbeeldingen van Indiase 
strijder voor onafhankelijk
heid. 
27-i2-' i i . Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse zanger en filmacteur. 
27-i2-'ii. Franse presidenten. 
Velletje met driemaal 1.000 
F.; blok 2.700 F. Resp. Charles 
de Gaulle (1890-1970), 
Jacques Chirac (1932) en Ni
colas Sarkozy (1955), Georges 
Pompidou (1911-1974) met 
Duitse bondskanselier Willy 
Brandt (1913-1992); Nicolas 
Sarkozy met Amerikaanse 
president Barack Obama 
(1961). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
30-6-'r2. 'Rode voetafdruk
ken'. 
Zesmaal 1.20 y. Jinggangs-
han-berg, gelDouw in Ruijin, 
gebouw in Zunyi, poort in 
Huining, brug in Yan'an, 
gebouw in Xibaipo. 

i-7-'i2. Volledige pensi
oendekking voor stads- en 
plattelandsbevolking. 
1.20 y. Papieren lantaarn en 
gezichten. 
8-7-'i2. Nationaal Museum 
van China. 
1.20,3.- y. Zegel-op-zegel 
(1964) resp. Yvert 1571 met 
wijnvat, Yvert 1574 met cere
moniële kookpot. Museum op 
beide zegels. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
2-8-'i2. Vlinders. 
Tweemaal 60 c. (samenhan
gend), $ 1.20,1.20 (samen
hangend). Resp. Junonia 
villida, Euploea Corinna, 
Vanessa kershawi, Hypolim-
nasbol ina. 

COLOMBIA 
27-6-'i2. olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Viermaal $ 3.- (samenhan
gend). Resp. triatlon en 
voetbal en tennis, atletiek 
en wielrennen en paarden
sport, judo en boksen en 
gewichtheffen, zwemmen en 
worstelen en schermen. 

COOKEILANDEN I 
22-6-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
80, 90 c , $ 2.-. Resp. zwem
men, landkaart, zeilen. Ook 
velletje met dezegels . 

GAMES OFTHE XXX OLYMPIAD 
LONDON 2012 

z 

COSTA RICA 
6-7-'i2. Internationaal Jaar 
van de Coöperaties. 
Velletje met 275, 395 Cs. Resp. 
regenboog met hond en 
mensen en planten, mensen 
met gevlochten linten. 
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ECUADOR 
i i 6' i2. Fauna en flora. 
Achtmaal $ 0,25 (in boekje); 
achtmaal $ 0.25 (in boekje). 
Resp. gordeldier (Da
sypodidae), grijsgroen 
doodshoofdaapje (Saimiri 
sciureus), sabelsprinkhaan 
(Tettigoniidae), vlinder 
(Automeris postalbida), 
meibloem (Brownea sp.), 
pijpbloeni(Aristolochia sp.), 
Doomkikker (Hypsiboas 
sp.), kikker (Hvpsiboas 
geographicus); worgarend 
(Morphnus guianensis), 
koningsgier (Sarcorhamphus 
papa), blauwgele ara (Ara 
ararauna), harpij (Harpia 
harpyja), kolibrie (Trochili
dae sp.), roodsnaveltoekan 
(Ramphastos tucanus), 
arassari (Pteroglossus pluri
cinctus), zwartoorpapegaai 
(Pionusmenstruus). 

i i 7 ' i2. Schoonheden van de 
Galapagos. 
Achtmaal $ 0.25 (in boekje); 
achtmaal $ 0.25 (in boekje). 
Resp. zeeleeuw (Zalophus 
wollebaeki), grote grondvink 
(Geospiza magnirostris), 
Nazcagent (Sula granti), 
fregatvogel (Fregata Fregafa 
magnihcens), lavahagedis 
(Microlophus bivittatus), Ga
lapagospinguïn (Spheniscus 
mendiculus), Bahamapijl
staart (Anas bahamensis), 
geschulpte hamerhaai 
(Sphyrna lewini); Puenta 
Suarez op Isla Espafiola, 
zeeleguaan (Amnlyrhyn
chus cristatus), regenwulp 
(Numenius phaeopus), eiland 
Plaza Sur, rots op Isla Barto
lomé, blauwpootgent (Sula 
nebouxii), reuzenschildpad 
(Chelonoidis sp.), rotsfor
matie Kicker Rock bij San 
Cristobal. 

EGYPTE 
2i'i2. Wereld Postdag. 
Driemaal Et 2.50. Duif, 
gebouwen, oog van valkgod 
Horus. 
i9 4 ' i2 . Overlijden paus 
Shenouda lil van Alexandrië 
(19232012). 
Blok Et 5.. Portret en kerk. 

30,75 P., t l .  , 1.20. Resp. 
schip, bemanning en pas
sagiers met redding|svesten, 
drenkelingen in roeiboot, 
schip en sleepboot. 

288'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Blok 12. Zinkend schip en 
drenkelingen in reddings
boot. 

Fl)l 
23i'i2. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Draak. 
$ 3. Draak. 
264 ' i2. Bedreigde flora. 
20, 65 c. $1.20,2.. Resp. Ac
mopyle sahniana, Pritchardia 
thurstonii, Cycas seemannii, 
Degenertavitiensis. 

FILIPPIJNEN 
256'i2. Caloocan City 50 
jaar. 
7. P. Bonifaciusmonument. 

286'i2. Folklore en legen
des. 
7. P. Habagat, God van de 
Wind. 

GABON 
2011. Internationale Dag van 
de Weduwen. 
250,250,250 F. Tekst, vrouw 
met kind, kinderen en vrouw 
met kind. 
2012. Afrikaans Voetbal
kampioenschap in Gabon en 
Equatoriaal Guinee. 
250, 500 F. Mascotte 'Gorilla 
Gagui' en vlaggen van Ga
bon, Equatoriaal Guinee. 

GAMBIA 
i33'i2. Auto's. 
Velletje met viermaal 30. D. 
Verschillende afbeeldingen 
van Ferrari racewagens. 

FALKLANDEILANDEN 
288'i2. Ondergang Oravia 
100 jaar geleden. 

GHANA 
2012. WWF*, bohorrietbok. 
Viermaal 1.50 Ghc. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Redunca 
redunca. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

GUINEE 
30i2 'o9.10e sterfdag Ber
nard Buffet (19281999). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Ver
schillende werken van Franse 
schilderen graficus. 
30i2 'o9.10e sterfdag John 
F. Kennedy jr. (19601999). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Amerikaanse zakenman met 
o.a. Joseph Patrick Kennedy 
jr., Daryl Hannah, Jacqueline 
Kennedy, Carolyn Bessette; 
presidentenmonument in 
Mount Rushmore. 
3oi2'09.15 jaar Eurostar
treinen. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Eurostar met resp. Notre 
Damekathedraal (Parijs), 
Eiffeltoren (Parijs), Arc de 
Triomphe (Parijs), Big Ben 
(Londen), Buckingham Palace 
(Londen), koningin Victoria
monument (Londen); koning 
Elizabeth II (1926). 

3oi2 '09. Paus Johannes 
Paulus II (19202005) en paus 
Benedictus XVI (1927). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van pausen. 
30i2 'o9. Katten. 
Drie velletjes met ieder zes
maal 5.000 F.; drie blokken 
29.000 F. Resp. Birmees, Pers, 
Birmees, Maine Coon, Egyp
tische mau, Japanse iDobtail; 
Amerikaanse bobtail, 
Birmees, tweemaal Bombay, 
Japanse bobtail en Kartuizer, 
Kartuizer; Egyptische mau. 
Pers, kortstaart, Bombay, 
Maine Coon, Siamees; 
Kartuizer; Maine Coon en 
Egyptische mau; Birmees en 
Amerikaanse bobtail. 

30i2 'o9. Honden. 
Drie velletje met ieder zes
maal 5.000 F.; drie blokken 
29.000 F. Resp. beauceron. 
Jack Rüssel terrier, Siberische 
husky, greyhound, kort

staart, Franse spaniel; Franse 
spaniel, cocker spaniel, shi 
tzu, Weimaraner, Siberische 
husky, setter; cocker spaniel, 
Shetland schaaphond, bul
terriër. King Charles spaniel, 
Lhasa apso; Weimaraner; 
Shetland schaaphond; Siberi
sche husky; cocker spaniel. 
io5' io. Componisten. 
Twee velletjes met ieder 
negenmaal 5.000 F.; blok 
30 .000 F. Resp. Johannes 
Brahms (18331897), Jozef 
Haydn (19181990), Leonard 
Bernstein (19181990), Leos 
Janacek (18541928), Richard 
Wagner (18181883), Arnold 
Schönberg (18741951), Carl 
Nielsen (18651931), Maurice 
Ravel (18751937), Johan 
Strauss (18041849); Antonin 
Dvorak (18411904), Béia 
Bartók (18811945), Claude 
Debussy (18621918), Dmitri 
Schostakowitsch (19061975), 
Hector Berlioz (18031869), 
Georg Friedrich Händel 
(16851759), Johann Sebastian 
Bach (16851750), Franz Liszt 
(18111886), Johann Strauss 
(18251899); dirigent Herbert 
von Karajan (19081989) en 
Johannes Brahms; BéIa Bartók. 
io5' io. Musici en muziekin
strumenten. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. 
Resp. Isaac Stern en viool, 
John Coltrane en saxofoon, 
Bruce Willis en mondharmo
nica. Miles Davis en trompet. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
en klavier, Ravi Shankar en 
sitar, Django Reinhardt en gi
taar, Phil Collins en slagwerk, 
jimi Hendrix en elektrische 
gitaar; Miles Davis. 
lo  j  ' io . Chinese opera. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. Scè
nes en figuren uit klassieke 
Chinese opera. 
io5' io. Japanse opera. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. Scè
nes en figuren uit klassieke 
Japanse opera. 

GUINEEBISSAU 
io2'ii . Republiek India 60 
jaar. 
Velletje met zesmaal 670 F.; 
velletje met viermaal 925 F.; 
blok 3.100 F.; blok 3.500 F. 
Resp. Landkaart en Gange
soever, hoelmanaap (Semno
pithecus entellus) met vlag en 
mensenmenigte, slangenbe
zweerder met koningscobra 
(Ophiophagus hannah), pauw 
(Pavo cristatus) en Harmandir 
Sahibtempel, Gangesdolfijn 
(Platanista gangetica) en 
gebouwen op Gangesoever, 
Indische lotusbloem (Ne
lumbo nucifera) en mytho
logisch figuur Lakshamana; 
Sikhgeneraal en dichter Bhai 
jeevan Singh (16491704), vrij
heidsstrijder O.P. Ramaswamy 
Reddiyar (18951970), danser 
Balasaraswati (19181984), po
liticus G.K. Moopanar (1923
2001); tijger (Panthera tigris); 
politicus en jurist Mahatma 
Gandhi (18691948). 

io2'ii . Vogels. 
Velletje met zesmaal 500 
F.; blok 3.000 F. Resp. 
Chlidonias hybrida. Sterna 
albifrons, Xema sabini, Larus 
fuscus, Larus hyperboreus, 
Larus glaucoides; Tema 
dougallii. 
io2'ii . Reuzenpanda. 
Velletje met zesmaal 540 F.; 
blok 2.500 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ailuropoda 
melanoleuca. 
)o2 'n . Mao Zedong (1893
1976). 
Velletje met zesmaal 540 F.; 
blok 3.600 F. Verschillende 
afbeeldingen van Chinese 
politicus. 
io2'ii . Roofvogels. 
Velletje met zesmaal 550 
F.; blok 3.000 F. Resp. Faico 
tinnunculus, tweemaal Buteo 
buteo, Circaetus gallicus, 
Milvus migrans, Elanus cae
ruleus; Accipiternisus. 
io2'n. Brigitte Bardot 
(1934). 
Velletje met viermaal 720 F.; 
blok 3.500 f. Verschillende 
afbeeldingen van Franse 
filmster en zangeres. 
io2'ir. 40e sterfdag van 
Jim Morrisson (19431971). 
Velletje met viermaal 8 0 0 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse zanger. 
io2 ' i i . Bescherming 
Galapagoseilanden. 
Velletje met viermaal 850 F.; 
blok 3.300 F. Resp. kleine 
spotlijster (Mimus parvu
lus), pinguïn (Spheniscus 
mendiculus), reuzenschild
pad (Chelonoidis nigra), 
iandleguaan (Conolophus 
subcristatus); zeeleeuw 
(Zalophus wollebaeki). 

io2'ii. tooe geboortedag 
Samuel Reshevsky (19111992). 
Velletje met viermaal 875 F.; 
blok 3.100 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse schaakgrootmeester. 
io2'ii . Uilen. 
Velletje met viermaal 900 
F.; blok 3.100 F. Resp. Otus 
scops, Strix aluco, Athene 
noctua, Glaucidium pas
serinum, Aegolius funereus; 
Surniaulula. 

GUYANA 
305'i2. Reptielen. 
Twee velletjes met elk vier
maal 5 250; blok $ 700; blok 
$ 700. Resp. hagedis (Cnemi
dophorus lemniscatus), slang 
(Corallus caninus), slang 
(Oxybelis fulgidus), hagedis 
(Iguana iguana); schildpad 
(Chelonoidis nigra), hagedis 
(Dracaena guianensis), 
zeeleguaan (Amblyrhynchus 
cristatus), slang (Lampro
peltis triangulum); kaaiman 
(Caiman crocodilus); slang 
(Boa constrictor). 

■ C U V A N A i G U Y A N A 



30-5-'i2. Troonsbestijging 
koning Edward VIII (1894-
1972) 75 jaar geleden 
$ 300-; blok $ 700.-. Resp. 
portret; in uniform met 
eretekens en medailles. 
30-5-'i2. Vlinders. 
Twee velletje met elk 
viermaal $ 250; blok $ 500; 
blok $ 500. Resp. Amarynthis 
menerla, Adelpha saun-
dersii, Adelpha thesprotia, 
Crocozona coecias; Adelpha 
Iphicia, Altinotenegra 
sobrina, Agraulis vanillae, 
Eresia eunice; Anastrus neae-
ris; Adelpha epione. 
3o-5-'i2. Vogels. 
Twee velletje met elk vier
maal $ 160; blok S 400,-; blok 
$ 400. Resp. Caracara che-
riway, Ardea cocoi, Egretta 
tricolor, Ephippiorhynchus 
asiaticus; Anninga anhinga, 
Tachybapfus dominicus, 
Eudocimus ruber, Phalacro-
corax brasilianus; Plegadis 
falcinellus; Elanus leucurus. 

INDONESIË 
^-6-'i2. Milieubescherming. 
2000,3000 Rp.; blok 5.000 
Rp. Resp. brandstofslang 
met wereldbol, neushoorn; 
samengesteld beeld van 
beide zegels. 

i8-6-'i2. Traditioneel textiel, 
V. 
Velletje met viermaal 
5.000 Rp.; blok 5.000 Rp. 
Verschillende patronen. 
i8-6-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta. 
Velletje met zesmaal 5.000, 
20.000 Rp. Wajangpop-
penspel: Bhima, Arjuna, 
Yudhistira, Nakula, Sadewa, 
Pandawa Lima, Gunungan. 
Alle zegels met vlag. 
i8-6-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta. 
Velletje met zesmaal 5.000, 
20.000 Rp. Verschillende 
batikmotieven. 

Gunungan 2 0 0 0 0 

i5-7-'i2. Bedreigde vogels. 
Velletje met viermaal 2.500 
Rp. Otus manadensis siaoen-
sis, Nisaetus floris, Aethopy-
ga duyvenbodei, Habroptila 

IRAK 
29-3-'i2. Arabische Top in 
Baghdad. 
250, 500,750 Din. Embleem. 
6-5-'i2. Bloemen. 
250, 500, 750,1.000 Din. 
(zelfklevend); 250,500,750, 
1.000 Din (gegomd); blok 
1.000 Din. Resp. zinnia's, 
anemonen, rozen, anjers; 
zonnebloemen, gardenia's, 
akkerleeuwenbek, anjers; 
verschillende bloemen. 

ISRAËL 
^-9-'i2. Bezoek Israël. 
Driemaal NIS 3.-. Natuur
reservaat Rosh Hanikra met 
grot en meer, Jaffa met 
gebouwen en haven aan 
zee, Timna met zandstenen 
pilaren. 
4-9-'i2. Zionistische vrou
wenorganisatie Hadassah 
100 jaar. 
NIS 6.20. Verschillende sym
bolen van activiteiten. 
4-9-'i2. Feestdagen. 
NIS 2.-, 4.20, 6.20. Resp. Rosh 
Hashanah (Joods Nieuwjaar) 
en Tashlikh met mensen 
en vrouw met bijbel op 
strand, Yom Kippur (Grote 
Verzoendag) met mensen en 
geestelijke met bijbel, Sukkot 
(Loofhuttenfeest) met mensen 
met palmtaKken en vruchten. 

KOEWEIT 
25-2-'ii. Onafhankelijkheids
dag 50 jaar. Bevrijdingsdag 
20 jaar. 
Viermaal 25 f. (samenhan
gend); blok 250 f. Resp. por
tret en getal 20, portretten 
met vlag en duif, portret en 
getal 50, portret en getal 50; 
getallen 20 en 50 met por
tretten en vlag met staatswa
pen. Ook velletje van de vier 
ongetande zegels. 
5-ii-'ri. Algemene Vergade
ring van Arabische Steden in 
Koeweit. 
Vel met tienmaal 50 f.; blok 
250 f. Verschillende emble
men. 

Dec. '11. Stichting voor 
WetenschappeliJKe Ontwik
keling 50 jaar. 
Vel met negentienmaal 
150 f. Tweemaal luchthaven, 
vliegveld Banjul (Gambia), 
pijpleiding, booreiland, 
werknemers, groenteteelt, 
jubileumembleem, bronnen, 
waterkrachtcentrale, wegen
aanleg, stuwdam, embleem, 
elektriciteitsstation, haven, 
viaduct, autosnelweg, brug 
in snelweg, brug, brug in 
snelweg. 

KOREA NOORD 
3o-5-'i2. Standbeelden voor 
Kim ll-sung (1912-1994) en 
Kim Jong-il (1942-2011). 
Blok 50 w. Standbeelden van 
oud-presidenten op Mansu 
Hill. 

(i-9-'i2. Hoogste en laagste 
plaats op aarde. Gezamen
lijke uitgifte met Nepal. 
NIS 5.-. Dode Zee en Mount 
Everest met vlaggen. 

4-9-'i2. Israëlische afdeling 
Internationale Politieassoci-
atie IPA50 jaar. 
NIS 4.20. Silhouet politieman 
en wereldkaart met vlag. 
4-9-'i2. Dank aan oudere 
inwoners voor bijdrage aan 
Israël. 
NIS 9.40. Pottenbakkershan-
den maken vaas in vorm van 
davidster. 

3i-5-'i2. Locomotieven. 
50,70,90 w. Resp. Songun 
Pulgungi I (Noord-Korea), 
Velaro D407 (Duitsland), 
Renfeii (Spanje). 

LIBERIA 
22-2-'i2.85e verjaardag Paus 
Benedictus XVI (1927). 
Velletje met driemaal $ 250. 
Resp. als jongen, paus, 
geboortehuis in Markti. 
22-2-'i2. Mao Zedong (1893-
1976). 
Viermaal $ 225; velletje met 
viermaal $ 90. Verschillende 
foto's van Chinese leider. 
4-4-'t2. Amerikaanse kome
die 'The Three Stooges'. 
Velletje met viermaal $ 75; 
velletje met tweemaal $ 125. 
Portretten en verschillende 
scènes uit film met acteurs 
Chris Diamantopoulos, Sean 
Hayes en Will Sasso. 
4-4-'i2. Ontmoeting Barack 
Obama (1961) met Chinese 
vice-president Xi linping 
(i953)-
Velletje met viermaal $ 90; 
velletje met tweemaal 125. 
Resp. Xi, Verboden Stad (Pe
king), Obama, Washington
monument; Xi, Obama. 

PRESIDENT BARACK OBAMA 

VICE PRESID'E'NT XI JiNfWG 

3-5-'i2. Afrikaanse wilde 
dieren. 
Velletje met driemaal $ 100; 
blok $ 250. Resp. Crocuta 
crocuta. Cams adustus, Lep-
tailurus serval; Loxodonta 
africana. 
3-5-'i2. Honden. 
Twee velletjes met elk 
driemaal $ 120; twee blok
ken $ 250. Resp. Engelse 
bulldog, Bichon frisé, teckel; 
Afghaanse windhond, dal-
matiër, windhond; poedel; 
Schotse terrier. 
27-6-'i2. Dinosaurussen. 
Velletje met zesmaal $ 75; 
velletje met tweemaal $ 125. 
Resp. albertaceratops, 
zuniceratops, prestosaurus, 
saurolophus, ampelosaurus, 
euoplocephalus; pachyrhino-
saurus, hypsilophodon. 

MALEISIË 
2i-6-'i2. Traditionele be
roepen. 
80,80 sen (samenhangend), 
RM1.-, 1.- (samenhangend). 
Resp. papierschilder, 
waarzegger met vogelkooi, 
satéverkoper, rijstventer. 

i6-7-'i2. Munten en bankbil
jetten, II. 
Achtmaal 60 sen (zeshoekig 
zegel); velletje met driemaal 
RM 5.-; velletje met driemaal 
RM15.-. Resp. voor-en 
achterkant van munten van 
5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen; 
biljetten van RM5.-, 10.-, 
100.-; biljetten van RM 1.-, 
20.-, 50.-. 

MARSHALLEILANDEN 
4-7-'i2. Amerika 70 jaar 
geleden in Tweede Wereld
oorlog. 
Vel met tienmaal 45 c. Bom
bardement op Tokio vlieg
tuig, distributiesysteem met 
voedselcoupons. Slag in de 
Koraalzee met vliegtuigen, 
overgave Corregidor met 
en vlag, herverovering van 
Attu met vliegtuigen, breken 
geheime codes. Slag bij 
Midway met vliegtuigen en 
schip, vrouwen in de oorlog, 
marinelanding bij Guadal
canal, geallieerde landing in 
Noord-Afrika met tank. 
i6-7-'i2. Euro 10 jaar. 
Vel met twaalfmaal 45 c. 
Munten van Oostenrijk 
België, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, 
Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Portugal, Spanje. 

MEXICO 
6-7-'i2. Wereld Anti Tabaks-
dag. 
$ 7.-. Sigaret met bloemen en 
vlinders. 

: Tabac^. 

I 
'v* 

s7oo : 

ä 
MONGOLIË 
5-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
700, 800 T. (samenhan
gend). Resp. Britse vlag met 
Big Ben en dubbeldeksbus, 
sporters: boogschutter, bok
sers, judoka's, pistoolschut
ter, worstelaars. 

MOZAMBIQUE 
30-4-'ii. Eerste bemande 
ruimtevlucht 50 jaar gele
den. 
Velletje met viermaal 16, 
66, 92mt.;bloki75mf. 
Verschillende afbeeldingen 
van astronaut Joeri Gagarin 
(1934-1968) met ruimteschip 
Vostok-1. 

^ ^ 

I[KIJ 
30-4-'ii. Alan Shepard (1923-
1998). 
Velletje met viermaal 16, 66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse astronaut. 
30-4-'ii. Verongelukken 
Challenger 25 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Veronge
lukte bemanningsleden resp. 
Gregory Jarvis (1944-1986), 
Judith Resnik (1949-1986), 
Ellison Onizuka (1946-1986), 
Francis R. Scobee (1939-1986), 
Ronald McNair (1950-1986), 
Michael J. Smith (1945-1986); 
Christa McAuliffe (1948-
1986). 
30-4-'ii. Ruimtestation Mir 
25 jaar geleden gelanceerd. 
Velletje met viermaal 16, 66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van 
Russisch ruimtestation. 
30-4-'ii. Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
Velletje met viermaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van paus. 
30-4-'«. 50e verjaardag 
James Gandolfmi (1961). 
Velletje met viermaal 16,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse filmacteur met 
filmscènes. 
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304'ii. Brits koninklijk 
huwelijk. 
Velletje met viermaal i6,66, 
92 mt.; blok 175 mt. Verschil
lende afbeeldingen van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 

NAMIBIË 
86'ii. Toerisme, landstre
ken en fauna. 
Vijfmaal Postcard Rate (met 
aanhangsel voor persoon
lijke invulling). Etosha met 
luipaard (Panthera pardus) 
en olifant (Loxodonta 
africana), Twijfelfontein met 
rotstekening en kolonistena
game (Agama agama), Fish 
River Canyon met bateleur 
(Terathopius ecaudatus), 
Sossusvlei met springbok 
(Antidorcas marsupialis), sa
faritoeristen met neushoorn 
(Dicerosbicornis). 
28io'ii. Paarden. 
Postcard Rate (met aanhang
sel voor persoonlijke invul
ling). Wilde paarden in de 
woestijn. 

NIEUWCALEDONIË 
56'i2. Frankeerzegel. 
30 F. Vogel (Rhynocnetos ju
batus) op oranje achtergrond. 
67'i2. Zeeslakken. 
75,85,120 F. Resp. Glosso
doris cruenta, Halgerda sp., 
Noumea catalai. 

67'i2.120 jaar japanners in 
NieuwCaledonië. 
Velletje met driemaal 110 F. 
Monument, man met pikhou
weel breekt nikkelerts, man 
duw wagon met erts. Op rand 
nikkelmijn. 

NIEUWZEELAND 
i8'i2. jeugdgezondheid. 
70*10,70*10 c, $ 1.40*10 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van zeeleeuwen. Ook vefietje 
met de zegels. 
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i8'i2. Vriendschap met 
Samoa 40 jaar. 
70 c, $ 1.40,1.90, 2.40, 2.90. 
Hoofdtooien resp. Fua, Niu, 
Maota, Tatau, Malumalu. Ooi 
velletje met de zegels. 
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PALAU 
233'i2. olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met viermaal 98 c. 
Tennis, zwemmen, gewicht
heffen, basketbal. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
27'i2. Orchideeën. 
1.20,1.20, 6., 8. K.; velletje 
met 1.20,1.20, 6., 8. K.; 
blok 10 K. Resp. Dendrobium 
williamsianum, Dendrobium 
macrophyllum, Dendrobium 
bracteosum, Dendrobium 
amabilis; Dendrobium brac
teosum, Dendrobium bifaice, 
Dendrobium strepsiceros, 
Vanda hindsii, Dendrobium 
speet abi Ie. 

POLYNESIË 
276'i2. Sinaasappelen van 
Tamanu. 
75 F. Sinaasappelverkopers. 
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i77'i2. julifeest 'Heiva 
d'Antan'. 
100 F. Danseres. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
25i'io. Schrijvers. 
Velletje met vijfmaal 
20.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. johan 
Wolfgang von Goethe (1749
1832), William Shakespeare 
(15641616), George Gordon 
Byron (17881824), Charles 
Dickens (18121870), Friedrich 
Schiller (17591805); Oscar 
Wilde (18541900). 
25i'io. Experimentele 
auto's. 
Velletje met 20.000,25.000, 
25.000,30.000 Db.; blok 
80.000 Db. Resp. BMW ZX6, 
MAG, RCA, Daedalus; Audi 0. 

25i'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (19351977). 
Velletje met 20.000,25.000, 
25.000,34.000 Db.; blok 
80.000 Db. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
zanger en filmacteur. 
25i'io. Prinses Diana (196t

1997)
Velletje met viermaal 
25.000 Db.; blok 104.000 
Db. Prinses met resp. Moeder 
Teresa, prinsen William en 
Harry, prins Charles; Tower 
Bridge in Londen. 
25i'io. Concorde en Eif
feltoren. 

Velletje met 25.000, 25.000, 
30.000,30.000 Db.; blok 
115.000 Db. Verschillende 
afbeeldingen van vliegtuig 
en toren. 

25i'io. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) 1 jaar 
geleden. 
Velletje met 25.000,30.000, 
30.000,35.000 Db.; blok 
115.000 Db. Paus in Kame
roen en Angola. 
25i'io. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met 25.000,30.000, 
30.000,35.000 Db.; blok 
115.000 Db. Resp. quetzal
coatlus, psittacosaurus, 
troodon en dsungaripte
rus, pteranodon ingens en 
stegosaurus, pteranodon en 
euoplocephalus; euoplocep
halus. 
25i'io. Camarguepaarden. 
Velletje met 20.000, 
25.000, 30.000, 35.000 Db.; 
blokioo.ooo Db. Verschil
lende afbeeldingen van 
wilde paarden. 

293'io. 400e sterfdag van 
Caravaggio. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000,30.000, 35.000 Db.; 
blok 80.000 Db. Verschil
lende schilderi)en van Miche
langelo Merisi da Caravaggio 
(15711610). 
293'io. Stoomlocomotie
ven. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000,30.000,35.000 Db.; 
blok 100.000 Db. Verschil
lende stoomlocomotieven. 
293'io. 50e verjaardag 
Diego Maradona (i960). 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 30.000, 35.000 Db.; 
blok 104.000 Db. Verschil
lende afbeeldingen van 
Argentijnse voetballer. 
293'io. Motorcoureurs en 
motoren. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000,30.000, 35.000 Db.; 
blok 100.000 Db. Resp. Geoff 
Duke met Gilera, Valentino 
Rossi met Yamalia, Jarno 
Saarinen met Yamaha, 
Dajiro Kato met Honda, Dani 
Pedroso met Honda; Casey 
Stonermet Ducati. 
293'ro. Japanse gevechts
vliegtuigen uit Tweede 
Wereldoorlog. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 30.000,35.000 Db.; 
blok 104.000 Db. Resp. 
vliegtuig, Japanse admiraal 
Isoroku Yamamoto (1884
1943), piloten, Pearl Harbor, 
vliegtuigformatie; Mitsubishi 
AM6 Zero. 

SIERRA LEONE 
26io'ii. Uitbreiding van 
Tianjin Bihai (China). 
Velletje met zesmaal 1.500 Le. 
Tweemaal gebouwen aan 
kust, vliegtuig boven gebied 
en veerboot, schip, vogels en 
gebouwen, beeldhouwwerk, 
gebouw. 

2012'«. Kerst, schilderijen. 
1.000,2.000,3.000, 
2.500 Le. (samenhangend). 
Resp. 'Aanbidding door 
de Wijzen' van Stefano da 
Verona (ca.1378 ca.1438), 
'Madonna en Kind' van Tad
deo dl Bartolo (13621422), 
'Madonna' van Don Lorenzo 
Monaco (ca.1370ca.1425), 
'Maagd Maria met Kind' van 
Gentile da Fabriano (ca.1370 
ca.1427). 
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SINGAPORE 
i86'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta. 
Velletje met ist Local, 65 c, 
$ 1.10. Verschillende draken. 
Zegels uitgegeven 5 jan. jl. 

276'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
ist Local, 65 c., $1.10,2.. 
Resp. tafeltennis, zwemmen, 
zeilen, badminton. Alle ze
gels met mascotte Wenlock. 

SI . PIERRE ET MIQUELON 
ii7'i2. André Paturel (1942
1987). 
€ 0.33. Portret zakenman met 
zeilboot. 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
26to'ii. Schildpadden. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 9.. Resp. Deirochelys 
reticularia, Malaclemys 
terrapin, Trachemys scripta 
elegans; Chelonia mydas. 
2ii'ii. Kerst. 
30,90 c, $ 2., 3.. Schilderij
en resp. 'Maria met Kind' van 
Sandro Botticelli (14451510), 
'Maria op troon' van Giotto di 
Bondone (12661337), 'Maria 
met Kind' van Carlo Crivelli 
(ca. 14301493), 'Mystieke ge
boorte' van Sandro Botticelli. 
2ii'ii. 70e verjaardag 
Mohammed Ali (1942). 
Twee vellet|es met elk 
viermaal $ 2.75. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse bokser. 
ii'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met driemaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Koningin met resp. 
prins Philip (1921), bloemen 
in haar, diadeem en sjerp; 
portret. 

QUEEN ELIZABETH] I 

SYRIË 
83'ii. Herdenking Maart
revolutie. 
125. Boortoren, vlag, boek. 
213'«. Moederdag. 
125. Moeder en kinderhand. 

TAIWAN 
i27'i2. Bijen. 
Velletje met driemaal NT$ 5., 
driemaal NT$ 10..(zeshoe
kige zegels). Resp. Phimenes 
flavopictus, Apis mellifera, 
Xanthopimpla pedator, Xylo
copa tranquebarorum, Vespa 
ducalis, Apiscerana. 

257'i2. Varens. 
NT$5., 5.10., 25.. Resp. 
Polystichum lepidocaulon, 
Bolfcitis heteroclita, Adian
tum malesianum, Asplenium 
prolongatum. Ook velletje 
met dezegels. 
248'i2. Familiebanden. 
NTS 5, 710., 12.. Silhouet
ten van gezichten resp. vader 
en dochter, moeder en zoon, 
ouders met kind, grootou
ders met kleinkind. 

[ <i>«EËawit 

i29'i2. Thee van Taiwan. 
Velletje met vijfmaal NT$ 10.
. Baozhong thee met Pinglin 
Theemuseum, Tieguanyin 
thee met Meakonggon
delbaan, Zwarte thee met 
scheepswerf bij Sun Moon 
Lake, Oolong thee met Alis
han Forest Railway, Oriental 
Beauty thee met brug langs 
Emeimeer. 

TANZANIA 
222'ii. Bezienswaardighe
den van Zanzibar. 
Velletje met zesmaal 600 Sh.; 
blok 600 Sh. Resp. ruïnes 
Fridaymoskee, paleis. Angli
caanse kathedraal. Museum 
van Historie en Cultuur, 
ruïnes Maruhubipaleis, oud 
fort; vuurtoren van Chumbe. 

THAILAND 
27'i2.100 jaar Thaise 
luchtvaart, II. 
Achtmaal 3. B. Verschillende 
vliegtuigen en helikopters. 
57'i2. Frankeerzegels, 
toerisme. 
Tienmaal 15. B. (samenhan
gend). Tweemaal Phromtep 
met kust en bomen, twee
maal Ang Thong National 
Park met kust en eilanden, 
tweemaal Ray le Bay met 
stand en bootjes, tweemaal 

http://ca.1370-ca.1425


Hong met rotsen. Alle paren 
met doorlopend beeld. 
2i-7-'i2.150 jaar Ranong. 
3.- B. Monument en gebouw. 

28-7-'i2.60e verjaardag 
kroonprins Maha Vajiralong-
korn (1952). 
9.- B. Prins in uniform met 
medailles. 
4-8-'i2. Wereldpostzegelten-
toonstelling 2or3 in Bangkok, 
I .volkskunst en handwerk. 
Achtmaal 5.- B. Noorde
lijke regio: paraplu, Yee 
Peng-lantaarns, centrale 
regio: aardewerk, poppen, 
noordoostelijke regio: mu
ziekinstrument (mondorgel), 
(vuurwerk)raket, zuidelijke 
regio: Jambul-vogelkooi, 
Kolek-boot. Alle zegels met 
tentoonstellingsetnbleem. 
4-8-'i2. Nationale Dag van 
de Communicatie. 
3.- B. Kinderen met tablet 
computer. 

TOGO 
i5-ii-')o. Paardensport. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. draf, 
springruiter, rodeo, polo; 
paardenrennen. 
t5-ii-'io. Fietssport. 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Resp. 
cyclecross, baan, wielrennen, 
cross; cross. 

i5-ii-'io. Motorsport. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. straat
race, vrije stijl, veldrace, 
supercross, speedway. 
i5-ii-'io. Kunstvliegen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. zeilvlie-
gen, driemaal motorvliegtui
gen; motorvliegtuig. 
i5-n-'to. Autosport. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Lewis Ha
milton, Michael Schumacher, 
Mark Webber, Robert Kubica; 
Kubica. 
i5-ii-'io. Watersport. 
Twee velletjes met elk vier
maal 750 F.; twee blokken elk 
3.000 F. Resp. zespersoons-
kano, drakenboot, kajak, 
tweepersoons Canadese 
kano; zeilregatta, zeerace 
met speedboten, watervlieg
tuigen, raceboten; Romeins 
krijgsschip,raceboot. 
i5-ii-'io. Aziatische Spelen in 
Kanton (China). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. schaken, 
tafeltennis en tennisstadion. 

paardensport en zwemstadi-
on, wushu en atletiekstadion; 
kabaddi en atletiekstadion. 
i5-ii-'io. Atletiekkampioen-
schappen in Doha (Qatar). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. pols-
stokhoogspringster Fabiana 
Murer (Brazilië), kogelstoter 
Christian Cantwell (Verenigde 
Staten), hordeloper Dayron 
Robles (Cuba), hardloopster 
Deresse Mekonnen (Ethiopië); 
sprinter Dwain Chaimbers 
(Groot-Brittannië). 
i5-ii-'io. Afrikaans Voet
balkampioenschap 2010 in 
Angola. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 750 F.; twee blokken 
elk 3.000 F. Resp. Egypte, 
Angola, Ghana, Zamoia; 
Nigeria, Ghana, Algerije, 
Egypte; Egypte, Egypte. 
i5-ii-'io. Wereldkampi
oenschap Voetbal 2010 in 
Zuid-Afrika. 
Twee velletjes met elk vier
maal 750 F.; twee blokken elk 
3.000 F. Resp. Carlos Puyol 
met Iker Casillas en Robin van 
Persie, Carlos Bocanegra met 
Asamoah Gyan, Lukas Podolski 
en Lionel Messi, Luis Fabiano 
en Mark van Bommel, Spanje, 
Duitsland, Uruguay, Neder
land; Rafael van der Vaart 
met Maarten Stekelenburg en 
Andres Iniesta; Spaans team. 

i5-ii-'i2. Koetsen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000F. Resp. Hansom-
cabriolet, Brougham-koets, 
particuliere reiswagen, post
koets; Brougham-postkoets. 

TRISTAN DA CUNHA 
27-2-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Vel met tienmaal 50 p. Schip 
in aanbouw, eersteklas ka
mer, schroef, zinkend schip, 
kapitein Edward Smith (1850-
1912) en bemanningsleden, 
drenkelingen in reddings
boot, schip, krantenjongen 
met kranten, wachtende 
mensen in de haven, ontdek
king van wrak. 
i7-9-'i2. Eerste reis m.s. 
Agulhas II. 
35.35.70 p., 11.10. Verschil
lende afbeeldingen van 
Zuid-Afrikaans onderzoek
en bevoorradingsschip. 

TUVALU 
30-5-'i2. Olympische Spelen 
20t2 in Lonaen. 
Velletje met driemaal 50 c ; 
blok $ 1.50. Resp. Gouden, 
zilveren en bronzen medaille; 
stadssilhouet en Olympisch 
embleem. 

UGANDA 
ii-4-'i2. Bedreigde dieren. 
Velletie met vijfmaal 3.000 
Sh.; blok 10.000 Sh. Resp. 
Mendes-antilope (Addax 
nasomaculatus), jachtlui
paard (Acinonyx jubatus), 
laaglandgorilla (Gorilla 
gorilla), zebra (Equus zebra), 
Damagazelle (Gazelle dama); 
struisvogel (Struthio came-
lus). Op alle zegels tijgerkop. 

ii-4-'i2. Gombe Nationaal 
Park 50 jaar. 
Twee velletje met elk vier
maal 3.500 Sh. Verschillende 
chimpansees. 
11-4-12. Inhuldiging presi
dent John F. Kennedy (1917-
1963)50 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 
3.500 Sh.; blok 10.000 Sh. 
Kennedy resp. met vicepre-
sident Lyndon B. Johnson 
(1908-1973), met echtge
note Jaccrueline (1929-1994), 
tijdens afname ambtseed, 
tijdens toespraak; Richard 
Nixon (1913-1994) en Dwight 
D. Eisenhouwer (1890-1969). 

URUGUAY 
6-7-'i2. Internationaal Jaar 
van de Coöperaties. 
$ 12. Visser en vis, handen, 
huis, gebouw, man met 
schop. 

VANUATU 
i2-7-'i2. Liefdadigheids 
paardenraces van Kiwanis. 
35, 50 c. $ 1.50, 2.50. Verschil
lende scènes van races. Alle 
zegels met Kiwani-embleem. 

VIETNAM 
ii-6-'i2.100e geboortedag 
Pham Hung (1912-1988). 
2.000 d. Portret revolutio
nair en politicus met vlag. 
9-7-'i2.100e geboortedag 
Nguyen Van Cu (1912-1941). 
2.000 d. Portret revolutio
nair en politicus met vlag. 
i2-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
2.000,3.500,8.500, 
12.000 d. Resp. gewichthef
fen, schermen, turnen op 
paard, taekwondo. 

ZIMBABWE 
29-ii-'ii. Hutten. 
$0.25,0.30, 0.85,1.-. Hut 
van resp. Shona, Ndebele, 
Mayika, Tong. 
27-3-'i2. Frankcerzegels, 
beelden. 
$0.05,0.25,0.30,0.50, 
0.75,0.85,1.-, 1.50. Beelden 
van resp. Henry Munyaradzi 
'Verdorde tabak', Bernard 
Matermera 'Familie', Victor 
Mutongwizo 'Moeder en 
dochters', 'Verdorde tabak', 
Thomas Mukarobgwa 'Vogel 
met mensen', BakaliManzi 
'Gewonde koedoe', Sylvester 
Mubayi 'Vogel met mensen'. 

ZUID-AFRIKA 
2-4-'i2. looe verjaardag 
schilder George Pemba (1912). 
Tienmaal 6.- R. Verschillende 
schilderijen. 

20-4-'i2. Nationale sym
bolen. 
Achtmaal Standard Postage 
(samenhangend). Springbok 
(Antidorcas marsupialis), 
blauwe kraanvogel (Anthro
poides paradisia), galjoenvis 
(Coracinus capensis), prote-
abloem (Protea cynaroides), 
geelhoutboom (Podocarpus 
latifolius), Enoch Santonga 
(1873-1905) en volkslied, 
vlag, staatswapen. 

i8-5-'i2. Medicinale planten. 
Tienmaal Standard Postage 
(samenhangend). Agathos-
ma crenulata, Aloe ferox, 
Hypoxis hemerocallidea, 
Aspalathus lineris. Cyclopia 
genistoides, Sclerocarya 
birrea subsp. Caffra, Freesia 
hybrid, Gladiolus hybrid, 
Protea cynaroides. 

5-6-'i2. Zuid-Afrika's rol in 
astronomie. 
Vel met elfmaal Standard 
Postage. Geluidsgolven 
en radiotelescoop met 
observatorium in Harte-
beesthoek, Melkweg met 
dwergsterrenstelsefKleine 
Magelhaense Wolk boven 
Koninklijk Observatorium 
in Kaapstad, ster Proxima 
Centauri en Innes-telescoop 
in Johannesburg, grote 
telescoop in Sutherlands, 
Sumbandilla-satelliet, ster
renhemel en spiegels voor 
ruimteobservatie, kosmische 
radiosignalen en telscoop in 
Karoo Array, observatorium 
in Sutherlands met telesco
pen en diagramgegevens in 
de lucht, twee satellieten en 
Aarde, astronoom met teles
coop, inlandse jager met pijl 
en boog kijkt naar de sterren. 

5-6-'i2. Venusovergang. 
Blok International Smalt Pac
ket. Venusovergang en zon. 
i2-7-'i2. De kleine Grote Vijf. 
Vijfmaal Airmail Postcard. 
Leeuwin met jong, olifant 
met kalf, buffel met kalf, lui
paard met jong, neushoorn 
met kalf. 
io-8-'i2. Vogels. 
Vijfmaal International 
Airmail. Nectarinia talatala, 
Cinnyris fuscus, Cinnyris 
neegaardi, Anthreptes rei-
chenowi, Anthreptes collaris. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
3i-8-'i2. Blauwe walvis 
65. 75 P-. i 1--. 1-20. Verschil
lende afbeeldingen van 
Baleanoptera musculus. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
9-6-'i2. Postzegeltentoon
stelling Planète Timbres 
in Parijs, biodiversiteit. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Monaco. 
Velletje met € 1.-, 1.-. Zui
delijke reuzenstormvogel 
(Macronectes giganteus). 
Prins van Monaco-eilanden 
Op rand landkaart. 

ii-6-'i2. Postzegeltentoon
stelling Planète Timbres in 
Parijs, CNES*. 
Velletje met € 0.60,0.60, 
1.-, 1.-, 1.45. Resp. landkaart 
Zuidpool, pinguïn, satelliet 
en landkaart, oplaten stra-
tosferische weerballon, Pleia-
den-satelliet en aardestation 
op Kergueleneilanden. 
i2-7-'i2. Frans Poolinstituut 
Paul-Emile Victor (IPEV) 20 
jaar 
€ 0.60. Vestiging in Brest. 

* Gebruikte afkortingen 
Ramsar Internationale 

overeenkomst in
zake watergebieden 
(draslanden) 

CNES Centre National 
d'EtudesSpatiales 

UNICEF United Nations In
ternational Children 
Emergency Fumd 

UPU Universele Post Unie 
WWF World Wildlife Fund 

"Chinees Nieuwjaar: laar 
van de Draak 23-i-'i2 tot en 
met 9-2-'i3. 



THEAAATISCH PANORAMA 
Samenstelling: 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

HET LEGER DES HEILS VIERT FEEST 

Er zijn een paar organisa
ties die, zo lijl<t het tenmin
ste, op ieders sympathie 
l<unnen rel<enen. Het Leger 
des Heils is er een van. 
Eerder dit jaar werd het 
125jarige bestaan gevierd 
van de Nederlandse afde
ling en PostNL droeg bij 
aan de festiviteiten met de 
uitgifte van een verjaar
dagspostzegel in een 
feestelijk velletje. Op de 
zegel is een heiisoldaat te 
zien die een kom soep aan 
een dakloze heeft gegeven 
(1). Op het velletje is naast 
de jubileum slogan "Doen 
v̂ /at we geloven, al 125 
jaar" ook het logo van de 
organisatie te zien. Verder 
wordt in 14 foto's een beeld 
gegeven van het werk van 
het Leger des Heils. 

Evangelie 
Het Leger des Heils werd 
op 2 juli 1865 in Londen 
opgericht door William 
Booth als de East London 

Revival Society (2,3). In 
1878 veranderde Booth 
de naam in The Salvation 
Army. Wat niet iedereen 
zich realiseert bij het goe
de werk die door de leden 
van Leger des Heils worden 
gedaan is, dat het eigenlijk 
een kerkgenootschap is en 
dat de Bijbel het uitgangs
punt van alles is of zoals 
men het zelf verwoordt: 
"Dienstverlening wordt 
gestimuleerd door de lief
de tot God. Zijn opdracht 
is het Evangelie van Jezus 
Christus te prediken en in 
zijn naam menselijke nood 
te lenigen zonder enige 
vorm van discriminatie". 
Het doel van het Leger de 
Heils is het verkondigen 
van het evangelie van 
Jezus Christus 'in woord en 
daad'. De reden waarom 
het Leger weinig weer
stand oproept, zit hem 
met name in dat laatste. 
Het Leger des Heils heeft 
een reputatie opgebouwd. 

waarbij men de daad bij 
het woord voegt en overal 
helpt, waar nood is. Veel 
mensen weten niet eens, 
dat voor de leden van het 
Leger het verkondigen van 
het woord van God en het 
bekeren van mensen net 
zo belangrijk is. De associ
atie die daarentegen wel 
meteen wordt opgeroe
pen, is hulp aan degenen 
die helemaal onderaan de 
maatschappelijke ladder 
staan en die in de reguliere 
hulpverlening net buiten 
de boot vallen: daklozen, 
verslaafden, prostituees 
en eenzamen. 

De drie Sen 
William Booth groeide 
op in een arm gezin en 
maakte als kind al mee 
wat het betekende als het 
moeilijk was om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Toen 
hij later in een pandjeshuis 
werkte werd hij voortdu
rend geconfronteerd met 
de ellende die armoede 
met zich meebracht. Hij 

studeerde om predikant 
te worden, maar had meer 
in zich dan alleen maar 
voor te gaan in een eigen 
gemeente. Hij begon 
een evangelisatiepost 
van waaruit hij zijn werk 
deed. Hij ging de straat op 
en maakte slim gebruik 
van de populariteit van 
militaire uniformen en 
brass bands (4). Samen 
met zijn vrouw Catherine 
verkondigde hij het woord 
van God aan iedereen die 
het wilde horen en ook aan 
iedereen die er niet van 
gediend was (5). Niet voor 
niets werden ze tijdens 
hun werk regelmatig ge
trakteerd op rotte eieren 
en dode ratten. Ze waren 
echter ook succesvol, want 
na een paar jaar waren 
er in Londen al dertien 
evangelisatieposten. De 
People's Mission Hall, een 
van de eerste zalen die in 
gebruik genomen werden, 
kon 1500 mensen herber
gen. Naast het woord van 
God kregen bezoekers ook 

soep, want William Booth 
motto was "hongerige ma
gen hebben geen oren". 
Op sommige dagen werd 
er wel 5000 liter soep ge
maakt. En er was nog iets 
anders. De heilsoldaten 
droegen een uniform met 
een pet waarop drie Sen 
te zien waren, die stonden 
voor "soup", "soap" en 
"salvation" (soep, zeep en 
verlossing). Het verhaal 
van Jezus, de verlosser, 
ging soms letterlijk ge
paard met reiniging. Het 
geloof bracht zo niet al
leen geestelijke reiniging, 
maar ook het vuil van de 
straat werd verwijderd. 

Het Leger verovert de 
wereld 
Na de succesvolle start in 
Engeland begon men met 
de verovering van de we
reld. In 1880 werd de eer
ste vestiging in New York 
geopend (6,7,8) en onder 
leidingvan Catherine 
Booth, de oudste dochter 
van het echtpaar Booth, 
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werd in 1881 een afdeling 
in Frankrijk opgericht, in 
1882 volgde India en in 
1883 ZuidAfrika. Inmid
dels is het Leger des Heils 
in 120 landen aanwezig (9, 
10,11,12). Bij de oprich
ting van de Nederlandse 
afdeling speelden drie 
personen een belangrijke 
rol: Carl Ferdinand Schoch 
een gepensioneerde artil
lerieofficier, Gerrit juriaan 
Govaars, een onderwij
zer en John K. Tyler, een 
Engelse exzeeman die 
als heilsofficier de leiding 
van het werk in Nederland 
kreeg. De eerste bijeen
komst vond plaats op 8 
mei in Amsterdam. Er is 
dan een kleine groep men
sen aanwezig, maar een 
paar maanden later zijn er 
al meer dan honderd heil
soldaten en na een jaar telt 
de Nederlandse afdeling al 
zeven korpsen. Na de no
dige tegenstand blijft het 
Leger des Heils groeien, 
wat met name te danken is 
aan de maatschappelijke 

betrokkenheid, die veel 
sympathie oproept. In 
de barre winter van 1890 
biedt het Leger slaap
plaatsen aan daklozen. Het 
wordt het begin van de 
opvang die we tot op de 
dag van vandaag kennen 
(13,14)

Bekende Nederlander 
Na de Tweede Wereldoor
log wordt Alida Margrethe 
Bosshardt de verpersoon
lijking van het Leger des 
Heils (15). In het begin 
beperkt haar faam zich 
voornamelijk tot Utrecht, 
Rotterdam en Amsterdam 
en omstreken. Als jonge 
vrouw van begin twintig 
gaat ze werken in het 
kinderhuis van het Leger 
des Heils in Utrecht. Als 
ze haar opleiding aan de 
kweekschool heeft afge
rond wordt ze geplaatst in 
Rotterdam en vervolgens 
gaat ze naar Amsterdam, 
waar ze in het kindertehuis 
werkt. De Duitsers vorde
ren in de oorlog het ge
bouw, waardoor Bosshardt 
met 70 kinderen moet uit
wijken naar Amsterdam
Noord. Onder de kinderen 
zijn ook joodse jongens en 
meisjes die ze op de fiets 
naar onderduikadressen 
brengt. 

Na de oorlog komt Bos
schardt op het hoofdkwar
tier in Amsterdam terecht 
(16). Daar komt ze in aan
raking met mensen van 
diverse pluimage die de 
Wallen, de Amsterdamse 
hoerenbuurt, bevolken. Ze 
trekt zich het lot van de
genen aan die tussen wal 
en schip zijn geraakt en 
wordt een graag geziene 
gast in een omgeving die 
niet bepaald opwekkend 
is. Met het zogeheten 
Goodwillwerk weet ze 
ook de aandacht van 
de media te trekken. In 
1959 besteedt de televisie 
aandacht aan haar en dan 
is het hek van de dam. 
Van het ene op het andere 
moment is Bosschardt een 
bekende Nederlander, 
dat zal zo blijven tot haar 
dood in 2007. En dat heeft 
het Leger des Heils geen 
kwaad gedaan. 

Aandachtsgebieden 
Het werk van het Leger des 
Heils in Nederland is in een 
viertal aandachtsgebieden 
te verdelen: 
I. Zorg en welzijn. Meer 

dan 5.000 medewer
kers verlenen dagelijks 
professionele hulp aan 
mensen die geen helper 
hebben; 

Hoedje 
Het voor vrouwelijke 
heilssoldaten zo ken
merkende hoedje werd 
indertijd uitgekozen 
door Catherine Booth, de 
echtgenote van William 
Booth. Ze werden in 1880 
voor het eerst gedragen 
door 25 leden tijdens een 
processie. (17,18) 

2. Zingeving. Het Leger 
helpt mensen bij zinge
vingvragen. Zowel bin
nen de hulpverlening 
als binnen het kerk
genootschap krijgen 
mensen begeleiding bij 
levensvragen; 

3. Kledinginzameling. 
Hergebruik van kleding 
via kledingwinkels en 
inzameling van kleding 
voor de verkoop; 

4. Ontwikkelingssamen
werking. Ongeacht 
geloof of achtergrond 
helpt het Leger over de 
hele wereld om de leef 
omstandigheden van 
mensen te verbeteren. 

Hoewel het ledental van 

het kerkgenootschap In 
Nederland afneemt, gaat 
de geestelijke en maat
schappelijk hulpverlening 
door. Het Leger des Heils 
telt ruim, 5.200 professio
nals, 5.000 heilssoldaten 
en duizenden vrijwilligers. 
Een deel van de inkomsten 
is afkomstig uit dona
ties en collectes. In 2010 
werd er ruim € 150.000 
opgehaald, in 2011 was dat 
€ 80.000 meer en in het 
jubileumjaar 2012 hoopt 
men de €400.000 te 
passeren. 
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AANGEBODEN 

www.niotiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
lansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mall 
robert-wiktorOhome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en www. 
postzegel-veiling.nl voor al uw 
postzegels van vele landen. Voor 
meer informatie: A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. |. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R- Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. Telefoon 
0523-272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CRC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www.stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. N. 
Engelhart. Telefoon 06-15641312. 

Indonesië na 1949 is mijn 
specialiteit, pfr. + gst. mooie 
voorraad abonnementen op maat 
en manco lijsten verzorg ik ook. 
M. Snoek. E-mail: mennosnoek(S) 
hetnet.nl Telefoon 0228-318267 of 
06-14511744. 

Frankeergeldige postzegels 
NL zonder gom 40%. Verboven, 
Arendstraat 48,6414 XC Heerlen. 
Telefoon 045-5221087. 

Postzegels nodig voor uw ver
zameling? Kijk dan eens op 
www.wereldzegels.eu. U vindt 
altijdwel wat. M.v.Dal. 
Telefoon 0492-522224. 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegel verzamel Ingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416-331451. 
E-mail infotBbooklets.nl 

Modeltreinen en toebehoren, 
ook auto-racebanen. I.F. Mark. 
Telefoon 079-3165233. 

Aangetekende brieven Neder
land periode 1997 tot heden. 
T. Molenaar, Rohofstraat 66,7605 
AW Almelo. 

Ik ben op zoek naar zegels van 
Amerikaanse Dominion Staten, 
ik bedoel ermee Fillipijnen 1899-
1901, Revenue stamps 1862-71, 
Documentary stamps 1898-1930, 
Delivery stamps 1918-34, Stock 
Trans stamps groen en rose rood 
1920-28. P.v.d.Schans, De Iepi4, 
2912 RC Nieuwerkerk a/d Ussel. 
Telefoon 0180-318285. 

Persoonlijke postzegels, wie 
wil ruilen, kopen of verkopen 1-1, 
conditie eerlijk. P.J. Luyten, 
Kloosterhof 15, 5504 HR Veldhoven. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulderOplanet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaaa@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 024-6771262 of 
p.klaassen"; (Shetnet.nl 

P.V. Phila Venio houdt op 
zaterdag 8 december een grote 
internationale Postzegelbeurs 
van 10.00-16.00 uur in zaal De 
Wijlderbeek, Hagerhofweg 2A, 
Venlo-Zuid. Gratis entree. 
Tafels te huur. Inl. P. van Bree, 
telefoon 077-3733293. 
E-mai: piet.van.bree@home.nl 

Postzegelbeurs zaterdag 22 
september NVPV afd. Alphen a/d 
Rijn afd. Bodegraven, Boskoop, 
Ver. v. Postzegelverzamelaars 
Gouda van 10.00-16.00 uur. 
Maranathakerk, Raadhuisstraat 
84,2406 AH Alphen a/d Rijn. 
Telefoon 0172-474220. L Louwerse 
0182-395103 en D.Verwoerd 
06-53260579. 

Ned.-lsraël Phil, voor verzame
laars van Israël-Judaïca. Maak 
eens kennis! 4 Bijeenkomsten in 
De Meern met veiling, eigen blad 
en nieuwtjesdienst. F. Pouderoyen. 
Telefoon 0320-234548. 

\[3L 
Bureau de Troye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 
ofinfo@bureaudetroye.nl 

De Apeldoornse li^ji 
Postzegelhandel "^'' '^i^^ 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdtieden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel.(055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur, 
maandag gesloten. 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

■ • ^ 'IJ WÊL 

Ma 
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 UtrechtAdam) 

DE H O L 

Veiling Nr. 117 
wordt gehouden op 

zaterdag 15 september 2012 
te Alkmaar 

c 

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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! » > " % ^nietdiik Meer dan 93 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192012 

Voor onze komende najaarsveiling op 12,13 en 14 
november zoeken wij nog materiaal! 

U kunt voor deze veiling 
nog inzenden! 
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Adnoekort til Gimland 
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Tot medio september nemen wij graag uw materiaal 
voor deze veiling aan. 

Voor grotere objecten komen 
wij graag naar u toe. 

Meer informatie op: www.rietdijkveilingen.com 
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Dagelijks bent u van harte welkom voor het aanleveren mater materiaal 
voor onze internationale veilingen. 

Rietdijk B.V. 
Noordeinde41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.com 
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