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De Nederlandsche Postzegelveiling 
Van 31 oktober t/m 3 november 2012, gaat het allemaargebeuren in Weesp 

onze 70 jarige Jubileumveiling 

woensdag 31 oktober 18.30 uur 
Posthistorie Nederland en Overzee met 
een geweldig aanbod kleinrond- en grootrondstempels 
totaal bijna 1000 kavels, 
ruim 300 kavels Ie emissie geplaat, 
stempels etc. w.o. zeldzame exemplaren. 
Brieven w.o. zeldzame brief "La Guaira" 

donderdag 1 november 18.30 uui 
aanbod van complete nalatenschappen 

intact gelaten collecties gehele wereld en motievei 
met inzetprijzen tussen €50,= en €25.000,= 

tevens vele prachtige collecties brieven van vele landei 

etc, 

1 f!'i I m "il 

zaterdag 3 november 12.00 uur 
Nederland en Overzee losse kavels, 
collecties, stocks en dozen 
Een fantastische zitting losse kavels 
met vele bijzonderheden w.o. proeven Ie emissie7 
veel klassiek postfris van diverse verzamelaars, 
voorzien van certificaten. Prachtige afdeling 
oude postzegelboekjes meest afkomstig uit de 
beroemde collectie van Dhr. Koeleman, 
mooie afdeling "Back of the Book" postfris 
w.o. uitgebreid porten, roltanding met 
o.a. 3-gaats, postpakket verrekenzegels, diensten etc. 
en veel Overzee 
Vanaf ca. 15.00 uur worden alle collecties geveild w.o 
vele intact gelaten collecties, handelsvoorraaden etc. 

I 
vrijdag 2 november 18.30 uur 
Buitenland losse kavels en 
landencollecties, stocks etc. van A t/m Z 
w.o. een mooi aanbod China, ook vele 
prachtige collecties en stocks van vele landen 

Kortom deze veiling mag u absoluut niet missen!! 
bijna 4.000 kavels met een totale inzetv/aarde van ca. 2 miljoen euro 

De Nederlandsche Postzegelveiling 
beëdigd makelaars & taxateurs 

Leeuwenveldseweg 14a TEL: +31 (0)294 4 3 3 0 2 0 
1382 LX Weesp Holland www.npv.nl / info@npv.nl 

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


Indeling der veiling 
vei ing van 31 oktober 

Woensdag 31 oktober vanaf 18.30 uur 

Donderdag 1 november vanaf 18.30 uur 

Vrijdag 2 november vanaf 1 8.30 uur 

Zaterdag 3 november vanaf 11.30 uur 

vanaf 15.00 uur 

t /m 3 november 2012 | 
Posthistorie Nederland en Overzee 

Wereld collecties, motieven. Poststukken 
Wereld partijen in dozen 

Wereld losse kavels en 
landencollecties Buitenland A t/m Z 

Nederland en Overzee losse kavels 

Nederland en Overzee collecties, 
stocks en dozen 

kijkdagen 
tijdens de Postex te Apeldoorn: stond nr.l en 2., uitsluitend losse kavels 

Vrijdag 19 oktober 10.00-17.00 uur 

Zaterdag 20 oktober 10.00-17.00 uur 

Zondag 21 oktober 10.00-16.00 uur 

ten kantore: Leeuwenveldseweg 14a te Weesp 

Zondag 28 oktober 11.00-16.00 uur 

Maandag 29 oktober 10.00-16.00 uur 

Dinsdag 30 oktober 10.00-16.00 uur 

Woensdag 31 oktober 10.00-18.00 uur 

Donderdag 1 november 10.00-18.00 uur 

Vrijdag 2 november 10.00-18.00 uur 

Zaterdag 3 november 10.00-14.30 uur 

1942 
Amsterdam 

Onze gehele catalogus met afbeeldingen in te zien op 

www.npv.nl 
Voor een gedrukt exemplaar gelieve €25 over te maken op rekening 461000 

Weesp 
2012 

http://www.npv.nl


«SPECIALE POSTEX AANBIEDINGEN' 
Vrijdag 19 tot en met zondag 21 oktober 2012 

Postex ® 2012 Americahal, Laan van Erica 50, 7321 BX APELDOORN www.postex.nl 

NEDERLAND DIVERSE ZEGELS/SERIES ALLEN POSTFRIS ZONDER PLAKKER MET ORIGINELE GOM EN VOORZIEN VAN ERKEND FOTO CERTIFICAAT ( # = kleine opmerking op het certificaat) 

Nr 5 # Nr 26 # 

€2.475,00 

Nr 46 # 

Prijs 
€650,00 

Nr 49 # 

Prijs 
€675,00 

'""̂ '"''̂  i^mi '*''̂ ® Nrs 1 6 3 / 6 5 

i'^l €645,00 

Port Nr P7B 11 

Prijs 
€550,00 / 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, OKTOBER 2012 

' calalouuswaarilc ci\ 7.5()(l,()()! 

10750 
N I : I ) I ; R I , A N D / P I ; R S 0 0 N L I . I K E ZEGELS V L I N D E R S : Speciaal vooixlrukalhiini mcl 
57 xcrschillondc vellen van elk IO/egels (cv 0,44" doet" gemiddeld bijna 10 euio per 
\el op inlernel. bij ons als I mooi geheel sleehts 375,00 
10756 
N E I J I ; R L A N D : DAVO Crystal voordrukalbiim. red/goede slaal mei een voor l'MO 
gebruikte en later */** collectie, goed gevuld met een calaloguswaarde van 2.3.'!4,0() 
prijs slechts 235,00 
10758 
MOTIEF VUURTORENS: Doos vol met literaluur( Boeken, Catalogi, etc) tevens nog 
stoekboek met /euels en diverse kaarten, echt iels voor de specialist, koopje: 60,50 
10761 
SCIIAUBEK EUROPA VOORDRUKALBUM: in werkelijk prima/nieuwstaat 
verkerend voordrukalbum tot 193X, dus bijna 75 jaar oud!!, iets gevuld tevens nog 
bladen buiten europa: oa. USA, .lapaii, China, hier kunt U uw levenswerk van maken! 
Nu 75,00 
10765 
1'RANKRI.IK: collectie PREO'S ( VOORAI'Sri;iVIPELIN(ii;N) tussen 1920 en 1992 
op een 7 tal na compleet!! In beuin vnl */(*)en later ** calaloguswaarde ca 7.500,00!! 
/eer zelden in de verkoop!! Prijs 995,00 ( ZIE VEEL FOTO'S OP DE WIIBSITE) 
10766 
ARUBA: Importa album met COMPLETE POSTFRISSE collectie 1980-2005 incl. 

;ken/vellen catw ca 650,00 prijs 195,00 
iu;55 
NllDERLANDS NIEUW GUINEA: complete GEBRUIKTE( wordt niet vaak 
aangeboden) collectie nrs l-XI catw 145,85 
Prijs 49.50 
10780 
NIT).INDIi;: Lindner T-Type lu.\e voordrukalbum, blanco klemstroken, prima slaat, 
nw prijs 180,00 met een vnl * en iets ** collectie 1864-1962, een hele mooie collectie 
die met enige aandachl tot een TOPCOLLECTIE uitgewerkt kan 
worden. O.a. een hele mooie nr 1 met volle originele gom en plakker, te\ ens Port, 
Lucht post en Dienst. Prijs 395,00 
10783 
WERELD: SNUIT'ELBOX K: :diverse stockboeken, zakjes, etc en dat alles voor 
slechts Nu 49,50 incl. porto 
10784 
NEDERLAND: voorraad postl'risse zomer/ouderen boekjes tussen 1983 en 2004, 
totaal 62 stuks catalogusvvaardc 327 euro, postprijs 11 299,15 ( = t 136,00) specillcatie 
op aanvraag SUPERDEAL SLECHTS 79,50!! 

Tel +31 (0)229 261611 Mob/GSM +31 (0)655 884387 Fax +31(0)229 264013 Email sales@stamps dns com www stamps dns com ING rekening nr 528501 

10786 
NEDERLAND: Importa album met GEHEI :L COMPLETE collectie FDC's nrs 
E2 tol en met E 90, alles beschrevcn( enkele getypt) 
Cataloüuswaardc ruim 4700,00 prijs 595,00 ( FOTO'S VAN DE BETERE I DCS) 
10787̂ ^ 
NI'DEREAND: Lindner lu.\e voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat, nw 
prijs 125,00 met een een vnl gebruikte en later * collectie 1852-1945 op een 35 
tal zegels na compleet in de hoofdnummers, tevens nog wat EPen Port, prima 
investering om dit te completeren lot een schitterende collectie catw ca 2200,00 
prijs 295,00 
10788 
NEDERLAND: 2 Lindner lu.xe voordrukalbums, blanco klemstroken, nw staat, 
mv prijs 250,00 met een vnl postl'risse ( deels ongebruikte) collectie 1946-1978, 
redelijk lot goed gevuld met een llkse catw prijs 225,00 
10789 
OUD SURINAME: stoekboek 32 biz met een "/*/** collectie 1872-1975 hele 
mooie originele collectie die vanal' 1949 vrijwel compleet is( incl.blok I), tevens 
Luchtpost en Port catalogusuaarde ca 1200,00 prijs 175,00 
10790 
RI:P. SURINAME: 2.\ DAVO voordrukalbums( standaard en lu.xe) wel alle 
bladen v.v. blanco klemstroken, nw staat nw prijs 275.00 met een op 2 jaargangen 
na ( 1993 en 1994) sieheel complete postl'risse collectie 1975-2004 ZEER IIOCiE 
CAIW'! Prijs 495,00 
10792 
N I ; D E R L A N D : 15 !!( I'S I) albumpjes met veen PRACIITCOLLECTIE FDC's 
vanal'nr 50 ( 1962) tot en met nr 532( juni 2006) in begin deels beschreven/getypt 
maar vnl alles ONBESCHRi:VEN, vanaf 1975 ook alle a nummers ( kind \elle) 
etc cataloi-iis«aarde ruim 2000 euro!! SUPERDEAL: 375.00!! 
10793 
MOTIEF SCHILDERS/SCHILDERI.1EN: 2 stockboeken 16 en 32 blz GOED| 
gevuld, geen doubletten prijs 39,50 
10794 
NE.DERLAND: Leuchtturm speciaal automaatbockjes album ( nw staat n« prijs 
45,00) met 29 stuks GEBRUIKTE automaatbockjes tussen nr2 en 63 , koopje: 
29,50* 
10795 
NEDERLAND: nrs 26,27 en 28 ( Willem III 1872) alle ongebruikt met originele 
iiom. alle met aparte certilkaten cataloguswaardc 2.250,00 Prijs 1.100,00 ( l'olo's) 

ir2 en 63 , koopje: 

STAMPS 

DNS 
H O O R N - H O L L A N D 

Kijk voor nog veel meer aanbiedingen op: 

C^ifsda 
mt federation of stamp 
dealers associations 

B de Vnesstraat 10 
1622 AC Hoorn 

Postadres: 
postbus 169,1620 AD Hoorn 

www.stamps-dns.co 

http://www.postex.nl
file:///elle
http://www.stamps-dns.co


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 624 
op 16 en 17 november 2012 te Roermond 

In deze veiling o.a. 

Een kwalitatief mooie afdeling Nederland emissie 1852 
Nederland met vele typen en tandingen 
1e gedeelte collectie van wijlen Dhr. J. Veraart, Costerridder, 
Nederland 1876 emissie Cijfer, zegels en poststukken 
Belangrijke zitting Posthistorie waarbij schitterende KPM brieven, 
alsmede Internationale Luchtpost en Zeppelinpost. 
Buitenland met belangrijk België, Frankrijk en Duitse Koloniën 
De reeds aangekondigde winkelvoorraad van Postzegelhandel BoomstampsZwolle 
Een enorme hoeveelheid collecties, partijen en nalatenschapppen. 

TIJDENS POSTEX 2012 ZIJN ALLE HOOFDKAVELS (LOSSE NUMMERS) VAN DE AANSTAANDE VEILING 

AANWEZIG VOOR BEZICHTIGING IN ONZE STAND! 

3cpos. 2930 * 

7H. CENT 
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r 1 

111 ID 

^̂ ;=S<lu ŝJ " E s i i g t r 
Fri»(lrIoh«h«ftB t /B 

101 ledagafst. Zeppelinpost Tripoll 

Inzenden van betere collecties en kwalitatief goed materiaal en posthistorie van de gehele wereld 
voor onze volgende veiling(en) kan dagelijks  op afspraak  ten kantore in Roermond, 
maar ook ten kantore in Den Haag: Bazarstraat 3 (om de hoek van het Museum voor Communicatie) 
en dan ook graag op afspraak: 070 365 3817 

ifsda m Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

 Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T +31 (0)475  563 500 • F +31(0)475 330 829 
 Bazarstraat 3, 2518 AE 'sGravenhage, T:+31(0)70 365 3817 

(Postadres, p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 8082, 2518 AD 'sGravenhage) 
info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

Van D i e t e n P o s t z e g e l v e i l i n g e n BV is o n d e r d e e l van Van L o k v e n F i l a t e l i e BV 

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


fiaTenKate 
Bekijk ons groeiend aanbod op 
www.tenkatephilatelie.nl of bezoek onze stand 
tijdens een van de grote postzegelbeurzen 

PHll.AlELlE 
Meer weten over ons groeiend aanbod Nederland, Europa, Overzee 
of ruim 200 motieven? Bel: 06-466 44 808 of 026-4722 176 

VERZAMELBEURS ASSEN 
zaterdag 27 oktober 2012 

Sporthal Peelo, Scharmbarg 31,9407 EA 
Info 050-5033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

maanael^Kse zaaivemng van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -

.. ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 
P- ^\ÏÏ7Wo^©^©®(?8i)(?(3(3ftoöD0 

W\Ä?Woä©^®®(?8ft(?(g(3i}°WÖ(Jöfe©0oööÖ 
Veilinghuis "De Voorstraat 

V o o r s t r a a t 2 3 - 8011 M K Z w o l l e 
Tel. 038 - 4211045 daags ma-za. 08.30 tot 16.00 uur 

/ / 

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in ldassiel< topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1« klas kwaliteit. 
Europa t/m ca, 1960 - Israël - Indonesië - Ver. Naties 

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

NIEUWS VAN MICHEL 
IN OKTOBER 

Groot Brittannie Speciaal 2012/13 inkleur € 

Australie/Oceanie 2012/13 (7/2) N-Z in l<leur € 

Brieven Duitsland 2012/13 in Icleur € 

Valuable Stamps of the World 2012/13 in kleur € 

Ganzsachen Europa na 1960 deel 2 (november) € 
CEPT2013in l<leur (november) € 
Motief Spoorweg Wereld +CD 3e ed. (november) € 

7 9 , -
7 9 , -

89 , -

59,80 

78 , -
5 2 , -
49,80 

Wij zijn op POSTEX in Apeldoorn met iiet complete MICHEL 
assortiment, alsmede vele overjarige edities 

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

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, ING bank nr 1700 

UW postzegelhandel op internet 
* postzegels 

^^\- • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

Breng een bezoek aan onze stand tijdens de Postex. 
Leuchtturm stockboeken; nieuw kilowaar; zegels van 
de gehele wereld waaronder ook thema 's; in postfris of 
gestempeld zijn bij ons in stock. 
Onze website: www, geertzenphilatelie. nl biedt u regelmatig, 
naast interessante aanbiedingen, o.a. ook onze beursagenda 
en internetshop. 

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

Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: eeertzen.phila(a)wxs.nl 

Lid van IFSDA en NVPH 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

OJ. 

"Si 
582 

• Compleet overzicht Dave 
en Importe albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importe insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

A A N B I E D I N G LUXE A L B U M S DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
te l : 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€0,90 per 100 BFR (vanaf 1960). 
€0,80 per 10 DKK. 
€0,60 per 10 FF. 
€0,65 per 1 GBP. 
€0,35 per 1 GBP. 
€0,40 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€4,00 per 100 NKR. 
€0,35 per 1 USD. 
€4,50 per 100 ZWKR. 
€0,45 per 1 SFR. 
€0,80 per 1 EURO. 

U kunt uw frankeer geldige zegels inleveren tijdens de POSTEX 2012. | 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

http://www.tenkatephilatelie.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
AAaandblad voor Philatelie m Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigmgen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordeli)kheid van de redactie 

Hoofdredacteur: 
Frits Njio AI|P 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 51536872 

036 52 50 490 
Email redactie(^ciefilatelie nl 
Website www deftlatelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmere 
Jean me de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
mfo@bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 0405 
Mutaties www aboland nl/blad/filatelie 

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

'Hoe word ik abonnee'* 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
diebij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verenigingscontributte 
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) Abonnementsbeeindiging zie 
Opzegging abonnement 

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

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 € 3 00 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland m Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur: 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK s Gravenhage 
Telefoon 070 3280342 
pennmgmeester 
P] van de Kasteele 

Copyright. 
© 2012 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
27 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 
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Geschiedenis van de televisie (1) 616 
In welke verzameling horen poststukken die 
m het buitenland beportziin' 620 
Canon van Duitslandfilatelie(i) 622 

I Filatelistische evenementen 626 
Postex 2012, Apeldoorn 628 
Zomaar wat aanvullende diensten 630 
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H Verenigingsadressen 634 
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H Thematisch panorama 648 
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Bii de voorpagina 
Deze maand gonst het van de filatelistische 
activiteiten m ons land Absoluut hoogtepunt 
IS de laarlijkse Postex In Apeldoorn komt dan 
al het fraais op postzegelgebied samen Dit is 
uiteraard weer goed voorbereid, waarvoor hulde 
aan de beursorganisatie Maar toeval speelt 
ook een rol zo verschijnt een met uitgebracht 
ontwerp alsnog op zegel Verder worden aan 
de buis gekluisterde verzamelaars op hun wenken bediend, want in 
tientallen zegels wordt de TVgeschiedenis beschreven Daarnaast 
hebben ti|dens Postex jubilerende verenigingen een podium gekregen 
wordt de 51e Dag van de Aerophilatelie gehouden Enfin, leest u het 
maar want het is allemaal teveel om hier op te noemen 

Niet uitgebracht 
Marxontwerp 
toch op zegel 
610 

Door toeval brengt de 
dertigjarige Filatelistische 

Contactgroep Oost
Europa alsnog een niet

uitgebrachte Hongaarse 
postzegel van Kar! Marx 

uit 

Geschiedenis van 
de televisie 
616 

Een groot aantal 
Uitvinders hielden 

zich in de afgelopen 
eeuw bezig met 
de ontwikkeling 
van de televisie 
Een filatelistisch verslag van een van de 

belangrijkste massamedia 

Postex 2012 
628 

In het weekend van 1921 oktober vindt 
Postex 2012 plaats in Apeldoorn Een 

overzicht van alle activiteiten, ook voor de 
jeugd en metfilatelisten. 

AilYfrtfntifinilfff 
Advantage Pzh 
Auf der Heide 
Berg van den lokePzh 
Bijl van der Pzh 
Bouscher Ronald 
Brabantse Pz*Mv 
Bredenhof Postz Imp 
Catawiki 
Crimpen Pzh 
Dieten van Pzv 
Dutchstamp 2000 
Geertzen Philatelie 
GoudprijsBV 

582 
582 
588 
650 
614 
588 
651 
611 

584 
581 
591 
582 
609 

Haarlem v |an Pzh 
Herscheit Ron Pzh 
Hollands Glorie 
Leopardi Pzv 
Lodewijk Pzh 
Meinhardt 
MPO 88 
Nederlandse De Pzv 
Nijmeegse Pz«Mh 
Nijsde Wim Pzh 
NVPH 
PPC 
Postbeeld 

588 Postex 2012 
650 Poststempel Het 
651 Rietdijk Pzv 
592 Safe Nederland 
611 Sandafayrc 

588 Smits Philately 
593 Stamsp DNS 
578 St Verz Ncd 
611 Ten Kate Philatelie 

592 Vergossen RuudFil 
639 Voorschotense Pz + M beurs 
612 Voorstraat de veilinghuis 
593 WB Evenementen 

589 
582 
652 
611 

593 
586 
580 
593 
582 
582 
590 
582 
582 

Bureau de Xroye 
^ T e l e f o o n 0 3 6  5 3 8 4 5 2 8 
_!J o f i n fo@)bureaude t roye .n l 

Het maandblad Filatelie is Ofïnal Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisaüe van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 

583 

jExm 



postzegeüiandel 

CRiMPËlI B.V. 

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 fran keergeld ige zegels (onder nominaal) 

Australië 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Japan 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Monaco 
Nederland 
USA 
Zw/itserland 

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrimpen.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 
€ 0,28 jmmm 
€ 0,82 I H p 
geen aankoop 
€ 0,66 , | | m | | | | 
€ 0,61 I ^ H 
€ 0,49 ' ^ ^ 1 
€ 0,36 I ^ H 
€ 0,52 ^ ^ H 
€ 0,20 . ^ ^ B 
€ 0,40 ' l ^ ^ l 
€ 0,44 flH 

aankoop in 
€ periode 

0,81 

0,47 

0,43 
0,51 

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

ms^maimm^mmmm^mmmmmsBmmmmi^^Kmmmm 

www.DzhcrimDen.com 

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


^ X Uw postzegel verzamel ing in goede handen! 

K -̂̂  

AANKOOP CHINA 

P ' CHINA 
,J ^^mikäß 

m^Ê> 
p^^^ 
fef^MRlW 

m 
ê 
M t 

Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen 
voor onze investeerders: 

€ 4.850 

m*.m 
R E P U B U C D F C H I N A M S I I . H-ÏWSÏREPUBIICOFCHINA IX, TJt W.IS W REPUBUCOFCHINA L ^ H H 

€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/vellen en veldelen. 

Reisschema oktober: 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
22 - 23 oktober Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel 
24 - 25 oktober Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
26 - 27 oktober Utrecht, Flevoland en Gelderland ^ 
29 - 30 oktober Noord- en Zuid-Holland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Langegracht 42c : 3601 AJ Maarssen . e-mail: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl


.$Miir1^.Jgbi lately ? i 
Grote Wade 23 A^||f^<l99 NX Nieuwegein ^^1^, 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs besteliijn) 
info@fiiatelie.net ^ pank: ^.-Mi||(-i.378 / Giro: 7227081 

mm.iyf^t^mjd^t^^^l^jj^)tkpl«»''«^*<>oii '?-
Smits Philately: Een icieine greep uit onze Oost Europa collecties/partijen ! 

Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 
Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 

16130 Tsjecho-Slowakije port voorlopers tentoonstellingscollectie. 
Prijs: € 7.000,00 

Waanzinnige gespecialiseerde collectie van de voorlopers van de portzegels, deels Oostenrijkse 
portzegels nnet opdrukken of gewone Tsjechische zegels met opdrukken, zeer uitgebreid met 
HONDERDEN bneven en DUIZENDEN zegels wo veldeeltjes, opdruk-fouten, verschillende ty
pes, halvenngen wo op bnef, uitgebreid beschreven in 7 zelfgemaakte albums Unieke collectie 
van dit zeer schaarse matenaali" Compleet gefotografeerd op WVm.FILATELIE NET 
14620 Polen Groszy opdrukken. Prijs: € 5.000,00 
Fantastische, op plaatsnaam opgezette, extreem uitgebreide collectie Groszy opdrukken van 
Polen In totaal ca 21000 (') zegels in 14 dikke stockboeken Merendeels zegels op briefstukjes, 
veel in paren, blokken etc Voor de superspecialist' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
14637 Polen Groszy opdrukken op brief. Prijs: € 5.000,00 
Fantastische partij van ca 3500 brieven met Groszy opdrukken van Polen Partij is gesorteerd 
op plaatsnaam stempels en wordt in dit soort hoeveelheden en deze kwaliteit zelden aangebo
den Voor de speoialisti Compleet gefotografeerd op-WWW.FILATELIE.NET 
16784 Rusland 1857-1972. Prijs: € 2.950,00 
Ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Rusland 1857-1972 in 7 kleine blanco al
bums in doos Beetje rommelige collectie, maar met zeer veel beter materiaal, waaronder ook 
tanding variëteiten Zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
16674 Roemenië 1862-1980. Prijs: € 2.850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1980 in 2 Scott albums Collectie 
IS zeer goed gevuld en bevat leuk klassiek matenaal en veel betere senes zoals (Michel no's) 
146-153', 154-160*, 197-207*, 227-236*, 372-374Y*, 397-401*, 402-405*, 406-412*, 413-417*, 
437-442*, 443-445*, 446-448*, 468-473*. 516-518*, blok 1*, 9**, 13**, 14", 15" (vouw), 40*, 
42*, etc Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
17509 Polen lokaalpost 1915-1918. Prijs: € 2.550,00 
Zeer indrukwekkende speciaal verzameling, met veel kunde, geld en liefde bij elkaar verzameld, 
mooi opgezet met beschrijvingen, ongebruikt en gebruikt, op bnef en bnefstukjes, afstempelin-
gen, zeer uitgebreid Warschau Stadspost met bneven, halvenngen, mengfrankeringen, Brzeziny, 
Kalisz, Konin, Lukow, LubomI, Leczyoa, Przedborz etc etc in album Zelden zo mooi aangebo
den" Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16790 Roemenië 1858-1981. Prijs: € 2.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Roemenie 1858-1981 in 5 Yvert al
bums in doos Fantastische collectie met prachtig klassiek matenaal en vele betere nummers zo
als (Michel nos) 102/105F* (5 en 25 bani samenhangend), 146-153*, 197-207* (zonder 205), 
197-207, 227-236*, 227-236, 293-302* ongetand, 397-401*, 397-401, 402-405*, 402-405, 406-
412*, 406-412, 413-417*, 413-417, 437-442*, 443-445*, 443-445, 468-473*, blok 1 " , etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18384 Oost Europa. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Oost Europa in zakjes in doos Bevat zeer veel mate
naal, waaronder ook beter en veel klassiek Bevat o a Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, 
Polen, Hongarije, Roemenie, Tsjecho-Slowakije etc Zeer mooie uitzoekpartij, hoge cat waardei 
18197 Polen en gebieden 1918-1950. Prijs: € 1.900,00 
Zeer indrukwekkende **/*/0 voorraad meest betere zegels en senes in voornamelijk goede 
kwaliteiL beginnend met de 1918 opdrukken met typen wo 20pf ultramanjnC) gebruikt, 1919 
opdrukken incl 3h(4), 5h(2), 10h(4), 20h(3), 30h(4), 1919 5 op 2pf en 10 op 7 1/2pf (beide 
kopstaand, gebruikt), 1921 rode Kruis (3x), zegels uit 1928 blok ongebruikt, betere uitgaven 
jaren 40/50, Oost Silezie proeven (uit 1920), Levant opdrukken t/m 5M, Poolse Korps 1918, 
Grodzisk, Kalisz, Przedborz incl betere, Zarki, Gdansk, General gouvernement in aantallen 
etc etc in uitpuilend voorraadboek Indrukwekkend loti 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17584 Baltische Staten 1918-1940. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Baltische Staten 1918-1940, waaronder ongetand 
en blokken van 4 in stockboek Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) Litouwen 
34B-355A", 348-355B**, Gardinas 2A*, 3A*, 5A, 6A*, 7A*, 8A*, 9A, Midden Litouwen 4*, 5*, 6*, 
7*, 8*, 9*, 10*, 44-47B*, Estland 41-42*, 43A*, 43B*, 44A, 44B*, 45B*, 48-52A*, 48-52B*, 54'*, 
60-61, 90-93, 152-155*, Tallinn verschillende waarden (ongekeurd), Letland 190-192A, 190-
192B*, 198-202A', 198-202B, 220*, 222', 225', 227', etc Verder ook wat afwijkingen aanwezig 
Leuke collectie, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE NET 
18143 Polen 1928-1989. Prijs: € 1.400,00 
Prachtige meest postfnsse partij in diverse aantallen, deels in veldeeltjes incl de betere senes 
en blokken, ook 1928 blok (gebruikt met tentoonstellings-stempel) Ook iets Hongarije wo 
Madonna sene etc in 3 stockboeken en in honderden zakjes, in doos 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17538 Tsjecho-Slowakije 1918-1945. Prijs: € 1.400,00 
Zeer uitgebreide en gespecialiseerde verzameling met typen, proeven, tandingen, stempels, veel 
dure uitgaven aanwezig, redelijk compleet, ook zeer uitgebreid Slowakije, 1945 bevnjdingsop-
drukken etc in 2 zelfgemaakte albums Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
17153 Hongarije 1960-1976 ongetand. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse collectie ongetand materiaal van Hongarije 1960-1976 in 2 insteekboeken Mooie 
kwaliteit, cat waarde (Michel) 6674 euro Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
13642 Polen 1919-1980. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1919-1980 in 3 dikke Schaubek albums 
Goed gevulde collectie met zeer veel beter matenaal zoals (Michel nos) 224-232', 247-248', 
249-251', 272-276", 289", 331-343", 351-354", 360-367", 368-375", 376-379", 380-
382('), 390 l-X", 403**, 407", 445-447**, 515-517**, 824-826**, etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16456 Oost Europa & Baltische Staten 1862-1945. Prijs: € 1.350,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie in doorgaans goede kwaliteit met zeer goed Bulgarije incl 
1881/2 en 1882/5 senes, port 1884 t/m 1904 compleet + doubletten. Roemenie vanaf 1862 vrij
wel compleet + doubletten, goedgevulde collecties Estland, Letland en Litouwen incl beter, in 
goedgevuld Kabe album Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

17002 Servië 1866-1915. Prijs: € 1.350,00 
Zeer mooie, gespecialiseerde, vrijwel complete ongebruikte collectie Servië 1866-1915 op albumb-
laden in map Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 2*, 4*, 6y*, 7y* (met eert), 9-
10*, etc Cataloguswaarde 11 000 euro'" Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
18390 Rusland en gebieden. Prijs: € 1.250,00 
Prachtige postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Rusland en gebieden in insteekboek en in 
pergamijnzakjes in doos Bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 130-137* (2x), 292-
295A*, 292-295B', 296-297', 302-304', 328-334', 379-382' (2x), 462-466', 462-466, 483-487, 
488-493, 494-498' (i), 494-498, 499-508, etc Mooie partij, vondsten zeker mogelijki 
18297 Rusland en nieuwe Russische Republieken Prijs: € 1.250,00 
Prachtige nieuwtjespartij' zo uit het abonnement met vaak de sene postfns en gestempeld + 
vaak in blok/velletje + veel uitgaven ook op fdc, van o a Belarus, Kazachstan, Armenië, Rusland, 
Georgië, Moldavië Turkmenistan, Kirgizië etc etc met heel veel prachtige motieven, in zakjes, in 
grote doos Prachtlot met enorme nieuwtjesprijsi" 
18152 Balkan t/m 1989. Prijs: € 1.250,00 
Kleurrijke collectie/accumulatie, met heel veel postfns matenaal (ook iets ' en 0) van o a 
Montenegro, Kroatië incl beter, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenie en Albanië, ook veel beter ma
tenaal, deels in kleine aantallen of veldeeltjes, ook de blokken in aantallen wo ook veel motie
ven, opgezet in 4 stockboeken + doos met groot aantal zakjes, in doos 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
17924 Rusland 1865-1973. Prijs: € 1.200,00 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1865-1973 in 2 Kabe al
bums Collectie IS in het begin voornamelijk gebruikt en iets ongebruikt en vanaf ca 1960 voor
namelijk postfns 328-334 363-364, 390-391, 422-423, 453-455, 483-487, 488-493, 494-498, 
827-828, 883-884, 1275-1279, 1280-1285, 1383-1384B, 1428-1429, 1513-1514, 1601-1605, 
blok 2 1 " , 27, 30", 33", etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
17565 Polen 1918-2005. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1918-2005 in 7 Davo luxe albums Leuk ge
vulde collectie met zeer veel modern postfns matenaal en veel blokken. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE NET 
16393 Roemenie 1862-1947. Prijs: € 1.150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1947 in oud Schaubek album Collectie be
vat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 151', 156-171* (156-159 gebruikt), 192-202, 406-
410*, 411-417', 418-421', 422-426', 427', 438, 440-445', 446-448', 449-451', 476A-476F*, 
481-485*, blok 1*, etc Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
11220 Roemenië 1876-1970. Prijs: € 1.050,00 

Wij zijn aanv\/ezig op de Postex 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Roemenie 1876-1970 in 
Kabe album Collectie is goed gevuld met beter klassiek matenaal en veel duurdere zegels 
Enkele voorbeelden (Michel no's) 146-153*, 227-236', 372-374X', 372-374Y' (2x), 389-392', 
393-396', 397-401', 402-405', 406-412*, 413-417', 419-423', 437-442*, blok 1 " , blok 1, 468-
473', 484-488', blok 15', etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16358 Tsjecho-Slowakije 1918-1975. Prijs: € 1.050,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1975 op albumbladen in map 
Collectie bevat beter matenaal, waaronder veel opdruk matenaal van 1918-1920 en o a (Yvert 
no's) 188-191', 270-273', luchtpost 7-9,10-17', blok 1' en 2' (i, plakkers in velrand) 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
17564 Hongarije 1871-2006. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-2006 in 6 Davo albums en 2 
Schaubek albums Aardig gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 403-
410', 517-521', 522-527', blok 2', 3', 4', 5", 6", 23", 24", 25', 27A", 28*", etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
17401 Baltische Staten 1918-1940. Prijs: € 1.000,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Baltische Staten 1918-1940 in Kabe album 
Collectie IS goed gevuld met ook beter matenaal zoals (Michel no's) Estland 23-24A*, 40*, 41-4*, 
43-45B*, 54*, 87-89*, 90-93', 94-97', 102-105', 106-107', 109-112', 113-119', 124-126', 127-
130',131-134", 135-136', 142-145', 146-147', 152-155", 156-158*, blok 1 " , 1, 2" , 3', 4" , 
Litouwen 324-331A', 372-379B', 417-420'/o, 429-431', Letland 153-158A", 159-160B', 190', 
191', 205A", 225-227A', 225-227B", etc Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
18150 Hongarije 1872-1989. Prijs: € 1.000,00 
Meest postfnsse verzamelaar accumulatie uit oud nieuwtjesbestand (ouder deel ook gebruikt en 
ongebruikt) WO redelijk wat klassiek matenaal wo beter, betere blokken, ongetand etc etc op
gezet in 4 albums/boeken + doos met enorme hoeveelheden senes in zakjes 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE.NET 
17976 Roemenië 1858-1958. Prijs: € 950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1858-1958 in Kabe album Goed gevul
de collectie met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 192-202*, 406-410*, 422-426', 440-445, 
446-448, 476A-476R blok 1, etc Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
18293 Tsjecho-Slowakije. Prijs: € 950,00 
Stempelcollectie van Tsjecho-Slowakije na 1945, opgezet in 20 stockboeken Mooie, interessan
te collectie, zelden zo aangeboden 
16714 Tsjecho-Slowakije 1918-1952. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1952 in 
blanco album Collectie bevat beter matenaal zoals (Michel no's) l-ll' (padvinder zegels), 209-
211', 209-211, 212-215', 212-215, 253-256', 263-266' 314-317', 630-633' blok 12', etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16781 Russische gebieden. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk ongebruikte partij Russische gebieden in 3 insteekboeken Bevat o a Oekraïne, 
Armenië, Touva, Letland etc Tevens wat diverse Oost-Europese landen aanwezig zoals 
Slowakije, Polen, Montenegro etc Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATEUE.NET 
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17556 Polen 1860-1989. Prijs: € 800,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1860-1989 in 4 Lindner albums Aardig ge
vulde collectie met veel postfris materiaal Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
17240 Rusland 1858-1979. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk gebruikte, goed gevulde collectie Rusland 1858-1979 in 4 Schaubek albums 
Collectie bevat ook leuk bneven en kaarten en ook beter materiaal zoals (Michel no's) 334*, 
363-364, 385-388, 390, 539-541, 625-636,1494-1499, 1529,1530,1871 I, etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
18434 Albanië 1913-1995. Prijs: € 650,00 
Zeer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Albanië 1913-1995 in 2 
Schaubek albums en 1 stockboek Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 6*, 
104-110*, 111-117*, 118-125*, 144-150*/o, 151-161*, 217-227*, 264-271*, 274-281*, 313-321*, 
322-328**, 489-494*, jaargang 1988 postfns compleet (i), blok 1*, 2*, 3*, Gnekse bezetting Zuid 
Albanië 1-17', 18-27*, etc Mooie collectie, hoge cat VKaarde' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18344 Rusland klassiek. Prijs: € 600,00 
Doosje met een ongebruikte en gebruikte collectie klassiek Rusland op Minkus albumbladen 
Tevens diverse postfnsse vellen en veldelen Leuk kavel voor de specialist' 
16785 Polen 1918-1996. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Polen 1918-1996 in Lindner en 5 
Leuchtturm albums in doos 
18206 Bulgarije, Hongarije en Servië klassiek. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met klassiek matenaal van Bulgarije, Hongarije en Servië Bevat veel goed maten-
aal, hoge cat vifaarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17589 Oost Europese landen 1866-1948. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oost Europese landen 1866-1948 in Kabe album 
Collectie bevat Estland, Letland, Litouv»en, Kroatië en Servië Iets ongeorganiseerde collectie 
met wat doubletten en ook wiat beter matenaal 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17683 Joegoslavië 1945-1980. Prijs: € 600,00 
Vrijvi/el complete, postfrisse en ongebruikte collectie Joegoslavië 1945-1980 incl de betere se
ries en blokken in Kabe en Lindner album Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18011 Kaukasus 1912-1922. Prijs: € 600,00 
Leuke ongebruikte en gebruikte collectie Armenië, Georgië, Oekraïne, Batoum etc op albumbla
den in map Aardige collectie met ook beter materiaal zoals (Yvert no's) Batoum 27*, 28, 29*, 
30, 31, 35, 36, 37, 38, Kaukasus 1-7*, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17457 Rusland. Prijs: € 575,00 
Doos met diverse albums, insteekboeken en stockbladen met postfns, ongebruikt en gebruikt 
matenaal van Rusland 
18211 Tsjecho-Slowakije 1918-1971. Prijs: € 575,00 
Voornamelijk gebruikte, vrijwel complete collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1971 in Schaubek al
bum en stockboek Collectie bevat veel matenaal Ook veel blokken aanwezig zoals (Michel 
no's) 35A**(4x), 35B** (2x), 36" (3x), 37** (3x), 44** (4x), 48** (2x), 53" (4x), 58" (2x), 59**, 
63**(2x), etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
18248 Albanië ca. 1920-1930. Prijs: € 550,00 
Collectie postfrisse veldelen van Albanië ca 1920-1930 in 2 insteekboeken Bevat o a (Michel 
no's) 89 (481x), 161 (15x), 198 (371x), etc Zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18198 Bosnië stempelverzameling 1879-1918. Prijs: € 500,00 
Leuke verzameling afstempelingen op de diverse emissies, ook op betere waarden, veel ver
schillende typen stempels, ook van kleine (zelden aangeboden) plaatsjes, in insteekboek In to
taal ruim 380 afstempelingeni Mooi lot voor de liefhebber/specialist 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE NET 
18074 Litouwen 1919-1940. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Litouwen 1919-1940 op Schaubek albumbladen in map 
Aardig gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 246-256 op expresse brief, 
257-267 op bnefstukjes, 293-306, 316-323B*, 324-331, 332-339*, 340-347*, 348-355B*, 356-
363*, 364-371*, 372-379, 417-420*, 421-424*, 429-431, etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELm.NET 
16420 Baltische Staten 1918-1940. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Baltische Staten 1918-1940 in oud Kabe album Collectie be
vat beter matenaal zoals (Yvert no's) Estland 110-112, luchtpost 2*, 2, 3*, 4*, 5, Letland 113-
117*, 154-159*, 207-210 238-245*, Litouwen 67-77*, 188-200*/o, 362-365*, luchtpost 1-7*, 60-
67* etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18231 Wit Rusland 1992-2011. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Wit Rusland 1992-2011 in 2 luxe Schaubek albums en klem 
stockboekje Collectie bevat ook blokken Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
18277 Touva 1926-1936. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Touva 1926-1936 op blanco albumbladen in map 
Aardige collectie met beter materiaal zoals (Michel no's) 1-10*, 11-14*, 15-28*, 15-28, 29-34*, 
3911** (I), 41-48A*, 41-48B*, 49-57*, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
17929 Rusland. Prijs: € 400,00 
Insteekboek en albumbladen met divers, voornamelijk ouder ongebruikt en gebruikt matenaal 
van Rusland, waaronder ook betere senes zoals (Michel no s) 462-466,480-482,483-487,488-
493, 494-498,499-508, 513-522, 539-541, 625-636, 657-664, 763-779* etc 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 

17555 Roemenië 1862-1960. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Roemenie 1862-1960 in Kabe album Aardig gevulde collectie 
met een leuk klassiek deel en ook wat beter matenaal 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
14591 Roemenië 1872-1979. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1872-1979 in 3 Davo insteekalbums 
Leuke collectie met ook beter materiaal zoals (Yvert no's) 192-202*, 222-231*, 411-417*, 422-
426*, 446^48*, 476A-476F*, 481-485*, blok 1**, 2*, 3*, 3a*, 4*, 4a*, 5*, 5a*, etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
16115 Russische gebieden. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte collectie Russische gebieden op blanco albumbladen in map Bevat o a Batum, 
Azerbeidzjan, Armenië Levant Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
17247 Servië 1866-1920. Prijs: € 350,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Servië 1866-1920, WO (cat Michel) no 11-18,19-20, ook in 
aantallen Op insteekbladen in map Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17246 Oost Silezië 1920. Prijs: € 350,00 
Gespecialiseerde collectie Oost Silezie 1920, o a op kleur, druk, plaatfout etc Op bladen in map 

Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
16895 Tsjecho-Slowakije 1918-1960. Prijs: € 350,00 
Gebruikte, zeer goed gevulde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1960 in Schaubek album 
Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no's) 192-194A op bnefstukjes, 209-211 op bnef
stukjes, 212-215 op bnefstukjes, 630-633 samenhangend, 1011 in kleinbogen, 1092 in kleinbo-
gen, blok 7*, 12, 13 16A, 16B, etc Compleet gefotografeerd op: WWWFILATEUE.NET 
17856 Litouwen en IVlidden Litouwen 1919-1940. Prijs: € 315,00 
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Litouwen en Midden Litouwen 1919-1940 in 
blanco Schaubek album Collectie bevat o a (Yvert no's) 319-326*, 327-334*, 335-339, 365A-
D*, luchtpost 37-40*, 60-67*, 68-75*, 76-83*, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17851 IMontenegro. Prijs: € 315,00 
Collectie Montenegro in album, vraann ook postwaardestukken en veel documentatie 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17056 Roemenië 1870-1979. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1870-1979 in 2 Kabe albums Collectie 
bevat veel matenaal, waaronder leuk klassiek en ook wat beter zoals (Michel no's) 406-412*, 
413-417*, 446-448, 528-535*, 538-542*, 564-568*, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16776 Tsjecho-Slowakije 1918-1977. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1977 in 3 blanco albums 
Aardig gevulde collectie met ook blokken, luchtpost en port 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 

Wij zijn aanwezig op de Postex 
17347 Estland 1918-1940. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Estland 1918-1940 in insteekboek Bevat beter mate
riaal zoals (Yvert no's) 117-120* (2x), 121*, 125-128* (2x), 132-135*, 150-153*, 154-157" (2x), 
154-157* (2x), 154-157,163-166", 171-174" (2x), etc 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE.NET 
13273 Polen 1918-1982. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1918-1982 in dik Scott album Redelijk ge
vulde collectie met ook wat General Gouvernement 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
12212 Roemenië. Prijs: € 300,00 
Ruim 10 000 zegels van Roemenie in 8 stockboeken Matenaal tot ca 1940 met ook betere ze
gels en leuke stempels Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17145 Rusland 1868-1991. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie Rusland 1868-1991 op blanco bla
den in 2 ordners Bevat veel matenaal, waaronder ook blokken 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16294 Letland 1925-1935. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met ruim 100 pakketkaarten van Letland 1925-1935 Interessant en zelden aange
boden Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
18398 Oezbekistan 1997. Prijs: € 225,00 
Compleet postfns velletje van 100 zegels van de schaarse 6 Sum donkersmaragdgroen met 
Landswapen, (zegel met inschnft Uzbekistan i pv Ozbekiston), Michel 163, catw 2000+ euro, 
koopje' Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
18096 Albanië. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Albanië, waaronder leuke 
oudere senes Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
16872 Polen stempels. Prijs: € 150,00 
Collectie stempels van Polen in album en stockboek Bevat voornamelijk klassiek matenaal. 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
16219 Polen port opdrukken. Prijs: € 100,00 
Stockblad met 27 zegels van Polen met diverse porto opdrukken 

Compleet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 

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

Vul nu d e bon in e n on tvang e e n j aa r lang kos te loos o n z e prijslijst 

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

- ^ . 

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

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

jokevandenberg ^ 

www.jokewdberg.nl 

• Voor ai uw postzegels en benodigdheden 

• Abonnementen van alle landen en/of motieven 
Postfris, gestempeld en fdc's 

• 10% korting op postzegelbenodigdheden 

• Stockboeken tot 35% korting 

• Alles op verzamelgebied 

• Goed gesorteerde w/inkel 

• Gratis ruim voldoende parkeergelegenheid 

Geopend 
dinsdag t/m vrijdag 10.30-17.30 uur 
zaterdag van 9.00-16.00 uur 
maandag gesloten 

Houdt op 16 en 17 november 2012 
haar 173^ openbare veiling 

Wij houden voor u 4 openbare en 12 internet veil ingen per jaar, 
waaronder goede nummers Neder land, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Neder land, O.R., buitenland en 

restparti jen in dozen en kisten enz. 

^ernadonestra.3t ö4 le i / i -ax:u I Ö ^ - j i9 D ^ 40 iwin 
?8 n SG Reeuwijk Mobiel: 06 21 26 17 74 Internet: www.jokevdberg.nl 

.Si: 

Bi 
'u-S 
58S 

KILOWAAR 
HERFST-AANBIEDINGEN 

€ 34,-

€ 34,-

32,-
11,-
13,-

€ 32,-

€ 36,-

1 250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 
al met veel 2012-uitgaven 

2 250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT 
enorme variatie en veel blokzegels 

3 500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
4 100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
5 100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw 

(250 gr €31,-) 
6 500 gr AUSTRALIË MISSIE met 

veel groot-formaat en nieuw 
7 100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 

SUPERAANBIEDING 
8 50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
9 100 gr MALTA GROOT-FORMAAT met iets h.w.'s 

10 100 gr LUXEMBURG met 
enorme variatie en veel h.w.'s 

11 100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 

12 I kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(21/2 kg € 39,- en 5 kg € 75,-) 

Door sctiaarste aan goede Idlowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

9,-
17,-

€ 12,-

€ 18 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogeliik met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal 
Portovrii vanaf € 75,-; daaronder € 3,- verzendkosten E ^ î 
extra Bi| aankoop van 4 of meer items 5 % korting 9£ " " ; 
Bestellingen onder € 35,- kunnen vKij helaas met uitvoeren. " 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

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

RW.Meinhardt 
boekbande) v^or Hr 
PR 

Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 ] 
E-mail 

info@collectura.coin 

Zumstein catalogus Zwitserland 2013 29,90 

Nieuwe catalogi 
'^Michel Overzee 7.1 Austra l ië/Oceanlë A - M 2013 in kleur! 79,00' 

Michel Overzee 7.2 Austra l ië/Oceanlë N-Z 2013 in kleur! 79,00 
Mict iel spec. cat. Groot-Bri t tannië 2012/2013, in kleur 79,00 
Michel catalogus Brieven Duitsland 2013, in kleur 89,00 
N V P H speciale catalogus Neder land & Gebieden 2013 29,90 
Book4U catalogus Stadspostzegels Nederland 2013 21,95 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2013 in kleur 75,00 

.G ibbons spec cat Brits Commonweal th 1840-1970 i n k l c u r 1 l 2 00 

aanbiedingen 
' SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2011 19,90 
NVPH speciale cat. Nederland & Gebieden 2012 harde kaft 24,00 
Philex catalogus Groot-Brittannië & Kanaaleilanden 2011 9,90 
Philex catalogus Oostenrijk 2011 7,50 
Philex catalogus Israël 2011 5,00 
Sassone spec. cat. Italië/Vaticaan/S. Marino tot 1945 ed. '12 29,50 

.Harris cat i\c- -, ; i ^ ; ,\ C - ., '.' 7"17 ? ; r,n 

www.collectura.com 
ING 125 34 14 ABN Ainro 80.70.90.077 
Aanbieding: Géén \erzendk(»sten bij vooruitbetaling van de 
hier aangeboden catalogi t/m 31 oktober 2012! 

^B^JMeB^JMdag^mvüigayO^OyTjOOiza te^a^O^M&^J 

http://www.jokewdberg.nl
http://www.jokevdberg.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
mailto:info@collectura.coin
http://www.collectura.com


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 
• Postzegelberg. 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 

http://www.postex.nl


7e Voorschotense Postzegel en Muntenbeurs 

De grootste beurs in de regio 
Den Haag, Leiden en Duin en Bollenstreek 

Op zaterdag 10 november wordt in Voorschoten 
voor de 7e keer een Postzegel en Muntenbeurs gehouden. 

.Si: 

UL« c 

^ ^ ^ ^ H *». 

m 

■Mgr^-yïèl^ 2S 
Ni 

De Sporthal De Vliethorst, Burgemeester Van der Haarplein 9, 
zal worden ingericht voor een 50tal handelaren. 
Deelname is er uit Duitsland en België. 

Openingstijden van 1016.00 uur. Entree € 2 

Er is dit jaar een drietal handelaren aanwezig die zich helemaal 
gespecialiseerd hebben in persoonlijke zegels. 
Zij hebben voor deze bijeenkomst speciaal een gezamenlijke 
persoonlijke zegel uitgebracht. 
Daarnaast is er een groot aanbod van gebruikte zegels en een 
dubbeltjeshoek. 

Er wordt ook een speciale 
beurspostzegel uitgegeven. 

Het Voorschotense Museum 
staat hiervoor model. 

Informatie bij Cor Verlooij. Tel. 071  56 11 719 of 06 144 77 647 
email: cor@verlooij.nl 

mailto:cor@verlooij.nl


DUTCH S T A M P 2 0 0 0 

Voor betere zegels 
uit 1840-1955 

Postfris, ongebruikt en gebruikt 
van de hele wereld. 

Kijk voor ons wekelijks groeiend 
aanbod in de online shop op 

WWW. 
dutchstamp. nl 

of bezoek ons op de Postex 
'^», 

^^^m^nww^^mm 

M ^^ 
Maanderpoort 1 
6711 AB Ede. 
Tel. 0318-610334 
E-mail postzegels@dutchstamp.nl 

:^?rA?as.?^.^^ 

INu a/ meer 
' ' ^" 5 0 Zanden 
op voorraad.» 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL Jnfo@leopardi.nl 

VEILING 182 
zaterdag 10 november 2012 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: nnaandag 5 november t/m vrijdag 9 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 10 november van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 10 november 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 183 wordt gehouden op 19 januari 2013. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

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

mailto:Jnfo@leopardi.nl


Nieuw op 
rww.PostBeeld.nP 
Nederland 

_ I e emissie 
■gespecialiseerd op stempels en platen. 

Nu al meer dan 1000 zegels!̂  

^ • — — 
^ 5 _ 

'VERZAMELEND NEDERIJ^ND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMEL EN CURIOSAMARKT 
3  4 november 2012 

„ (1 500 au^° a<n 
s) VAN 9.3016 30 UUR 

^"^" HOME BOXX 
rnlel^wo«''^ N I E U W E G E I N 

Q\i\1^ gelegen aan de Symtonielaan nabi| de A C Verhoetweg en A12 
5/'0 kramen vol verzamel/tems' ENTREE: € 5,00 
Inlichtingen bi| de organisator Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www verzamelendnederland nl 
Al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars! 
Een evenement dat u beslist niet mag missen! 

MuNTtN é;̂  POSTZKELORCJANISATIL: 

Aanl«»mcndc Postzegel en IMuntenbeurzen: 

2S oktober 
/ i i ic l , ' iockanwcg 2 

l)c Nohclaer, 

WWW.MPO.NL 
l)c volücnclc liuHjaailijksc MPOposl/cycKcilinL' w; 

ook ansiL'lUkaarlcn ucsciid worden, \ indl pkiats op 
22 & 23 (thrtiari 2013. 

Wilt u uw \ i . 
met Vli 'O Ln vcr/orycii professionele begeleiding v; 

taxatie lot veilinu. 

KaïiKHiradrcs M i ' O : l . i ic ig icweiz 7. .3401 M l ) i.lssclstcin 
lel: ().'ï()r,06.VM4  I ax: i)Mua)\W)5  VVWVV.MI'O.NI. 

LOOK AGAIN AT 
aSlfilfjSiSSIÏR 
THE WORLD'S MOST EXCITING 

STAMP SALES! 

Sandafayi 
Hunter 

• No. 1 Choice for Collectors 
• Weekly Sales Catalogues or Online 

Thousands of Stamps & Collections From 
Around The World 

• 100% Satisfaction Guaranteed  or your 
money back! 

Sandafayrc 
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VELLETJE 125 JAAR CARRE GEPRESENTEERD 

Op 5 september kreeg 
directeur van het koninklijk 
theater Carré Madeleine 
van der Zwaan het eerste 
velletje 125 jaar Carré over
handigd door PostNL direc
teur Commercie a.i. Arno 
van Bijnen. Op 3 december 
1887 opende het theater 

EERSTE POSTVLUCHT IN DUITSLAND 

In de huidige wereldwijde 
postbezorging is het ge
bruik van vliegtuigen heel 
normaal. Dit jaar is het 100 
jaar geleden, dat in Duits
land de eerste postvlucht 
plaatsvond van Mannheim 
naar Heidelberg. De eerste 
civiele luchtpostlijn bin
nen Duitsland vloog van 

Berlijn-johannisthal naar 
Weimar. Het betroffen 
vooral kranten voor de 
uitgeweken regering. Het 
duurde nog tot 1918 voor
dat de eerste postlijnvlucht 
kwam tussen Wenen, 
Krakau en Lemberg, ook 
tijdens de dubbelmonar
chie Oostenrijk-Hongarije. 
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JEUGDFIUTEUE EN INTEGRATIE 

De Oostenrijkse zegel die 
30 augustus verscheen, 
staat in het teken van de 
jeugdfilatelie. In Oostenrijk 
is 2012 uitgeroepen tot het 
)aar van de Jeugdfilatelie. 
Hieraan wordt vanzelfspre
kend met een bijzondere 
zegeluitgifte aandacht 

geschonken. De zegel, van 
€ 0.62 met een toeslag van 
€0.20, toont een kring 
kinderen van verschil
lende herkomsten rond een 
wereldbol. Hiermee wordt 
treffend de integratie 
tussen de verschillende be
volkingsgroepen in beeld 
gebracht. Het eerstedag-
stempel is van de gemeente 
Herzogenburg. Hier werden 
onlangs de Neder-Oosten-
rijkse Kinderzomer Spelen 
(Nökiss) gehouden. 

NVPH SPECIALE CATALOGUS 2013 UIT 

NVPH heeft de Speciale Ca
talogus 2013 uitgebracht. 
Deze 72e editie bevat een 
aantal belangrijke wijzi
gingen en aanvullingen 
vergeleken met de vorige 
editie. Er is veel aandacht 
besteed aan prijsnoterin-
gen. In het algemeen kan 
worden gezegd, dat de 
markt voor topmateriaal, 
bijzonderheden en klassiek 
materiaal van bovenge
middelde kwaliteit sterk 
blijft. Er zijn dan ook een 
groot aantal prijsverhogin
gen bij klassieke zegels en 
de overzeese gebiedsde
len. Ook modern materiaal 
van de voormalige Antillen, 
Caribisch Nederland, 

Curasao, Sint Maarten en 
Aruba zijn in deze editie 
opgenomen. Verder een 
aantal nieuwe plaatfouten 
en postzegelboekjes. De 
catalogus ligt vanaf 12 
september in de winkel. 
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voor het eerst haar deuren 
met een circusvoorstelling 
door oprichter en eerste 
directeur Oscar Carré. De 
postzegelontwerpers Carlo 
Elias en Edgar Smaling heb
ben er een geslaagd velletje 

van gemaakt in de stijl van 
de voorlaatste eeuwwisse
ling. Het velletje is vanaf 10 
september te koop bij Bruna 
endeCollectClub. 

GOUDEN BONDSSPELD VOOR WILLY AHLERS 

Op vrijdag 24 augustus, 
tijdens de receptie van het 
50-jarige bestaan van de 
Oldenzaalse Philatelisten 
Vereniging, kreeg de voor
zitter van de vereniging 
Willy Ahlers uit handen 
van bondsbestuurslid 
Paul Walraven de gouden 
bondsspeld uitgereikt. De 
heer Walraven prees de 
Oldenzaalse Philatelisten 
Vereniging gelukkig met 
zo'n voorzitter; niet alleen 
in de plaatselijke maar ook 
in de landelijke filatelie is 
de heer Ahlers zeer actief. 
De heer Ahlers is niet alleen 
al ruim 30 jaar voorzitter 

van de Oldenzaalse ver
eniging, tevens was hij ja
renlang voorzitter van de 
landelijke studiegroep Po 
& Po. Ook schreef de heer 
Ahlers een lijvig boekwerk 

over de postgeschiedenis 
van Oldenzaal. Al met al 
voldoende reden om hem 
tijdens de receptie van de 
vereniging in het zonnetje 
te zetten. 

JUSQU'A HAND STAMPS 
AND 

O T H E R ROUTE INDICATIONS 

J" 

NIEUW BOEK OVER STEMPELS 

Het boek van jan ter Welle 
behandelt, zoals de titel 
zegt. de Jusqu'a-, verbin
ding-. Via- en aankomstbe-
vestigingstempels van alle 
landen in de wereld; een 
ruim gebied en het boek 
bevat dan ook 360 pagina's 
met naar schatting tussen 
de 2500 en 3000 afbeeldin
gen en nog 17 pagina's met 

toelichting op de diverse 
stempels. Dit boek is te 
koop bij de auteur. De koper 
zal tevens op regelmatige 
basis informatie (via e-mail) 
ontvangen omtrent nieuw 
gevonden stempels. Meer 
infoiJ.C. ter Welle, tel. 0521-
587027, janterwelle@online. 
nl Prijs 
€ 32,50 excl. verzendkosten. 

GIBRALTAR ANNULEERT GEZAMENLIJKE UITGIFTE ISRAEL 

Volgens de Britse ver
eniging van Palestijns-
Israëlische filatelisten heeft 
de regering van Gibraltar 
vorig jaar zomer besloten 
de gezamenlijke uitgifte 
met Israël te annuleren. Dit 

omdat het ontwerp politiek 
onacceptabel was voor de 
Britten. Het teruggetrokken 
zegelontwerp, dat al ge
drukt was, had de rots van 
Gibraltar op de ene helft en 
de Koning David citadel in 

HOGERE TARIEVEN IN 2013 

Pen januari 2013 wij
zigen de tarieven van 
PostNL met gemiddeld 
5 procent. 24-uurs post 
en bijzondere formaten 
stijgen relatief het meest 
in prijs. Een brief tot 20 g 
binnenland zal zo van 
€0,50 naar €0,53 
stijgen in 2013. De ta
riefwijziging is nood
zakelijk vanwege de 
voortgaande krimp op 

de postmarkt. Om de
zelfde reden wil PostNL 
€300 miljoen per jaar 
besparen op zijn kosten. 
Met tariefverhogingen 
en onze forse kosten
besparingen kan de 
post betaalbaar worden 
gehouden in de sterk 
krimpende markt, aldus 
PostNL. 

Oost Jeruzalem op de an
dere helft. Deze waren aan 
de bovenkant geïllustreerd 
met de kaart van het Mid
dellandse zeegebied. Groot 
Brittannië voorzag proble
men, omdat de citadel zich 
in door Israël bezet gebied 
bevindt. Britse officials wa
ren bezorgd, dat de zegels 
verkeerd zouden kunnen 
werden geïnterpreteerd 
als een acceptatie van de 
Israëlische bezetting van 
Oost Jeruzalem. Daarop 
besloot de regering van 
Gibraltar de uitgifte terug 
te trekken. 
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POSTZEGELS 

SCHOORSTEENZEGEL VAN STIF 

De Stichting Fabrieks
schoorstenen (STIF) heeft 
recent een persoonlijl<e 
postzegel uitgegeven van 
een schoorsteen die met 
sloop bedreigd wordt. Het 
gaat hier om de schoor
steen van de houtzagerij in 
Oldenzaal. 

Deze is te bestellen per 
vel van tien stuks voor € 7 
door overmaking op rek. 
nr. 38 49 66144 t.n.v. Stich
ting Fabrieksschoorstenen 
o.v.v. Oldenzaal en met 
vermelding van uw adres. 
Na ontvangst wordt het vel 
thuis gestuurd. 

NIEUWE VREESWIIKSE AUTHENTIEKE POSTZEGEL 

Ter gelegenheid van de 
Authentieke Dag, die op 
1 september a.s. in Vrees
wijk gehouden wordt, is 
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een speciale postzegel in 
omloop gebracht met een 
afbeelding van een oldti
mer met als achtergrond 
historisch Vreeswijk. 
De postzegel is mogelijk 
gemaakt door samen
werking tussen Kool 
Trouwauto's en Fotostudio 
Geinoord op verzoek van 
Activiteitengroep Vrees
wijk, die de Authentieke 

Dag organiseert. 
De postzegels ter waarde 
van € 0,50 per stuk zijn 
vanaf heden in velletjes 
van 10 stuks verkrijgbaar 
bij Dagwmkel Vreeswijk, 
Dorpsstraat 10 te Nieuwe
gein. Op = op. 
De Vreeswij kse Zomer-
zegels zijn daar ook nog 
steeds te koop. 

LUSTRUMZEGEL PZV REGIO MEPPEL 

Pzv Regio Meppel viert m 
oktober haar 12e lustrum. 
De vereniging werd op 27 
september 1952 door het 
toenmalige hoofdbestuur 
van de Internationale 
Vereniging Philatelica ge
ïnstalleerd als 26e afde
ling. Om het lustrum enige 
luister bij te zetten werd 
ernaast een feestelijke 
Algemene Ledenvergade
ring op t oktober en een 

ruilbeurs voor de jeugd 
op 6 oktober in Meppel 
een velletje Persoonlijke 
Postzegels uitgegeven 
met daarop de Grote of 
Mariakerk. Hiermee sym
boliseert de vereniging 
zijn verbondenheid met 
de handel en turfvaart. De 
velletjes zijn te koop voor 
€ 8 op de beurs in Trias, 
Groenmarkt 6, Meppel op 
6 oktober en elke eerste 

zaterdag van de maand. 
Meer info: a.w.wuite-
slagerOkpnmail.nl 

LEUSDENSE BUITENPLAATSEN 

Tijdens de landgoederen-
markt bij kasteel Stou-
tenburg op 1 september 
werden in het kader van 
het Jaar van de Buiten
plaatsen twee bijzondere 
persoonlijke postzegels 
uitgegeven door de com
missie "Stoutenburg" van 
Het Utrechts Landschap, 
in samenwerking met de 
Historische Kring Leusden 
en de Leusdense Vereni
ging van Postzegelverza
melaars "De Loupe". Het 
betreft postzegels met 

afbeeldingen van de Leus
dense buitenplaatsen "de 
Heiligenberg" en "kasteel 
Stoutenburg". 
De postzegels, uitgegeven 
in velletjes van tien zegels, 
zijn verkrijgbaar a € 7,50 
door overmaking van het 
totaalbedrag van de be
stelling + € 1 (verzendkos
ten) op rekening 677524 
t.n.v. ).M. Snellenberg te 
Leusden onder vermelding 
van naam, adres, gewenst 
aantal en gewenste bui
tenplaats. 
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PROMOTIETENTOONSTELLING PV ZWOLLE 

Met een eendaagse 
tentoonstelling op 17 
november in de Grote 
of St. Michaels Kerk m 
Zwolle brengt de jubile
rende Postzegelvereniging 
Zwolle haar activiteiten in 
beeld. Tevens zal een aan
tal leden hun verzameling 
exposeren. 
De tentoongestelde 
verzamelingen lopen 
zeer uiteen. Van de oudst 
bekende brieven van 
Zwolle (1789) tot Interpol. 
Daarnaast wordt een 
presentatie verzorgd van 
digitale technieken bij het 
verzamelen. Voor de jeugd 
is ruimte om (bijna) gratis 
postzegels uit te zoeken 
en een eigen postzegel-
ontwerp te maken. Van 
het winnende ontwerp zal 

een persoonlijke postzegel 
worden gemaakt. 
In het kader van de pro
motietentoonstelling heeft 
pv Zwolle de Grote of St. 
Michaels Kerk op zijn per
soonlijke postzegel gezet. 
Het velletje met tien zegels 
is beperkt verkrijgbaar a 
€ 8 ind. verzendkosten 
door overmaking van dit 
bedrag op rekeningnum
mer 325927 tnv Postzegel
vereniging Zwolle, onder 
vermelding van "Michael" 
en uw naam en adres. 

WK WIELRENNEN LIMBURG 

Ter gelegenheid van het WK 
Wielrennen in Limburg van 
15-23 september gaf PostNL 
een speciale postset uit. 
Deze bestaat uit een postze-

gelvel met drie postzegels 
en drie bijpassende kaarten 
en is te koop voor € 5,95 bij 
de CollectClub http://col-
lectclub.postnl.nl. 

http://collectclub.postnl.nl
http://collectclub.postnl.nl


VERZAMELCEBIED EDERLAND 
Samenstelling Rem Bal<huizen Van Den Brink 
Email dz1ewon@x54all.nl 
Website' www.gaieoptix.ni/fila/druktech htm 

BELEEF DE SEIZOENEN 

Op 16 juli verscheen een 
blok met 10 [=5x2] zegels 
van'1'met bloemenof 
vruchtenafbeeldingen. 
Een esdoorn, de ijsbloem, 
een peul, een dahlia, een 
kievitsbloem, een lijster
bes, een rode zonnehoed, 
rozen en rozenbottels, een 
tulp en blauwe bessen. 
Om gebruik te maken van 
de verbogen code  in 
gele patronen achter de 
afbeelding, worden al 
enige tijd onze zegels 
gesierd door de Ccode. 
Op de randen van de 
meeste blokken met zo'n 
codeniet op alle?  staat 
ook de afbeelding van een 
kameleon. Er zit dan een C
code [Chameleon explorer 
code) op de zegels, waar
mee je met een iPhone of 
Android mobiele telefoon, 
waarvoor je eerder al een 
gratis programmaatje 
hebt opgehaald bij www. 
post.nl/apps, de extra 

informatie over het zegel
onderwerp kunt ophalen. 
De zegels zijn gedrukt in 
5kleuren offsetdruk [incl. 
Lvormigefosforbalk] 
bij Cartor Security Print, 
La Loupe, Frankrijk. De 
standaard drukkleuren 
cyaanblauw, magenta, 
geel en zwart worden ge
bruikt. Raster 125 met voor 
magenta een hoek van 15 
graden, cyaanblauw 75, 
geel 90, en zwart 45. 
Het zegelformaat G = 36 
X 25mm; kamtanding 
13.333:13.6 24/17 tanden 
horizontaal/verticaal. De 
oplage is 415.000 blokken. 
Artikelnummer: 320962; 
productbarcode: +76298. 
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Buitenplaatsen in Nederland monumenten.nl 
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HISTORISCHE BUITENPLAATSEN (VERVOLG) 

2012 is het jaar van de His
torische Buitenplaatsen. 
Op 26 maart was al een be
gin gemaakt met een blok 
zegels voor het Kasteel 
Keukenhof. Op 13 augustus 
2012 verscheen weer een 
blok, dat verkrijgbaar was 
via Bruna en de Collect 
Club. De overige blokken 
[totdat de reeks van 50 
blokken compleet is] kun
nen via een abonnement 
verkregen worden. 
Dit keer een blok met 10 
[=5x2] zegels van 'i'met 
afbeeldingen van het Huis 
Verwolde, Laren (Gelder
land). Huis Verwolde was 
uitgeroepen tot Open Mo
nument van de afgelopen 
maand augustus. 

Van 1 april t/m 31 oktober 
is Huis Verwolde tegen 
betaling te bezoeken. Voor 
meer informatie kunt u 
terecht bij: www.huisver
wolde.nl. 
De zegels zijn gedrukt in 
offset bij JESSP te Haarlem. 
Het zegelformaat is het 
30x40mm. 20/28 tanden 
hor./vert. Raster 125 met 
voor magenta een hoek 
van 15 graden, cyaanblauw 
75, geel 90, en zwart 45. 
Productbarcode +758796, 
geen artikelnummer op 
het blok. 
In de zegelafbeelding zit 
een geel patroon verwerkt, 
dat met bepaalde mobiele 
telefoons afgelezen kan 
worden en informatie 
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verschaft over de buiten
plaats. Het gele patroon 
zit verborgen in de haard, 
de oprijlaan, e.d. 
De oplage onbekend. 
Artikelnummer: geen; 
productbarcode: +77169. 
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NIEUWE HALLMARK ZEGELS 
MET DRUK VAN JESSP IPV DLR 

De begin 2012 versche
nen Hallmarkzegels 
met lange wenskaarten 
en enveloppen waren 
gedrukt in rasterdiep
druk door De La Rue in 
Engeland. Er verschenen 
elf verschillende zegels 
en daarnaast nog eens 
vier A4kaarten met drie 
zegels van '1'. Van de elf 
zegels zijn er sinds afge
lopen juni inmiddels al 
drie vervangen door een 
JESSPdruk in offset. 
Het verschil is goed te 

zien aan het haakje, dat 
voor de postsortering 
wordt gebruikt  alle zij
den even lang, dan bin
nenlandse brieven  dat 
bij De La Rue gekarteld is 
en bij JESSP glad! 

If*'li!lll L/A\iNiD 

VERJAAP RDAG 
JOU 

mmmmmmmmmmmmmmmm 

lïïii: nT=iir=iïïi: m=Tn=i 
f V rus^ 

iOlii IRLAND 

D ii 
%'S 

mailto:dz1ewon@x54all.nl
http://www.gaieoptix.ni/fila/druktech
http://post.nl/apps
http://monumenten.nl
http://www.huisverwolde.nl
http://www.huisverwolde.nl


VERZAMELCEBIED BELGIË 
Samenstelling. 
|an Borluut 

JACOB JORDAENS IN DE KONINKLIJKE MUSEA 

Op 8 oktober 2012 ver
schijnt een blok met 10 
[=5x2] dezelfde zegels 
van (i)(=€ 0.75) met 
de afbeelding van het 
schilderij "Offer aan Ceres, 
de godin van de Oogst" 
van Jacob lordaens. Het 
postzegelontwerp is van 
Luc Derycke. 
Jacob Jordaens, geboren 
m Antwerpen, 19 mei 1593 
en aldaar gestorven 18 
oktober 1678, was een 
Vlaamse barokschilder 
uit de Antwerpse School. 
Jacob Jordaens leefde in 
Antwerpen. Hij was, net 
als Peter Paul Rubens, 
Hendrickvan Balenen 
Sebastiaen Vrancx, leerling 
van Adam van Noort. 
Een grote overzichtsten
toonstelling vindt plaats 
van 12 oktober 2012 tot 27 
januari 2013 m de Konink

lijke Musea voor Schone 
Kunsten te Brussel. Volgens 
de 'Complete werken van 
Jordaens' bevindt 'Ceres' 
zich in het Museo Del Pra-
do, Madrid, Spanje en niet 
in Brussel, maar Ceres werd 
voor deze tentoonstelling 
naar Brussel gehaald. Toch 
wat eigenaardig, als je 
aan de hand van het blok 
de indruk krijgt, dat de 
Ceres het pronkstuk is van 
Schone Kunsten. 
De zegels zijn gedrukt m 
vierkleuren offset bij de 
Zegelwerkplaats te Meche-
len. Het zegelformaat is 
3 - 27.66x40.2omm - met 
een perforatiemaat 111/2 
16/23 tanden hor./vert. Aan 
boven- en onderkant met 1 
gat, linker- en rechterkant 
doorlopende tanding. 
Productbarcode op de lin
keronderrand van het blok. 
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HET FEEST VAN SINEMAAIÜEN 
T.ES FTTES DE LA SAINT-MARTfM 
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SINT MAARTEN 

Op dezelfde datum ver
schijnt een blok met tien 
[=5x2] dezelfde zegels van 
(1) (= € 0.75) met de afbeel
ding van de rondrijdende 
Sint Maarten die met zijn 
zwaard en stuk van zijn 
gewaad afsnijdt en de kin
deren met lampionnetjes 

om hem heen. Het ontwerp 
is van Pieter Gaudesaboos. 
Het Sint Maartensfeest 
wordt gevierd op 11 no
vember, dan wei de avond 
ervoor. 
De zegels zijn gedrukt 
m 4 kleuren offset bij de 
Zegelwerkplaats te Meche-

len. Het zegelformaat is 
3 - 27.66x40.2omm - met 
een perforatiemaat 111/2 
16/23 tanden hor./vert. Aan 
boven- en onderkant met 1 
gat, linker- en rechterkant 
doorlopende tanding. 
Productbarcode op de lin-
keronderrand van het blok. 

BELGISCHE STREKEN DE CONDROZ VOOROP 

Eveneens op 8 oktober 
verschijnt een blok met vijf 
verschillende zegels van 
(1 Europa) (=€1.09) met 
landschapsafbeeldingen 
uit de Condroz. Ontwerp en 
lay-out IS van Bart van Leu
ven en Inge van Damme. Op 
de zegels staan: Hooirollen, 
het kasteel van Fontaine in 
Anthée (Namen), streekbie-
ren, witblauw rund en de 
plaats Dinant. 
De zegels zijn gedrukt in 
vierkleuren rasterdiep

druk op een Goebelpers 
bij de Zegelwerkplaats te 
Mechelen. De zegelforma
ten zijn verschillend en de 
opmaak is ook een wirwar 
van posities waardoor als 
perforatie een scheerperfo-
raat de aangewezene is. Er 
loopt net genoeg perforatie 
door van de zegels naar de 
buitenrand van het blok om 
het uitscheuren van een los 
zegel mogelijk te maken. 
Productbarcode op de rech-
teronderrand van het blok. 
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BANG VOOR DE VLEERMUIS? 
Ben je bang voor vleer
muizen? Daar Is echt geen 
reden voor. Ze zien er mis
schien een beetje griezelig 
uit, maar ze zullen mensen 
geen kwaad doen. Het is 
echt niet waar dat ze je in 
het midden van de nacht 
opzoeken om hun tanden in 
je nek te zetten en je bloed 
te drinken. Vleermuizen 
eten voornamelijk insecten. 
De Zwitserse post heeft een 
postzegel uitgegeven met 
een a/beelding van een 

grootoorvleermuis. Door 
een speciale druktechniek 
lijkt het alsof het beest echt 
uitdezegel vliegt. Deze 
vleermuis valt op door 
zijn grote oren, vandaar 
zijn naam. Tijdens de rust 
overdag en de winterslaap 
vouwt hij die oren onder 
zijn vleugels. De span
wijdte, van het puntje van 
de ene vleugel naar het 
puntje van de andere, is 
24 tot 29 centimeter. De 
grootoorvleermuis heeft 

niet alleen grote oren, 
maar ook grote neusgaten. 
De grootoorvleermuis is in 

staat om objecten waar te 
nemen tot een afstand van 
wel 300 meter. 

EXTREEM WEER 
Deze zomer was het 
de ene dag heel warm 
en rustig weer en de 
volgende dag hadden we 
opeens heel veel regen 
met harde windstoten. 
Volgens deskundigen 
zijn dat signalen van 
klimaatverandering. Over 
de oorzaken van klimaat
verandering zijn niet alle 
deskundigen het met 
elkaar eens. De meesten 

zijn van mening dat het 
gedrag van de mens de 
belangrijkste oorzaak is. 
Zij zeggen dat we te veel 
CO2 (koolstofdioxide) 
produceren. Daardoor 
warmt de aarde meer op 

dan normaal het geval 
zou zijn. DieC02 komt 
vrij bij verbranding van 
bijvoorbeeld hout, kolen 
en producten die van 
aardolie gemaakt zijn, 
zoals benzine. De meeste 
landen hebben afspraken 
gemaakt om minder CO2 

te produceren. Het pro
bleem is dat het moeilijk 
is om die afspraken na te 
komen. Toch moet er wat 
gebeuren. Klimaatveran
dering heeft leuke kanten: 
de zomers in Nederland 
worden warmer, maar ook 
minder leuke kanten, zo-

IJSBEERTJE KNUT 
In 2007 was het ijsbeertje 
Knut wereldnieuws. Hij 
werd verstoten door zijn 
moeder. De dierentuin in 
Berlijn werd overspoeld 
door bezoekers die Knut 
zelf wilden zien. Binnen 
de kortste keren was hij 
niet alleen de lievelings
ijsbeer van Duitsland, 
maar ook van de rest van 

de wereld. Zijn verzorger 
Thomas Dörflein hield 
hem in leven en bracht 
hem groot. Het liep niet 

goed af met Knut. De 
andere ijsberen moesten 
niet veel van hem hebben 
en een virusinfectie tastte 
zijn hersenen aan. Op 
19 maart 2011 is hij inde 
dierentuin gestorven. De 
Duitse postdienst heeft 
in 2008 een postzegel 
uitgegeven waarop Knut 
is afgebeeld. 

als de extreme weersom
standigheden. In Nieuw-
Zeeland verschenen een 
paar jaar terug zegels die 
vormen daarvan laten 
zien: droogte, stormen, 
cyclonen, overstroming, 
sneeuwstormen en hitte. 

ADRESWIIZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 
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DE FABEL VAN DE HAAS EN DE SCHILDPAD 
Op een dag maakte de 
Haas zijn vriend de Schild
pad belachelifk omdat hij 
zo vreselijk langzaam was. 
De Schildpad reageerde 
met de opmerking: "Zullen 
we een wedstrijd doen en 

kijken we de snelste is?" 
De Haas vond het een be
lachelijk voorstel en lachte 
de Schildpad uit. Toch 
ging hij de uitdaging aan. 
De race was de volgende 
dag. De Vos gaf het start

schot. De Schildpad zette 
het op een lopen. Hij ging 
natuurlijk niet zo snel, 
want hij was nu eenmaal 
een schildpad, maar hij 
liep wel lekker door. De 
Haas keek eens naar zijn 
vriend en stelde vast dat 
hij zich niet hoefde te 

haasten. Hij ging lekker in 
de schaduw van een boom 
liggen en viel in een diepe 
slaap. Toen hij wakker 
werd had de Schildpad de 
finish bereikt en de race 
gewonnen! 

En wat is de moraal van 
het verhaal? Wie zich 
bescheiden opstelt en 
hard werkt om zijn doel te 
bereiken zal op het eind 
succesvoller zijn dan de 
praatjesmakers. 
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Die acrobaat 
Ik ben een gelukkig 
mens, want dit jaar 
kwam ik er achter dat 
vogels voeren In de zo
mer goed is. Dus de hele 
zomer heb ik vetbol
letjes opgehangen en 
genoten van de koolme
zen, mussen, gaaien en 
(natuurlijk!) de hals
bandparkieten. Ook de 
kraaien probeerden het 
vetbolletje te snaaien. 
Dit zegeltje is al jaren 
mijn favoriet. 

In het aquarium van 
de dierentuin 
Kijk nou eens wat een 
prachtig zegeltje dit 
is: mooie afbeelding, 
duidelijke naam, heldere 
kleuren, ja hoor, hier ga 
ik voor. Bovendien is dit 
een van de vissen die ik 
graag bekijk. Er zit een 
streep door zijn oog, 
en hij heeft een vlek op 
zijn rugvin. Natuurlijk 
heeft dat een doel: zijn 

vijanden in verwarring 
brengen. 

De ransuil 
Zo loop je door de die
rentuin langs de vogels, 
en dan hebben ze daar 
een beetje achteraf de 
volières met de uilen. Het 
is er altijd rustig, uilen 
zijn niet van die druk-
doeners, en soms moet 
je echt goed zoeken om 
ze te zien. "Waar zit'ie?" 
vragen we aan elkaar. 
Deze zegel vind ik erg 
mooi omdat je ook nog 
het nestje ziet afgebeeld; 
dan leer je daar ook weer 
van. 

Zo'n grote jongen 
Deze zwaardwalvis kom 
je niet zo gauw in een 

dierentuin tegen: een 
orka. Het zijn dolfijnen, 
ze kunnen wel 9 meter 
lang worden. Van de 
zeevissenpostzegels is 
dit mijn mooiste, ook 
vanwege de vaart die er 
inzit. 
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Een lastige bewoner 
Het is voor een die
rentuin niet makkelijk 
om dit dier te gast te 
hebben. Is hij vervelend? 
Welnee! Is hij gevaarlijk? 
Ook niet. Hij eet geen 
mensen, maar bamboe. 
En daarin schuilt nou net 
het probleem. Want deze 
planteneter moet ie
dere dag 14 kilo bamboe 
wegknabbelen. En waar 
haalt een dierentuin 
voor de hele week zoveel 
bamboe vandaan? Niet 
bij Albert Heijn, dat snap 
je. Op deze zegel zie je 
hoe ze eten: zittend op 
hun billen, pootjes recht 
vooruit met de bamboe 
als een soort zuurstok 
tussen zijn voorpoten. 

Niet zo maar een zegel 
Mijn vader ging Frankrijk 
sparen omdat de Fransen 
zulke mooie postzegels 
maken. Zie jij het nu 
ook? Kijk maar: dit is 
geen foto, maar een 
gegraveerde afbeelding. 
Dat is nog eens wat 
anders dan een kopietje. 
Van al mijn olifantenze
gels is dit de allermooi
ste. Mee eens? 

Zo leer je de i 
In een land in Midden-
Amerika geven ze post
zegels uit waar kinderen 
mee leren lezen. 
Zie je wat hier aan de 
hand is? Links staat een 
Iguana, een soort hagedis. 
De kinderen kennen dat 
dier, hij wordt daar soms 
als huisdier gehouden. 
Zo is het makkelijk om de 
klank "i" te onthouden: de 
"i" van Iguana. Net zoals 
boom, roos, vis, maar dan 
in Nicaragua. 

We kijken verder dan 
het plaatje 
Waarom is dit nu zo'n 
juweeltje? Natuurlijk snap 

je al dat dit geen modern 
zegeltje is, al was het 
maar omdat dat gebied 
nu anders heet. Wat valt je 
op: een goede gegraveer
de afbeelding van een 
aap. Je eerste punt heb 
je binnen. Nu de tekst: je 
herkent "Four Cents", dat 
kanjelezen. Links, is dat 
misschien Chinees? Rechts 
misschien Arabisch? Ik 
weet het niet. We zijn 
filatelisten, dus we gaan 
het opzoeken. Nee, ik niet; 
jij! Laat me weten wat je 
gevonden hebt. 
En tenslotte: het stempel. 
Staat het er niet prachtig 
op? 

Mijn favoriet uit Afrika 
Wat een mooie postzegel, 
ik hoop dat jij er ook van 
geniet. Want dat is toch 
het doel van onze hobby: 
dat je een collectie maakt 
waar je zelf met plezier 
naar kijkt. En héél af en 
toe mag een vriendje 
meekijken, toch? 

Succes er mee! 
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ïï HET dOiWEER MET STADSPOST? 
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POSTBODE LEEST DE POST 
Het briefgeheim zorgt ervoor dat de inhoud van onze 
brieven niet bij de overheid bekend wordt. Daardoor 
kunnen we schrijven wat we willen, zonder dat wc bang 
hoeven te zijn om opgepakt te worden. Soms zorgt 
nieuwsgierigheid en loslippigheid van een postbode er
voor dat de inhoud van de post niet alleen terechtkomt 
bij de geadresseerde. Onze oudmedewerker |an Bakker 
uit Zwolle vertelde eens de volgende anekdote uit de tijd 
dat hij de eigenaar van een hotel was: "Wij kregen een 
briefkaart van een mannenkoor dat de volgende dag 
zou komen overnachten. De volgende dag vroeg zowel 
de groenteboer als de bakker of wij nog iets speciaals 
nodig hadden. De postbezorger uit het dorp had de 
kaart gelezen en de inhoud daarvan doorverteld". 

Rond 1970 gingen in een 
korte periode de bedragen 
voor het verzenden van 
post heel snel omhoog. 
In die tijd was de PTT de 
enige organisatie die voor 
de postbezorging zorgde. 
Het was een bedrijf van 
de overheid, die In de wet 
had vastgelegd wat wel 
en niet mocht. Er waren 
verschillende mensen die 
probeerden om de PTT te 
slim af te zijn. Zij bezorg
den de post tegen veel 
lagere prijzen. Gesloten 
brieven mochten volgens 
de wet alleen door de PTT 
bezorgd worden, maar 
voor briefkaarten en open 
enveloppen gold dat niet. 
Een zekere meneer Pesie 
uit Den Helder begon zijn 
eigen stadspostdienst. 
Niet lang daarna volgde 
een bedrijf in Leeuwarden 
en er kwamen er meer. 
Sommige stadspostdien
sten gaven eigen zegels 
uit. Een aantal wilde daar 
flink aan verdienen en 
begon met het drukken 
van "postzegels" die nooit 
op de post terechtkwa
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EINDE POSTMONOPOLIE 
Op 1 april 2009 kwam een einde aan het recht van 
de opvolger van de PTT om brieven tot 50 gram te 
bezorgen. Dit was het zogenaamde postmonopolle. 
Vanaf die datum mochten ook andere bedrijven dat 
doen. Het postmonopolle werd tijdens de Franse Tijd 
aan het begin van de 19e eeuw in Nederland inge
voerd. Toen Nederland een koninkrijk werd bleef de 
Franse postwet met het postmonopolle van kracht. 
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men, maar die alleen voor 
verzamelaars bedoeld 
waren. 
De stadspostdiensten 
breidden zich uit over hun 
eigen grenzen. Zo verzorg
de Streckpost Nieuwleusen 
niet alleen het postver
voer in de eigen streek, 
maar ook tussen Zwolle 
en Almelo. In Groningen 
had je de streekpost Het 
Hogeland en in noordoost 
Friesland Regiopost. 
Deze concurrentie was de 
PTT een doom in het oog. 
Daarom kwam men in 1987 
met speciale kortings
zegels voor de kerst en 
nieuwjaarswensen. Met 
name in de kersttijd werd 
door de stadpostdiensten 
veel reclame gemaakt voor 
het goedkoper versturen 
van de kerstpost. Het 
was vaak mogelijk om bij 
supermarkten de goed
kope stadspostzegels te 
kopen. Ook kon je bij die 
supermarkten je kerstpost 
afgeven. 
Door de actie van de PTT 
kon het postbedrijf veel 
klanten behouden. Tot op 
de dag van vandaag is het 
mogelijk om in de kerst
tijd de post met korting 
te versturen. Er is nu nog 
nauwelijks sprake van 
concurrentie tussen Post. 
NL, de opvolger van de PTT 
en stadspostdiensten. Ze 
bestaan nog wel, maar het 
zijn er niet zoveel meer. 
Inmiddels zijn er naast 
Post.NL meer landelijke 
bedrijven die de post bij 
ons thuis bezorgen, zoals 
Sandd en Select Mail. 
Het is best wel aardig om 
een stadspostverzameling 
op te zetten. Echt gelopen 
stukken zijn zeker verza
melwaardig. Dat geldt 
jammer genoeg niet voor 
de vele "postzegels" die 
zijn uitgegeven. De meeste 
zijn niet meer dan leuke 
plaatjes. 
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ANTWOORDEN PUZZEL JUNI 2012 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van juni 2012: 
1. Grote vin op rug 
lijkt op een zijl; 
2. electrische 
bussen, Arnhem; 
3. Nederlands
Indië; 4. Portugal; 
5. Malawi, 
Chikwawa; 6. 
Verenigde Naties. 
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Na loting heeft jamie Hendriks uit Haarlem een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL OKTOBER 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Welke twee astronauten liepen in 1969 op de 

maan? 
2. Op welke dagen kon je films kijken in de eerste 

bioscoop van Tsjechië. 
3. Wie won de hardloopwedstrijd, de haas of de 

schildpad? 
4. Wat is een andere naam voor CO2? 
5. Wanneer werd het Nederlandse postmonopolie 

afgeschaft? 
6. Hoe lang kan een orka worden? 
7. Hoeveel kilo bamboe kan een pandabeer op een 

dag opeten? 

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 OKTOBER te vermelden. 
Graag filatclistisch frankeren met geldige 
postzegels! 
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^^ Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 
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De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKidsClub. 

Surf naar wvi/w.stampkids.org 

NEIL ARMSTRONG, EERSTE MENS OP DE MAAN 

Op 25 augustus is Neil 
Armstrong overleden. Hij 
was de eerste mens die 
voet zette op de maan. 
Armstrong werd geboren 
op 5 augustus 1930. Als 
zesjarig jongetje mocht 
hij meevliegen in een Ford. 
Het was het begin van zijn 
liefde voor alles wat met 
luchtvaart te maken had. 
Op zijn zestiende behaalde 
hij al zijn vliegbrevet, ter
wijl hij nog geen rijbewijs 
had. 
Na zijn middelbare school 
ging hij studeren aan 
de universiteit met een 
beurs van de marine. In 
1949 moest hij in dienst en 
werd piloot bij de marine. 

waar hij de jongste piloot 
was van zijn eskader. In 
1950 werd hij naar Korea 
gestuurd, waar het toen 
oorlog was. Begin jaren 
zestig werd Armstrong 
opgenomen in het Apollo
programma van Nasa. In 
het kader van dat pro
gramma werden mensen 
opgeleid tot astronaut. In 
die tijd wilde de Ameri
kaanse president Kennedy 
dat zijn land als eerste 
mensen naar de maan 
zou brengen. Hij hoopte 
daarmee de voorsprong 
in te halen die de Russen 
hadden op het gebied van 
de ruimtevaart. 
Armstrong viel op door zijn 
goede optreden op mo
menten, dat het echt moei
lijk en gevaarlijk werd. Hij 

WEETJE... 
...waarom de bladeren van bomen en struiken in de 
herfst verkleuren tot die mooie gele, bruine en rode 
bladeren? Dat zit zo. In bladeren zit een hoeveelheid 
chlorophyl, dat is een groene stof die ervoor zorgt dat 
bomen en struiken kunnen groeien. Die stof wordt ge
bruikt om zonlicht en allerlei stoffen uit de lucht om te 
zetten in suikers. Die suikers trekken op hun beurt het 
voedsel weer uit de grond. Na een periode van zo'n 6 
maanden (lente en zomer) is de chlorophyl bijna op en 
zijn er in de bladeren allerlei kleurige afvalstoffen ont
staan die eruit moeten. En wat is er dan gemakkelijker 

om de bladeren maar te 
laten vallen nietwaar? 
Het is herfst! De kleuren 
van de bladeren zijn 
dus het resultaat van 
het opraken van het 
(groene) chlorophyl. 

Toori Oomens 
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hield dan zijn hoofd koel en 
raakte niet in paniek. Het 
lag dan ook voor de hand, 
dat hij uitgekozen werd 
als de man die als eerste 
mens voet op de maan 
zou zetten. Dat gebeurde 
op 21 juli 1969 om 3.56 uur 
MiddenEuropese tijd. Hij 
sprak daarbij de beroemde 
woorden: "Dit is een kleine 
stap voor een mens, maar 
een gigantische sprong 
voor de mensheid". Na 
hem deed ook Edwin Aldrin 
zijn eerste stappen op de 
maan. De beide astronau
ten maakten twee uur lang 
opnamen van de maan en 
verzamelden maanstenen 
om mee naar de aarde te 
nemen. De derde man die 
meegekomen was naar 
de maan, Michael Collins, 
bleef in de ruimtecapsule 
en zou geen stap op de 
maan zetten. 
Bij terugkeer op aarde 
kregen de drie astronauten 
een heldenontvangst, niet 
alleen in de Verenigde 
Staten, maar overal ter 
wereld. Armstrong zou 
daarna de publiciteit 
zoveel mogelijk mijden. Hij 
werd hoogleraar lucht
vaart en ruimtevaarttech
niek aan de Universiteit 
van Cincinnati. Later kocht 
hij een boerderij en werd 
boer. Zo nu en dan reisde 
hij naar het buitenland 
om te vertellen over zijn 
ruimtereis. In 2010 was hij 
nog in Nederland voor een 
congres over ruimtevaart. 
Nel! Armstrong werd 82 
jaar. 

NAAR DE FILM 
Ga jij nog wel eens naar de 
film of kijk je liever films 
op je computer? Vroeger 
hadden mensen die keuze 
niet en moesten ze de 
deur uit als ze een film 
wilden zien. In het begin 
waren er nog bijna geen 
speelsfilms. Op het witte 
doek werden voorname
lijk dingen vertoond die 
je ook in het dagelijkse 
leven zag. Dat vonden 

mensen leuk. Zo vonden 
ze het spannend om een 
rijdende trein te zien. 
Vooral als die trein op 
hen afkwam had de film 
een groot succes. Aan het 
begin van de vorige eeuw 
werden films vaak op 
kermissen vertoond. Het 
waren attracties waar veel 
mensen op af kwamen. Pas 
later werden er bioscopen 
gebouwd waar je naartoe 
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kon gaan om films te zien. 
De eerste bioscoop van 
Tsjechië werd geopend in 
1907. Je kon er alle dagen 
terecht, behalve op vrij
dag. Er waren 56 zitplaat
sen in de bioscoop. Erg 
groot was hij dus niet. 
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NIEUWE OOGST NEDERLAND 2012 II 

Dit jaar 2012 is in Neder
land uitgeroepen tot het 
)aar van de historische 
buitenplaatsen en de vijf 
velletjes Mooi Nederland 
zijn er aan gewijd. Het 
embleem (afb. i) siert 
verschillende publicaties 
over de buitenplaatsen 
die veelal gesticht zijn 
door gegoede burgerij als 
riante zomerverblijven, 
omringd met stijltuinen. 
Helaas zijn de postzegels 
weer klein en vergroot 
(afb. 2a-c) heeft u een 
beter zicht op de zegels. 
Eind januari verschenen de 
eerste velletjes van de twee 
zuidelijke buitenplaatsen. 
Amstenrade (afb. za) 
ligt bij Brunssum in Zuid 
Limburg. De beschikbare 
prentbriefkaarten zoals 

(afb. 3) tonen altijd het 
i8e-eeuwse L-vormige 
pand met zijn lye-eeuwse 
hoge hoektoren vanaf 
de binnenplaats. Alleen 
de oudere kaart (afb. 4) 
laat de buitenplaats in 
dezelfde kijkrichting van 
de postzegel zien. Het 
locaal gebruikte stem
pel is nog van het oude 
type van TNT Post. Wel 
aangepast aan het nieuwe 
embleem van PostNL zijn 
de stempels van de andere 
vier buitenplaatsen, zoals 
Mattemburgh (afb. 5), dat 
m Hoogerheide bij Bergen 
op Zoom ligt. Dit landgoed 
isthansin het bezit van 
de Stichting Brabants 
Landschap. Dankzij de 
romantische parkaanleg 
met een Engelse- en een 

Franse stijltuin wordt het 
gerekend tot de vijf meest 
belangwekkende stijltui
nen van Nederland. 

Opvallend ligt het huis Vol-
lenhoveinDeBilt(afb. 6), 
waar de' Wegh der Wee
gen' begint. Dit is de door 
Jacob van Campen ontwor
pen rechte boulevard van 
Utrecht naar Amersfoort 
bedoeld voor de aanleg 
van nieuwe buitenplaat
sen. Deze staat bekend als 
de Stichtse Lustwarande 
en concurreerde met de 
succesvolste buitenplaats-
zones langs de Vecht, of 
's-Graveland, waar Trom
penburg (afb. 7) ligt. Deze 
buitenplaats is gesticht 
in opdracht van admiraal 
Cornells Tromp, zoon van 
de ons bekendere Maarten 
Harpertszoon Tromp. Met 

die opdrachtgever is het 
verklaarbaar, dat het pand 
over water goed bereik
baar is en de buitenmuren 
van hout zijn. Het huis kent 
een rechthoekig woon
gedeelte, een achthoekig 
paviljoen en de wand- en 
plafondschilderingen in de 
koepelzaal verheerlijken de 
werken en overwinningen 
van de Trompen. 

Het Gelderse Kasteel Mid-
dachten ligt bij het dorp 
De Steeg in de gemeente 
Rheden. Het verscheen 
eerder op het 7V2 et post-
waardestuk (afb. 8,8a) in 
de kastelenreeks van 1939 
(Geuzendam 206c nr. 3) 
en met opdruk 5 et (afb. 
8b) in de opruimingsuit
gifte van 1946. Het kasteel 
IS in 1673 herbouwd na 
de verwoesting van zijn 

i4e-eeuwse voorganger na 
het rampjaar 1672 door de 
fransen. Met Paleis 't Loo 
als zijn voorbeeld kreeg 
het een formele tuin, bijge
bouwen en stallen. (Afb. 9) 
vermeldt ook de situering 
bijEllecom, het andere 
kerkdorp van Rheden. De 
fraaie ligging van De Steeg 
tegenover de Posbank op 
deVeluwezoomtrokal 
vroeg toeristen en oudere 
ansichtkaarten (afb. 10) 
zijn relatief vaak te vinden. 
De door de toeristen 
verstuurde exemplaren 
zijn afgestempeld met het 
stempel Steeg (afb. 10a) 
of Ellekom (afb. 10b), wat 
toen nog met een 'k' werd 
geschreven. Het historische 
postkantoor van De Steeg 
met luiken in de kleuren 
van het kasteel is helaas 
gesloten. 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
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HET UITGIFTE
PROGRAMMA VAN 
POSTNL VOOR HET 
TWEEDE HALFJAAR 
2012: 

8 oktober 
• Kinderboekenweek 

2012 

19 oktober 
• Dag van de Postzegel 

6 november 
• Kinderpostzegels 'Prin
sesjes' 6 zegels 

20 november 
• Decemberzegels 2012 

De postzegels zijn, 
zolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar 
bi) de Bruna vestigin
gen, de Collect Club in 
Groningen en vla de 
Onlinewinkel op http:// 
collectclub.postnl.nl. 
De geldiglieidstermijn 
is onbepaald. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 2012 

De Dag van de Postzegel is 
een jaarlijks terugkerend 
internationaal evenement 
dat dit jaar door jilate
listischi Nederland op 19 
oktober wordt gehouden 
tijdens de Postex in Apel
doorn. PostNL brengt een 
velletje met tien postze
gels, geïnspireerd op de 
Julianapostzegels en face 
uit 1949 van 1 gulden. 
De proefdruk uit 1949 is 
door ontwerper Ingmar 
Birza als doorloper op het 
nieuwe velletje opgeno
men, met de rechterkant 
van het kapsel van konin
gin Juliana op de naast
gelegen postzegel. De 
oude proefdruk keert ook 
letterlijk als drukvel in het 
ontwerp terug, namelijk 
door het vergeelde papier 
als achtergrond voor vier 
van de tien nieuwe postze
gels op te nemen. Inclusief 
de opmerking'2.0'met 
een stempeltje  twee 
aantekeningen die ooit 
op de proefdruk werden 
aangebracht. 

De Julianapostzegels zijn 
indertijd met twintig 
verschillende frankeer

waarden en bijbehorende 
kleuren gedrukt. "Maar 
voor de kleuren die ik 
wilde gebruiken", aldus 
Ingmar Birza, "heb ik eerst 
naar de proefdrukken van 
de guldenzegel gekeken. 
Want ook daar is met aller
lei kleuren geëxperimen
teerd, net zoals ik nu heb 
gedaan. Uiteindelijk viel 
de keuze op een combina
tie van twee kleuren. Ener
zijds het roodbruin dat op 
de postzegel van 5 gulden 
is gebruikt, vanwege het 
klassieke karakter. An
derzijds het paarsblauw, 
ook wel Pruisisch blauw 
genoemd, wat sterk lijkt 
op de kleur die toentertijd 
voor de postzegel van 35 
cent is gebruikt. Die laatste 
kleur natuuri i j k vanwege 
de koninklijke uitstraling." 

Ook worden een eerste
dagenvelop en prestige
boekje uitgebracht. Het 
prestigeboekje maakt deel 
uit van de reeks over de 
geschiedenis van de series 
permanente postzegels in 
Nederland. Het eerste deel 
van deze reeks kwam uit 
in 2009. 

Nu te koop: Cdrom 'Filatelie 
Sfgang 2011'. Alle elf edities uit de jaargang 2011 

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

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'Jaargang 2011 op Cdrom'. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk postadres de Cdrom 
moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 

http://
http://collectclub.postnl.nl
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaanii,35!6AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet u/ww knbfnl 
E-mail knbflgknbfnl 

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

Voorzitter; 
VT|M Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail vcoenen@knbfnl 

Secretaris: 
A G van den Brink 
p /a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3S02 HA utrecht 
Telefoon 030-6375200 
E-mail fvandenbrmk@knbfnl 

Penningmeester: 
5 Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail stuin@knbfnl 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzitter B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail hmol<S)knbf t)t 

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

Algemene Zaleen 
1 RI Greitemann 
Telefoon 030-2894290 
E-mail /greitemanrxzknbf nl 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzalcen: 
Sj Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail sbangma(Skr)bf ni 

Communicatie: 
) R Luinge 
Telefoon 0162-517101 
email rlumge@knbf nt 

luryzaken: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
email ahaan@knbf nl 

Webmaster KNBF-site 
(www.knbf.nl): 
I Boon 
E-mail webmaster{$knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
1J M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommtssaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail e kniese@ptar)et nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Wevers 
Telefoon 030-2205348 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek@knbfnl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdagen 
6 oktober en t december 2012 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinfonnatiebureau 
Mr W P Meere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F e w vanBeekum 
Keurzendingen s v p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bondskeuringsdienst@planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

Samenstelling 
Koninklijke Nederlandse Bond van filatelistenverenigmgen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

GESPECIALISEERDE VERENIGING KSP: KONTAKTGROEP SPANJE-PORTUGAL 

Velen zullen bij 'Spanje' 
en 'Portugal' denken aan 
zonnige strandvakanties 
die daar zijn doorgebracht 
en aan typische Spaanse 
en Portugese gebruiken, 
zoals stierengevechten 
of fado muziek. Maar ook 
in Nederland kunt u iets 
meekrijgen van dit gevoel, 
als u de postzegels van 
deze landen verzamelt. KSP 
houdt zich in Nederland en 
België als gespecialiseerde 
vereniging bezig met de 
filatelie van deze beide 
landen en haar (ex-)ko-
loniën. De vereniging telt 
ca. 85 leden en daarvan 
verzamelt iets meer dan de 
helft 'Spanje' en de ande
ren 'Portugal'; onder deze 
leden is een aantal verder 
gespecialiseerd in speci
fieke verzamelgebieden. 
Voor Spanje kun je daarbij 
denken aan de duizenden 
vignetten die tijdens de 
Spaanse Burgeroorlog 
(1936-1939) zijn uitgegeven 
of aan bepaalde fiscaal
zegels van Sociedad del 
Timbre, v/aarvan er 10.000 
verschillende bestaan. 
Anderen verzamelen de 
klassieke koloniën, zoals 
Cuba, Puerto Rico of de 
Filippijnen. Onder de Por

tugal verzamelaars vinden 
we leden die Ceres zegels 
verzamelen waarvan, 
mede vanwege de ver
schillende papiersoorten, 
alleen al meer dan 1.000 
varianten bestaan. En ook 
daar zijn er verzamelaars 
van de koloniën en post-
geschiedenis. Thematisch 
zijn beide landen zeer 
interessant vanwege de 
grote hoeveelheid zegels 
gewijd aan wapens, kle
derdrachten, zeevaarders 
en ontdekkingsreizigers. 
Kortom, het verzamelen 
van de postzegels van deze 
landen is minder een
voudig, dan het in eerste 
instantie lijkt en enige hulp 
van de ervaren specialisten 
kan daarbij goed van pas 
komen. Verder is het van 
belang om te weten, dat de 
(klassieke) postzegels van 
vooral Spanje in groten 
getale zijn vervalsten 
dat enige kennis van de 
zegels echt nodig is als u 
een duurdere aankoop wilt 
doen; ook op dit gebied is 
veel kennis aanwezig bin
nen KSP 

In 2012 wordt het 25-jarige 
jubileum gevierd met o.a. 
een excursie en diner voor 
de leden. Op de Postex zal 

een promotietentoonstel
ling worden gehouden 
en de bijeenkomsten zijn 
aangevuld met extra acti
viteiten, w.o. presentaties 
door leden. Het bestuur 
heeft voor dit jubileum 
een persoonlijke postzegel 
uitgegeven waarvan u 
bijgaand een afbeelding 
ziet; deze is voor €10 
per vel van tien zegels te 
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bestellen via de secretaris. 
De zegel toont de vlaggen 
van beide landen en heeft 
dus ook een thematisch 
motief. 
KSP komt viermaal per 
jaar bijeen inhet KNBF 
Bondsbureau in Utrecht. Bij 
iedere bijeenkomst kunt u 
materiaal ruilen of kopen/ 
verkopen. Ook als u (nog) 
geen lid bent kunt u langs
komen en een bijeenkomst 
meemaken om de sfeer 
te proeven. Gezelligheid 
staat hoog in het vaandel 

TENTOONSTELLING ACHTERHOEK 2013 MET RUILBEURS IN VARSSEVELD 

Vier jaar na het Jubile
umjaar 2009, met de 
vijfde tentoonstelling in 
25 jaar, organiseert PV 

De Globe, afdeling'de 
Achterhoek' op 8,9 en 
10 maart 2013 in de "van 
Pallant Hal" te Varsseveld 

de zesde tentoonstelling. 
Het evenement heeft de 
naam 'Achterhoek 2013'. 
Een Tentoonstelling met 
500 kaders, 250 kaders 
Categorie 2 en 250 kaders 
Categorie 3. Het geheel is 
een overzicht van landen-
verzamel Ingen en diverse 
andere, thematische of ge
specialiseerde collecties. 
Er is ook een Jeugdhoek en 
er zijn ook enkele kaders 
met inzendingen van 
jeugdige verzamelaars 
te bewonderen. Verder 
kan men, met dezelfde 
openingstijden als voor de 
tentoonstelling, de 'Grote 
Postzegelbeurs' bezoeken 
met beslist voor iedereen 
wat wils. 
Nadere informatie vindt 
u op de website van De 
Globe: 
www.deglobe-achterhoek. 
nl e-mail: achterhoek20i3. 
wassinkohotmail.com. 

en alle leden krijgen gratis 
consumptiebonnen voor 
broodjes, soep of koffie 
en thee. Bij de bijeenkom
sten wordt meestal wel 
een presentatie of lezing 
gehouden door één van de 
leden, waarbij hij iets van 
zijn verzameling laat zien. 
Ook verschijnt er ieder 
kwartaal een tijdschrift 
met de naam'Iberia', 
waarin interessante artike
len worden gepubliceerd 
met achtergrondinforma
tie over zegels of posthis-
torie. Als lid kunt u hierin 
gratis adverteren als u nog 
iets bijzonders zoekt. De 
voormalige Spaanse en 
Portugese koloniën worden 
ook regelmatig belicht in 
artikelen en daarvan is 
ook veel materiaal op de 
bijeenkomsten aanwezig. 
Drie maal per jaar wordt 
er een veiling gehouden m 
Utrecht met honderden ka
vels van Spanje of Portugal 
en gebieden en daarnaast 
krijgt u ook nog tweemaal 
een schriftelijke veiling 
thuis gezonden, zodat u op 
uw gemak thuis kunt kie
zen, waarop u wilt bieden. 
De kavels zijn meestal laag 
geprijsd, zodat het binnen 
ieders budget past. Omdat 
KSP een gespecialiseerde 
vereniging is vindt u juist 
daar het materiaal wat u 
in de Nederlandse handel 
en op lokale beurzen niet 
vaak tegenkomt. Als u lid 
wilt worden dan kan dat 
op twee manieren: elek
tronisch lid voor € 18 per 
jaar (u krijgt dan de post 
elektronisch) of gewoon 
lid voor € 25 per jaar, dan 
stuurt men u de 'Iberia' en 
de veilinglijsten thuis toe. 
Als u nadere informatie 
wilt dan kunt u contact op
nemen met dhr. Henk Veen 
op telefoonnummer 079-
3611910 of via ksp-iberia(5) 
planet.nl of kijken op de 
website www.ksp-iberia.nl. 
U kunt op de website ook 
een PowerPoint presentatie 
vinden met veel mooie 
afbeeldingen die aandacht 
schenken aan alle aspecten 
van de Spaanse en Portu
gese filatelie, waardoor u 
een goede indruk krijgt 
van het verzamelgebied. 
Deze presentatie is speciaal 
voor het 25-jarige jubileum 
gemaakt en de moeite van 
een bezoek waard. 

Paul Walraven 

http://www.knbf.nl
http://www.deglobe-achterhoek
http://planet.nl
http://www.ksp-iberia.nl
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POSTZEGEL 'DAG VAN DE POSTZEGEL 2012' 

In mei 1948 werd bekend
gemaakt, dat koningin 
Wilhelmina in september 
van dat jaar zou worden 
opgevolgd door prin
ses )uliana. Ontwerper 
Sem Harz had voor de 
inhuldiging een ontwerp 
gemaakt, waarop koningin 
Juliana'en face'was 
afgebeeld. Twee groot
formaat postzegels, in de 
waarden van 10 cent en 20 
cent, werden op dinsdag 7 
september 1948 in verkoop 
genomen. Vanwege het 
grote formaat was het ont

werp echter niet geschikt 
om de serie permanente 
postzegels met afbeelding 
van koningin Wilhelmma 
te vervangen. Harz kreeg 
de opdracht om een klein 
formaat zegel te ont
werpen voor de waarde 
in centen en een groot 
formaat (kleiner dan de 
eerste twee zegels) voor 
de waarden in guldens. 
De ontwerper gebruikte 
het portret van koningin 
Juliana 'en face' als basis 
voor de nieuwe serie. De 
achtergrond van de 

PERSOONLIJKE POSTZEGEL: 
gSPOORENBERG MEDAILLE 
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Tijdens Postex 2012 in 
Apeldoorn (19,20 en 2t 
oktober) is in de stand 
van de KNBF een velletje 
van tien persoonlijke 
postzegels te koop met 
de afbeelding van de 
Spoorenberg medaille. 
Sinds 2010 geeft de KNBF 
ter gelegenheid van de 
Week van de Postzegel 
een velletje persoonlijke 
postzegels uit, waarin 
afwisselend aandacht 
wordt besteed aan een 
service van de KNBF of een 
onderscheiding die de 
KNBF kan toekennen. Het 
eerste velletje in 2010 had 
de Costerus Medaille als 
onderwerp. In 2011 werd 
aandacht besteed aan de 
Bondsbibliotheek. 
Dit jaar is gekozen voor de 

1 Spoorenberg Medaille. 
In 1967 heeft het bestuur 
van de bond besloten een 
speciale onderscheiding 
voor de Thematische 
Filatelie in het leven 

te roepen. Ter ere van 
Johannes H. Spoorenberg 
is deze onderscheiding 
de Spoorenberg medaille 
genoemd. 
De heer Spoorenberg (17 
juni 1889 - 21 december 
1971) was een baanbre
ker voor de thematische 
filatelie en jarenlang een 
groot voorvechter en 
stimulator van het thema
tisch verzamelen. 
De prijs van het postze
gelvelletje is €8. Leden 
van de bij de bond aan
gesloten verenigingen 
betalen op vertoon van 
hun Bondspas echter € 7. 
Wie niet in de gelegen
heid is het KNBF velletje 
tijdens Postex 2012 te 
kopen, kan dit na de 
Postex aanschaffen via 
de website van de KNBF 
(www.knbf.nl) onder de 
tab 'diensten'. Als u hier
bij inlogt met uw Bonds
pas ontvangt u tevens de 
korting van €1. 

afbeelding werd gevormd 
door een monogram 
'JR'(Juliana Regina) met 
daarboven een kroontje. 
Op verzoek van koningin 
Juliana werd het diadeem, 
dat voorkwam in het 
oorspronkelijke ontwerp, 
verwijderd. Bij vergroting 
van de zegels in guldens 
is de plaats waar het 
diadeem zich bevond nog 
goed te zien. Oorspronke
lijk was het de bedoeling 
om de waarden in guldens 
in letters te vermelden. 
Deze letters gaven echter 
een probleem, omdat de 
waarde van iVi gulden niet 
in letters inpasbaar was. 
De letters werden dan ook 
vervangen door cijfers. 
De eerste waarden die 
op 11 juli 1949 verschenen 
waren de 10 cent en de een 

gulden. Daarna volgde 
in dezelfde maand de 45 
cent in de kleur oranje. 
In augustus 1949 volgden 
de 20,50 en 60 cent en 
in september de 5,6,15, 
25 en 30 cent en de drie 
hoge waarden in guldens. 
De 35 cent en de 40 cent 
kwamen in november uit. 
De 75 cent werd pas op 19 
december 1951 uitgegeven. 
De verkoop van de hoge 
waarden van 2V2,5 en 
10 gulden was in eerste 
instantie gebonden aan 
strenge deviezenregels. De 
postzegels mochten alleen 
door postambtenaren op 
de te verzenden poststuk
ken worden geplakt en 
niet in handen worden ge
geven van de klanten. De 
opgeplakte zegels moes
ten dan ook direct worden 

gestempeld. Postzegelver
zamelaars die in het bezit 
waren van een speciale 
vergunning, afgegeven 
door de Nederlandse Bond 
van Verenigingen van 
Postzegelverzamelaars, 
mochten vanaf 17 oktober 
1949 slechts één exemplaar 
van de hoge waarden on
gestempeld aanschaffen. 
Daarbij moest een verkla
ring worden ondertekend 
dat de zegels in een post
zegelverzameling zouden 
worden opgenomen. Met 
ingang van 27 april 1953 
verviel de regeling en 
mocht iedereen zonder be
perking de hoge waarden 
kopen. De serie 'Juliana en 
face' was geldig voor de 
frankering tot en met 31 
december 1957. 

nederiand 

ENVELOP 'DAG VAN DE POSTZEGEL 2012' 

Op 20 oktober geeft de 
KNBF op Postex 2012 in 
Apeldoorn (19,20 en 21 
oktober) weer de envelop 
ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel uit. De 
envelop draagt nummer 
44 en is - net als in de afge
lopen jaren - ook dit keer 
weer ontworpen door Paul 
Walraven uit Amersfoort. 
Ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel wordt op 
Postex 2012 ook een bijzon
der poststempel gebruikt. 
De envelop is op zaterdag 
en zondag verkrijgbaar in 
de speciale 'Dag van de 
Postzegel'-stand en kost 
blanco €1. De envelop 
voorzien van postzegel en 

stempelafdruk kost € 2,50. 
Omdat de postzegel 'Dag 
van de Postzegel' dit jaar 
een zogenoemde doorloper 
is, kunt u ook enveloppen 
kopen beplakt met een 
paartje van deze zegels. 
Dan kost de envelop € 3. De 
envelop met twee postze
gels is uitsluitend te koop 
tijdens de openingstijden 
van Postex in Apeldoorn. 
Ook de enveloppen uit 
eerdere jaren zijn - zij het 
in beperkte mate - nog 
verkrijgbaar. 
Wie niet in de gelegen
heid is de speciale envelop 
(beplakt met één postze
gel) tijdens Postex 2012 
te kopen, kan deze na de 

Postex aanschaffen via de 
website van de KNBF (www. 
knbf.nl) onder de tab 'Dien
sten' (Prijs € 3,50, of voor 
leden van een bij de bond 
aangesloten vereniging 
€ 3, inclusief verzendkos
ten). De envelop Dag van 
de Postzegel is niet meer 
via andere besteladressen 
te verkrijgen. Mocht u nog 
vragen hebben naar aanlei
ding hiervan kunt u contact 
opnemen met het Bondsbu
reau, email: knbfcBknbf.nl 
of tel. 030-2894290. 
Het prestigeboekje 'Dag 
van de Postzegel' is alleen 
te koop in de stand van 
PostNL tijdens Postex en bij 
de Collectclub in Gronin
gen. 

9fÄrf«,<̂ /fr 9^^r/«„di^ êi 

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


POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelling: 
WalterM.A. deRooi) 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

De onbezorgde muziekmakenäe krekel en de nijvere mier 

Cyprus 
De krekel en de mier 
Na de haas en de schild
pad in 2011 volgde op 3 ok
tober een serie postzegels 
met de krekel en de mier. 
De fabel met de moraal dat 
je op de toekomst voorbe
reid moet zijn. 
De zelfklevende postze
gels zijn uitsluitend in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
bevat één maal de serie 
van vijf 34centzegels. 

Denemarken 
Herfstbloemen 
De serie postzegels 
met afbeeldingen van 
lentebloemen uit 2006 
vond een goed onthaal 

bij de verzamelaars. In 
2008 volgden daarom de 
winterbessen en vorig jaar 
zomerbloemen. 

p ... \ , 

En in het echt 

Herfstbloemen konden 
dus niet lang uitblijven. 
Drie postzegels met foto's 
van het zeepkruid (8 kr), 
de grote centaurie (12 kr) 
en de herfstleeuwentand 
(14 kr) completeerden op 
5 september het overzicht 
van de vier jaargetijden. 

Het zeepkruid op de postzegel 

De laagste waarde van de 
drie, de 8.00 kronen voor 
binnenlandse brieven, is 
ook per tien in een postze
gelboekje verkrijgbaar. 

Huisdieren 
jonge katten, honden en 
konijnen blijven een dank
baar onderwerp op post
zegels. Op 3 september 

Muziekzegels in een boekje 

Finland 
Muziek uit de jaren 
negentig 
Al eerder gaf de Finse post 
postzegels uit met afbeel
dingen van popmusici uit 
het recente verleden. Op 3 
september volgden er weer 
enkele; vier individuele 
artiesten en twee groepen. 
De zes zegels vermel
den het eersteklas tarief 
(sinds kort 80c). Ze zijn 
uitsluitend verkrijgbaar in 
boekjes van zes zegels. De 
oplage bedraagt 500.000 
boekjes. Drukker is En
schedé. 

Na België nu ook Finland met een 
dierenboekje 

kwam ook de Finse post 
met een huisdierentuintje: 
Europese kortharige kat, 
hangoor, dwerghaas, tec
kel. Jack Russell terrier en 
een Britse kortharige kat. 
Alle zes (eerste klas, 80c) 
weer in een door drukker 
Enschedé vervaardigd 
boekje. Oplage 500.000. 

f. <i«fix 

brieven binnenland tot 50 
gram (120 kr) en één voor 
brieven naar Europese 
bestemmingen (175 kr). 
De eerste zegel is ook 
in een boekje per tien 
verkrijgbaar. De uitgifte
datum is 1 november. 

Oostenrijk 
Boekjesparadijs} 
De boekjesverzamelaar 
heeft het maar druk met 
Oostenrijk. Momenteel 
verschijnen er maar liefst 
vier verschillende reeksen 
boekjes. De boekjes met 
permanente zegels (Brief
markenSet), de boekjes 
met zakjes bijzondere ze
gels (SondermarkenSet), 
prestigeboekjes (Marken 
Heft) en luxe boeken met 
kartonnen kaft (Marken 
Buch). Tussen haakjes de 
namen waarmee de Oos
tenrijkse post ze aanduidt. 
Onlangs verschenen een 

De kerstnacht op een IJslandse postzegel 

IJsland 
IJslandse kunst 
De post komt op 1 novem
ber voor de derde maal 
met een serie postzegels 
waarop een overzicht van 
IJslandse kunst getoond 
wordt. Dit keer staat de 
generatie uit de twintiger 
en dertiger jaren van de 
vorige eeuw centraal. De 
vier zegels zijn dit keer 
ook m een bijzonder 
boekje verkrijgbaar. Het 
is een van inbindringetjes 
voorzien boekwerk met 
veel informatie in woord 
en beeld. En met zegels 
natuurlijk. Prijs van het 
geheel is 1750 kronen. 

Kerstzegels 
De kerstzegels dit jaar 
zijn gebaseerd op het 
verhaal van de nachttrol 
uit een IJslandse collectie 
volksverhalen. Een plat
telandsmeisjeweetde 
trol te weerstaan, zodat 
kerst weer een feest kon 
worden. Het gaat om 
twee zegels. Eén voor 

boekje met permanente 
zegels (18 mei, herdruk Mu
seum Moderne Kunst, We
nen), een prestigeboekje 
(16 juli. Exotische zoetwa
tervissen) en een luxe boek 
(10 augustus, pelgrimswe
gen in Oostenrijk). 
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4 STK. 62 CENT SELBST

■. KLEBENDE BRIEFMARKEN 
FÜR SENDUNGEN IM INLAND. 

Edition MuMum Modenrar Kunst 
Stiftung Ludwig Wien 

Permanente zegels in een boekje 
Museum Moderne Kunst, herdruk 

met naam van de architect 



Sondermarkemets 
Al eerder gaf ik op deze 
plaats een overzicht van 
de tot toen verschenen 
Oostenrijkse Sondermar
kensets: een 'boekje' met 
vier in een plastic zakje ge
vangen bijzondere zegels. 
Sachets zou je ze kunnen 
noemen of Markentä
schen. Ze hebben het
zelfde formaat als de vorig 
jaar verschenen boekjes 
met permanente zegels uit 
de architectuurserie. Ver
velend voor de verzame
laar is, dat de Oostenrijkse 
post ze niet uitlevert. Er 
zelfs geen aankondigin
gen of mededelingen 
aan wijdt. En omdat lang 
niet elk kantoor ze in het 
assortiment heeft, moeten 
verzamelaars voortdurend 
op hun quivive blijven. 
Een beetje netwerk is daar
bij onontbeerlijk. 
Tot nu toe zijn deze sets 
alleen verschenen met de 
veelgebruikte 62c en 70c. 
Sinds maart van dit jaar 
gaat het om de volgende 
boekjes: 
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175 Jahre Pferdeeisenbahn 

A/M pas ontdekt: Sondermarkemet 
met Viermaat 62c paardentrem 

Palestijnse Autoriteit 
Yasser Arafat Memorial 
booklet 
Op 11 november vorig 
jaar was het zeven jaar 
geleden, dat de Palestijnse 
politicus Yasser Arafat 
overleed. Dat werd ook 
postaal herdacht, onder 
meer met een prestige

26 m a a r t 2012, 
27 m a a r t 2012, 
30 m a a r t 2012 
26 april 2012, 

6 mei 2012, 
2 juni 2012, 
3 juni 2012, 
2 juli 2012, 

14 juli 2012 
17 juli 2012, 

70c 
62c, 
70c 
70c 

62c, 
70c 
62c, 
62c, 

70c 
70c 

Steyr XII TaxiLandaulet, 
kinderboek 'Das kleine Ich bin Ich', 
Hollywoodacteur Turhan Bey, 
tentoonstelling 
BayernOberösterreich, 
100 jaar S.V. Ried, 
125e geboortedag Anton Faistauer, 
1000 Jaar Stockerau, 
Caritas & Du, 

wolkentoren Grafenegg, 
postkantoor Zagreb. 
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MODERNE ARCHITEKTUR ■ 
WOLKENTURM 6RAFENE0S ' 

Wolkenturm Qrafenegs 

Wolkentoren Grafenegg 
(openluchtmuseum) 

Of de lijst compleet is, 
is niet met zekerheid te 
zeggen. Zo bleek pas 
kortgeleden dat er op 1 mei 
20ti een boekje versche
nen is met viermaal 62c 
paardentrein. Het kwam 
pas onder verzamelaaro
gen meer dan één jaar na 
uitgifte. 

boekje. De inhoud van het 
boekje bestaat uit vijfmaal 
250, driemaal 500, 
driemaal 750 en viermaal 
1000 fils. Totaal 9000 fils 
oftewel 9 Jordaanse dinars. 
Het levensverhaal van 
Arafat wordt in het boekje 
uitgebreid uit de doeken 
gedaan: 2 pagina's in het 
Arabisch en twee in het En
gels. Omdat er problemen 
waren met de Israëlische 
autoriteiten, liep de uit
gifte vertraging op. Geen 
11112011, maar 6 juni 2012. 
De oplage bedroeg 5000 
stuks. 

Hoewel er samenwerking 
is met de Wereldpostunie 
(UPU), kan het gebied er 
vanwege de status (niet 
volledig onafhankelijk) 
geen lid van worden. 
Zegels en postwaarden 
worden wel internationaal 
erkend. 

Singapore 
Reuzenpanda's 
Om de twintigste ver
jaardag (al In 2010!) van 
de diplomatieke relaties 
tussen Singapore en de 
Volksrepubliek China 
luister bij te zetten krijgt 
Singapore nu van China 
voor een periode van tien 
jaar het pandapaar Kai 
Kai en )ia)ia. Ze verblijven 
gedurende die periode in 
een wildpark bij de Yang
tze rivier. 
Op de dag van de aan
komst van de reuzenpan
da's geeft de post een vier
tal speciale postzegels uit. 
De laagste waarde, de 50c, 
is ook per tien verkrijgbaar 
in een boekje. Een exacte 
datum (eind september?) 
is nog niet bekend. 
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Voor het eerst m Singapore een 
boekje metsocentzegets 

Taiwan 
Huwelijkszegel 
Van de vier op 4 mei van 
dit jaar verschenen wens
zegels is één zegel ook 
per twaalf in een boekje 

ijijLijxJI fl^ip^ai\ ,5>ijJI 
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The Seventh Annrvenary of 
The Mäilyrdom of The 

leader Yasser Arafat 

V der campe net 

verkrijgbaar. Het betreft 
de NT$ 5.00 die bedoeld is 
voor aankondigingen en 
felicitaties bij gelegenheid 
van een huwelijk. 
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Ook de zegels in het boekje hebben 
de kleuren rood en goud 

ZuidAfrilta 
Baby Big Five 
Permanente zegels met 
de Big Five (olifant, buf
fel, luipaard, neushoorn, 
leeuw) kennen we al vele 
jaren in ZuidAfrika. Een 
variant daarop verscheen 
enkele maanden geleden: 
de jongen van deze vijf 
grote dieren. Als drukda
tum in het boekje staat 12 
juli 2012 vermeld. 
De zegels zijn bedoeld 
voor luchtpostkaarten: 
5.40 rand. 

schenen op 16 augustus. 
De vijf kleurige zegels 
('brev') zijn per tien in een 
boekje verkrijgbaar. Prijs 
van het boekje is dus 60 
kronen. 

lOfrimärken 
lnrikesl:aklassbrev 

Textielkunst uit Zweden 

Thé Baby Big||^je^ 
1 o Airmail Postcard R a t e F ^ 

Het Arafatboekje van de Palestijnse Autoriteit 

De kleintjes van de grote vijf 

Zweden 
Schrijf! 
Lovisa is een Zweedse 
meisjesnaam. Maar men 
duidt er ook het typisch 
meisjesachtige mee aan. 
Sinds 16 augustus kent 
Zweden ook meisjeszegels, 
ontworpen door Lovisa 
Burfitt, bekend door haar 
tekeningen in allerlei mo
debladen. De vier zegels 
met de vermelding 'brev' 
(= 6 kr) zijn alleen per tien 
in een boekje verkrijgbaar. 

QR code op postzegel
boekjes 
Het hierboven beschreven 
Zweedse postzegelboekje 
is het eerste met een QR 
(Quick Response) op de 
kaft. Door deze code met 
een mobiele telefoon te 
scannen, komt de gebrui
ker op de site van de post 
waar alle informatie over 
tarieven, gewicht en be
stemmingen te vinden is. 
In de toekomst komt deze 
code op alle boekjes. 

Typische meisjeshouding en  gebaren 

Textielkunst 
Details van Zweedse 
textielkunst uit de peri
ode 1928  2006 zijn te 
bewonderen op een vijftal 
postzegels, eveneens ver



BOEKEN 

BOEIENDE GESCHIEDENIS 

Simon Vestdijk werd door 
de dichter A. Roland Holst 
getypeerd als 'de man die 
sneller schrijft dan God 
kan lezen'. Ik moest eraan 
denken toen mij de Post
kroniek van Zeeland be
reikte, een li)vig boekwerk 
van 264 bladzijden. Meer 
dan 170 daarvan worden 
gevuld met stukken van 
Kees de Baar. 
De Baar schreef onlangs 
als Posthistorische Studie 
27 'De brievenposterij 
in het markizaat van 
Bergen op Zoom'(uitgave 
Po&Po, zie Filatelie mei 
2012. Eerder schreef hij 
over de brievenposterij in 
Staats-Vlaanderen (Post-
historische Studie 23) en 
publiceerde hij in Notities 
van de Nederlandse Aca
demie voor Filatelie vele 
stukken over zijn grote 
liefde: de postgeschiede-
nis van Zeeland en Staats-
Vlaanderen. 
In de Postkroniek van 
Zeeland komt veel van de 
informatie uit die artikelen 
bij elkaar, opnieuw geor
dend, herschreven, aan
gevuld en bijgeschaafd. 
Dat levert, ook door de 
prachtige illustraties, een 
imposant verhaal op, dat 
rond 1560 begint en ein
digt in de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw. 
Het oudste gedeelte 
behandelt onder meer de 
stedelijke brievenposte-
rijen (boden, beurtschip-
pers, postritten) en de 
oprichting en organisatie 
van de Zeeuwse Landpost. 
Daarna wordt het ontstaan 
de provinciale postor
ganisatie uitgewerkt. 
Dit deel begint met de 
Franse invallen in Staats-
Vlaanderen (vanaf 1792). 
Het eindigt met de postale 
gevolgen van de Belgische 
opstand tegen Koning 
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Willem I in de jaren dertig 
van de negentiende eeuw. 
Ook de gevolgen van de 
postwet van 1850 worden 
kort behandeld. Hopelijk 
vindt Kees de Baar nog 
eens de tijd om over het 
verhaal van de Belgische 
opstand een uitgebreidere 
verhandeling te schrijven, 
want deze periode is - ook 
posthistorisch - uiterst 
interessant. 

Aandenken 
Het idee voor de Post
kroniek ('Vierhonderd 
jaar postorganisatie, 
postvervoer en postver-

boek kunnen zorgen. 
Van Jan Hintzen zijn in 
de Postkroniek artikelen 
opgenomen over de post
verbinding Vlissingen-

T>ayboat of the Zeeland Steamship Co 
ft^ Mail S«vuK bdw«n England and IheConhncnt" 

3000 Tons. iaOOOHora«p<»w.ip«ad 2214 Knots 

bindingen') is enkele 
jaren geleden ontstaan en 
kreeg vaste vorm met het 
besluit van de Vlissingse 
Filatelisten Vereniging in 
2012 een tentoonstelling 
te organiseren. Het boek 
zou bij die tentoonstelling 
kunnen verschijnen en 
ook als aandenken op de 
tentoonstelling beschik
baar moeten zijn voor alle 
betrokkenen, inclusief de 
deelnemers. Het overlijden 
in augustus 2011 van Jan 
Hintzen, voorzitter van de 
vereniging, was een extra 
stimulans om dit plan te 
verwezenlijken. Bovendien 
zou de door hem in het le
ven geroepen Stichting )an 
Hintzen Publicatiefonds 
voor de uitgifte van het 

Engeland (Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland) 
en over pogingen tot 
luchtvervoer in Zeeland. 
Onder het motto 'Post
vervoer met belemme
ringen'belichtte hij de 
postale gevolgen van de 
Eerste Wereldoorlog voor 
Zeeland. Postcensuur, 
veldpost en smokkelpost 
passeren daarbij de revue. 
Ook de Watersnood van 
'953 krijgt in dit deel van 
het boek aandacht. 
Met Erik Petrusma schreef 
Hintzen een mooi stuk 
over de gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Uiteraard ligt ook hier de 
nadruk op het Zeeuwse: 
veldpost. Joodse vluchte
lingen in Sluis, de Duitse 
Dienstpost, postvervoer 
door het Rode Kruis en de 
'bewaringskampen'. Al 
in november 1944 (grote 
delen van Zeeland waren 
toen al bevrijd) begon 
men met oppakken van 
Nederlanders die om 
ideologische of econo
mische redenen van de 
Duitse bezetting hadden 
geprofiteerd. Voorlopig 
en voorafgaand aan een 
eventuele berechting 
werden ze geïnterneerd in 

zogenaamde 'bewarings
kampen'. Die narigheid 
levert een paar bijzondere 
poststukken op. 
Petrusma schreef solo twee 
stukken over het Zeeuwse 
postvervoer per trein en 
tram. Hij verkent de gerea
liseerde verbindingslijnen 
en de postale gevolgen 
daarvan. De postverwer
king in de postrijtuigen 
neemt in de artikelen 
een belangrijke plaats in, 
met veel aandacht voor 
de gebruikte stempels 
en de manier waarop de 
poststukken behandeld 
werden. 
Tramlijnen werden 
in Zeeland, net als de 
spoorlijn naar Vlissingen, 
pas laat gerealiseerd. De 
bevolkingsdichtheid was 
laag, er was relatief weinig 
industrie. Bovendien 
bestond Zeeland voor

namelijk uit eilanden, 
wat hoge kosten voor de 
aanleg van een spoor-
ijn met zich meebracht. 

Voor tramlijnen gold dit 
minder, die bleven op een 
eiland en verbonden daar 
dorpen. Kaartjes, foto's en 
poststukken brengen dit 
vervoer mooi inbeeld. 

De Postkroniek van Zee
land heeft twee verhaal
lijnen. De eerste is die van 
de geschiedenis van de 
brievenposterij in samen
hang met de geschiedenis 
van Zeeland, Staats-
Vlaanderen en Nederland. 
Teksten en beeldmateriaal 
brengen die geschiedenis 
tot leven. De tweede is de 
posthistorische verhaallijn. 
Oude brieven, briefkaar
ten en andere poststukken 
van en naar Zeeland laten 
zien hoe boeiend postge-
schiedenis kan zijn. Een 
prachtboek. 

De Postkroniek van Zee
land is te bestellen bij Kees 
de Baar, 
kdebaarOzeelandnet.nl 
Het boek is op de Postex 
(stand Nederlandse 
Academie voor Filatelie) te 
koop voor € 30. 

John Dehé 

Postkroniek van Zeeland 
Vierhonderd jaar postorganisatie, 
postvervoer en postverbindingen 
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Kees de Baar, Jan Hintzen ( t ) en Erik Petrusma 
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Apeldoorn 
Stationsstraat 150 

T 0555217988 

■reda 
Sophiastraat 11 
T 0765139001 

Den HaaQ 
Valkenbosplein 1 
T 0703615384 

Eindhoven 
Leenderweg 150 
T 0402122297 

flaksbergerstraat 133 
T 0534342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 0505255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113217666 

Schoterweg 82 
I 0235266096 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 0582159444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 0243239128 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 0104803001 

Utrecht 
^aen Beyerkade 32 
' T 0302731740 

L Hoofdkantoor: 
I Klaaswaal 
Industrieweg 13 
T 0186571366 

Verzilver uw goud! 
De goudprijs en zllverprijs 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. 

Haarl«é 

Den Haaq 

Rotterdam 

0 Klaaswaal 

Brtda • 

Goudwisselkantoor 
. 2 5 jaar ervaring in goud, zilver en munten 

. een deskundige en vri jbl i jvende taxat ie 

. discrete ruimte voor de taxat ie 
. inmiddels dert ien vestigingen in heel Nederland 

Eindhoven 

£ 
goudwisselkantoor 

www.goudwisselkantoor.nl 

O Openingstijden: 

Dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 17.00 uur 

http://www.goudwisselkantoor.nl
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NIET-UITGEBRACHTE MARX 
TOCH OP ZEGEL 

MARCEL DE JONG, 

In 2007 vierde de Filatelistische Contactgroep Oost-Europa haar 25-jarig 

jubileum groots op de Postex in Apeldoorn. Dit jaar doet ze dit met het 

30-jarig jubileum nog eens dunnetjes over tijdens de Postex met 70 kaders 

tentoonstel I ingsmateriaal. 

Als Hongarije verzamelaar, en groot liefhebber 
van de vijf zegels van de Hongaarse Radenre
publiek, had ik al besloten mee te gaan doen 
met onder andere een expositie over "Ontwer
pen en essays van de zegels van de Hongaarse 
Radenrepubliek". De laatste decennia was 
mijn verzameling fors uitgebreid, de grote en 
meest kleurrijke ontwerpen en essays leken me 
een ideaal onderwerp voor onze jubileumten
toonstelling. 

In december 2011 gaan we in de Hongaarse 
hoofdstad Boedapest nog even een postze
gelwinkeltje binnen. Een winkeltje waar een 
aantal mensen vrijwel continu werkt aan 
het samenstellen van bundels postzegels, 
stapeltjes van 100 dezelfde zegels, en waar 
ik niet verwacht iets voor mezelf te vinden. Ik 
ga er binnen om voor een vriend een aantal 
bundeltjes te kopen. Uiteraard vraag ik vervol
gens ook naar materiaal van onder andere de 
Radenrepubliek. Een beetje knorrig antwoordt 
de eigenaar dat hij dit soort dingen niet heeft, 
meent zich toch iets te herinneren, pakt ietwat 

gehaast een album uit de kast, en van onder 
uit dat album vallen zeven tekeningen op de 
grond. Ik krijg ter plekke ogen op steeltjes. Het 
zijn vijf essays en twee originele ontwerpteke
ningen van de zegels van de Radenrepubliek. 
Een tekening is een niet-uitgegeven ontwerp 
door Oszkér Fekete van de filosoof Karl Marx, 
en dat komt me erg bekend voor. De handelaar 
vraagt een alleszins redelijke prijs, en ik ben 
de koning te rijk met deze nieuwe verworven
heden. 

Later blijkt, waarom die ene tekening mij zo 
bekend voorkwam. Hij stond op de omslag van 
het boek van mijn filatelistische vader Laszló 
Suranyi uit 1978. Sindsdien was deze tekening 
verdwenen en ik kon niet bevroeden, dat deze 
tekening zovele jaren later op zo'n toevallige 
(het valt je toe) wijze op zou duiken. 

De volgende dag gaan we nog even terug 
naar de postzegelwinkel om de handelaar de 
map met fotokopieën van de ontwerpen en 
essays te laten zien. Hij verontschuldigt zich 
nog eens voor de in zijn ogen hoge prijs die hij 
gevraagd heeft, maar concludeert wel tevre
den dat de spullen op de juiste plaats terecht 
gekomen zijn. 

Van het ontwerp heeft de Filatelistische 
Contactgroep Oost-Europa in het jubileumjaar 
2012 een persoonlijke zegel laten maken. Het 
originele ontwerp is te zien op Postex en het 
velletje met de persoonlijke zegels is bij de 
vereniging verkrijgbaar. 



atawiki 
Nieuw: 
Wekelijkse Postzegel en Muntenveiling! 

■^.x 
^ Online bieden vanaf vrijdag 

^ Kavels lopen op dinsdag af vanaf 20:00 uur 

^ Aanbod van professionele en particuliere aanbieders 

^ Alle 60.000 Catawikiverzamelaars berichten we 
over de veiling 

cdtawiki.nl/postzegelveil ing 

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

's Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzamelingen te koop 

% 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wfj bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

5>c 

611 

http://cdtawiki.nl/postzegelveiling
http://catawiki.nl/postzegelveiling/verkopen
http://www.muntenenpostzegels.nl


P A R T I E m 
C E N T R A I, 

ostzegels.com 

w w ij kopen veel en graag, daarom hebben 
'ij ook interesse in uw postzegels! 
Is u van plan bent om uw verzameling 
f doubletten (deels) te verkopen, 
an nodigen wij u van harte uit om 
ontact met ons op te nemen. 

Wij zijn een bedrijf met: 

 Reputatie voor efficiënte, nononsense, eerlijke transacties 
*'*'g^|dwijde klantenkring waardoor we de echte marktprijs kunnen betalen 

■ Directe betaling voor alle collecties, groot of klein zonder wachttijd 
 De kennis en mogelijkheden om uw postzegels te kopen 

Bel ons en maak een afspraak met één van onze inkopers. 
^ Voor belangrijke objecten bezoeken wij u thuis. 

VERZAMELINGEN  PARTIJEN  VOORRADEN  NALATENSCHAPPEN 

Serieuze, professionele kopers van postzegels voor meer dan 30 jaar. 

postzegels.com 
m • 

Contact: Ruud Stibbe of jorden van der Ven voor een afspraak vandaag! 

Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin@postzegels.com 
Openingstijden: ma t/m zat 9 tot izuur 

LID VAN: 

http://ostzegels.com
http://postzegels.com
mailto:admin@postzegels.com
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posizegeis.com 
Dit is een klein voorbeeld van ons huidige aanbod. Alle partijen (behalve dozen) zijn volledig gefotografeerd en te bezichtigen op onze web 

KAVELNR. LAND PRI. 
6052 AMERIKA 
(Ongebr/gebr) Collectie waarbij tevens gebieden, w.o. klassiek materiaal in blanco album. In album. 
6167 AMERIKA 
(gebruikt) Verzameling met iets klassiek en zeer veel materiaal tot 1999. In album. 
6334 AMERIKA  PRECANCELS 
(gebruikt) Een aardige uitzoekpartij. In insteekboek. 
6338 AMERIKA  PRECANCELS 
(gebruikt) Een aardige uitzoekpartij. In insteekboek. \ 
6170 ANDORRA SPAANS 
(Postfr/ongebr) Collectie 1931/1983 in Davo album. In album. 
5759 BELGIË 
(Postfr/ongebr/gebr) 1849/1974. Een goed gevulde verzameling met veel beter materiaal uit de 
gehele penode. In 2 albums. €1J 

6197 DUITSE RIJK I 
(Postfr/ongebr/gebr) Verzameling waarin tevens Berlijn, DDR, etc. met veel beter materiaal. In een dik m 
insteekboek. In insteekboek. m 

5673 DUITSLAND VOOR 1945 fl 
(Gebr/ongebr/postfr) Een goed gevulde verzameling met veel beter materiaal. In 2 albums. € 0 
5486 ENGELSE KOL./GEB. Ü 
Een verzameling met zeer veel materiaal. Waarbij ook betere zegels. In 11 blanco albums. M 

6140 EUROPA ■ 
(Gebr/ongebr.) Vnl. klassieke collectie in groot Yvert album, w.o. nog aardig Italië, Nederland en ■ 
Zwitserland. In album. m 

6549 FRANKRIJK ü 
Gebr/ongebr.) 1849/1959. Een prachtige verzameling met veel beter materiaal uit de gehele periode, 
n album. €1J 

5597 ISRAEL 9 
(gebruikt) Een aardige partij met veel beter materiaal. Geschikt voor wederverkopers. In insteekboek. m 
5864 JAPAN * 
(Vnl. gebruikt) Een rommelige verzameling op blanco bladen. In map. €8 
6074 LIECHTENSTEIN 
Postfr/ongebr/gebr) Collectie 1912/1990 incl. LP, dienst, etc. w.o. betere series en zegels in een Biella album, 
n album. ^ 

6084 MOTIEF: KONINGSHUIZEN I 
(Voornamelijk Postfris) Verzameling kon. huizen in een dik insteekboek. In insteekboek. M 
6343 NEDERLAND fl 
(Ongebr/pfris) PLAATFOUTEN. Een prachtige verzameling met veel beter materiaal. Cataloguswaarde ■■ 
Mast Euro 22.400,. In insteekboek. €2.8 

5739 NEDERLANDSE ANTILLEN M 
(Postfr/ongebr) 1949/1982. Een komplete collectie. In album. M 
6411 NEDERLAND I 
(Vnl. Postfris) +/1940/1976. Een prachtige engros partij met zeer veelzijdig materiaal. ^ 
Cataloguswaarde ruim 30.000, Euro. In aoos. €2.2i 

5030 VERENIGD EUROPA j l 
(Vnl. Postfris) 1956/1995. Een zeer goed gevulde verzameling. In 2 albums. fl 
5639 WESTEUROPA 1 
(Postfris) Een aardige verzamelino blokken. In 4 albums. ¥Bi 

http://posizegeis.com


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Postex, Americahallen, 
Apeldoorn, 1921 oktober 2012 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Curasao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.Indië, Curasao en Suriname. 
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen als in buitenland bij verkoop van filatelistische collecties 
en objecten. 
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Onvoldoende gefrankeerde brief, beport vanwege overgewicht, 
van Amsterdam naar Maastricht 

.,HET NUmrUNDSCHE RUNDVEESTAMBOEK.» 
Afdeeling NOORDBRABANT. 

Bewijs van Lidmaatscliap 
voor dm iJeer '^ine^ 4:^jg»*t.£^*j^'^jg;^.^^.'i£g€.^^.r^'^~^ 

ONTVANGEN/l^fii^^//C ^^ voor Contri
butie als gewoon/Li/f è\Qr/hetXjaar 1889. 
"■* ♦ . ' k  ^ r 

^ rV *' % ^^^SecretinsPenningmeester der Jfdfelhu}^ 

€ 325 

Bewijs van Lidmaatschap, gefrankeerd met nr 21H, verzonden uit Wouw 
via Bergen op Zoom, pumstempel 10, naar Bergem (gem. Oss) € 65 

email: info@bouscher. nil www. bouscher. nl 



Messchaertstraat 12/1077WS Amsterdam tel.: 020-6795952/fax: 020-6794780 
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„ 1 I Om gedurende het 
kwartaal van 192/..., gedurende de 
uren, waarop het kantoor voor het 
publiek is opengesteld, de voor hem/ 
haar bestemde stukken ten postkan-
tore te UT HfctiHT 
na aankomst van elke post af te 
halen of te doen afhalen. 
2. Om gedurende het jaar 192 
de voor hem/haar bestemde aange-
teekende stukken af te halen of te 

doen afhalen op het BIJKANTOOR 
der posterijen 

DEZE KAART IS SLECHTS GELDIG INDIEN HET 
VERSCHULDIGDE RECHT DOOR MIDDEL VAN 
EEN FRANKEERZEGEL OP DE KAART IS VER

ANTWOORD 

Postbuskaart met 2x nr 105 € 675 

BEWIJS VAN BEVOEGDHEID 
VOOR 

M ,y:2tAi. ,tlX-C.-. 
'^-L:.'. Lf^t.<iL^t:^ . . . . 
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1. Om gedurende \\^\J..Gugi,ZTn^.. 
kwartaal van 19 Vi , gedu|:efide de 
uren,,waarop het kanooer voor het 
publiek is openge$Jéld, de voor hem/ 
haar bestemde stukken ten post-
kantor5^«.\.e.a.llÄ.4: .C 
na amikomst van elke post af te 
ralen of te doen afhalen. 

2. Om gedurende het jaar 19 VZ *̂^ 

voor hem/haar bestemdeaangetee-
kende stukken af te halen of te doen 
afhalen op het BIJKANTOOR der 
posterijen/P OGTAG EN TSC HAP 
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DEZE KAART 18 SBB0|0i#CCDIQ INDIEN HET 
VERSCHULDIGDE RECHT DOOR MIDDEL VAN 
EEN FRANKEERZEGEL OP DE KAART 18 VER

ANTWOORD. 

Postbuskaart met 2x nr 373 € 425 



GESCHIEDENIS 
VAN DE TELEVISIE 

Ter herinnering aan mijn vader (1912-2007) 
elektrotechnicus en filatelist 

JOHN BEENEN, HOORN 

Nipkowschijf, 
elektromechanische televisie 
Het begon allemaal met de ont
dekking van het element selenium 
of seleen in 1817 door de chemicus 
Berzelius, maar in feite pas in 1873 
door John Wllloughby Smith toen 
hij ontdekte dat de weerstand in 
dit element veranderde als functie 
van de hoeveelheid licht die erop 
viel (3). Al vrij kort daarna werd 
de eerste seleencel gefabriceerd 
door Siemens in 1876 die was ge
maakt door twee platina draadjes 
om een micaschijfje te wikkelen 
en dan het oppervlak te bedekken 
met een dun laagje gesmolten 
seleen. De grote verhouding van 
oppervlakte en volume is nodig 
omdat het geleidingsvermogen 
voor licht een oppervlakteeffect 
is, terwijl de weerstand van seleen 
zelf vrij hoog is. De seleencel 
werd gebruikt als detector in een 
optisch communicatiesysteem 
ontwikkeld door Alexander Gra
ham Bell in 187980. Ook andere 
uitvinders experimenteerden op 
basis van dit effect. 
Het basisidee om beelden te 
verzenden was deze te scannen 
en dan als puntjes te verzenden. 

Langzamerhand zijn satellieten voor de overbrenging 
van een TVsignaal over de hele wereld noodzakelijk om 

iedereen te informeren. Verder is het van groot belang 
voor de opvoeding van mensen in afgelegen gebieden 

Maar die ontwikkeling ging niet vanzelf. Het ging 

gepaard met een groot aantal uitvindingen op allerlei 
gebied en er bestond soms een flinke tijd tussen degene 

die het eerste idee kreeg en degene die het uiteindelijk 
in de praktijk toepaste. Daarom bestaan er een groot 
aantal uitvinders van de TV, elk op zijn of haar eigen 

tenein en die ontwikkeling gaat nog steeds door. (1,2). 

In 1885 werd dit idee werkelijkheid 
in de 'Pantelegraph', uitgevon
den door de Italiaan Giovanni 
Caselli, die daarvoor een speciaal 
scanning mechanisme had 
ontwikkeld. Vanaf deze tijd werd 
scanning in welke vorm dan ook 
bijna in elke overbrenging van 

afbeeldingen toegepast, inclusief 
de huidige televisie. Dit is het 
concept van "verrastering', het 
proces om een plaatje om te zet
ten in een stroom van elektrische 
pulsen. 
Maar niemand werd er zo bekend 
mee als de Duitse student Paul 

^W*MV^^M^^Mn«M 

Gottlieb Nipkow (4) (18601940) 
die dit effect combineerde met 
zijn eigen uitvinding, de zoge
naamde'Nipkowschijf'. Nog als 
student, in 1883, had hij het idee 
te scannen door middel van een 
schijf met gaatjes die in een spi
raal verliepen, zodat een plaatje 
werd verdeeld in een aantal 
puntjes (5/6). 

Lang voor hem, tussen 18431846 
experimenteerde de uitvinder 
van de elektrische klok, de Schot 
Alexander Bain (18111877) Tnet een 
telegraaf die beelden verzond, 
maar dat was eigenlijk meer een 
fax omdat de afbeelding werd 
afgedrukt. Verder waren de beel
den maar van matige kwaliteit, 
ook die van Nipkow, die niet 
meer waren dan kleine roodbruin 
gekleurde plaatjes ter grootte van 
een postzegel. Nipkow verloor 
dan ook zijn interesse en constru
eerde zijn apparaat nooit. 

Ook de Franse elektrotechnicus 
Édouard Belin (18761963) verzond 
op 22 december 1922 al draadloze 
beelden op zijn 'Belinograaf' (7). 
Ook zijn methode kan als een 

liillll «■ir' 
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voorloper van de televisie worden 
opgevat. Het was een mechanisch 
apparaat waarmee een plaatje 
werd gescand door middel van 
terugkaatsend licht dat op een 
foto-elektrische cel viel. Het 
signaal werd dan elektrisch 
getransporteerd door middel 
van de telefoon of een telegraaf 
en door middel van een lamp in 
de ontvanger overgebracht op 
fotogevoellg papier. Het apparaat 
werd algemeen toegepast voor 
het overselnen van foto's, maar 
echte televisie?, Nee! 

Het woord 'televisie' werd voor 
het eerst op 25 augustus 1900 
gepresenteerd door de Russi
sche wetenschapper Constantin 
Perskyi m een lezing voor het 
Internationale Elektrische Congres 
m Parijs, waarin hij refereerde aan 
het werk van NIpkow en anderen. 
Perskyl was geen onbekende In de 
wereld van de televisie en kreeg al 
In december 1899 een octrooi op 
de allereerste overbrenging van 
een beeld. 

In die tijd werd er volop geëxpe
rimenteerd met televisie, waarbij 

driftig gebruik werd gemaakt van 
uitvindingen uit andere gebieden 
zoals de buisversterker door Lee 
de Forest (8) en de kathodestraal-
buis van Prof. Karl Braun (9) uit 
1897-
Al deze experimenten werden 
uitgevoerd volgens de elektro-
mechanische wijze. Het gebruik 
van de NIpkowschIjf ging door 
tot ongeveer 1939, waarna de te
levisie overging op een volledige 
elektronische werkwijze. 
Niettemin was de mechanische, 
de optische en de elektronische 
weg een heel belangrijke om alle 
problemen verbonden met televi
sie te leren kennen. 
Op 25 maart 1925 gaf de Schot 
John Logie Baird (1888-1946) de 
eerste publieke demonstratie van 
een door middel van televisie 
zichtbaar gemaakt silhouet en 
bewegende beelden In twee kleu
ren. Hij deed dat In een afdeling 
van Selfridges In Londen. 
Als we echter televisie definiëren 
als bewegende beelden In alle 
kleurvarlatles was het dat nog 
niet. Zijn scanner werkte nog 
maar met 5 beelden per seconde 
wat flink beneden de grens is om 

de illusie van beweging te geven: 
tenminste 12 beelden per seconde. 
Uiteraard was het een kwestie 
van tijd voordat dit probleem zou 
zijn opgelost wat al begin januari 
1926 het geval was toen het was 
verbeterd tot 12,5 beeldjes per 
seconde. 
Vandaar dat kan worden gezegd 
dat BaIrd vanaf begin januari 
1926 echte televisie had gemaakt. 
Natuurlijk was dat nog niet de 
TV zoals wij die nu kennen die 
werkt met honderden beeldlijnen. 
Baird's verticaal gescande beel
den hadden maar 30 beeldlijnen, 
net genoeg om een herkenbaar 
gezicht te reproduceren. 
De eerste Phonovision schijven 
die bewaard zijn gebleven tonen 
'Stookle Bill', het hoofd van een 
dummy die BaIrd voor de proeven 
gebruikte en werd op 20 septem
ber 1927 opgenomen. (10). 

De allereerste opname van een 
menselijk gezicht was dat van 
Miss Wally Fowlkes gemaakt op 
27 januari 1928. Later dat jaar, In 
maart 1928, werd een opname ge
maakt van Miss Mabel Pounsford 
die tot de beste van de bewaard 

gebleven schijven behoort. Beide 
dames zijn inmiddels geïdentifi
ceerd (11). 
Als u op Internet wat rondziet, 
vindt u ongetwijfeld meer van 
hen. Ook In de Verenigde Staten, 
Duitsland, Rusland en Japan 
waren dergelijke experimenten 
in voorbereiding of werden al 
uitgevoerd. 

Volledig elektronische 
televisie 
Omdat de huidige TV volledig is 
gebaseerd op elektronica wordt 
de uitvinding van de TV ook wel 
toegeschreven aan die uitvin
ders, die dat mogelijk hebben 
gemaakt. De Amerikaan (12) 
Philo Farnsworth (1906-1971), de 
Russisch-Amerikaan (13) Vladimir 
Zworykin (1888-1982) en de Hon
gaar (14) Kalman Tlhanyi (1897-
i947).Toch was het oorspronkelijke 
Idee niet van hen afkomstig maar 
van de Schotse elektrisch Ingeni
eur Alan Archibald Campbell-
Swlnton (1833-1930) die al m 1908 
het Idee voor de elektronische TV 
Introduceerde, waaraan echter 
nog veel details ontbraken. 
Ook de Rus Boris Rosing (1869-



1933) deed zo'n voorstel al in 1907. 
De basis is een kathodestraalbuis 
die zowel als zender en ontvanger 
wordt gebruikt. Dit idee werd 
dus pas tientallen jaren later op 7 
september 1926 door Farnsworth 
tot leven gewekt. Eerst door 
verzenden van een eenvoudige 
rechte lijn en enkele jaren met het 
verzenden van levende beelden. 
In 1931 verbeterde Allen B.DuMont 
(1901-1965) in samenwerking met 
Lee de Forest en Carl Jenkins de 
kathodestraalbuis aanzienlijk. In 
essentie vond hij ook de radar uit 
en construeerde het voor ouderen 
onder ons bekende 'magische 
groene oog', de welbekende 
groene afstemmingsknop. 
Met financiële steun van David 
Sarnoff, die we nog kennen van 
de radio, en werkend voor de 
Westinghouse Electric Company 
experimenteerde ondertussen 
de Russisch-Amerikaan Zworykin 
ook met de kathodestraalbuis. 
In 1923 diende hij een octrooi in 
op zijn 'Iconoscoop', in feite een 
beeldscanner. Maar deze buis 
kwam nooit verder dan zijn labo
ratorium. Op basis van dit octrooi 
voerde RCA verdere ontwikkelin
gen door en begon een proces te
gen Farnsworth. Omdat Zworykin 
niet wilde of met kon bewijzen dat 
zijn apparaat werkte, verloor hij m 
1935 het proces en ook het in 1939 
hoger beroep. 
RCA betaalde Farnsworth een 
miljoen dollar over een periode 
van 10 jaar en verkreeg hiermee 
de licentie over de octrooien van 
Farnsworth. 
Een belangrijke uitvinding werd 
ook gedaan door de Hongaar 
Kalman Tihanyi. Het probleem van 
zowel Farnsworth als Zworykin 
ideeën was een lage gevoelig
heid voor licht, waardoor een 
lage elektrische opbrengst werd 
verkregen. Tihanyi ontdekte en 
construeerde een camerabuis 
die gedurende het scannen 
elektrische lading verzamelde en 
opsloeg. Hij octrooieerde deze 
'Radioscoop' in 1926 en 1928 in 
verschillende landen, maar in de 
VS pas in 1939. In 1936 beschreef 
hij al het principe van plasma 
televisie en het eerste platte buis-
systeem. 
Merkwaardig genoeg is zijn 

portret of uitvinding nooit op 
een Hongaarse zegel verschenen, 
terwijl de Hongaren daar toch 
tamelijk gul mee zijn. Hier ligt nog 
een taak voor de Hongaarse Post. 

Tenslotte hebben we de Ameri
kaan Louis W.Parker (1906-1993) 
die de moderne televisieontvan
ger ontwierp. Op 7 september 
1948 ontving hij hierop een 
octrooi. Zijn 'Intercarrier sound 
system' wordt nog steeds in alle 
TV-ontvangers over de gehele 
wereld toegepast. Zonder dit 
systeem zouden zij niet werken, 
zoals zij nu doen en veel duurder 
worden. 

TV in de VS 
In de dertiger jaren (van de vorige 
eeuw) ontwikkelde de TV zich snel 
en talrijke nieuwe uitvindingen 
en verbeteringen maakten TV rijp 
voor een groter publiek. Geregelde 
TV begon in de VS op 14 juni 1923 
toen een zekere Charles Francis 
Jenkins van het experimentele 
zendstation W3XK in Wheaton, Ma
ryland werd toegestaan hiermee te 
beginnen. Een andere bron noemt 
WGY in Schenectady, New York 
als eerste en wel op 11 mei 1928. 
RCA begon in 1929 met het station 
W2XBS. Met uitzondering van een 
paar privéstations werd vanaf 1935 
de elektromechanische werk
wijze vrijwel helemaal vervangen 
door de volledige elektronische 
methode. Van daar uit verspreidde 
zich de TV over de hele wereld. Te
genwoordig kennen wij duizenden 
kanalen. 
TV komt ook regelmatig voor op 
postzegels, in de VS meestal om 
bekende hedendaagse en histori
sche artiesten af te beelden (15,16) 

TV in Frankrijk 
De eerste proeven met TV in Frank
rijk begonnen in de dertiger jaren, 
maar door verschillende omstandig
heden deden zij er lang over om het 
in te voeren. De kosten werden te 
hoog geacht en ook de hoeveelheid 
programma's te laag. Verder waren 
televisies nog veel te duur voor het 
gewone publiek en sommige elitaire 
groepen waren bang voor dit soort 
massacultuur en amerikanisatie, 
nog steeds een onderwerp dat in 
Frankrijk gevoelig ligt. 

Niettemin begon Bernard Natan 
(1866-1942) al in november 1929 
met het invoeren van TV wat leidde 
tot de officiële inauguratie op 13 
februari 1935. Voor filatelisten is het 
interessant dat Monaco ieder jaar 
een groot film en Tv festival organi
seert waarvan verschillende leuke 
zegels zijn uitgegeven (17,18,19). 

TV in Duitsland 
De elektromechanische TV begon 
in Duitsland in 1929, maar wel tot 
1934 zonder geluid. Echte lande
lijke TV begon op 22 maart 1935 
met camera's die de Nipkowschijf 
nog toepasten. De Olympische 
zomerspelen van augustus 1936 
in Berlijn was het eerste grote 
evenement dat ooit op de TV werd 
uitgezonden. 
Na de oorlog introduceerde het 
Amerikaanse leger de TV op
nieuw. Vandaag de dag bedienen 
satellieten, zoals de Astra, geheel 
Duitsland, waarbij veel com
merciële bedrijven actief zijn. 
Op 21 november 1987 lanceerde 
Duitsland in samenwerking met 
Frankrijk een satellietproject on
der de naam TV.sat/TDF.i. Een van 
de zonnecellen ontvouwde zich 
echter niet, van daar dat de satel

liet in een vernietigingsbaan werd 
geplaatst. Hetzelfde jaar werd 
nog een tweede satelliet van dit 
type gelanceerd (20,21, 22, 23) 

TV in Groot Brittannië 
Natuurlijk voerde de Baird Com
pany de eerste Britse TV-uitzen-
ding uit en wel in september 1929. 
Op 22 augustus 1932 startte de 
BBC met zijn eigen regelmatige 
uitzendingen waarmee zij tot it 
september 1935 doorgingen. Op 2 
november 1936 begonnen zij weer 
vanuit het Alexandra Palace in 
Londen, waarmee de BBC televisie 
(nu BBC 1) het eerste regelma
tige algemene TV programma 
werd. Door het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog werden de 
uitzendingen onderbroken op 1 
september 1939 om op 7 juni 1946 
weer te beginnen vanaf dezelfde 
locatie. Satelliet TV begon in 1989 
met de lancering van de Astra 
satellieten (24,25). 

TV in Rusland 
Al op 26 november 1907 octrooi
eerde de Russische wetenschap
per Boris Rosing (1868-1933) 
een kathodestraalbuis in het 
ontvangstgedeelte van een 
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experimenteel TV systeem. Voor 
het overbrengen van eenvoudige 
geometrische figuren gebruikte 
hij spiegelrol scanning (mirror 
drum scanning). Vladimir Zwory-
kin werkte in die tijd als assistent 
bij hem. Rosing vervolgde zijn 
werk tot 1933 waarna hij werd 
gearresteerd en drie jaar naar Si
berië werd verbannen, omdat hij 
contrarevolutionaire activiteiten 
zou hebben gefinancierd. Op 31 
oktober 1931 startte de eerste Rus
sische televisie met 30 beeldlijnen 
en op elektromechanische basis. 
Volledig elektronische TV begon 
in 1937 en regelmatige uitzendin
gen pas op 16 juni 1949. 
Omdat het land nogal groot is, 
begon Rusland vroeg met satelliet 
TV met het 'Orbita' systeem dat in 
1967 werd gelanceerd. Het maakte 
gebruik van Molniya satellieten 
die in een sterk elliptische baan 
waren geplaatst en laten ook van 
de geostationaire Ekran-Stationar 
satellieten. 
De allereerste Molniya (1-01) werd 
op 23 augustus 1965 gelanceerd, 
de eerste Ekran in 1976.Inmiddels 
zijn zij vervangen door grotere en 
betere satellieten zoals: Gorizont, 
Gal en Express (26, 27, 28). 

TV in Nederland 
De Nederlandse TV begon in 
de dertiger jaren in de fysische 
laboratoria van Philips. Met name 
door het werk van de pionier 
Erik de Vries (1912-2004) werden 
de eerste zenders gebouwd. Na 
een Duitse demonstratie in 1929 
begonnen de eigen experimenten 
vanaf de toren van het Carlton 

Hotel in Amsterdam. De eerste 
persoon ooit op een Nederlandse 
TV was in 1935 de dochter van de 
cabaretier Koos Speenhoff, die 
op de administratie bij Philips 
werkte. Na de oorlog vonden 
de eerste echte experimentele 
uitzendingen plaats tussen 1947 
en 1951. De TV startte op 2 oktober 
1951 met de Amsterdamse jour
naliste Jeanne Roos (overleden 
in 2001) als presentatrice. Het 
Nederlandse TV bestel is uniek m 
zoverre dat verschillende TV orga
nisaties, hoofdzakelijk gebaseerd 
op religieuze grondslag, de uit
zendingen verzorgen. Commer
ciële TV begon in 1989 door RTL 
Veronica. Hoewel de officiële TV 
maar moeizaam tot leven kwam, 
waren de Nederlanders een van 
de eersten die in 2006 met digi
tale TV begonnen. 



IN WELKE VERZAMELING 
HOREN POSTSTUKKEN DIE IN 

HET BUITENLAND BEPORT ZIJN? 
TON WELVAART, MAARSSEN 

In het postverkeer met het bui
tenland zijn de voorkeurtarieven 
naar o.a. Oostenrijk interessant, 
evenals het postverkeer met de 
Vrije Stad Danzig en het Poolse 
postkantoor in de haven van Dan
zig. Ook luchtpost naar Palestina, 
waarvoor geen luchtpostrecht 
hoeft te worden betaald als dat 
met de Poolse maatschappij 'LOT' 
wordt vervoerd, is de moeite 
waard. 
Waarom dan geen stukken die m 
het buitenland zijn beport, omdat 
de Poolse afzender die te weinig 
heeft gefrankeerd? Of omdat die 
'poste restante' zijn verstuurd? 
Argumenten die hiertegen 
worden gebruikt, zijn, dat die be-
porting een zaak van een andere 
postadministratie is en dat je van 
de posttarieven in dat land op de 
hoogte moet zijn. Anderzijds: bij 
poststukken uit het buitenland, 
die in Polen worden beport, moet 
je ook weten, hoeveel de afzender 
in dat andere land te weinig heeft 
gefrankeerd en hoe dat bedrag 
dan in Poolse zloty wordt omge
rekend. 
Samenvattend: Beide argumenten 
zijn steekhoudend. Alleen zou 
je misschien de naheffmg op de 

Ik veraamel potstukken die binnen Polen hebben 

gelopen en die daarvandaan naar een ander land zijn 

verstuurd. Met enkele verzamelaars heb ik over mijn 
tentoonstellingsverzameling 'Post in Polen 1924 -1939: 

van geldhervorming tot de Tweede Wereldoorlog' 
gesproken. Een intrigerende vraag was daarbij, of ik in 

het buitenland beporte poststukken moet laten zien. 
En of ik omgekeerd wel buitenlandse poststukken zou 

moeten opnemen die in Polen zijn beport. 

stukken die uit het buitenland 
afkomstig zijn, beter moeten 
verklaren dan die op post naar 
een ander land. Dat blijkt niet 
altijd even eenvoudig te zijn. Ik 
toon u hier enkele poststukken 
uit de eerste jaren na de Eerste 
Wereldoorlog 

Porto-mengfrankeringen 
De verzamelaar van poststukken 
is bekend met het verschijnsel 
mengfrankering: van verschil

lende emissies of zelfs van 
verschillende landen. Poststukken 
met portzegels zie je minder vaak, 
maar ook hier zijn mengfranke-
ringen van verschillende emissies 
mogelijk. Dat kan als oude zegels 
nog geldig zijn, terwijl er al een 
nieuwe in omloop is. In Polen is 
er ongeveer in dezelfde tijd als 
in Duitsland sprake van inflatie. 
Dat betekent dat er steeds hogere 
waarden van de frankeerzegels 
nodig zijn, maar ook van de 

portzegels. Op 9 september 1919 
verschijnt er een serie portzegels 
voor Zuid-Polen (blauw, Michel 
nummers 13 - 21) en een serie in 
dezelfde tekening voor Noord-
Polen (rood, Michel nummers 22 -
30) De hoogste nominale waarden 
zijn 100 en 500 heller, resp. pfen
nig. Ze zijn geldig tot 15 juni 1922. 
Maar intussen zijn op 15 april 1921 
de eerste donkerblauwe zegels in 
de tekening cijfers voor adelaar 
met wapenschild verschenen, met 
nominale waarden van 1 tot 100 
mark. Dat betekent dat ruim een 
jaar lang mengfrankeringen van 
deze twee series mogelijk zijn. 
Op 1 mei 1924 wordt de geldher
vorming van kracht. Vanaf die 
datum zijn alle frankeerzegels met 
de hoge nominale waarden uit 
de voorafgaande jaren niet meer 
geldig. Maar de portzegels mo
gen nog wel opgebruikt worden: 
de vanaf januari 1924 uitgegeven 
zegels van 50.000 tot 3.000.000 
mark zijn tot 1 mei 1930 geldig. 
Dat betekent dat mengfranke
ringen met de nieuw uitgegeven 
portzegels mogelijk zijn, en wel 
in de verhouding 10.000 mark = 
1 grosz. 

Brief kaart Michel P 39 vans januari 
1923 van Starogard naar Zurich, 
hl/gefrankeerd met Mi 148, n en 
sx 152, totaal 100 mark. Sinds 15 
december 1922 bedraagt het porto 
echter 10 mark. In Zwitserland met 
25 rappen (Mi nummer3}) beport 



Briefkaart van 22 oktober 1923 van 
Poznan naar Rendsburg in Holstein 

gefrankeerd met Mi 181 en 3X182 
samen ;ooo mark Sinds 15 oktober 

bedraagt het porto 6000 mark 
In Rendsburg is 30 goudcentimes 
verschuldigd bij de van 20 tot en 

met 31 oktober geldende wisselkoers 
het aangegeven bedrag van 

18 000 000 mark 

K A R T K A 
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Aangetekende brief van 7 december 
1921 van de districtsrechtbank 
m Przemyslany naar Jaweryn 
teruggestuurd in Jaweryn voorzien 

 van portzegels ter waarde van 
2r?WE/i^!^\ 25 mark Dit bedrag zou de 
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Brief van 10 mei 1926 van Altheide 
Bad 

(Kreis Olatz) naar Lissa in Polen 
met Ml 3S7 De afzender heeft deze 

brief met 10 Pfennig als binnenland 
se brief gefrankeerd het briefport 

naar het buitenland bedraagt 2; 
Pfennig In Leszno (Lissa) heeft men 

vastgesteld dat die ontbrekende 15 
Pf de geadresseerde een naheffing 
van 36 groszy kost Die is voldaan 

met een portzegel van 300 000 
mark ('30 groszy) en zegels van 2 

en 4 groszy 
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r^eANON* VAN 
LANDFIUTELIE 

NS EN ADRIAAN VAN OOSTEN 

Dat doen we in het volle besef, dat 
zo'n selectie nooit een volledig 
beeld kan geven. Zo ontbre- •"— 
ken ondermeer de prefilatelie, 
tandingen en plaatfouten, de 
spoorwegpost, Danzig en het 
thematische aspect. Wat we 
wel laten zien is, dat vanuit vele 
verschillende invalshoeken een 
Duitslandverzameling kan worden 
opgezet. U vindt de illustraties in 
dit artikel vooral in de vorm van 
complete poststukken, maar de 
postfrisse en gebruikte postzegels 
van Duitsland bieden ook meer 
dan genoeg vermaak, zowel voor 
de beginnende als voor de meer 
ambitieuze verzamelaar. 

Oud-Duitsland' 
De filatelie van Duitsland begint 
met de eerste Duitse postzegel 
op 1 november 1849. Het ko
ninkrijk Beieren brengt dan als 
eerste Duitse staat de zoge
naamde "Schwarzer Einser" uit, 
zo genoemd vanwege de zwarte 
kleur van de zegel en de zegel
waarde van 1 kreuzer (afb. ia). 
Dat was toen het tarief voor een 

De laatste jaren zijn een paar 'canons' verschenen 

-«die in een aantal 'vensters' een beeld geven van de 
geschiedenis. Onze vaderlandse geschiedenis leverde 

het eerste voorbeeld, maar sindsdien heeft bijna iedere 

stad - die zichzelf respecteert - een eigen canon, maar 
ook bijvoorbeeld de misdaadliteratuur, het onderwijs 

en de christendemocratie hebben er een. In dit artikel 
bieden wij u, ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan 

van de Fiiatelistenvereniging Duitsland, onze eigen 

canon aan, waarin we in vijftien vensters een beeld 
trachten te geven van de enorme veelzijdigheid van de 

filatelie van Duitsland. 

lokale brief en voor drukwerk. 
Daarna volgden al snel andere 
staten met hun uitgiften, zoals de 
koninkrijken Hannover, Pruisen 
en Saksen en het hertogdom 

Holstein. Deze brief (afb. ib) is, 
blijkens een aantekening op 
de envelop, verzonden in 1856 
van Königsberg m Pruisen (het 
huidige Kaliningrad) naar Leipzig. 

De postzegel is de nummer vier 
van Pruisen en voorzien van het 
portret van koning Friedrich 
Wilhelm IV. De frankering met 
3 Silbergroschen is correct voor 
een brief met een gewicht van 
maximaal 1 Loth (ca. 17 gram) die 
over een afstand van meer dan 20 
mijl (ca. 150 km) vervoerd moest 
worden. Tegelijk met de postze
gels voerde Pruisen in 1850 ook de 
nummerstempels in, alfabetisch 
geordend: Aken (Aachen) kreeg 
nr. 1, en Zützernr. 1725. Kwamen er 
nog meer postkantoren bij, dan 
kregen die gewoon het eerstvol
gende vrije nummer. Königsberg 
had nummer 742. Behalve het 
nummerstempel was ook een 
dagstempel van de plaats van af
gifte verplicht. Pas in 1862 voerde 
Pruisen stempels met een jaartal
aanduiding in. De nummerstem
pels werden geleidelijk minder 
systematisch gebruikt en officieel 
afgeschaft op 31 maart 1859. 
Tot 1866 hadden alle Duitse Staten 
hun eigen postzegels, tarieven 
en stempels. Een onuitputtelijk 
verzamelgebied! In de jaren 

ilBAYERNH 

lil FRANCÖMil 

ia 

'Z/'^V^.'''"'"'/*^^ 

SCHE R E I C H S P O S T . 

POSTKARTE. 

/cz^/^^y^-^ 
2C 



vanaf 1866 tot 1871 voegden ze 
zich geleidelijk allemaal bij de 
Noord-Duitse Bond (Oostenrijk 
was buitengesloten). Vanaf 1 
januari 1868 bestond voor de post 
het Norddeutscher Postbezirk, dat 
hetzelfde gebied dekte. De brief 
(afb. ic) is een Ganzsache, een en
velop met ingedrukte postzegel, 
die op 2 maart van een onbekend 
jaar verzonden werd van Memel 
naar Leipzig. Het eenheidstarief 
voor een brief van maximaal 
1 Loth in het hele gebied was 1 
(Silber)groschen of, in het zuiden, 
3 Kreuzer.. 

1871: Duitse Rijk 
Het Duitse Rijk ontstond in 1871. 
Min of meer uitgelokt door de 
staatsman Otto von Bismarck, had 
Frankrijk het koninkrijk Pruisen, 
respectievelijk de Noord-Duitse 
Bond, in 1870 de oorlog verklaard 
om de Spaanse troonopvol
gingskwestie: een Duitse prins 
was daarvoor in beeld, wat zeer 
tegen de zin was van Frankrijk. 
Het werd echter vernietigend 
verslagen door Pruisen en haar 
bondgenoten van de Noord-
Duitse Bond, terwijl Inmiddels 
ook de Zuid-Duitse staten Baden, 
Württemberg, zuidelijk Hessen en 
Beieren zich aan hun kant hadden 
geschaard. Bismarck, die al lang 
uit was op een verenigd Duits
land - natuurlijk onder Pruisische 
hegemonie - achtte de tijd rijp 
en zo werd op 18 januari 1871 in de 
Spiegelzaal van het slot van Ver
sailles het Duitse keizerrijk uitge
roepen (afb. za). Koning Wilhelm 

I van Pruisen werd Keizer Wilhelm 
I. Het hele jaar 1871 door bleven de 
postwaarden van het Norddeut
scher Postbezirk nog in gebruik. 
Pas op 1 januari 1872 verschenen 
de eerste postzegels van het 
Duitse Rijk. De brief (afb. 2b) werd 
in februari 1872 verzonden van 
Breslau naar Wohlau in Silezië. De 
niet geweldig gecentreerde post
zegel heeft een waarde van 1 Gro
schen. Deze zegels - ze bestaan 
met Groschen en Kreuzerwaarden 
- staan bekend als Brustschilde, 
vanwege de in reliëf ingedrukte 
rijksadelaar in de centrale witte 
cirkel. Per 1 januari 1875 werden 
Groschen en Kreuzer vervangen 
door Pfennige, en Thaler met Gul
den door Mark. 1 Groschen werd 
gelijkgesteld met 10 Pfennig. 
Een briefkaart uit maart 1875 van 
Angerburg in Oost-Pruisen naar 
Berlijn is voorzien van het nieuwe 
tarief, 5 Pfennige (afb. 2c). 

Duitse koloniën en buiten
landse postkantoren 
Net zoals veel andere Europese 
mogendheden, heeft ook Duits
land - of liever gezegd het Duitse 
Rijk - koloniën bezeten aan het 
eind van de 19e eeuw. Het was 
een 'laatkomer' in de koloniale 
wereld: pas in juli 1884 is de eerste 
kolonie in bezit genomen. Aan
vankelijk wilde de Duitse regering 
eigenlijk geen koloniën, bevreesd 
als zij was voor de kosten, wat 
achteraf ook geheel terecht bleek. 
Maar de Duitse publieke opinie 
en vooral het Frans-Britse streven 
om ook de laatste niet-gekolo-

niseerde gebieden in Afrika en 
Azië te koloniseren en daarmee 
o.a. het Duitse handelsverkeer te 
frustreren, deed de regering in 
Berlijn overstag gaan. Er waren 
overigens al langer Duitse han
delaren en missionarissen actief 
in Afrika, Azië en Oceanië. Het 
belang van koloniën in Oceanië 
zoals Samoa, de Marianen en de 
Marschall-eilanden lag vooral 
in de bunkerfaciliteiten voor de 
koopvaardijschepen. In China was 
een 'Duits' gebied, Kiautschou, 
dat eigenlijk geen kolonie was, 
maar een pachtgebied, zoals 
Hongkong en Macau. Duitsland 
heeft haar koloniën niet lang kun
nen behouden: na het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog wer
den de meeste koloniën al meteen 
in 1914 bezet door de geallieerden. 
Alleen Duits Oost-Afrika werd als 
laatste in 1917 geheel bezet. In 
januari 1920 trad het verdrag van 
Versailles in werking en was het 
Duitse Rijk haar koloniën definitief 
kwijt. 
Veel verzamelaars vegen de 
koloniën en de buitenlandse post
kantoren op één hoop. Er is echter 
sprake van twee verschillende 
fenomenen. De buitenlandse 
postkantoren werden ingericht 
in gebieden, waar grote handels
belangen waren, maar geen of 
slechte postfaciliteiten, zoals het 
Ottomaanse Rijk (Turkije), China 
en Marokko. Allerlei Europese 
mogendheden, zoals bijvoorbeeld 
Groot Brittannië, Oostenrijk-
Hongarije, Frankrijken Rusland 
hadden zulke buitenlandse 

postkantoren. Het Duitse Rijk had 
postkantoren in de grote haven
steden van China (o.a. Shanghai, 
Tientsin, Tongku), van Turkije 
(Constantinopel, Jaffa, Smyrna) 
en Marokko (Marakesch, Tanger, 
Rabat). Al deze postkantoren zijn 
m de Eerste Wereldoorlog geslo
ten. Het afgebeelde poststuk is 
illustratief voor zowel de koloniën 
als de buitenlandse postkantoren: 
het is een aangetekende brief 
van het Duitse postkantoor in 
Shanghai naar de hoofdstad Dar-
Es-Salaam van de Duitse kolonie 
Duits Oost-Afrika (afb. 3). 

Eerste Wereldoorlog 
Deze oorlog, die alle vorige in 
gruwelijkheid en aantallen slacht
offers overtrof, heeft in de filatelie 
eigenlijk alleen sporen nagelaten 
in de wereld van de uitgaven voor 
diverse bezette gebieden, in een 
forse tariefverhoging als gevolg 
van de zogenaamde Reichsab
gabe en de Feldpost. Duitsland 
heeft postzegels uitgegeven in 
alle gebieden die het bezet hield. 
In het westen in België en in het 
frontgebied, het zogenaamde 
Etappengebiet West. In het oosten 
in Polen, de Baltische Landen en 
een deel van Rusland (Postgebiet 
Ober.Ost) en in Roemenië. 
Deze ansichtkaart (afb. 4a) ging 
in juli 1915 van Libau in Koerland, 
het huidige Liepaja In Letland, 
naar Berlijn. Hij is afgestempeld 
op het Kaiserlich Deutsche Feld-
poststation Nr. 168, wat inderdaad 
het veldpostkantoor van Libau 
was. Het paarse stempel is dat van 
de Festung-Maschinen-Gewehr-
Formation. 
In Libau was behalve het veld
postkantoor natuurlijk ook een 
civiel kantoor. Daar komt deze 
brief (afb. 4b) vandaan, die in au
gustus 1917 verzonden werd naar 
Weimar. Hij is gecensureerd, zoals 
uit het stempel van de Postüber
wachungsstelle in Königsberg 
blijkt. De postzegel is een van de 
beroemde Germania-zegels, in dit 
geval met de opdruk Postgebiet 
Ob(erbefehlshaber)Ost. 

Reichsabgabe 
De Reichsabgabe was een speciale 
belasting die tijdens de Eerste We-
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reldoorlog over de posttarieven 
werd geheven om de oorlogsuit
gaven te kunnen blijven financie
ren. De snelle veroveringsoorlog 
was gestrand in een lange, uitput
tende loopgravenoorlog en de 
kosten rezen de pan uit. De Reich
sabgabe werd op i augustus 1916 
van kracht en nog een keer aan
gepast op r oktober 1918. Hoewel 
de eigenlijke portokosten gelijk 
bleven, stegen door de belasting 
de posttarieven in veel gevallen 
met wel 50 procent. De opbrengst 
hiervan vloeide rechtstreeks in de 
staatskas. De Reichsabgabe gold 
niet alleen voor het Duitse Rijk 

zelf, maar ook in de staten Beieren 
en Württemberg, alsmede het 
door Duitsland bezette gebieden 
m het oosten (Generaalgouverne
ment Warschau in Polen en Post
gebiet Oberbefehlshaber Ost in de 
Baltische landen en Rusland). 
Zo gold voor gewone brieven, in 
plaats van het vooroorlogse tarief 
van 10 Pfennig, voortaan 15 Pfen
nig, zoals op de reeds getoonde 
brief van Libau in bezet Rusland 
naar Weimar (afb. 4b). Voor 
briefkaarten en lokale briefpost 
steeg het tarief van 5 naar fk 
Pfennig. De brief (afb. 5) is lokaal 
bezorgd binnen Berlijn voor 772 

Pfennig met een toeslag van 25 
Pfennig voor bestelling per ex
presse. Frappant is overigens dat 
Duitsland nooit munten van een 
halve Pfennig heeft gehad, maar 
door de Reichsabgabe wel post
waarden van tk en y'/z Pfennig. Je 
moest ze dan meestal in veelvoud 
van, of in combinatie met andere 
postwaarden kopen. 

Het Verdrag van Versailles 
Op 28 augustus 1919 werd het 
Vredesverdrag van Versailles 
ondertekend. Het Duitse Rijk werd 
m feite schuldig verklaard aan de 
oorlog, en moest daarvoor o.a. 
boeten door forse gebieden aan 
Frankrijk en Polen af te staan. Een 
andere bepaling zei dat in een 
aantal gebieden volksstemmin
gen moesten worden gehouden. 
In Sleeswijk moest gekozen 
worden tussen Duitsland en De
nemarken, en in de gebieden Al
lenstein, Marienwerder en Opper
Silezië tussen Duitsland en Polen. 
In al deze gebieden verschenen 
afzonderlijke postzegels, tot grote 
vreugde van de verzamelaars. De 
brief (afb. 6a) is verzonden uit Al
lenstein in OostPruisen op 16 juni 
1920. Het tarief voor een gewone 
brief was inmiddels opgelopen tot 
40 Pfennig. De beide gebruikte 
postzegels zijn Germaniazegels 
met opdruk. Ze behoren tot de 

zeer weinige Europese zegels die 
expliciet melding maken van 
het Verdrag van Versailles. Bij de 
volksstemming, die gehouden 
werd op 11 juli 1920, stemde in het 
gebied Allenstein meer dan 98% 
ervoor om bij het Duitse Rijk te 
blijven. 
Een ander gevolg van het Verdrag 
van Versailles was de afzonder
lijke status van het Memelgebied, 
een smalle strook land in het ui
terste noorden van OostPruisen, 
die eerst door de geallieerden 
bestuurd werd, en later over
gedragen aan het nieuwe land 
Litouwen. Het Memelgebied werd 

Ê  
■ 
f/ 
f ■ 
%lK»m 

P 
*' 

^̂ HT 
\^C^fJy >c/i^''^ 

' ■ ( 

6a 

iSna%t Kut ^««»nnmnin} 

6b 

Gotthelf Zimmer 
Lauban i. Schl. 

'yvMy 

E'ffiöiiÜibitówt 

^QynA 

wAiti 



al snel een filatelistisch paradijs 
met een onafzienbare hoeveel
heid variaties In zegels en opdruk
ken, grotendeels het gevolg van 
de inflatie, maar ook van een 
nationaliteit- en valutawijziging 
(Mark naar Litouwse Litas). Veel, 
misschien wel de meeste, post
stukken uit dit kleine gebied zijn 
dan ook voor en door filatelisten 
tot stand gebracht. De briefkaart 
(afb. 6b) is een "gewoon" zakelijk 
poststuk. Het bijzondere van de 
frankering is dat die bestaat uit 
zegels van twee verschillende se
ries: de opdrukken zijn geplaatst 
op een Germania-zegel van 10 
pfennig en een Franse semeuse 
van 25 centimes, nu 20 Pfennig. 
Het totaal, dus 30 Pf is precies wat 
in september 1920 correct was 
voor een briefkaart. Het paarse 
stempeltje is afkomstig van de 
deviezencontrole in Königsberg. 

Inflatie 
De grote inflatie die het Duitse 
Rijk teisterde in 1923 is legenda
risch geworden, niet in de laatste 
plaats bij filatelisten. De twee 
poststukken bij dit onderwerp 
illustreren aan niet alleen het 
verscheurende tempo waarin de 
geldontwaarding toenam, maar 
ook het volkomen plotselinge 
en effectieve einde dat daaraan 
gemaakt werd op 1 december. 
De briefkaart (afb. 7a), die op 3 

november van Stettin verzonden 
werd naar Berlijn, was uitgege
ven in oktober 1922 en had een 
f ran keerwaarde van 3 mark. In 
november 1923 was 3 mark een 
totaal irrelevant bedrag gewor
den, want u ziet dat de kaart is 
volgeplakt met tien postzegels ä 
4 miljoen mark. Het totaalbedrag 
van 40 miljoen was van 1 tot en 
met 4 november precies genoeg 
voor de verzending van een 
briefkaart. Vanaf 5 november was 
dat 500 miljoen. Dat tarief hield 
het een week.. Op 1 december 1923 
bereikte de inflatie zijn hoogte
punt, en tegelijkertijd zijn einde. 
Op die datum werd het tarief 
voor verzending van een gewone 
brief eerst verhoogd van 80 tot 
100 miljard mark, - en vervolgens 
verlaagd tot 10 pfennig. Weg 
inflatie! De "uitvinding" van de 
Rentenmark is nog steeds voer 
voor economen, maar hij was 
bijzonder effectief. De aangete
kende brief (afb. 7b) werd op die 
eerste december verzonden van 
Lauban in Silezië naar Dresden. 
Het nieuwe tarief voor een wat 
zwaardere brief was 20 pfennig, 
vermeerderd met nog eens dat 
bedrag voor het aantekenen. 
Dit totaal van 40 pfennig ziet 
u vertaald in drie gloednieuwe 
postzegels (dit is een First Day 
Cover!) van 10 (renten)pfennig 
plus vijf van 20 miljard, dus 100 

miljard mark. En 100 miljard mark 
werd op die eerste december 
gelijkgesteld met 10 pfennig. 30 + 
10 = 40. Correct gefrankeerd! 

Derde Rijk 
De jaren van 1933 tot 1945 vormen 
een uiterst pijnlijk onderwerp, in 
de Duitsland-filatelie evenzeer als 
in Duitsland als geheel. Pas recent 
zijn boeken verschenen als 'Die 
Philatelie im "Dritten Reich"' door 
Hans Meyer (2006) en 'Postdien
ste im Deutschen Reich von 1933 
bis 1945' door Paul-Jürgen Hueske 
(2009). Aan de andere kant heeft 
dit onderwerp zoveel facetten, 
dat het een van de meest fascine
rende in ons hele verzamelgebied 
is. Met twee poststukken is van al 
die facetten dan ook nauwelijks 
het begin van een beeld te geven. 
De 'brief' (afb. 8a) is natuurlijk 
een voorbeeld van de propagan
da, waar de Nazi's zo sterk m wa
ren. De postzegel met afbeelding 
van de Führer die een klein meisje 
bedankt voor de bloemen die 
ze hem wil aanbieden, is gewijd 
aan Hitlers 51e verjaardag op 20 
april 1940, en past dus precies bij 
de afstempeling. Die is met veel 
zorg aangebracht in Posen, dat 
tot ruim een half jaar daarvoor 
Pools was en Poznan heette. Van 
zulke filatelistische verschijnselen 
wemelde het in het Derde Rijk. 
Het verzamelen van - Duitse! -

postzegels werd op vele eigen
lijke en oneigenlijke manieren 
aangemoedigd. Zoals wij weten, 
ging achter al die postzegel
tentoonstellingen, interessante 
stempels en prachtig verzorgde 
zegels een gruwelijke wereld van 
onderdrukking en terreur schuil. 
Een glimp daarvan kunnen we 
zien in de brief (afb. 8b), die op 
31 augustus 1943 werd verzonden 
vanuit het concentratiekamp 
Groß-Rosen in Silezië. In dit kamp 
zijn van de 130.000 mensen die 
er gevangen hebben gezeten er 
ongeveer 40.000 omgekomen. In 
dit summiere briefje schrijft een 
Poolse gevangene aan zijn vrouw 
in Tarnów, in het voorgeschreven 
Duits, dat hij 'gesund und munter' 
is. Het paarse stempel op de om
slag is van de Postzensurstelle K.L. 
Groß-Rosen. 
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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. 
Huizen. Zenderkerk, Bor-
neolaan 30,10-17. 
Tel: 035-5387550. 
gjy[si23@><S4alLnl 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
deLoupefShccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secLetar|spvm@gmail.com 
Oosterhout. Recreatiepark 
Het Haasje, Vijf Eikenweg 45, 
Dorst, tel: 0162-517101. voor-
zitter(5)oosterhouterpost.nl 
's Hertogenboscli. Soc 
Cult Centr 'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13. 
Tel: 073-5230479. 
5ecretaris@hertogpost,nl 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 4, 
10-15. Tel: 0181-616995. 
maliev@planeinJ 
Stadskanaal. Zaal De Een
dracht, Poststraat 32,10-16. 
Tel: 0599-615072. 
www.pzvdekanaalstreek.nl 
Voorschoten. Sporthal de 
Vliethorst, Van der Haarplein 
9,10-16. Tel: 071-5611719. 
vphwph(ggmail.com 
Zeist. Chr. College Zeist, Graaf 
Adolflaan 4,10-1530. Tel: 030-
6300776 
www.primazegel.nl 

11 november: 
Anna Pulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21,930-
1230. Tel: 0223-531518. 
Echt. Clubgebouw St. loris, 
Cypresstraat 58,930-13. 
Tel: 043-3111760. 
robvosseno7@home.nl 
Hengelo. Hotel van der Valk, 
Bornseweg 400,930-16. 
Tel: 050-5033926. 

Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-15. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

15 november: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 
b.berendstaziggo.nl 

17 november: 
Bllthoven. Cg Oost-Europa, 
'Vogelnest' bij Zuiderkapel, 
Boslaan 1,10-16. 
Tel: 0346-572593 (na i9u) 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. Tel: 0182-615136 
pjdekoning(Scasema.nl 
Emmeloord. Groenhorst Col
lege, Balkan 16,10-16. 
Tel: 0527-615628. 
lanenwytskeOonline.nl 
Leiden. Clubhuis KZ Danaï
den, Montgomerystraat 50, 
10-16. Tel: 071-5312597. 
Mijdrecht. De Meijert, Dr.). 
v.d.Haarlaan 10-15. 
Tel: 0297-289322. www.verza-
m_elaarsderondevenen.nl 
Schoonhoven. St. Ver. huls 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
13-16. Tel: 0172-216239. 
|.p.zirkzeei@kpnplanet.nj 
Rijssen. S.V. Tubantia, Nicuw-
Iandseweg5,10-16. 
Tel: 0548-517506. 
haasegsolcon.ri] 
Steenv/ijk. De Meenthe, 
Stationsweg 1,10-15. 
Tel: 0521-515835. 
www.filatlistenverenigingijs-
selham.nl 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29,10-16. 
Tel: 040-2536511. 
secretarispcgvOonsbrabant-
net.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 
lva5i(5>ziggo.nl 

18 november: 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 

Spoorstraat 74,10-14. 
Tel: 0485-571842. 
Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Dimenstraat 
ia, 930-1230. Tel: 0413-367786. 
verzamelbeursveghel(5) 
onsbrabant.nl. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

20 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,14-1630. 
Tel: 024-3584332. 
secretaris(5)noviopost.nl 

24 november: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/340257. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Tel: 023-5613929 (na 2ou) 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde 1,930-1630. 
Tel: 06-53260579/13536015. 
Brielle. Zalen Centrum, Lan-
gestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-415640. 
halooverbeekgiplanet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Noordwijk-Binnen. Vinken-
hof, Achterzeeweg 2, va 9u. 
Tel: 071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
jan.maessen(5>home.nl 

25 november: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2. 
Tel: 030-6063944. 
www.mpo.nl 
Huissen. Cultureel Centrum 
'DeBrink', Brinks, 10-15. 
Tel: 026-3271979. 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel: 077-4743032. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 
www.fv-wbd.nl 

26 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,19-1930. 
Tel: 024-3584332. 
secretarisg)noviopost.nl 

VEILINGEN 

4-5-6 oktober: Amstelveen. 
Corinphila veilingen, tel: 020-
6249740. www.corinphJlaLnl 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel: 038-4211045. 
veilinghuisOdevoorstraat.nl 
www.devoorstraat-winkel.nl 
2 okt. Kijkdag 830-2130. 
2 okt. Beursavond 18-21.30. 
3 okt. kijkdag 8.30-18.50. 
3 okt. 19U aanvang veiling 
4 okt. 8.30-15 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveiling tot 9 juli 15U. 

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

Veilingdata E-costa BV: 
Veiling 236 van 1 oktober t/m 
15 oktober 
Veiling 237 van 15 oktober t/m 
29 oktober 
Veiling 238 van 29 oktober 
t/m 12 november 
Veiling 239 van 12 november 
t/m 26 november 
Veiling 240 van 26 november 
t/m 10 december 
Veiling 241 van 10 december 
t/m 24 december 
Veiling 242 van 24 december 
t/m 7 januari 2013 
De Nederlandsche Postzegel-
en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14a 
1382 LX Weesp Holland 
TEL: »31(0)294 433020 
FAX: »31(0)294 433055 
www.npv.nl 
e-costa internetveilingen 

II november: 
Zwijndrecht. Poststukken, 

postgeschiedenis en postze
gels, "Sheraton & Peel" (waar
onder collectie Postbewijzen, 
lan Veraart en tweede deel 
collectie Frans Witpen). 
René Hillesum Filatelie, Post
bus 7,3330 AA Zwijndrecht, 
telefoon:o78-6ioi520. 
hi llesumffl) filatelist.com 
www.filatelist.com 
Skype: rene.hillesum 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en I januari. Museumkaart 
gratis. Voor kortingen zie 
www.muscom.nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen: (donder
dag) 18 oktober, 15 november 
en 13 december. Als u mate
riaal wilt bestuderen, neem 
dan contact op met Monique 
Erkelens (tel 070-3307567), 
email merkelens(5)muscom. 
Vanaf 1 januari moet de 
onderzoeker - zoals elke 
museumbezoeker - normaal 
toegang betalen. 

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

flHi' 1 
H K i f t NEDERLANDsl STEMPELS « 

stempel Postex 2012 
Het is weer oktober en dat 
betekent, dat het weer de 
maand is van Postex. In 
Apeldoorn zullen tijdens 
Postex dan weer een aantal 
bijzondere stempels worden 
gebruikt. Niet alle afbeeldin
gen heb ik op tijd ontvangen, 
maar de belangrijkste kan 
ik laten zien. Dat is tentoon-
stellingsstempel, dat wordt 
gebruikt in de stand van 
PostNL. In de afbeelding zien 

^.-^^r^°V. 
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we een aantal postpakketten. 
Deze afbeelding heeft een 
relatie met de uit te geven 
(persoonlijke) beurspostze-
gelvelletjes van Postex die dit 
keer het thema 'Post' hebben. 
In de velrand van de velletjes 
staat een postpakket en op de 
zegels zelf vignetten van de 
post door de jaren heen. 

FilaFair 
Vorige maand werd de 3e 
FilaFair in 's Hertogenbosch 
gehouden. Ook daar was een 
bijzonder poststempel in 

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

gebruik. Net als het stempel 
van Postex heeft dit stempel 
een relatie met de aldaar uit
gegeven beurspostzegelvel-
letjes. We zien in het stempel 
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een glas-in-lood raam. Dit 
zien we ook terug in de 
postzegelvelletjes. Uiteraard 
IS dit een raam van de Bossche 
Sint jan kathedraal. Op de 
beurspostzegels zijn weer 
allerlei elementen van de Sint 
)an te zien. 
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POSTEX 2012 
19,20 EN 21 OKTOBER APELDOORN 

Voor elke postzegelverzamelaar wat wils 

Opening 
De officiële opening van Postex 
2012 vindt plaats op vrijdag tg 
oktober om ii uur. Tijdens de ope
ning wordt het emissieprogram
ma van het eerste halfjaar 2013 
bekend gemaakt door PostNL en 
wordt het nieuwe prestigeboekje 
Dag van de Postzegel uitgereikt. 

Jubilea 
Tijdens POSTEX 2012 vieren de vol
gende verenigingen hun jubileum 
of zijn met een tentoonstelling 
aanwezig: 
- Postzegelverening IBERIA 

(Spanje/Portugal) viert haar 
25-jarige jubileum; 

- Filatelistische Contactgroep 
Oost-Europa viert haar 30-jarige 
jubileum; 

- De Filatelistenvereniging 
Tsjechië/Slowakije viert haar 
30-jarige jubileum; 

- Filatelistenvereniging Duitsland 
viert haar 25-jarige jubileum. 

- Nederlandse Vereniging van 
Aero-Philatelisten "De Vliegende 
Hollander houdt de 51e Dag van 
de Aerofilatelie; 

Genoemde verenigingen zijn aan
wezig met een eigen tentoonstel
ling. Op deze tentoonstellingen 
zijn bijzondere, soms nog niet 
eerder vertoonde, collecties te 
zien, zoals: In all corners of the 
World, Berlijn: stad met een jonge 
geschiedenis. 

Een groots jaarlijks filatelistisch evenement voor 
de verzamelaar en het hele gezin. Dit jaar weer in 

Apeldoorn in de Americalhal op 19,20 en 21 oktober met 

een actief programma. 

Organisatie 
De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
organiseert Postex 2012 i.s.m. de 
Gezamenlijke Stuurgroep Eve
nementen (GSE), een samenwer
kingsverband van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filate
listenverenigingen (KNBF), de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) en 
PostNL, dit jaar voor de veertiende 
keer. 
Nadere informatie: L.L. Louwerse, 
(0182 - 39 5103 of C.N. Oppelaar 
(0172 - 6151 84 of via de website 
www.postex.nl 

Datum en plaats 
Postex wordt zoals altijd gehou
den in de grote en goed verlichte 
zaal van de Americahal, Laan van 
Erica 50 te Apeldoorn. Op vrijdag 
19 oktober en zaterdag 20 oktober 
is Postex geopend van 10-17 uur 
en op zondag 21 oktober van 10-16 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
€ 5 per persoon, jeugd t/m 17 jaar 
heeft gratis toegang. Op vertoon 

van de ledenpas van de KNBF 
bedraagt de toegangsprijs € 4. 
Een passe-partout (€ 10) geeft 
recht op onbeperkte toegang 
gedurende alle dagen. 
Postex is goed met de auto 
bereikbaar en de kans op files is 

klein. Waar u ook vandaan komt, 
neem op de A50 afrit 24 Apel-
doorn-Teuge, vervolgens rijdt u 
richting centrum, na ongeveer 
een kilometer bij destoplichten 
linksaf, dit is de Laan van Erica. Na 
ongeveer 100 meter vindt u aan 
uw rechterhand de Americahal. 
Parkeren is gratis. 

Met het openbaar vervoer is de 
Americahal uitstekend bereik
baar. U kunt met de trein naar 
Apeldoorn komen, naast het 
terrein van de Americahal ligt het 
Station Apeldoorn De Maten. 

POSTEX 2012 in het kort 

Donderdag 18 oktober 
Opbouw Postex 2012 
14-18 uur Verzamelingen inhangen 

Vrijdag 19 oktober 
10 uur Postex open voor publiek 
11 uur Opening Postex 

Presentatie emissies ie halfjaar 2013 
Uitreiking prestigeboekje Dag van de Postzegel 

17 uur Sluiting Postex 

Zaterdag 20 oktober 
10 uur Postex open voor publiek 
13 uur Vragenuurtje over gebruikte stempels (john Hoevenaar) 
14 uur Vragenuurtje over postzegelboekjes (Walter de Rooij) 
15 uur Vragenuurtje over NVPH catalogus 

(lid van de cataloguscommissie) 
15 uur Uitreiking prijs van het beste blad van gespecialiseerde 

verenigingen 
17 uur Sluiting Postex 

Zondag 21 oktober 
10 uur Postex open voor publiek 
12 uur Bijeenkomst Vereniging van Persoonlijke Postzegels 
15 uur Bekendmaking juryuitslag en uitreiking prijzen 
16 uur Sluiting Postex 
16.15 uur Inzenders kunnen hun materiaal ophalen 
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NAAM NUMMER 

Advantage, Postzegelhandel 
Aix Phila Shop 
Alderkamp Filatelie, J D 
Ankersmit 
Auf Der Heide, Postzegelhandel 
Berg, Joke v d 
Bogaard Philatelie, Anthony v d 
Bouscher, R 
Bredase Postzegelhandel 
Bredenhof Filatelie 
Collectwereld 
Crayenest, Postzegelhandel 't 
Davo Uitgevenj 
Dieten, Postzegelveilmg Van 
Dutchstamps 2000 BV 47 
FilconVof 
Geertzen Filatelie 
Günther AG 
Hafakker, Paul Postzegelhandel 
Hertog Postzegelhandel, K Den 
Importa B V 
Interphila 
Leuchturm Nederland 
Lingen, Van Postzegelhandel 
Lokven Philatelie, Van 
Mangny Philatelie 
Mast Filatelie, W 
Meinhardt, Firma 

31,32 
19,20 

53 
52 
28 

17,18 
62 
27 
39 
45 
42 
37 
63 
40 

48,49 
44 

25,26 
61 
46 
59 
14 
55 
3 

56 
38 
11 
60 
4 

MPO Munten & Postzegel Organisatie 57 
Ned Munten & Postzegel Veiling 
Opscholtens, C Postzegelhandel 
Post NL 
Postzegelhoes, t 
Rhode & Kornatz, Fa 
Possum, Dirk Van 
Smits Philately 
StampsDNS 
Vansteenkiste, Luc 
Vergossen Filatelie, Ruud 
Vincennes Philatelie 
Vliet, Van Postzegelhandel 
Voorschotense Postzegelhandel 
Weiier, Torsten 
Werner G m b H 
Wiktor, Robert 

Diversen 

Academie voor de Filatelie 
Catawiki 
Keunngsdienst NVPH 
Liechtenstein Postadministratie 
TAAF (Antartica) 

A Dubbeltjeshoek NVPV 
B Creatief met postzegels 
C Postzegelberg 
D Individuele exposanten 
E Diverse organisaties 
F Gespecialiseerde verenigingen 
G Vliegende Holldander 
H Tsjechoslowakije 

J Dag van de Postzegel ■ ' 
J Maandblad Filatelie 
K INFO POSTEX® / NVPV 
L Fil Ver Duitsland 
M Contactgroep OostEuropa 
N Jeugd en JFN 

Op bovennng 

1 Classic Europe Filatelie 
2 Postzegelhandel 1840 
3 Bnnkman Filatelie 
4 Mr Blerk 
5 Breebaart Filatelie 
6 Arve Collectors 
7 Mafzstamps / van Veen 

1,2 
58 
50 
36 

12,13 
51 

15,16 
8,9 
6,7 

5 
21,22 
23,24 

54 
43 
10 
35 

33 
30 
34 
41 
29 
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8 Peter Lohmer t l Ä i Ä Ä 
9 Ten Kate Filatelie ' * • ß ^T 
10 P van Esch 
11 J van Deursen Janstamps 
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afb.i. Expresse briefomslag locaal te Emdhoven met 40c port voor het afstandsrecht aß.2: Frans Smits van Oyen bron Katholiek 
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Duur briefje 
Een op het oog vrij eenvoudig 
briefje (afb. i) met een roodfran
kering van de Coöp. Boerenleen
bank te Eindhoven trekt juist van
wege zijn eenvoud de aandacht. 
De envelop werd in 1948 per 
expresse locaal verzonden. Aan 
de Weledelgeb. Heer F.).M. Smits 
van Oijen aan de Aalsterweg 391. 
Met 36 cent een juist gefrankeerd, 
maar duur grapje: 6c lokaal 
briefport en 30c voor expresse 
bestelling! Maar, we zijn er nog 
niet. Er prijken nog twee portze
gels van 20c op de omslag (met 
een violet stempel Posterijen). 
Dit was nodig in verband met het 
afstandsrecht. Vanaf 1111946 (tot 
23 oktober 1955) diende er 40c In 
portzegels betaald te worden (te 
voldoen door de ontvanger) voor 
het afstandsrecht. Dit werd m 
rekening gebracht voor expresse 
stukken die op meer dan 272 km 
buiten het bestelkantoor lagen, 
(ref. 1). Dit was echt veel geld in 
die tijd. Het totale port werd meer 
dan verdubbeld. Om een idee te 
krijgen hoeveel geld het was: In 
een vertrouwelijk rapport uit 1947 
(ref. 2) wordt voorgesteld om het 
minimum jeugdloon voor een on
geschoolde arbeider van 14 jaar in 
1948 te stellen op 15 cent per uur! 

Eindhoven en toch ver 
We hebben het dus over een loca

Het zal inmiddels bekend zijn dat het themanummer van 
ons maandblad (maartnummer 2013) in het teken zal 

staan van het Brievenbeurs thema: Post met aanvullende 
dienst (behalve luchtpost), in de reeks opwarmers 

worden een aantal interessante 'aanvullers' belicht. 

Ie brief (binnen Eindhoven), waar 
afstandsrecht op van toepassing 
was. Dit is zeker niet alledaags. 
Juist hierom is het Interessant om 
iets verder te kijken dan naar het 
poststuk alleen! 
Aan de Aalsterweg 39t Eindhoven 
ligt één van de ingangen tot het 
landgoed Eikenburg, gelegen tus
sen Aalst en Stratum, zo'n vier km 
buiten het centrum van Eindho
ven. Nog steeds op loopafstand 
dus. 
De geadresseerde heer Smits van 
Oijen was geen onbekende in 
Eindhoven, hoewel zijn voorva
deren het maar simpel met alleen 
Smits genoegen moesten nemen! 

Smits niet chique genoeg! 
De geadresseerde was een he
renboer uit een echt Eindhovens 
patricièrgeslacht. Geboren in 1895 
als Franciscus Johannes Maria 
Smits op het landgoed Eikenburg 
(afb. 2). Onze Frans was geen 

domme jongen, en doorliep het 
Gymnasium in Katwijk a/d Rijn en 
'sHertogenbosch. 
Op het complex Eikenburg begon 
hij het landbouw en ontgin
ningsbedrijf "De Heihoef". De 
naam Smits vond hij echter veel 
te eenvoudig en niet passend bij 
zijn status. Bij Koninklijk Besluit 
van 10 juli 1926 werd hem (en zijn 
nazaten) toegestaan om achter de 
naam Smits van Oyen te plaat
sen! (ref. 3). Zijn grootvader had 
kennelijk geen problemen met de 
eenvoudige naam Smits, en kon 
rustig het ambt van burgemeester 
van Eindhoven vervullen. 

Beleende Eindhovenaar 
Zoals gezegd, Frans Smits van 
Oyen was geen onbekende 
in Eindhoven. Naast tal van 
landbouw functies bekleedde hij 
diverse politieke functies binnen
en buiten Eindhoven: 
 Lid gemeenteraad van Eindho

ven, van 2 september 1923 tot 5 
september 1924 

 wethouder van Eindhoven, van 
1924 tot 1930 

 Lid Provinciale Staten van 
NoordBrabant, van 15 decem
ber 1925 tot 2 juli 1935 

 lid Tweede Kamer der Staten
Generaal, van 4 juni 1946 tot 5 
december 1947 

Ten tijde van het ontvangen van 
deze brief (1948) was hij voorzit
ter van de KNBTB (Katholieke 
Nederlandse Boeren en Tuinders 
Bond), van 1 januari 1946 tot 1 
januari 1950). 
Hij trouwde (1928, Nijmegen) met 
)kvr. M.L.I.Ch.V. von Bönninghau
sen tot Herinckhave, Maria Louise 
Johanna Charlotte Virginia. 
De familie von Bönninghausen 
kende vele leden met NSBsympa
thieën. Zi) was onder andere een 
nicht van de jonkheren E.L.M.Th.J. 
en E.J.B.M. van Bönninghausen, 
resp. NSBCommissaris in Overijs
sel en Eerste Kamerlid. 
Zelf had ze waarschijnlijk geen 
NSBsympathieén: Enige tijd bood 
haar echtgenoot uit Duitsland 
gevluchte Joodse jongens de 
gelegenheid op het bedrijf een 
opleiding te volgen, 
(ref. 4). 

Poste Restante 
In vele landen diende er een 
recht betaald te worden indien 
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fl/6 j Briefomslag van Amsterdam naar 
Salzburg Poste Restante Recht voldaan 
met loOr portzegel 

afb i Locale briefomslag te Amsterdam 
1938 ambtshalve aangetekend met tegen de 
regels frankeerzegel in plaats van portzegel 
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/</é j Adreskaart van Zwitserland naar Zweden en doorgezonden naar Finland Frankeerzegeis voor mklaringsrechten 

een poststuk "Poste Restante" 
werd gezonden "Poste Restante" 
(letterlijk overblijvende post) is 
de internationale term voor post 
die aan een postkantoor wordt 
gezonden ter attentie van een 
persoon, en waarnaar de geadres
seerde kan vragen en afhalen op 
het postkantoor Als er een recht 
moet worden voldaan, gebeurde 
dat vaak met portzegels, zoals dit 
poststuk (afb 3) 

Service!...maar wel duur 
In de regel kies je zelf voor een 
aanvullende dienst aangetekend, 
expresse, poste restante etc |e 
weet dan tevoren dat je extra 
betaald, of dat de ontvanger 
(bv poste restante) extra moet 
betalen De post denkt echter 
mee, en tegen de regels als er 
geldswaarden worden verzonden 
zonder aan te tekenen, wordt een 
poststuk ambtshalve aangete
kend Deze locale briefomslag 
(afb 4) IS met 10c van de derde 
gewichtsklasse Blijkens het stem

pel "Brievenbus" met afgegeven 
op het postkantoor 
De brief viel op bij de postambte
naar en deze had goede redenen 
om aan te nemen dat er gelds
waarden inzaten Diende dus te 
worden aangetekend Het aante
kenrecht bedroeg toen (1938) 15c, 
en werd verdubbeld volgens de 
regels Wat echter met volgens de 
regels was, is het gebruik van een 
frankeerzegel van 30c m plaats 
van de voorgeschreven portzegel 
(ref 1) Stempeltje Ambtshalve 
in kastje en blanco Rstrook met 
violet stempel Amsterdam C S 

De post klaart in 
Een van de handigste extra 
diensten die de post verzorgd, 
IS de inklaring Bij internationale 
zendingen dienen vaak invoer
rechten betaald te worden Voor 
de verzender is het dus ook met 
haalbaar om de goederen in te 
klaren, en voor de ontvanger 
meestentijds niet haalbaar en ze
ker tijdrovend Deze zou dan naar 

De Brievenbeurs 2013 
Zoals gebruikelijk wordt de komende "Brievenbeurs" weer gehou
den op Goede Vrijdag en Paaszaterdag  m 2013 op 29 en 30 maart 
 in de vertrouwde locatie van Sporthallen "De Mammoet" in Gouda 
Voor de "Brievenbeurs" zal het de twintigste editie zijn Het jongere 
zusje, postzegelbeurs "Filamania" wordt voor de derde keer georga
niseerd en m hal twee de eerste editie van prentbriefkaartenbeurs 
GoldaCarta 

het grensstation van binnenkomst 
van de goederen moeten reizen 
Veel handiger dat de post dat 
doet dus 
Deze zending (afb 5) van Zwitser
land naar Stockholm Direct alm 
Zwitserland wordt het aange
merkt als douanegoed (Zollamt/ 
Zurich/Flughafen 1561975) 
(merkwaardig vertrekstempel is 
176') BIJ aankomst in Stockholm 
een rood stempel Stockholm 
Tuil 196 Violet Aviserat av/ 
Stockholms/Tullpostkontor 236 
Wordt met afgehaald, en op 77 
blauw label met violet stempel 
Stockholms/Tullpostkontor 77 
doorgezonden via Haparanda 

107 naar Tornea in Finland Ook 
daar vond men dat het ingeklaard 
diende te worden, stempel Tul
livapaa/Tullaus3,mk Voldaan 
met 2 frankeerzegeis van o,5omk 
en 1 van 2mk 

ref 1 Van een halve cent tot éen 
gulden vijf en zeventig Een over
zicht van de Nederlandse portze
gels Drs L Goldhoorn, 1979 
ref 2 Beloning van jeugdige ar
beiders. Stichting van de Arbeid) 
ref 3 http //www parlementair
documentatiecentrum nl 
ref 4 Brabants Historisch Infor
matie Centrum (BHIC) 
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/1/è 2 Brief verzonden uit Heerlen op 8 XII1937 via Berlijn (08-12) en vandaar met de Duitse lucht- Afb 3 Brief uit Maracalbo via Willemstad naar New Vork per vliegtuig en vervolgens 
post (zie het speciale stempel) naar Buenos Aires (12-12-1937) De brief woog sgr en het porto bedroeg per schip naar Nederland Gefrankeerd met enkele van de zeer vele luchtpostzegels van 

a'/ict (o-20gr) en luchtrecht Soct per sgr Venezuela 

Aß. ia SCADTA zegel van 
10 centavos met opdruk 

"H" afgestempeld m 
Cartagena. 

Aß lb SCADTA zegel van 
20 centavos met opdruk 
"H" afgestempeld in Bar-

ranquilla. 

Het werelddeel Zuid-Amerika is op het gebied 
van de luchtpostverbindingen afwijkend van 
andere werelddelen. De luchtlijnen liepen in 
de beginjaren alleen langs de kusten naar het 
zuiden en er waren bijna geen lange afstands-
lijnen over uitsluitend land. Ook is de hoeveel
heid uitgegeven luchtpostzegels nergens zo 
groot en gevarieerd als in dit werelddeel. De 
luchtvaart is reeds vroeg begonnen (denk aan 
Santos Dumont) en heeft veel buitenlandse 
belangstelling gehad vanwege economische 
belangen van Europese landen en de Ver
enigde Staten van Noord-Amerika. 
In augustus 1923 werd in opdracht van de Duit
se Reichs Post de Sociedad Colomba Alemana 
De Transportes Aereos (SCADTA) opgericht 
voor het luchtpostvervoer tussen Barranquilla 
en Bogota. Voor het vervoer vanuit Barran
quilla moest luchtrecht worden betaald en dit 
diende te geschieden door het opplakken van 
zegels van de SCADTA naast de postzegels van 
het land van herkomst. In Nederland waren 
deze zegels te koop bij de Sociedad Colombo-
Holandesa, Staalkade 3, Amsterdam en bij 

De luchtposttentoonstelling 

ter gelegenheid van de 51ste 

Dag van de Aerofilatelie wordt 

gehouden tijdens 

Postex 2012 met als thema 

"Luchtpost van en naar 

Zuid-Amerika". 

de KLM-kantoren. Deze zegels hebben een 
opdruk "H" (Afb. ia , b). Poststukken met deze 
zegels zijn zeldzaam. Vanaf 1927 begon het 
luchtpostvervoer sterk toe te nemen. Diverse 
luchtvaartmaatschappijen begonnen een of 
meerdere luchtlijnen te exploiteren, zoals de 
WIAE (West Indian Air Express), NYRBA (New 
York, Rio, Buenos Aires Airline), Syndicato Con
dor, Larécoère, LATI, Lufthansa en PAA. Post uit 
Nederland kon worden meegezonden Afb. 2). 

KLM 
De KLM heeft u gemist. Plesman wilde wel, 
maar had de middelen nog niet. Hij organi
seerde wel een zeer geslaagde enkele reis met 
de "SNIP" in december 1934 vanuit Amsterdam 
via Paramaribo naar Willemstad. Dit was de 
start van het West-Indisch Bedrijf van de KLM. 
(De andere vliegtuigen werden per schip 
vervoerd.) Post kon met het West-Indisch 
Bedrijf van de KLM uit diverse landen worden 
meegezonden. Een voorbeeld is een brief uit 
Venezuela met speciaal KLM luchtpoststrookje, 
waarbij tevens is aangegeven dat het vervoer 

per vliegtuig tot New York is betaald (zie 
stempel). Daarna werd de brief per schip naar 
Nederland vervoerd (Afb. 3). 
Na het einde van WO II was Plesman in staat 
om zeer snel grotere toestellen aan te schaffen 
en reeds op 14 februari 1946 werd met een 
chartervlucht met de Douglas DC-4 PH-TCF de 
verbinding vanuit Amsterdam via Lissabon, 
Paramaribo naar Willemstad geopend. Er 
mocht alleen post vervoerd worden tussen 
Amsterdam, Paramaribo en Willemstad v.v. 
Voor de terugvlucht waren speciale envelop
pen en kaarten "Amsterdam-Willemstad-
Amsterdam" beschikbaar, welke ook m 
Paramaribo werden gebruikt en voorzien van 
een speciaal stempel (Afb. 4). 
Aangezien de KLM verder nog geen landings
rechten had in andere Zuid-Amerikaanse 
landen, moest de luchtpost door andere maat
schappijen worden vervoerd. Een voorbeeld 
IS de British South America Airways (B.S.A.A.) 
die in 1946 reeds een luchtverbmding tussen 
Londen en Buenos Aires onderhield. Post naar 
Nederland kon met deze maatschappij worden 
meegezonden (Afb. 5). Bijna alle Zuid-Ame
rikaanse landen werden door de PAA-verbin-
dingen met New York onderhouden via Miami 
(Foreign Air Mail Routes 6-10 langs de Oostkust 
en FAM 9 langs de Westkust). Vanuit New York 
was er reeds in februari 1946 een luchtlijn naar 
Amsterdam. De brief uit Bogota van 8 juli 1946 
is vermoedelijk via New York met de PAA of 
KLM naar Nederland verzonden (Afb. 6). 
Sommige poststukken, ofschoon niet vervoerd 
met een eerste of speciale vlucht, geven toch 
iets extra's. Op 28 november 1950 werd een 
brief door de 'Sociedad Comercial "Holanda 
Colombia" Barranquilla' verzonden naar Am
sterdam met een special KLM Luchtpostetiket. 
De frankering is apart daar er twee zegels zijn 
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Afbs Brief vervoerd door de BSAA vanuit Buenos Aires naar Londen en vervolgens met een 
andere maatschappij naar Amsterdam (Per tre n vervolgens naar Goes) 

;9/}6 uit Paramaribo met de eerste vlucht van de KLM naar Nederland Alleen post uit de 
Ned Antillen en Suriname mocht worden vervoerd op deze chartervlucht 

f CHRISTIAN HEDERICH V A L E N Z U E L A L T D A 
^ t.n«ii.ri> REPRESENTANTES DISTRIBUIDORES 
Bi • C E D E R . BOGOTACOLOMBIA 
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AmstfrdBin C. (HC/IAKLA) 

nnop; 
Aß e Luchtpostbriefvan Bogota naar Amsterdam van 8 juli 194e vermoedelijk vervoerd per 

vliegtuig naar New York met de PAA en vervolgens per vliegtuig naar Nederland 
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5 november igso BarranquillaWillemstadAmsterdam met een speciaal KLM lucht
postetiket Twee zegels met opdruk L die alleen voor binnenlands gebruik bestemd waren 
ter voldoening van het luchtrecht voor het vervoer per Lineas Aereas Nacionales Sociedad 

Anonima (LANSA) 

POS UDARA 
BY AIR MAIL 
PAR AVION 

K L M S^rfic« 
AmtlmrilMm  S«nl(jso J« CW/» 

/ N A U C U R A i f U G H f 
6lh November 1952 

(_la Keat nolandesa de Aviaclón 
Augustinus 711 

Santl^o <le Chile 
C H I L E 

Afb 8 6 november 1952 eerste vlucht van 
de KLM van Amsterdam naar Santiago 
de Chile In Indonesië waren ook speciale 
enveloppen voor deze vlucht verkrijgbaar 
Af gestempeld op 30 oktober te Jakarta met 
een gestempeld R strookje en m Santiago 
de Chile aangekomen op 8 november Op 10 
november retour gezonden via New Vork (12 
november) naar Jakarta 

gebruikt die uitsluitend voor binnenlands ge
bruikt bestemd waren De zegels met opdruk 
"L" moesten worden gebruikt bi) vervoer per 
vliegtuig van de LANSA voor de voldoening 
van het luchtrecht (Afb 7) 
Pas op 6 november 1952 mocht de KLM van 
Buenos Aires over de Andes naar Santiago 
de Chile vliegen Daar werd toen twee dagen 
over gedaan Voor deze vlucht waren ook m 
Indonesië speciale enveloppen beschikbaar 
die via Amsterdam konden worden verzonden 
Afbeelding 8 geeft een mooi voorbeeld van 
een aangetekend stuk uit Jakarta (3010) via 
Amsterdam (0611) naar Santiago de Chile (08
11) Retour op 10 november via New York (1211) 
naar Jakarta 
In april 1956 werd de verbinding naar noorde
lijker plaatsen aan de westkust door de KLM 
geopend met een vlucht naar Lima Daar werd 
toen iets langer over gedaan dan de vlucht op 
25 maart 2007 toen rechtstreeks vanuit Am
sterdam naar Lima werd gevlogen (Afb 9) 
Aerofilatelistisch gezien heeft ZuidAmerika 
bij de Nederlandse verzamelaars minder 
belangstelling, ofschoon het een zeer interes

Afb 9 2} maart 2007 
Amsterdam Lima De KLM 

vliegt vanuit Amsterdam op 
deze bestemming zonder tus

senlandingen' 

25 March, 2007 
Fir>i Flight Amsterdam  Lima 

Flight # KI 714 

with Boeing 777  200ER 

KLM Royal Dutch Airlines 
Attn Stationmanager 
Airport LIMA 
Lima Peru 

sant gebied is De meeste literatuur is echter in 
de Spaanse dan wel Portugese taal, maar dat 
mag geen ai te grote belemmering zijn voor 
een filatelist Op de POSTEX 2012 zijn enkele 
mooie verzamelingen met "Post van en naar 
ZuidAmerika" tentoongesteld 

Literatuur (o.a.): 
The Air Post of Colombia SCADTA door Eugenio 
Cebauer 10)64 
American Air Mail Catalogue Vol 3 
Rutas y Tarifa de los Correos Aéreos en Sud Ame
rica 7928 ic)40 door Mario D Kurcham 
Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen 20U 
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Overzicht van verenigingen die bij het maandblad Filatelie zijn aangesloten: 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV K Schokker, Bovenwcg 
249,18311CN Sint Pancras, telefoon 
0725626095. 
i'klaasschokker(Snvpvalkmaar ni 
Federatie I V Philatelica Zwaard
vegersgaarde 130132,2542 TH Den 
Haag, telefoon 0703663465, secre
taris I Th M Bongarts, Polhaarweg 
38A, 7721 DX Dalfsen, telefoon 
0529432286, '•Vitiborxghome nl 
De Globe A van Reenen, Aagje De
kenweg 57,3906 WK Veenendaal, 
telefoon 0318517757, 
'secretaris&fvdeghbe.nl 

jeugdFilatelie Nederland Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 5654 AN 
Eindhoven, telefoon 0654918922, 
'lfn<Schello nl 
Ned Ver Voor Thematische 
Filatelie J C van Duin, Berglustlaan 
84,3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, G H Hoving, postbus 
249,1430 AE Aalsmeer, 
tJg hhoving@tiscali nl 
De Achterhoek: 
FV 'De Globe', j J M Spekschoor, De 
Haare 3, 7136 MH Ziewent, telefoon 
0544351848, !• secretarisglobe
achterhoek@gmail com 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, Plan
tagcwcg 39,2951 GN Alblasserdam, 
telefoon 0786930004 
Alkmaar: 
NVPV, K Schokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Smt Pancras, telefoon 
0725626095, 
• klaasschokker@nvp\ialkmaar nl 
Almelo: 
NVPV,Z Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546
861525, • b karsch@hccnet.nl 
Almere: 
VPVA Almere, mw E M Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, L L Louwerse, Kon Wilhel
minastraat 51,2811 TT Reeuwijk, 
telefoon 0182395103 
Altena: 
NVPV, mw A SprangersBakkenes, 
Provmcialeweg N 128,4286 EE Alm
kerk, telefoon 0183403952 
Amersfoort: 
AFV, G A Montfrooy, Alberikpad 23, 
3813 KT Amersfoort 
Amstelveen: 
PV Amstelveen,) AA Korver, Satur
nus 25,1188 EB Amstelveen, telefoon 
0206435403 
Amsterdam: 
NVPV, AA AA Klei|, Hayavan Some
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
telefoon 0206405039 
Hollandia, E F Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962 
AV 'De Philatelist', A H L van Veen, 
Tussen AAeer 34",io68 GB Amster
dam, telefoon 0206198901 
PVWAFilatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141 ZAA AAonnickendam, 
telefoon 0299654163 
FV 'Statuut 80', wnd secr H L AA 
van der Palen, Remmerdenplein 
70,1106 AH Amsterdam, telefoon 
0206973310, 
■'hlmvdpalemshotmail com 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, C Blik, 
Stoutenburg 6.1121 GG Landsmeer, 
telefoon 0204823148 
Apeldoorn: 
NVPV mMC DrostStok, Schopen
hauerstraat 113,7323 LV Apeldoorn, 
telefoon 0553667445, 
•1/ drost2Si$chello nl 
FV 'De Globe', VI ff. Venneman, For
tunalaan 140,7321 GN Apeldoorn, 
telefoon 0553664528 
Appingedam: 
PV Appingedam, R Bos, Abel 

Eppensstraat 151, 9902 HG Appinge
dam, telefoon 0596627625, 
^reintbos&ziggo nl 
Arcen: 
PV Arcen, rrm AA Schuurmans, 
AAaasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610 
Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', j E 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
^j_huiskes@hetnet nl 
Assen: 
VVPVAssen, Y Postuma, Volmach
tenlaan 8, 9331 BL Norg, telefoon 
0592612413 

Baam: 
PVBaarn, AC Engelberts. 
Lepelaarstraat 20,3742 XP Baam, 
telefoon 0355416496 
Bameveld: 
FV 'De Globe', mw E Turnhout, 
Goudenstein 149,3772 LC Bameveld, 
telefoon 0342415311. 
^eglobesecretariaat^kpnmail.nl 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland, ] Oostveen, 
AAolenkrochtlaan 9,1861 LC Bergen 
(NH). telefoon 0725896190 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact', mw J E AA 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 17, 
4611AAD Bergen op Zoom, telefoon 
0651923043, (= )̂cS>Aome nl 
FV 'Delta Oost', T van Esch. Uranu
slaan 57,4624 VP Bergen op Zoom. 
telefoon 0164250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe', mw H van der Louw. 
Burg Overmarsstraat 6.6644 CG 
Ewijk, telefoon 0487521618 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk, Peter de Graaff. 
Laan der Mensenrechten 33,1945 ER 
Beverwijk, 
^peter_degraaff@hotmail com 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk', A G van den 
Brink, telefoon 0306375200 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen, I H M Mm, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
'^idem in@orange nl 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, ] Dieben, lacob 
Marislaan 29,2182 MA Hillegom. 
telefoon 0252520420 
Bodegraven: 
NVPV, D Verwoerd. Hoefslag 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 06
53260579. 
^^erwoerdvanwijk@casema nl 
Borne: 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 20, 
7609 CB Almelo, telefoon 0546
864988, t^or meijert^hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV, J de Zwijger, Wilgenhorst 
51, 2742 DD Waddinxveen, telefoon 
0182616946. 
s/andezwijger@tiscali nl 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o, H Bokhorst. 
De Acacia 18. 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000 
Boxtel: 
VVBV, mw R Langenhuijsenvan 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 5282 SB 
Boxtel, telefoon 0411688620, 
^info@ububoxtel nl 
Breda: 
PV Breda, D G M Touw, Somer
weide 14, 4824 EW Breda, telefoon 
0765418419 
Brielle: 
NVPV, HG TM Overbeek, Sluys
straat 14,3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wekken, 
Mast 70,8081 NE Elburg, telefoon 
0525684841 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe', C W Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961 GT Eerbeek, 
telefoon 0313650802 

Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum C 
Omstreken, O Louw. Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
0356933132 

Capelle a/d Ijssel: 
FV IJsselUekstreek, ] Alberts. 
Ottergracht 17.3064 LN Rotterdam. 
telefoon 0104508474 
Castricum: 
PV Castricum, S C F Netten. 
Molenweide 36.1902 CH Castricum. 
telefoon 0251651943 
Coevorden: 
PV CoevordenHardenberg e o,H\ 
Dorman. Fonteinkruid 37.7772 ML 
Hardenberg, telefoon 0523272182 

Dalfsen: 
PV 't Raedthuys Dalfsen e o,] 
Schoemaker. Magnolialaan 9,7711 
LX Nieuwleusen, telefoon 0529
484061 
Delft: 
VVP Delft, \ C van Muiswinkel, A 
van Schendelplein 71.2624 CR Delft, 
telefoon 0152564838, 
^'■hansmuis@telfort nl 
Delfzijl: 
PV 'De Fivel', RAM Peters, Eems
kanaal ZZ12 A, 9936 AM Farmsum, 
telefoon 0596567183, 
I* rudi en corry@kpnplanet nl 
Deventer: 
NVPV, mw TMM van der Heijden
ten Hacken, Michiel de Klerkstraat 
28,7425 DG Deventer, telefoon 
0570657740, 
<hetjdentmm@gmail com 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars', P A van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73,1111GV Diemen, 
telefoon 0206995314 
Dieren: 
FV 'De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27,6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220 
Dinxperio: 
FV 'De Globe', L A Hagers, Bos
manslaan 57.7091VX Dinxperio, 
telefoon 0315655010 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Globe', IF van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317 
Doetinchem: 
FV 'De Globe', W Verschoor, Brasem 
168,7008 BN Doetinchem, telefoon 
0314393676 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postjager', R C Vos, 
Van Slmgelandtlaan 20, 3311 DS 
Dordrecht, telefoon 0786146165, 
^secretaris postjager@gmail nl 
Drachten: 
PV Drachten, J F Oom, De Warren 
19.8561 EC Balk. 
i*y oomi@kpnplanet nl 
Driebergen: 
fV 'Stichts Ouerkwartier', A) Kop
mels. lulianawcg 15.3941 DK Doorn, 
telefoon 0343415098. 
•<idenada@hetnet nl 
Drenten: 
PV Dronten e o, mw A P Schip
persHooglugt. De Fazant 19.8251 
MP Dronten. telefoon 0321313329 
Drunen: 
PV 'Philatron', I Slikkerveer. Bel
Imipark 39, 5151 LL Drunen, telefoon 
0416383799, 
>^i sltkkerveer@kpnmail nl 
Druten: 
FV 'De Globe', B K E van der Zande, 
Burg Bruinemanstraat27B. 6651 
WV Druten, telefoon 0487514956 
Dulven/Westervoort: 
FV 'De Globe', B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37,6931 DM Wes
tervoort, telefoon 0263118740 

Echt: 
PhilatelistenVereniging Echt, 

R Vossen, Gansbaan 51a, 6231 LN 
Meerssen. telefoon 0433111760, 
^robvosseno7@home nl 
PhV GelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6,6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604 
EdamA/olendam: 
PV 'Evopost', LPC Smits,) M 
Osterlinghstr 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017 
Ede: 
FV 'De Globe', mw J A te Loo, Kees 
de Koninglaan 1, 6741 ZA Lunteren, 
telefoon 0318485049 
Eindhoven: 
EFV, H ) Hofstede. Van Galenstraat 
17, 5694 CD Son en Breugel, telefoon 
0499476414 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom',) E 
Huiskes, Winschotenstraat 41,6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
^_huiskes@hetnet nl 
Emmeloord: 
IV Philatelica,) Gerbens, 
Noordzoon 48, 8316 C) Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
Hy gerbens&planet nl 
Emmen: 
P V Emmen , A K Bos, Achterkamp 
10,7761 DR Schoonebeek, telefoon 
0524531750 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, RW Rei)ngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038 
Enschede: 
EPK W F H Bl)l, Doolhof 12, 7548 BZ 
Enschede, telefoon 0534281221 
Epe: 
NVPV, wnd W C Lokker. Dokter 
Mi)sstraat9. 8162 GK Epe. tejefoon 
0578614570 

Geleen: 
VVPV 'De Philatelist',)) Berezinski, 
Wijngaardstraat 16,6181 GE Elsloo. 
telefoon 0464375490. 
^jean berezinski@hotmail com 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5.3243 
AC Stad a/h Haringvliet, telefoon 
0187611542 
Goes: 
FV'De Bevelanden',?] van Eijke
ren. Middelmeet 43,4464 AX Goes, 
telefoon 0113228562, 
^^^cm@zeelandnet nl 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van Eeden
straat 42,7471 ZR Goor, telefoon 
0547273033 
Gorinchcm: 
PV Gorinchem e o,] Hoegee, 
Brunellaan 42, 4143 EG Leerdam, 
telefoon 0345612644, 
^pvgorinchem @hetnet nl 
Gouda: 
VVPV Gouda, mw E) Bince, 
Rossmistraat 20,2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327 
'sGravenhage: 
Verenigde Haagse Filatelisten, 
H L A Prins. Danckertsstraat 3. 
2517 TE Den Haag. telefoon 070
3450664, ̂ sbcprins@casema nl 
PC 'De Kring', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM Den 
Haag, telefoon 0703297787 
PV 'Vredestein', PW van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965 
ZuidHollandse Postzegel Vereni
ging "ZHPV", M) Vogel, Abeel
zoom 52,2719 GT Zoetermeer 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, 
Mezenlaan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229 
PV Groningen, ) PA Tolsma, Phil 
Centrum. Emmastraat 5.9722 EW 
Groningen, telefoon 0505018234 

H 

Haarlem: 
IV Philatelica, mvi\ Warmerdam. 

Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haarlem, 
telefoon 0235364285 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L A 
Koelemij, postbus 6236.2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda. Dorsersstraat 
79,2151 CG NieuwVennep, telefoon 
0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,\Z van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, 
D N R Breitenbach, Zeggemeen 112, 
3844 RS Harderwijk, telefoon 0341

410115. ^ickbreit^live nl 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist', AC) van 
Baaren. De Buurt 45.3372 DB Boven
Hardinxveld. telefoon 0620111834, 
•mjanvanbaaren@planet nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H Winterberg, Mo

zartstraat 84 A, 1962 AD Heemskerk, 
telefoon 0251234256, 
^•herman winterberg@ziggo nl 
Heerenveen: 
PV Heeren veen, D S Salis, Toellann, 
8447 DZ Hecrenveen, telefoon 0513

626073, 'dsalisiSplanet nl 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o, WW L) 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 VH 
Heerhugowaard, telefoon 072
5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o, mw C H Wolsing

Grens, Promenade 267,6411 Jl 
Heerlen, telefoon 0455717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze,) van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, L) Hordijk, 
Rozenstraat 11,1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis, J J Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoetsluis, 
telefoon 0181322699 
Helmond: 
FV 'De Helmveste', Helmonden 
Omstreken, corr adres Caroluslaan 
1,5707 BL Helmond, telefoon 0492

772901, 
• secretaris@dehelmveste nl 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV,\SP van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV, R Kok. J 
Perkstraat 45.5242 GA Rosmalen, 
telefoon 0735230479, 
^•^secretaris@hertogpost.nl 
Heusden: 
PV 'Black Penny', M L H Verharen. 
Herptseweg 27. 5256 NN Heusden, 
telefoon 0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e 0. M Versteeg, 
Staringlaan 38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749 
Hoek van Holland: 
tv Philatelica, Postbus 115.3150 AC 
Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, M van Aalst. 
Roerdompweg 53.3263 AJ Oud

Beijerland. telefoon 0186619590 
Holten: 
NVPV, j C Bogaard. Churchillstraat 
141,7451 ZE Holten, telefoon 0548
362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen, H | Ruiter. Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirumlaan 
19,9602 GN Hoogezand, telefoon 
0598321282 
Hoorn: 
NVPV afd WestFriesland, H j van 
derMeulen, tRoemsg, 1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228561828 

mailto:karsch@hccnet.nl
mailto:secretaris@hertogpost.nl


Philatelica Hoorn e o, W E Bok, 
Tinnegieter 93 1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322 
Huizen: 
Postzegelvereniging Huizen er) 
Omstreken, G ] Visscher, Co Bre

manlaan 26,1251 HV Laren, telefoon 
0355387550, •gjvisasigxs/iallnl 

Kampen: 
IV Philatelica, l G Fidder,Gal

lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968 
Katwijk: 
PV Katwijk/Hi/nsburg M te 
Nijenhuis, Oran)elaan 17, 2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
IKPK BI w Berends, Pastoor 
Theeienstraat 26,6466 )H Kerkrade, 
telefoon 0455415088 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke', H | Raes, Scha

lenboschweg 37,6343 ED Klimmen, 
telefoon 0434592797, 
^arryraes@planet nl 

Langedijk; 
IV Philatelica, S Ligthart, Anna van 
Saksenstr 19,1723 KR NoordSchar

woudc, telefoon 0226313764 
Leerdam: 
MVPV, A Versluis, De Waterloop 
27,4141JV Leerdam, telefoon 0345

616960, 
sversluis aigworldonlme nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Friesland', mw H van de 
WitteBosch, BQterhoeke 17,9041 AA 
Berlikum telefoon 0518461632, 
i^w vdwitte@upcmail nl 
Leiden: 
IVPhilatelica, HW vanden 
Blink, Alphons Diepenbrocklaan 
8,2343 NA Oegstgeest, telefoon 
0715176533, 
^hvandenblmk@planet nl 
LVVPV, PI van de Kasteele, Oude 
Vest 109 B, 2312 XV Leiden, telefoon 
0718889405, 
^kasteeledrost@casema nl 
Leiderdorp; 
PV Postaamaat, H A Wolf, Anna 
van Burenstraat 25,2351 RM Leider

dorp, telefoon 0715893209, 
'^secretaris^postaumaat nl 
Lekkerkerk: 
EN PV,QN\ Boogerd, Bilder

dijkstraat 94,2941 GH Lekkerkerk, 
telefoon 0180662818 
Lelystad: 
AV 'De Philatelist', Vi L Wolschrijn, 
Karveel 5680,8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320221803 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe', Dick Klaassen, 
Hoefijzer 31,3833 XA Leusden, 
telefoon 0334946125, 
^eloupe@hccnet nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deugen

weerd 18,7271 XT Borculo, telefoon 
0545272543. 
^wissenburg g@hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw WE Fischer, 
Gronausestraat 335,7585 PB Glane, 
telefoon 0535382938 

M 

Maassluis: 
VVPVMaassluis (VPM), PM J A van 
der Aa, Cornells van der Kolffstraat 
203,3144 RB Maassluis 
Maastricht: 
PVZuidLimburg, C LM Janssen, 
Christinastraat 25,6267 AS 
CadierenKeer 
Meppel: 
PI'l' Regio Meppel, 1A F Kuiper, Jan 
van Scorelstraat 7,7944 CZ Meppel, 
telefoon 0522256001, 
'Staf kuiperi^hetnet nl 
Monnicicendam: 
PV 'Waterland', J B van Duist, 
Hermanus Reijntjeslaan 134,114t HB 
Monnickendam, 
^jbdulst@gmail com 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121,2681 
XE Monster telefoon 0174280134, 
KW stormishi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57,4642 DA Mijdrecht, 
telefoon 0297241242 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, telefoon 
0578613396 
Noordwij k: 
VPN, R G Steenbergen, Bloe

menschans 20,2215 DE Voorhout, 
telefoon 0252216525 
PV 'Onder de hupe', j M M Ooms, 
'sGravendamseweg 20a, 2211 WK 
Noordwijkerhout, telefoon 0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica,) M G van Mullekom, 
Maandagsewetering 183 2211 WT 
Noordwijkerhout, telefoon 0252

373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, Sophia

weg 125,6564 AB Heilig Landstich

tmg, telefoon 0243233454, 
^info@nupvnijmegen nl 
FV 'Noviopost', W) M Goos

sens, Vendelierstraat 15,6562 NA 
Groesbeek, telefoon 0243974654, 
Ku/y m goossensigchelh nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H I Teunis, Dr De Bruy

nestraat 35,7576 B) Oldenzaal, 
telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsver Ommen en 
Omstreken, vacant 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand, | W Lanse, 
Van Ostadestraat 58,4501 KV Oost

burg, telefoon 0117454546 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe', WI G Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum, telefoon 0317313495 
Oosterhout: 
OVVP, J H P van der Laken, Jeroen 
Boschstraat 72, 4907 MS Ooster

hout, telefoon 0162428777, 
^ria vanderlaken@casema nl 
Oosterwolde (Frl): 
Stellingwerver Fil Ver, P Rau

werda. Brink 3, B423 TE Makkinga, 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o, l Post 
Beatrixstr 26,7591 GD Denekamp, 
telefoon 0541351936 

Papendrecht: 
Postzegelver 'Iris', L A Koster, Cort 
V d Lindenstraat 8, 3354 AD Papen

drecht, telefoon 0786155037, 
^■1 akoster^wanadoo nl 
Purmerend: 
Purmerender Postzegel Ruilclub, 
PPRC] Groeneveld, DeGoe

demeent 1,1447 PT Purmerend, 
telefoon 0299463850, 
"'/effreygroeneveldishetnet nl 
Putten: 
PV 'Telstar', H D Buitcnwerf, 
Wittenburg 163,3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484 

Raalte: 
IV Philatelica Raalte, E Bakker, 
Melisse 21,8101 CZ Raalte, telefoon 
0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', WJ G Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49,6871 VN 
Renkum 
Reuver: 
FV 'Filvero, LAF Piek, Vincent 
van Goghstraat 28, 5953 jE Reuver, 
telefoon 0774743032, 
sfilvero reuvenghetnet nl 
Rhenen: 
FV 'De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden 
telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatelica, "H v d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608 
^secisfilatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond, mv/ J Maessen

Hens, Karthuizerlaan 17,6042 NB 
Roermond, telefoon 0475321179 

Roosendaal: 
Pv Philatelica WestBrabant, 
A K H M Coppens, Doelen 8, 
4875AD EttenLeur, telefoon 076

5035524 of 0623928445, 
'■VecretarisS'filawb nl 
PV Roosendaal, H Jongeneelen, 
Landjuweel 4,4707 HX Roosendaal, 
telefoon 0165543759 
Rotterdam: 
PV Philatelica, D vanderKroef, 
Hooidrift 16a, 3023 KP Rotterdam, 
'•idvdkroef&hetnet nl 
RPhV,f\ vanRiel,Capellapadii, 
3204 AH Spijkenisse, telefoon 0181
615986, '<fj vanrieloi@hetnet nl 
PC Rotterdam, mw M C Erkelens, 
Siergaarde 105,2285 JE Rijswijk, 
telefoon 0703961702, 
'ssecretans kleineclub@planet nl 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E Tabak, Juliana van 
Stolberglaan 26,3181 HH Rozenburg 
ZH, telefoon 0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen, A Haase, Roelf Bos

mastraat 74,7462 ME Rijssen, 
^kjrnoi998@zonnet nl 
Rijswijk: 
VVPV Rijswijk, D van der Winden, 
Sir Winston Churchillln 370, F 438, 
2285 SJ Rijswijk, telefoon 070

3931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H van der 
Schuit, Ecndrachtstraat 14, 2013 RH 
Haarlem, telefoon 0235316573, 
■^hvanderschuit@chello nl 
Sassenheim: 
VVPV Sassenheim, B G Doornc

kamp, Westerstraat 41, 2171 CG Sas

senheim, telefoon 0252216740 
Schagen: 
FV 'Westfriesland', Mw C M 
BoersenBergen, Seringenhof 40, 
1741 WE Schagen, telefoon 0224

290243. • nelboersen@planet nl 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van Post

zegelverzamelaars, Mw J H 
Wensveen, Koestraat 36,2871 DR 
Schoonhoven 
Schijndel: 
SVVP, K van de Greef, Putsteeg 4a, 
5461 XT Schijndel, 
'^kvdgreef@gmail com 
Sittard: 
FV Sittard e o, H MI Scheepers, 
Raadhuisstraat 4,6438 GZ Oirsbeck, 
telefoon 0464422264 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica', j van Schalk, Adama 
van Scheltemastraat 28, 3362 TB 
Sliedrecht, telefoon 0184412338 
Soest: 
P V Femland, L Ie Febre, Mon

nickskamp 338,1273 KB Huizen, 
telefoon 0355263255, 
^'secretariaat@pzveemtand nl 
Spijkenisse/Hoogviiet: 
iV Philatelica, mw M H de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 6, 
3204 BM Spijkenisse, telefoon 0181

616995, ''^maliev@planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, mw P van der Le

den, Purmerlaan 20,9501 AX Stads

kanaal, telefoon 0599618208, 
^pzvkanaalstreek<§zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham, 1 Huising, Heeren

veenseweg 156,8471 ZC Wolvega, 
sy w huising^ziggo nl 

Temeuzen: 
PV ZeeuwschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Temeuzen, telefoon 0115648618 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel, KW) van 
Doesburg, Goossen Janssensstraat 
2a, 4061A) Ophemert, telefoon 
0344652123, 
^secretaris@postzegelclubtiel nl 
Tilburg: 
VPT Tilburg W F M Tukker, postbus 
10418,5000 IK Tilburg, telefoon 
0135714417. 
^svpttilburg^planet nl 

u 

uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn, j S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
telefoon 0297563646 

Utrecht: 
UPhV,\Q Boer, Maansteenhof 9, 
3402 IN Ijsselstem, telefoon 030

6881053, 
•^uphv utrecht@gmail com 
PV Utrecht, I C Siebrasse, Heem

camp 16,3992 SJ Houten, telefoon 
0306373634 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt', H ) Brouns, 
Karolmgenstraat 9,6369 BV 
Stmpelveld 
Veendam: 
FV Veendam e o, D | Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6,9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793 
Veenendaal: 
FV 'De Globe', H C lansen, Spaarne 
3,3904 NE Veenendaal, telefoon 
0318518505, 
'^eglobe'Vndaal@live nl 
PV 'Frimarket', N G Bender, 
Bachlaan 29,3906 ZH Veenendaal, 
telefoon 0652373273. 
^rimarket@xmsnet nl 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven, mw Henriette 
Schalks, Zandhei 25,5508 WS Veld

hoven, telefoon 0402536511, 
^jcmlschalksi^onsbrabantnet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', | E 
Huiskes, Winschotenstraat 41,6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
'^jjiuiskesishetnet nl 
Venio: 
PV 'Phila Venlo',M]M Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 H| VenIo, 
telefoon 0773820064, 
^info@philavenlo nl 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn', H G Veldman, 
Biezenweg 16,4124 AB Hagestein 
Vlaardingen: 
NVPV, WG L Poels, L deColignyIn 
96,3136 CS Vlaardingen, telefoon 
0104746725 
Vleuten: 
PV" Postfris 68", P Brunt, Iepen

laan 9,3481 XA Harmeien, telefoon 
0348443237, 'secretariaat 
postfris68@hetnet nl 
Vlissingen: 
Vlissmgse FV, W F Broeke, K van 
de Coppellostraat 15, 4384 BT Vlis

singen. telefoon 0118464109 
VolkelUden: 
P V VolkelUden e o, mw S B 
Christiaans, Jonkerveld 148, 5403 CB 
Uden, telefoon 0413264291, 
r^siegi christiaanstsplanet nl 
Voorschoten: 
NVPV, M van Rijn, Leidseweg 125, 
2253 AB Voorschoten, telefoon 
0715614612 

W 

Waalwijk: 
VVPV 'De Langstraat', W Laarak

ker, Gerard de Nijshof 121,5171XS 
Kaatsheuvel 
Wageningen: 
FV 'De Globe', N H Edelenbosch, 
Asterstraat 387,6708 DW Wagenin

gen, telefoon 0317424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, A P C Kortekaas, 
Schoutstraat 5,2241 BT Wassenaar, 
'swassenaer@aadcortecaes nl 
Weert: 
Filatelica Weert c o, Mr E W Th 
Goossens, Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, telefoon 
0475494086, 
^wtgoossensoKghetnet nl 
Weesp: 
PV Weesp e o. It van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
Weesp, telefoon 0294416740 
WIeringen: 
PV 'De Snuffelaar', \ Kort, Plane

tenlaan 8,1771 BZ Wiermgerwerf, 
telefoon 0227603166 
Winschoten: 
tv Philatelica, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD Scheemda, 
telefoon 0597592676 
Winterswijk: 
FV 'De Klomp', P H A M F Brouwer, 
Leliestraat 222,7101C) Winterswijk, 
spHAMFBrouwer@kpnmail nl 
Woerden: 
FV Woerden, G | van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
^filatelie woerden@wanadoo nl 
Woudenberg: 

WPV 'Onder de Loep', W Tel, Pran

gelaar 68,3931 RD Woudenberg, 
telefoon 0332863389 
Wijchen: 
FV 'De Globe', I H G Gosselink, Mar

grietstraat 11,6602 CN Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, H Driessen, 
Toon Beijnenstraat 15,4412 JZ Beusi

chem, telefoon 0645111554, 
Biharriedriessenpvwbd^gmail.nl 

II 

Ijmuiden: 
PVIjmuiden,Q Swets, Kon 
Emmastraat 1,1975 BL Ijmuiden, te

lefoon 0255516574, incl rondzend

verkeer, 'g swetsiSquicknet nl 

Zaanstad: 
VVZPV 'De Posthoorn', T Jansonius, 
Botenmakerstraat 137,1506 TD 
Zaandam, telefoon 0756169518, 
0622410102, 
'^t jansonius@versatel nl 
Zeewolde: 
PV Zeewolde, E Brugman, 
Muzenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, 9 
Jongebreur, Weeshuislaan 29,3701 
jV Zeist, telefoon 0306915011, 
'^pjongebreunghccnet nl 
Zetten: 
FV 'De Globe', J Niggebrugge, 
Hoge Riem 3,6666 JA Heteren, 
telefoon 0264722637 
Zevenaar: 
FV 'De Globe',) I Kuipers, Vuur

doornstraat 23,6903 CJ Zevenaar, 
telefoon 0316528801 
ZIerikzee: 
PV Schouwen Duweland, A A 

! van Goethem, Korte Nobelstraat 
26, 4301 HN Zierikzee, telefoon 
0111412460, 
'^■avangoethem@hetnet nl 
Zoetermeer: 
PV Zoetermeer en Omstr, FA 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 IA Zoetermeer, telefoon 079

3613253 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica, H Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, telefoon 
0504093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe', A H Woolthuis, 
Polsbroek 244,7201 BZ Zutphen, 
telefoon 0575575317 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis eo, M 
Schulte, Van der Meulenstraat 9, 
8064 BV Zwartsluis, telefoon 038

^66622B,'^margej@home nl 
Zwijndrecht: 
VVPVZwijndrecht eo,G Ot

tenheijm, Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, telefoon 
0786120086, 
'sg ottenheijm@orange nl 
Zwolle: 
PV Zwolle, J W Havers, Den Uyl

straat 14,8015 DX Zwolle, telefoon 
0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan Mevr E 
Braakensiek, Prins Willem Alexan

derlaan 41,3273 AS Westmaas, 
^ e braakensiek@tele2 nl 



WIJ LAZEN VOORU 
Samenstelling 
Nederlandstalige tijdschriften lohn Dehe 
Buitenlandse bladen Edwin Muller 

.Si: 

636 

BINNENLANDSE 
BLADEN 

Zaklopen? 
De Zaanse vereniging 'De 
Posthoorn' is opgericht 
m 1938 en heeft inmiddels 
een aardige traditie als 
het gaat om het vieren 
van jubilea In de tijd dat 
iedere vereniging nog 
ongestoord een postze-
geltentoonstellmg kon 
organiseren, was daar om 
de vijf jaar de Saenphilex 
De laatste jaren partici
peerde de vereniging m Fi-
iamanifestatie en werd het 
zoveelste lustrum gevierd 
met een feestelijke avond 
en een jubelnummer van 
De Hoornblazer 
In dat blad wordt al voor
zichtig vooruitgekeken 
naar de festiviteiten m 
2013 als de 75e verjaardag 
gevierd gaat worden 
Koud buffet' Zaklopen' 
Een feestkrant' Toch een 
kleine expositie'Er zijn 
er die dromen van kienen 
zondernieten Anderen 
dreigen in dat geval met 
het opzeggen van hun 
lidmaatschap 
De vereniging heeft twee 
bijeenkomsten per maand, 
één in Krommenie, één in 
Wormerveer De locaties 
laten de leden wennen 
aan de toekomst men 
'postzegelt' in de recrea-
tiezalen van bejaardente
huizen, die tegenwoordig 
'ouderenruimte', of 
'seniorencomplex' heten 
De veilinglijsten vormen 
iedere maand een es
sentieel onderdeel van De 
Hoornblazer Vaste prik 
IS ook een uitgebreid en 
altijd verrassend inter
view van Taeke Jansonius, 
secretaris, met een van 
deleden Het gaat daarin 
meestal ook wel over post
zegels, maar de ingesla
gen zijpaden zijn minstens 
net zo boeiend Of je 
nu met bandrecorders 
knutselt, bijzondere vogels 
kweekt of alle wereldzeeën 
bevaren hebt, van Taeke 
krijg je alle ruimte om je 
verhaal te vertellen 
Amy Groeneveld stond 
aan de redactie een mooi 
thematisch/historisch 
artikel over de Viet-
namoorlog af, het werd 
eerder geplaatst in Thema 
Bijzonder is ook een vaste 
rubriek 'Zaanse stukken' 
Een brief, een stempel of 
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een ansichtkaart vormt 
steeds de aanleiding voor 
een kijkje in het Zaanse 
postale verleden In het 
septembernummer staat 
een expresbrief van een 
Zaanse producent van 
melkfabrieken centraal, 
die de redactie letterlijk 
van Ebay knipte en die 
m de Eerste Wereldoor
log met een paar mooie 
Engelse censuurmerken 
onbeschadigd het Kanaal 
wist te passeren 

Altijd boelend 
Geef hem een oude brief of 
briefkaart, het liefst uit de 
omgeving van Den Bosch, 
en Huber van Werkhoven 
weet er een mooi verhaal 
over te schrijven In het 
augustusnummer van Her-
togpost IS een briefkaart 
uit 1890 het uitgangspunt 
De geadresseerde was 
jonkheer Alberic van den 
Bogaerde van Moergestel 
Deze jonkheer bewoonde 
- uiteraard - een kasteel, 
was eigenaar van de 
heerlijkheid Moergestel 
(cadeautje van zijn vader), 
waar hij naar hartenlust 
kon )agen Het kasteel be
woonde hij met zijn huis
houdster, met wie hij op 
zijn sterfbed zou trouwen 
Na het overlijden van zijn 
broer verkaste hij naar een 
ander kasteel, om daar een 
wakend oog op een uiterst 
kostbare kunstcollectie 
te houden Er zijn mensen 
met een saaier leven 
De redactie van Hertog-
post slaagt er iedere keer 
weer m om met een geva
rieerd clubblad te komen 
Verenigingsnieuws, een 
stukje clubhistorie, een 
interview met een van de 
leden, achtergronden van 
zegels en poststukken Zo 
vertelt Frits Schreurs over 

een Duitse veldpostkaart 
uit 1915, gemaakt van een 
stuk berkenschors Waar
om van berkenschors' 
Schreurs 'Ik heb veel 'Feld
postkarten'uit die tijd 
Maar van slechte papier-
kwaliteit of schaarste aan 
het front geen enkel teken 
Dus houd ik het er maar 
op dat de afzender Bruno 
dit heeft gedaan om de 
tijd te doden, nu bijna 100 
jaar geleden' Naast een 
waarschuwing voor een 
agressief soort postzegel
plakkers (ze plakken wel, 
maar laten met los) treffen 
we nog een mooi 'Poststuk 
van de maand' aan een 
busrechtkaart die deels 
met kinderzegels betaald 
werd, die vervolgens met 
op de kaart geplakt wer
den Heel bijzonder, nog 
nooit gezien, een kaart die 
zeldzaam is door iets wat 
er met op zit 

de clubblad een speciaal 
'mlegdeel', een boekje 
waarin teruggeblikt wordt 
in de tijd Dat terugblikken 
gebeurt vanaf 1978, het 
jaar waarin voor het eerst 
een clubblad uitkwam, 
een 'Informatiebulle
tin' Het verscheen twee 
maal per )aar en twee 
bestuursleden van toen 
zitten tegenwoordig nog 
steeds op het Oldenzaalse 
pluche HenkTeumsen 
Willy Ahlers De vereniging 
telde aan het eind van de 
jaren zeventig 110 leden, 
24 jeugdleden en 3 jeugd
leiders Het aardige van 
zo'n terugblik zijn ook de 
landelijke trends die zicht
baar worden De filatelie 
bloeide m die jaren, vooral 
doordat de waarde van de 
zegels snel steeg Niet de 
hobby, maar de mogelijke 
winst was het spaarmotief 
'Helaas kochten de banken 
ook massaal in, die het in 
latere jaren weer op de 
markt brachten, waardoor 
de prijzen sterk daalden' 
Verhuizingen, ten
toonstellingen, feeste
lijke activiteiten en een 
langzame terugloop van 
de ledenaantallen lopen 
als een rode draad door 
het historisch overzicht 
De jeugdafdeling krimpt 
steeds verder, maar het 
bestuur bl ijft zoeken naar 
middelen om de filatelie 
levend te houden een 
eigen website (www ophv 
nl), persoonlijke postze-

50 jaar OPhV in Oldenzaal 1962 - 2012 

Terugblik 
Vijftig jaar bestaat de 
Oldenzaalse Philatelis
ten Vereniging en dat is 
uiteraard een mooie aan
leiding voor een feestje 
Om te beginnen bevat het 
deze keer sober uitgevoer-

gels en e-kaders Dat zijn 
tentoonstel lingskaders die 
met behulp van computers 
gemaakt en geprojecteerd 
worden De vereniging 
organiseert met succes 
cursussen om de leden 
hiermee vertrouwd te 

maken Op een speciale 
website www e-kader nl 
zijn de resultaten te zien 
Een mooie vernieuwing 
van de filatelie, waar 
andere verenigingen ook 
maar eens naar moeten 
kijken 
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Breed terrein 
Twee afleveringen van Ga
briel stuurde de hoofdre-
dacteurmij toe, denrs 63 
en 64 Samen geven ze een 
mooi beeld van het brede 
belangstellingsterrem van 
de thematische verzame
laars die zich bezighouden 
met bijbel en christendom 
Van )oop Boots was op Fi-
lamanifestatie (m de open 
klasse) 'Pracht en Praal 
van marge en initiaal' te 
bewonderen In het augus
tusnummer van Gabriel 
schrijft hij over de schatten 
in de bibliotheek van het 
Vaticaan Veel landen heb
ben een nationale biblio
theek, waarin historisch 
belangrijke schatten, zoals 
archieven en handschrif
ten, worden bewaard Ook 
het Vaticaan, sinds 1929 
een zelfstandige staat, 
heeft zo'n schatkamer de 
BibliothecaApostolicaVa-
ticano De oorspronkelijke 
bedoeling was de zending 
van de kerk onder de 
aandacht van de wereld te 
brengen 

Uiteraard verheugen ook 
kerkgebouwen zich m de 
warme belangstelling van 
de leden van Gabriel Ben 
Vermeulen beschrijft de 
Domkerken van Bamberg 
en Naumburg Beide 
kerken bezitten een ryke 
beeldhouwwerkkunst, die 
volgens kenners behoort 
tot het mooiste wat de 
middeleeuwse beeldhouw
kunst voortgebracht heeft 
Matthieu van Bommel 
schreef over de Dom van 
Keulen Dit artikel stond 
al eerder in Goudapost 
Van de Duitse Domkerken 
IS het een flinke stap naar 
de reeks over koningen en 
koninginnen m Groot-
Brittanme van Joke van 



Strien. Zij bespreekt het 
huis Stuart (1603-1714) en 
heeft een geschiedenis vol 
(godsdienst)con|licten en 
vele Engelse postzegels om 
uit te putten. Wat er verder 
in Gabriel past? Erasmus, 
Karel de Grote, het Slavi
sche schrift, de kathedraal 
van Christchurch (in 2011 
ernstig beschadigd bij een 
aardbeving), gebrand
schilderd glas en een 
lofzang op de stad Gouda. 
Mooi en gevarieerd en nu 
nog een sponsor die er
voor zorgt dat al dit moois 
in kleur te bewonderen 
is. Dat kan wel op website 
www.gabrielfila.nl 

Luchtpost: altijd 
spannend 
Ook de Aero-Philatelist 
had wat te vieren: een 
nieuwe luchtpostcatalogus 
én het feestelijk afscheid 
van boegbeeld Wybo 
Heere. Hij had er nog een 
jaartje voorzitterschap 
aan vastgeknoopt om het 
75-jarige jubileum te kun
nen vieren, maar nu was 
het echt tijd om te gaan 
en moet de vereniging 
op zoek naar een nieuwe 
leider. 
Aan de nieuwe-zeer 
kleurrijke- Luchtpostcata
logus is twee jaar gewerkt 
en dat heeft geresulteerd 
in een imposant boek
werk (688 pagina's!), 
waarin ookballonpost en 
raketpost zijn opgenomen. 
Ook de voorlopers van 
luchtpost per vliegtuig en 
de Dagen van de Aerophi-
latelie hebben een plaats 
gekregen. In de Aero-Phi
latelist zullen toelichtingen 
en aanvullingen op dit 
prachtige boek verschij
nen. Elders in Filatelie staat 
een uitgebreide recensie. 
Een belangrijk deel van het 
2e nummer van jaargang 
2012 wordt gevuld door 
Hans E. Aitink met een stuk 
dat heel veel gegevens 
over Nederlandse (ex) 
krijgsgevangenen in 
Nederlands - Indië 

(1942-1945) op een rijtje 
zet. Aitink schrijft over 
de Japanse aanvallen, de 
capitulatie en de aantal
len krijgsgevangenen op 
de verschillende eilanden. 
Uiteraard passeert ook 
het briefverkeer de revue. 
Mede doordat de Japan
ners zich niet aan de daar
over gemaakte afspraken 
hielden (Conventie van 
Geneve, 1929) was dat 
een moeizame zaak. De 
krijgsgevangenen kregen 
toestemming briefkaarten 
naar het thuisfront te stu
ren en kaarten te ontvan
gen, maar de uitreiking 
daarvan vond onregelma
tig (of niet) plaats. Soms 
werden zakken met post, 
bij wijze van straf, in het 
bijzijn van de krijgsgevan
genen verbrand. 
In het laatste deel van het 
artikel wordt de periode 
na de Japanse capitulatie 
besproken en komt de 
luchtpost wat nadruk
kelijker naar voren. Met 
veel aandacht voor details 
bespreekt Aitink de gang 
van zaken en analyseert 
hij een aantal luchtpost
stukken uit een bewogen 
periode. 

stil bij de 500e verjaardag 
van het drukken van het 
eerste Hebreeuwse boek in 
Praag, waar de Tsjechi
sche PTT in maart een 
zegel aan wijdde. Bracha 
Zefira en Batia Makov zijn 

Ook voor thematic! 
NIP is het orgaan van de 
vereniging Nederland-
israël Philatelie. Het 
verschijnt vier keer per 
jaar, bij de stand van de 
vereniging op de beurs 
in Barneveld mocht ik de 
nummers 242 en 243 in 
ontvangst nemen. In afle
vering 243 staat de redac
tie stil bij de uitbreiding 
van het Joodse museum 
in Eiburg. Een belendend 
pand werd aan het 
bestaande toegevoegd, 
noodzakelijk vanwege het 
groeiend aantal bezoe
kers. De opening van de 
nieuwe ruimte werd ver
richt door prinses Maxima, 
opperrabbijn Jacobs hield 
een korte toespraak. 
Verder in NIP aandacht 
voor de molen van Yemin 
Moshe, met mooie achter
grondinformatie voor de 
(thematische) molenverza-
melaars. Bart Belonje staat 

op postzegels van Israël 
afgebeeld. Gelijkheid van 
mannen en vrouwen werd 
door de staat Israel in 
1951 wettelijk vastgelegd. 
De inspanningen van 
baanbrekende pioniers 
als Zefira (geboren 1910) 
en Makov (geboren 1841) 
heeft veel bijgedragen aan 
de positie van de vrouw in 
Israël. 
Uiteraard is er ook 
aandacht voor nieuwe uit
giften in NIP. Acht zegels 
zijn gewijd aan klassieke 
Israëlische kinderboeken 
en dat maakt duidelijk dat 
dit bladniet alleen van 
belang is voor Israëliver
zamelaars, maar dat ook 
thematische verzamelaars 
er veel moois kunnen 
vinden. Dat er een link op 
de website staat (www, 
ver-nip.nl) naar de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie, kan 
geen toeval zijn. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Een mooi 'nieuw' tijd
schrift 
Ik heb mijn lof over het 
niveau van de Belgische 
bladen hier al eerder niet 
onder stoelen of banken 
gestoken. Door het samen
gaan van de bladen van 
de verenigingen Macrop-
hilieen Land van Waas 
is hier een nieuw blad 
bijgekomen namelijk Le 
Philateliste Beige. Voor 
mij ligt het eerste nummer 
van de 92e jaargang (het 
betreft hier namelijk een 
gereïncarneerd blad), een 
mooi kleurentijdschrift op 
A4 formaat. Qua inhoud 
is een en ander van een 
academisch niveau. De 
helft wordt gevuld met 
een boeiend artikel over 
het vouwen van brieven 
in de 19e eeuw. Envelop
pen waren toen alles 
behalve gemeengoed, en 
om het briefgeheim toch 
te bewaren was het een 
kwestie van op de juiste 
manier dichtvouwen en 
verzegelen. Het artikel 
wordt geïllustreerd met 
een keur aan fraaie post
stukken. Dit zet duidelijk 

de teneur, want ook in de 
rest van het blad voorna
melijk traditionele filatelie 
en postgeschiedenis. Zo 
zien we een artikel over de 
grote pest in Marseille (in 
1720 daar gebracht door 
een Nederlands schip), 
de Belgische conducteur
stempels, het Belgische 
stempeltype 1863 en de 
post in de 19e eeuw van 
de Zwitserse kantons 
Neuchatel en Geneve naar 
Frankrijk. Kortom, hulde. 

Uiterste geheimhouding 
Tijdens oorlogshandelin
gen is het van het grootste 
belang, dat de vijand met 
op de hoogte is waar de 
troepen zich bevinden. In 
de tweede wereldoorlog 
maakte de Duitse veldpost 
daarom gebruik van 
stomme stempels (Tam-
stempels) welke alleen een 
datum en een lettercode 
aangeven. In Nederland 
onder de Loupe 2/2012 
van de Arge Niederlande 
wordt aandacht besteed 
aan het gebruik van deze 
stempels door de Deutsche 
Dienstpost Niederlande 
(die in een aantal gevallen 
de honneurs waarnam 
voor de veldpost). Er wordt 
een aantal brieven ge
toond, waarbij de geheim
houding net niet gelukt 
is. De ene keer schrijft de 
afzender gewoon de ver-
zendplaats op; de andere 
keer is er sprake van een 
SS-stempel, dat toeval
lig alleen in Den Haag 
werd gebruikt. Het mooie 
is dat materiaal wordt 
getoond, dat in principe 
nog redelijk bereikbaar is 
voor de scherp oplettende 
verzamelaar. Verder in 
dit blad een artikel over 
de postgeschiedenis van 
Warmond en de spoorlijn 
Amsterdam - Antwerpen, 
waarvan de bouw in 1839 
in Amsterdam is begon
nen, in 1847 ophield bij het 
station Rotterdam Delft-
sche Poort en pas in 1877 is 
afgerond. Het artikel wordt 

http://www.gabrielfila.nl


ENI VOORU 
'ÊMÊ^ 

mede geïllustreerd met 
een paar fraaie foto's van 
oud Rotterdam, 

Tibet 
Tibet wordt sinds 1950 be
zet door de Volksrepubliek 
China. Er is sinds die tijd 
veel van de oorspronkelij
ke cultuur verdwenen. Van 
de historische hoofdstad 
Lhasa is 90 procent van 
de gebouwen afgebroken. 
Enige vorm van autono
mie is met toegestaan 
en de oorspronkelijke 
cultuur wordt min of meer 
doodgezwegen. Protesten 
hiertegen worden met 
harde hand neergesla
gen. Ook het fi latei ist isch 
gebied Tibet ondergaat 
dit lot. Verzamelingen 
van de zegels van dit land 
worden niet toegelaten op 
tentoonstellingen en het 
is ook onwaarschijnlijk, 
dat China het jubileum 
van 100 jaar Tibetaanse 
zegels zal vieren. De Duitse 
Philatelie van augustus 
20)2 doet dit gelukkig 
wel, want de zegels zijn 
(ondanks of misschien wel 
dankzij) de vele vervalsin
gen een uitdaging. Tibet 
was er laat bij met eigen 
zegels. Het postverkeer 
met de buitenwereld werd 
in dit voornamelijk anal
fabetische land geregeld 
door de buurlanden, ter-
wijl de binnenlandse post 
voornamelijk koerierspost 
tussen de kloosters betrof. 
Het artikel toont hiervan 
twee fraaie voorbeelden in 
de vorm van een Amban 
brief en een Dalai Lama 
brief. Het verhaal gaat, dat 
de Dalai Lama tijdens zijn 
ballingschap in 1909-1912 
in India de postzegels 
heeft leren kennen. Er wer
den vervolgens proeven 
aangevraagd bij Water-

low. Tot een order kwam 
het niet. In verband met 
de kosten besloot men zelf 
zegels te gaan drukken. 
Van elke waarde werden 
12 houtsneden gemaakt 
die tot een velletje werden 
samengevoegd (monni
kenwerk dus, in dit geval 
letterlijk), ledere zegel was 
daardoor anders. Er vol
gen nog enkele emissies, 
maar al met al worden in 
nog geen 40 jaar amper 
13 zegels uitgegeven (plus 
enkele telegraafzegels 
en dienstzegels welke in 
het tweede deel worden 
besproken). 

Frankeerstempels 
Nederlands-Indië 
In Engeland kent men 
een vereniging genaamd 
"Netherlands Philatelic 
Circle". Deze heeft een 
eigen blad, dat bekend 
staat als the Netherlands 
Philatelist, waarin het 
postgebied Nederland met 
name op posthistorisch 
gebied wordt behandeld. 
Zo staat er in hetjulinum-
mer een artikel over de 
frankeerstempels van 
Nederlands-Indië. Deze 
zijn uitgegeven rond 1929 
en zijn tot na de lapanse 
bezetting gebruikt (al 
dan niet met verwijderde 
landsnaam). Zo te lezen is 
het aantal te overzien en 
is er ook nog ruimte voor 
nieuwe ontdekkingen. De 
stempels zijn genummerd 
en in een aantal gevallen 
is er over een nummer 
nog erg weinig tot niets 
bekend. Er wordt een num
mer 75 getoond, dat tot 
nu toe in de filatelistische 
literatuur nog met aan een 
bedrijf kon worden toe
geschreven. Verder wordt 
begonnen met een reeks 
artikelen die een overzicht 

geeft van de stempels 
tijdens de Franse bezet
ting van de Nederlanden 
en een kort artikel over 
"Frankeering bij Abonne
ment". Dat het met alleen 
postgeschiedenis is wat 
de klok slaat, blijkt uit een 
artikel waarin wordt uitge
legd wat kinderzegels zijn 
en hoe daar in ons land 
mee wordt omgegaan. 

Benin 
De Gibbons Stamps 
Monthly van augustus be
steedt aandacht aan een 
verzamelgebied, dat hier 
met veel wordt verzameld: 
Benin. Deze voormalige 
Franse kolonie (ook wel 
bekend als Dahomey) 
stond in de laatste 30 jaar 
van de vorige eeuw vooral 
bekend om de stortvloed 
aan plaatjes die vooral 

bedoeld waren voor de 
thematische verzamelaar. 
Thema's die totaal niets 
te maken hadden met het 
land (tot Pruisische uni
formen aan toe), werden 
afgebeeld. Sinds 2000 
is het stil geworden en 
verschijnen er nauwelijks 
nieuwe zegels. Wat rest is 
een pakhuis vol met 'rom
mel'. Geheel duurzaam 
krijgen deze plaatjes een 
tweede leven. Ze worden 
overdrukt voor gebruik als 
pakketzegel. Ze worden 
voorzien van de aandui
ding "Collis Posteaux" en 
desgewenst wordt ergens 
een landsnaam en/of 
staatsvorm toegevoegd of 
verwijderd. Er wordt deels 
gewerkt met dezelfde 
clichés, waarvan overigens 
het lettertype binnen een 
vel nogal kan wisselen. 

De zegels worden niet bij 
abonnement uitgeleverd 
en nieuwtjes worden 
ook niet echt gemeld. De 
auteur kwam een 105-tal 
tegen bij een postzegel
handelaar en kwam er 
later achter, dat er nog 
minstens 64 meer waren. 
Gebruikt zijn de zegels 
nauwelijks te vinden, om
dat ze worden gebruikt op 
pakketkaarten welke bij de 
post blijven. 
Ook in dit blad een artikel 
over de schilder Albrecht 
Dürer. In een fraai geïl
lustreerd artikel (met zelfs 
enkele zegels uit meer 
serieuze postzegellanden) 
wordt het leven van deze 
schilder uit de doeken 
gedaan. Hij was in zijn tijd 
een pionier die de Itali
aanse renaissance in het 
Duitse Rijk introduceerde. 
Zijn werk werd tot aan 
het hof gewaardeerd, wat 
bleek uit een toelage die 
hij van de keizer ontving. 
Dit laatste werd hem 
overigens noodlottig. Toen 
de keizer overleed, trok hij 
naar de Nederlanden om 
bij diens opvolger (Karel V) 
te vragen of hij de toelage 
behield. Dit was het geval, 
maar hij liep tevens op 
deze reis malaria op, die 
hem uiteindelijk noodlot
tig werd. 

advertentie 
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NIEI UITGIFTEN 
Samenstelling: 
ArieNoorlandAIJP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

In deze Tubriel< worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat is na te 
gaan  zi)n aangesloten bi| 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegcicatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALAND 
9io'i2. Kerst. 
|ulpost(€ 1.20). Kind op 
schaatsen met zeilboot en 
vogel. 
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ALDERNEY 
257'i2. Koninklijke Zeilver
eniging van de Kanaaleilan
den 150 jaar. 
39.52, 53. 59,69,74 PVer
schillende afbeeldingen van 
zeilschepen en bemanning. 

257'i2. Nachtvlinders. 
39, 52, 53, 59.69,74PResp. 
Arctia caja, Arctia villica, Spi
losoma lutea, Phragmatobia 
fuliginosa, Euplagia quadri
punctaria, Tyria jacobaeae. 

AZERBEIDZJAN 
i78'i2.70e geboortedag M. 
Magomaev (19422008). 
0.50 m. Portret musicus. 
i78'i2.140e geboortedag 
M. Ordubadi (18721950) 
0.50 m. Portret schrijver en 
dichter. 

AZOREN 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
Aanvulling melding aug. 
Velletje met tweemaal € 0.68. 
Cruiseschip m.s. 'Funchal', 
zonsondergang op Azoren. 

Ü; CYPRUS 
o 3io'i2. Fabel 'De Krekel en 
•̂  de Mier'. 
« Vijfmaal € 0.34. Krekel met 
^ viool en zon mier, mier met 
o zaden, krekel met viool en 
^ boom, mier en krekel. 

Mompoi 
KiBfiis c rmjs 

CYPRUS TURKS 
85'i2. Europa 'Bezoek...'. 
0.80, 0.80 NTL (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Kasteel van Kyrenia 
met jachthaven en bootjes. 

i6'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
0.80 NTL. Britse vorstin met 
bontstola. 

296'i2. Europees voetbal
kampioenschap in Polen en 
Oekraïne. 
0.70,1. NTL. Resp. bal en 
schoenen, spelers en bal met 
stadion. 
277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
2., 2.20 NTL. Resp. hardloper 
met St. Paul'skafhedraal en 
reuzenrad, zeilboten met 
Big Ben. 

DUITSLAND 
98'i2. Voor de jeugd, 
stoomlocomotieven. 
€ 0.55*0.25,0.90*0.40, 
1.45*0.55. Resp. S 3/6, PtL 2/2, 
Leopold Friedrich. 
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98'i2.1100e geboortedag 
keizer Otto de Grote (912

973)
€ 0.45. Keizer. 
98'i2. Gaubodenvolks
feest in Straubing 200 jaar. 
€ 0.55. Kerktoren, reuzen
rad, wagen met groenten, 
bezoekers. 
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98'i2. Mittenwaldbaan 100 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Oostenrijk. 
€ 0.75. Trein op viaduct. 

ESTLAND 
io8'i2. Tien jaar euro. 
€1.. Munt van €1.. 

i79'i2. Wereldkampioen
schap petanque in Marseille. 
€0.89. Ballen. 

io8'i2. Frankeerzegel. 
€ 0.45. Posthoorn in geel
bruin. 

FINUND 
39'i2. Populaire Finse mu
ziek uit de jaren negentig. 
Zesmaal 1 KI. (in boekje). 
Zangeres Kaija Koo, zanger 
jariSillanpää, zangeres 
Laura Voutilainen, zangeres 
Anna Eriksson, Agetsband, 
Yölintuband. 

i79'i2. Beelden in Nice, 
€ 1.45. Lichtgevende beelden 
van Jaume Piensa op Place 
Masséna. 
249'i2. Deportatiekamp 
Camp des Milles. 
€ 0.60. Gebouw en trein
wagon. 

39'i2. jonge huisdieren. 
Zesmaal 1 KI. (in boekje). Kat, 
langoorkonijn, konijntje, 
dasnond, jack Russelterriër, 
Britse korthaar kat. 

39'i2. Herfstbeelden. 
Vijfmaal 1 Kl. (in boekje). 
Trekvogels, vogelverschrik
ker, heteluchtballon, oogst 
met meisje en paard, 
lantaarn. 

GRIEKENLAND 
i67'i2. Winnaars gouden 
medailles. 
Blok€ 2.50; blok €2.50. 
Hoogspringer Dimitris Chon
drokoukis (wereldkampioen 
indoor atletiek 2012), gym
nast Vlasios Maras (Europees 
kampioen rekstok 2006). 

mä. 
FRANKRIJK 
io9'i2. Wereldkampioen
schappen karate in Parijs. 
Velletje met driemaal € 0.89. 
Vrouwelijke karateka, Eiffel
toren, mannelijke karatclca. 

GROOTBRITTANNIE 
Aug.'i2. Olympische Spelen, 
winnaars gouden medaille. 
29 maal ist. Helen Glover en 
Heather Stanning (roeien 
dames 2/8), 
Bradley Wiggins (wielrennen 
2/8), Peter Wilson (schieten 
3/8), Tim Baillie en Etienne 
Stott (kanovaren 3/8), Philip 
Hindes en Chris Hoy met Ja
son Kenny (wielrennen 3/8), 
Katherine Grainger en Anna 
Watkins (roeien 4/8), 
Ed Clancy met Geraint 
Thomas en Peter Kennaugh 
met Steven Burke (wielren
nen 4/8), Victoria Pendleton 
(wielrennen 4/8), Alex Gre
gory met Pete Reed en Tom 
lames met Andrew Triggs 
Hodge (roeien 5/8), Katherine 
Copeland en Sophie Hosking 
(roeien 5/8), Dani King met 
Joanna Rowsell en Laura Tots 
(wielrennen 5/8), Jessica 
Ennis (atletiek 5/8), Greg 
Rutherford (atletiek 6/8), 
Mo Farah (atletiek 6/8), Ben 
Ainslie (zeilen 6/8), Andy 
Murray (tennis 6/8), Scott 
Brash met Peter Charles en 
Ben Mahler met Nick Skelton 
(paardensport 7/8), Jason 
Kenny (wielrennen 7/8), 
Allster Brownlee (atletiek 

8/8), Laura Bechtolsheimer 
met Charlotte Dujardin en 
Carl Hester (paardensport 
8/8), Laura Trott (wielrennen 
8/8), Chris Hoy (wielrennen 
8/8), Charlotte Dujardin 
(paardensport 10/8), Nicola 
Adams (boksen 11/8), Jade 
Jones (teakwondo 11/8), Ed 
McKeever (kanovaren 12/8), 
Mo Farah (atletiek 12/8), Luke 
Campbell (boksen 12/8), An
thony Joshua (boksen 12/8). 
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lERUND 
98'i2. Frankeerzegels, 
fauna. 
Achtmaal 55 c. zeeanemoon 
(Pachycerianthus multiplica
tus), kleine watersalaman
der (Lissotriton vulgaris), 
zeepaardje (Hippocampus 
histrix), Ierse haas (Lepus 
timidus hibernicus), groene 
krab (Carcinus maenas), 
gerande oeverspin (Dolo
medes fimbriatus), snoek 
(Esox lucius), torenvalk (Faico 
tinnunculus). 

i39'iz. Mythes en legendes. 
55, 55, 82, 82 c. Resp. 'The 
Children of Lir' met vliegende 
zwanen, 'Deidre of the Sor
rows' met Deidre en Naoise, 
'Fionn Mac Sumhaill' met 
Fionn en wijze man en vis, 
'Setanta' met Setanta en 
hond. 

ITALIË 
i8'i2. Wereldtentoonstel
ling Milaan. 
€ 0.60 Beeldmerk tentoon
stelling. 

M ^ M 

EXPO 
MILANO 
NUTRIRE IL PIANETA 
ENERGIA PER LA VITA 

48'i2. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed'. 
€0.60,1.50. Resp. kathe
draal van Fermo, portaal van 
kuuroord van paus Bonifatius 
VIII (12351303). 



JERSEY 
28'i2. Wenszegels. 
Viermaal UK Letter, viermaal 
Local Letter, Resp. ballon
nen, kaarsen, hart, bloem 
van lint, champagne, linten, 
teddybeer, fresia. 
i48'i2. Bedreigde vogels. 
45. 55. 60, 68, 70, 88 p. Resp. 
Dendrocopos minor, Saxicola 
rubicola, Emberiza citrinella, 
Serinus serinus, Pyrrhula 
pyrrhula, Emberiza cirlus. 
Ook velletje met de zegels en 
velletje met de zegels van 68, 
70 en 88 p. 

LETLAND 
i88'i2. Landhuis. 
0.98 Lvl. HUIS Ungurmuiza 
met uurwerk. 

LATVIJ 
238'i2. F.A. Zander (1887

1933)
0.60 Lvl. Portret ruimtevaart
pionier met raket. 

MACEDONIË. 
i3'i2. Rode Kruis, kan
kerbestri|ding. (Verplicht 
toeslagzegel 18 mrt.). 
8 den. Mensen en rood lint. 

MADEIRA 
95'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
Aanvulling melding aug. 
Velletje met tweemaal 
€ 0.68. Passagiersschip m.s. 
'Santa Maria', haven van 
Funchal. 

MALTA 
io8'i2. Operatie Pedestal 
70 jaar geleden. 
Elf velletjes met êlk achtmaal 
€0.26. 
Verschillende afbeeldingen 
van schepen die aan de be
voorradingsoperatie hebben 
deelgenomen. 

MOLDAVIË 
207'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
4.50,5.40 L. Resp. Worstelen, 
wielrennen. 
io8'i2. Rozen. 
85 b., 1.20,3., 4.20 L. Resp. 
Mildred Scheel, Friesia, Pris
cilla, Caribia. 
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MONACO 
228'i2.10e Wereldcongres 
Consuls. 
€0.55. Wereldbol. 
228'i2.150e geboortedag 
van Claude Debussy (1862
1918). 
€1.. Portret componist. 

228'i2. Religieuze schil
derkunst. 
€ 1.35. 'De kruisiging' van 
Louis Bréa (145003.1523). 
io9'i2. Vogelbescherming 
100 jaar. 
€1.. Lanius senator op 
braamtak. 

i29'i2. Ingebruikneming 
nieuwbouw Parlement. 
€ 0.78. Gebouw. 
i29'f2. Orgel in kathedraal. 
€1.80. Orgelfront. 

i29'i2. Titel Prins van 
Monaco 400 jaar. 
€ 2.40. Wapenschilden. 

MONTENEGRO 
277'i2. Europees kampi
oenschap handbal 2012 in 
Servië. 
€ 0.30. Speelster en em
bleem. 

OEKRAÏNE 
266'i2. UEFA*bijeenkomst, 
Velletje met driemaal 
12.80 Hr. Stadion in Kiev, 
vrouw in nationale kleder
dracht, embleem Europees 
voetbalkampioenschap 2012. 

wagon, model 61788, model 
61779G. 
277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
2., 2., 2.50, 5.30 Hr. (samen
hangend). Resp. hoogsprin
gen, kanovaren, hardlopen, 
kogelstoten. 

io8'i2. Nationale postze
geltentoonstelling in Odessa. 
2. Hr. Golven en zegeltan
ding. 

POLEN 
277'i2. olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Velletje met 1.55,1.95, 2.40, 
3.ZI. Resp. k3novaren, 
handbal, gewichtheffen, 
speerwerpen. 
287'i2.200e geboortedag 
Jozef Ignacy Kraszewski 
(18121887). 
Blok 4.15 Zl. (met aanhang
sel). Schrijver met boek aan 
bureau. 

PORTUGAL 
95'i2. Europa 'Bezoek...'. 
Aanvulling melding aug. 
Velletje met tweemaal 
€0.68. Cruiseschip m.s. 
'Principe Perfeito', stadsge
zicht van Lissabon aan rivier. 
207'i2. Traditionele festi
vals, II. 
€0.05, 0.32,0.47, 0.68, 
0.80. Resp. volksfeesten met 
mensen en vuurwerk, Festa 
de San Antonio de Lisboa 
met mensen en vogels. Festas 
do Espirito Santo (Azoren) 
met vrouw met kroon en 
duif. Carnaval de llhavo met 
feestvierder, Feira da Golega 
met man op paard. 
307'i2. Dourorivier. 
€ 0.32,0.57,0.68,0.80; blok 
€ 3.. Rivier met resp. rotsen, 
schip bij Peso da Réqua, 
wijngaarden bij Pinnao, 
vergezicht bi| Folgosa; Dom 
Luis Ibrug in Porto met 
portschip. 

Ciobanesc romanesc mio
ritic, Ciobanesc romanesc 
carpatin. 

• 

f 
ri8'i2. Armeense 
Hagigadsrkloosterkerk 500 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Armenië. 
4.70 L. Kerk in Moara. 

RUSLAND 
307'i2. Hedendaagse Rus
sische kunst. 
Zesmaal 15. r. Monument 
van operazanger Shalapin 
in Kazan van A. Balashov, 
schilderij 'Herfstinteri
eur' van A. Sukhovetsky, 
schilderij 'Kozakkenafscheid' 
met paard en mensen van S. 
Gavrilyachenko, 'Warme dag' 
met huis en bomen van G. 
Lehman, 'Russische Madon
na' met vrouw en kind van V. 
Nesterenko, Mammoetenmo
nument in KhantyMansiysk 
van A. Kovalchuk. 

28'i2. Uitvinding rugzak
parachute. 
13. r. Portret Gleb Kotelnikov 
(18721944) met parachutes. 
98'i2.125e geboortedag 
F.A. Zander (18871933). 
9.20 r. Portret ruimtevaartpi
onier met vliegtuigontwerp. 
io8'i2.100 jaar Russische 
luchtmacht. 
15. r. Vliegtuig en jubileum
embleem. 
2i8'i2.150 jaar stad Rostov 
Veliki. 
Blok 30 r. Fort en kathedraal 
met plattegrond. 

257'i2. Frankeerzegels, 
bomen. 
L (4.30 Hr.), X (8.Hr.). Resp. 
Acerpseudoplatanus, Salix 
alba. 
277'i2. Spoorwagons. 
Driemaal 2. Hr. Houten 

ROEMENIE 
277'i2. olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
1.20,1.40, 2.10, 6. L. Resp. 
gymnastiek, kanovaren, 
schermen, speerwerpen. 
io8'i2. Honden. 
Velletje met 4.50, 5., 8.10, 
9.10 L. Resp. kortharige 
teckel, golden retriever, 

SAN MARINO 
308'i2. Aardbeving Emilia 
Romagna. 
€ 1.. Groene vingers met 
bouwsteen. 

(l/~t/U^ 

SERVIË 
272'f2. Europese kam
pioenschappen boksen. 
(Verplicht toeslagzegel). 
10. Ndin. Boksers en em
bleem. 
263'i2. Kankerbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel). 
10. Ndin. Portret arts Alek
sije Milosavljevic (19192002). 
85'i2. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslagzegel 
815 mei). 10. Ndin. Hoofden 
en rood kruis. 

TSJECHIË 
59'i2. Alberto Vojtech Fric 
(18821944). 
10. Kc. Etnograaf, botanicus 
en schrijver met landkaart. 

59'i2. Orchideeën. 
Velletje met 10., 14., 18., 
20. Kc. Resp. Dendrobium 
peguanum, Stanhopea 
tigrina en Coryanthes feildin
gii, Cattleya aciandiae en 
Cattleya maxima, Paphio
pedilum charlesworthii en 
Paphiopedilum insigne. 

^eskä repuhhka 

20 Kc 

TURKIJE 
66'i2. Internationaal laar 
van de Coöperaties. 
1., 2. NTL. Resp. mieren met 
aardbol, mensen met Turkse 
vlagen landkaart. 
96'i2. Wmkelfeest Istan
boel. 
1., 2. NTL. Resp. vrouw in 
rode jurk met silhouetten van 
gebouwen en brug, gedeco
reerde waaier. 
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277'i2. olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Velletje met 0.50,1., 1., 
2. NTL. Resp. kogelslingeren 
met reuzenrad, hordelopen 
met Tower Bridge, worstelen, 
basketbal en Buckingham 
Palace. 
i68'i2. Lokale gerechten. 
Velletje met 0.50*0.10,1.
♦0.10, i.to.io, 2.*o.io NTL. 
Resp. tursu kavurma (groen
tegerecht), karalahana 
dolmasi (gevulde wijnblade
ren), mihiama (kaasgerecht), 
hamsi tava (visgerecht). 
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VATICAAN 
i39'i2. Stichting Vaticaanse 
geheime archieven 400 jaar 
geleden. 
Driemaal € 0.75 (samenhan
gend). Paus Benedictus XVI 
(1927), penning, paus Paulus 
V (15521621). 
i39'i2. Slag van Ponte 
Milvio 1700 jaar geleden. 
Blok €4.40. Strijders en 
paarden. 

139'12.100e geboortedag 
paus Johannes Paulus I (1912
1978). 
€3.90. Paus op stoel. 

WITRUSLAND 
2i8'i2. Frankeerzegels, 
stadswapens. 
P, H. Resjj. Gorki met heuvels 
en maïskolven, Globokoye 
met degens en kasteeltrans. 
89'i2. Reddingswerksport 
brandweer 75 jaar. 
5.000 r. Man met ladder. 
i79'i2.100e geboortedag 
Maxim Tank (19121995) 
H. Portret dichter en vertaler. 

IJSLAND 
i39'i2. Vuurtorens. 
B5og Innanlands (103 kr.), 
50g Til Evrópu (175 kr.). Resp. 
Engey (1870), Kél/shamar 
('9"3)
i39'i2. Zeehonden. 
lOog Utan Evrópu (475 kr), 
i.ooog Innanlands (480 kr.). 
Resp. Cystophora cristata, 
Odobenusrosmarus. 

lOOg" 

i39'i2. Klooster Skridu
klaustur 500 jaar. 
Blok 1.500g Innanlands 

Ü l c (565 kr.). Plattegrond. 

iii'i2. Dslandse kunst, 
50g Innanlands (120 kr.), 
lOog Innanlands (125 kr.), 
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu (230 kr.). Schilderijen 
en beeldhouwwerk van resp. 
GudmundurThorsteins

son (18911924): mensen en 
dieren. Kristin Jónsdóttir 
(18881959): groenten en fruit 
met kan, Juliana Sveinsdóttir 
(i889i966):landschap met 
rotsen, NinaSaemunasson 
(18921965): beeldhouwwerk 
van vrouw met kind. 

iii'i2. Paddestoel. 
B5og Innanlands. Boletus 
eduFis. 

ZWEDEN 
i68'i2. Textielontwerpen. 
Vijfmaal Brev (in boekje). 
Tapijt 'van Märta MäasFjet
terström, patroon 'van Viola 
Gristen, wandtapijt van Len
nart Rodhe, kruissteekpa
troon met bomen en herten 
van Teresa Oscarsson. 

i68'i2. Schrijven. 
Viermaal Brev. Schrijvende 
mensen: vrouw, kind, vrouw 
met computer, vrouw met 
brieven. 

ZWITSERLAND 
69'i2. Dienstzegel, 25e 
congres UPU*. 
190 c. Duif met brief. 

69'i2. Steden. 
Driemaal 100 c. Stadsbeeld 
Zurich, halve adelaar en 
sleutel met vlagdelen van 
Geneve, zwemster met stads 
silhouet van Basel. 

69'i2. Filatelistisch evene
ment NABA 2012 in Stans. 
Velletje met 85*45,85*45, 
ioo*55,100*55 c. (doorlo
pend beeld). Resp. tweemaal 
plein met huis, standbeeld 
met stadswapen (bok), 
vliegtuig. 
69'i2. Pop art. 
85,100, 200 c. Resp. autos
tuur met handen, hand met 
bolhoed, pudding met 
slagroom. 
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HELVETIA 
200 

69'i2. Grootoorvleermuis. 
Blok 100 c. (zegel in vleer
muisvorm). Plecotus auntus. 

69'i2. Schilderijen van 
Franz Gertsch (1930). 
85,100,140 c. Resp. groot 
hoefblad (Petasites hybri
dus), gras, wateroppervlak. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
2i7'i2. Operatie 'Zuider
kruis'10 jaar geleden. 
5 5.. Schip 'Magdalena 
Oldendorff' met landkaart 
Antarctica en vlaggen van 
Duitsland en Argentinië. 

2i7'i2. Luchtmacht 100 
jaar. 
$ 2.50. Piloot in straaljager en 
historisch vliegtuig met vlag. 

ARUBA 
2i6'i2. Caribische jurken. 
175,200,200, 250 c. (sa
menhangend). Verschillende 
jurken resp. met zee, vlag, 
maan, zonsondergang. 

AUSTRALIË 
Jul.Aug.'i2. Gouden medail
les Olympische Spelen. 
Zevenmaal 60 c. Alicia 
Coutts, Gate Campbell, 
Brittany Elmslie, Melanie 
Schangler (zwemmen 31/7), 
Tom Slingsby (zeilen 9/8), 
Anna Meares (zwemmen 
10/8), Sally Pearson (atletiek 
13/8), Nathan Outteridge 
en lain Jensen (zeilen 13/8), 
Tate Smith en David Smith 
met Murray Stewart en Jacob 
Clear (kanovaren 13/8), 
Mathew Belcher en Malcolm 
Page (zeilen 13/8). 

BARBADOS 
i87'i2. Barbados garni
zoen, historische gebouwen. 
10,65 c, $2., 2.75. Resp. Gun 
Hill Signal, klokkentoren van 
Main Guard met kanonnen, 
St. Mary'skerk, bibliotheek. 

BERMUDA 
i27'i2. Nationaal Museum 
25 jaar. 
35,70,80 c., $1.10,1.25,1.65. 
Schilderijen resp. 'Zuidkust' 
met bomen en zee van 
Thomas Anschutz (18511912), 
'St. George's met huizen van 
Ogden Pleissner (19051983), 
'Front Street' met huizen en 
schepen van Andre Bieler 
(18961989), 'Straatscène in 
Elliot Street' met huizen en 
mensen van Dorothy Austen 
Stevens (18881966),'Het 
Huis van de Gouverneur' van 
Albert Gleizes (18811953), 
'Welkomstglimlach' met 
meisje van frank Small. 

BOTSWANA 
8i'io. Energie. 
2.60, 4.10, 5.50,6.10 P. Resp. 
gezin kijkt televisie, persoon 
met mobiele telefoon en zon
nepaneel, man op locomo
tief, mensen met gloeilamp. 

BRAZILIË 
i8'i2. 21e postzegelten
toonstelling Lubrapex in Sao 
Paulo. 
R$ 2.75. Zegelopzegel 60 r. 
Yvert nr. 2 (1843). 

BRASIL 2012 RS 2,75 „ 

58'i2. Medicinale planten. 
Viermaal 1° Porte Carta 
Comercial (samenhangend). 
Carapa guianensis, Copaifera 
martii, Ptychopetalum ola
coides, Uncaria guianensis. 

228'i2. Upaep*, Legendes. 
Tweemaal R$ 1.85 (samen
hangend). Moeder en jongen 
met slang en vruchten van 
guaranaplant (Paullinia 
cupana), vrouw met kind 
en cassaveplant (Manihot 
esculenta). 

79'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Lubrapex m Sao Paulo, de 
kracht van de Portugese taal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal. 
Tweemaal R$ 2. (met label). 
Portugese dichter Fernando 
Pessoa (18881935), Brazili
aanse dichter Cruz e Souza 
(18611898). Dichtregels en 
tentoonstellingsembleem 
op label. 

BURUNDI 
ii2'ii. Inheemse kikkers. 
1.020,1.090,3.000,3.000 
F.; velletje met 1.000,1.120, 
3.000,3.000 F. Resp. Lep
topelis kivuensis, Hyperolius 
discodactylus, Hyperolius 
castaneus, Phrynobatra
chus versicolor; Hyperolius 
viridiflavus, Kassina sene
galensis, Xenopus laevis, 
Hyperolius marmoratus. 

ii2'ii. Prehistorische kro
kodillen. 
1.020,1.090,3.000,3.000 



F.; velletje met i.ooo, 1.120, 
3.000,3.000 F. Resp. 
shansisuchus, desmato-
suchus, araripesuchus, 
luperosuchus; baurusuchus, 
champsosuchus, dakosaurus, 
geosaurus. 
i-i2-'ii. Schildpadden. 
1.020,1.120,3.000,3.000 
F.; velletje met 1.000,1.020, 
3.000,3.000 F. Resp. 
Pelusios sinuatus, Stigmo-
chelyspardalis, Pelomedusa 
subrufa, Pelusios subniger; 
Stigmochelys pardalis, Pe
lusios subniger, Pelomedusa 
subrufa, Pelusios sinuatus. 
i-i2-'ii. Inheemse uilen. 
1.090,1.090,3.000,3.000 
F.; velletje met 1.020,1.090, 
3.000,3.000 F. Resp. Tyto 
capensis, Tyto alba, Asio 
capensis. Bubo africanus; 
Tyto capensis. Bubo afri
canus, Asio capensis, Otus 
scops. 
r-i2-'i(. Apen. 
1.020,1.090,3.000,3.000 
F.; velletje met 1.090,1.090, 
3.000,3.000 F. Resp. Pan 
troglodytes, Papioanubis, 
Chlorocebus pygerythrus, 
Colobus angolensis; Chlo
rocebus pygerythrus, Pan 
troglodytes, Papio anubis, 
Colobus angolensis. 

i-i2-'ii. Prehistorische 
reptielen. 
1.090,1.090,3.000,3.000 
F.; velletje met 1.000,1.120, 
3.000,3.000 F. Resp. 
ankylosaurus, giganoto-
saurus, temnodontosaurus, 
triceratops; stegosaurus, 
pterosaurus, chasmatosau-
rus, scutosaurus. 
i-i2-'ii. Neushoorns. 
1.090,1.090,3.000, 3.000 
F.; velletje met 1.020,1.120, 
3.000,3.000 F. Resp. Cera-
totherium simum, tweemaal 
Diceros bicornis, Ceratothe-
rium simum; Ceratotherium 
simum, Diceros bicornis, Ce
ratotherium simum, Diceros 
bicornis. 
i - i2- ' i i . Vlinders. 
t.090,1.120,3.000,3.000 
F.; velletje met 1.020,1.120, 
3.000,3.000 F. Resp. Papilio 
torquatus, Boloria aia, Pa
pilio menatius, Lasiommata 
megera; Salamis temora, 
Charaxes castor, Acraea 
acrita, Papilio demodocus. 

CARIBISCH NEDERLAND 
i8-6-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta. 
10 c; blok 200 c. (rond 
zegel). Bloemmotieven. 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
27-i2-'ii. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 
27-i2-'ii. Chinees Nieuw
jaar" , jaar van de Draak. 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Chinese 
draken 
27-i2-'ii. Tafeltennisspelers. 

Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Resp. 
Timo Boll, Wang Liqin, Liu 
Shiwen; DangNing. 
27-i2-'ii. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Resp. 
Teakwondo, boksen, boog
schieten; paardrijden. 
27-i2-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Djakarta, dieren. 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 2.700 F. Resp. 
Sumatraanse tijger (Panthera 
tigris sumafrae), Sumatraan
se orang oetan (Pongo 
abelii), Borneo-olifant 
(Elephas maximus borneen-
sis); komodovaraan (Varanus 
komodoensis). 

27-i2-'ii. Persoonlijke zegels. 
Velletje met driemaal 1.000 
F. Nationale vlag, staatswa
pen, zegel voor persoonlijke 
invulling. 
29-i2-'ii. Schilderijen van 
Albrecht Dürer (1471-1528). 
Twee velletjes met elk zes
maal 400 F,; twaalf blokken 
van 3.200 F; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 
29-i2-'ii. Schilderijen van 
Michelangelo (1475-1564). 
Twee velletjes met elk zes
maal 400 F.; twaalf blokken 
van 3.200 F; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 
29-i2-'ii. Schilderijen van 
Rafael (1483-1520). 
Twee velletjes met elk zes
maal 400 F.; twaalf blokken 
van 3.200 F; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 
29-i2-'ii. Schilderijen van 
Titiaan (ca.i487-t576). 
Vier velletjes met elk drie
maal 400 F.; twaalf blokken 
van 3.200 F; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 
29-i2-'ii. Schilderijen van 
Peter Paul Rubens (1577-
1640). 
Twee velletje met elk zesmaal 
400 F.; twaalf blokken van 
3.200 F; blok 4.000 F. Ver
schillende schilderijen. 
29-i2-'ii. Schilderijen van 
Anthony van Dyck (1599-
1641). 
Twee velletje met elk zesmaal 
400 F.; twaalf blokken van 
3.200 F; blok 4.000 F. Ver
schillende schilderijen. 
29-12-'«. Schilderijen van 
Rembrandt Harmensz. van 
Rijn (1606-1669). 
Twee velletje met elk zesmaal 
400 F.; twaalf blokken van 
3.200 F; blok 4.000 F. Ver
schillende schilderijen. 

29-i2-'ii. Schilderijen van 
Franf ois Boucher (1703-1770). 
Vier velletjes met elk drie
maal 400 F.; twaalf blokken 

van 3.200 F; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 

CHILI 
23-7-'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Zuid-Korea 
50 jaar. 
$ 310. Getal 50 met vlagmo-
tief en tijger. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
27-7-'i2. olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Viermaal 1.20 y. Voetbal met 
parlementsgebouwen, tennis 
met reuzenrad, paardensport, 
hordelopen met Tower Bridge, 

i-8-'i2. Generaals uit volks
leger. 
Vijfmaal 1.20 y. Zhao Bos-
heng, Duan Dechang, Xie 
Zichang, Zeng Zhonsheng, 
Dong Znentang. 
1-8-12. Zijderoute. 
Viermaal 1.20 y.; blok 1.20. 
Resp. gebouwen met kame
len, woestijn met paard en 
kameel, bergen met kruik 
en karavaan met paarden, 
beeldje van paard met fort 
en karavaan met paarden; 
zijdepatroon. 

CONGO (KINSHASA) 
9-i-'i2. Kevers en bloemen. 
Viermaal 900 F. Aphelor-
rhina tibialis met Zygophyl-
lum fontanesii, Chelorrhina 
polyphemus met Grewia 
villosa, Compsocephalus 
dmitriewi met Drimia indica, 
Neptunides stanleyi met Lan-
neahumilus. 
9-i-'i2. Wielrennen. 
Tweemaal 375 F. Wielren
ners Cadel Evans (Australië), 
Miguel Indurain (Spanje). 
9-i-'i2. Orchideeën. 
Tweemaal 375 F. Brachyco-
rythismacrantha, Bolusiella 
batesii. 

9-i-'i2. Padvinders en na
tuurkunde. 

Viermaal 375 F. Afrikaanse 
padvinders met padden
stoel (Amanita pnalloides), 
paddenstoel (Omphalotus 
olearius), krokodil (Cro-
codylus niloticus), vlinder 
(Pseudacraea semire). 
9-i-'i2. Jules Verne (1828-
1905). 
Viermaal 460 F. Franse schrij
ver met kapitein Nemo, ka
pitein Nemo en haai, Phileas 
Fogg met schip en ballon, 
Saturnus met ruimtecapsule 
en maanlandschap. 
Alle voornoemde zegels 
van Congo (Kinshasa) zijn 
uitgegeven in velletjes, 
samenhangende strips en 
individuele blokken. 

CURASAO 
i2-6-'i2. Fruit. 
275.375.475.625 c. Resp. 
meloen, ananas, banaan, 
mango. 

i8-6-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta. 
10 c; blok 200 c. (rond zegel). 
Resp. masker, bloemmotief. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
24-7-'i2. 200e geboortedag 
Vader des Vaderlands J uan 
Pablo Ouarte (1813-1876), II. 
15.-, 20.- P. (samenhangend). 
Resp. gezelschap tijdens op
richting! van genootschap La 
Trinitaria, haven met bootjes. 

ECUADOR. 
25-7-'i2. Sportfederatie van 
Guyas90 jaar. 
Vijfmaal $ 0.50. Schieten, 
worstelen, kanovaren, 
boksen, gewichtheffen. Alle 
zegels met embleem. 

CORREOS DEL ECUADOR 

FILIPPIJNEN 
27-7-'i2. olympische Spelen 
2010 in Londen. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Atletiek, boksen, 
zwemmen, schieten. 

GUINEE 
io-5-'io. Balinese dansen. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Verschillende dansen. 
lo- j - ' io. Afrikaanse zangers. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Resp. Manu Dibango, All 
Farka Touré, Alpha Blondy, 
Fela Kuti, Koffi Oiomide, 
tweemaal Tken Jah Fakoly; Ri
chard Bona, Miriam Makeba; 
Richard Bona. 
io-5-'io. Afrikaanse muziek
instrumenten 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Resp. balafoon (slaginstru
ment), conga (trommel), 
djembé (trommel), inanga 
(snaarinstrument), kayamba 
(ratelinstrument), mezoued 
(blaasinstrument), rouler 
(drum), sanza (duimpiano), 
fama (membranofoon); 
balafoonspeler. 

io-5-'io. Afrikaanse dansen. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F, 
Resp. adumu, bafoussam, 
tweemaal bikoutsi, gumboot, 
jongo, kudoro, sabar, saldi; 
batuque. 
10-5-10. Afrikaanse kleder
drachten. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Vrouwen in verschillende 
klederdrachten. 
io-5-'io. Amerikaanse zan
geressen. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Resp. Alicia Keys, Aretha 
Franklin, Beyoncé Knowles, 
Rihanna, Diana Ross, Grace 
Jones, Janet Jackson, Nina 
Simone, Tina Turner; Janet 
Jackson en Nina Simone. 
lo- j - ' io. Amerikaanse 
jazzmusici. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Resp. Billie Holiday, Cab Cal
loway, Ella Fitzgerald, Dizzy 
Gillespie, Bill Evans, Charlie 
Parker, Chet Baker, Louis 
Armstrong, Miles Davis; Ella 
Fitzgeralden Bill Evans. 
io-5-'io. Marilyn Monroe. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Amerikaanse filmactrice. 
io-5-'io. Elvis Presley. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
io-5-'io. Afrikaanse maskers. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Resp. driemaal Dogon, Bedou 
Loulancfo, driemaal Baloué, 
Malinké, Dan; Idoma. 
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io5'io. Ray Charles. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse musicus. 
io5'io. BobMarley. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Jamaicaanse musicus. 
io5'io. jimi Hendrix. 
Velletje met negenmaal 
5,000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse gitarist. 
io5'io. The Beatles. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse popgroep. 
io5'io. Abba. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Zweedse zanggroep. 
io5'io.U2. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Ierse popgroep. 
io5'io. The Rolling Stones. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse popgroep. 
io5'io. Queen. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse popgroep. 
io5'io.The Bee Gees. 
Velletje met negenmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Australische popgroep. 

GUINEEBISSAU 
io2'ii. Steve McQueen. 
Velletje met viermaal 900 F.; 
blok 3.100 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse toneelspeler. 
io2'ii. Internationaal Jaar 
van de Chemie, mineralen. 
Velletje met viermaal 900 F.; 
blok 3.300 F. Resp. kwarts, 
fluoriet, pyriet, kalciet; 
diamant. 

"55' 
to

rn 

Wim\\\ M1 rmlfWTIffflfflti t C Q t 

io2'ii. Verongelukken 
ruimteveer Challenger 25 jaar 
geleden, astronauten. 
Velletje met viermaal 960 F.; 
blok 3.700 F. Resp. ludith 
Resnik, Gregory jarvis en 
Ronald McNair, Ellison Oni
zuka en Michael John Smith, 
Francis R. Scobee; Christa 
McAuliffe. 
Velletje met viermaal 960 F.; 
blok3.7ooF. Resp. Judith 
Resnik, Gregory Jarvis 
102'«. Franse presidenten. 
Velletje met viermaal 970 F.; 
blok 3.700 F. Resp. Charles de 
Gaulle, Franfois Mitterand en 
Ronald Reagan, Jacques Chi
rac, Valéry Giscard d'Estaing 
en prinses Diana; Georges 
Pompidou. 
io2'it. 75e geboortedag 
Michail Tal. 
Velletje met viermaal 975 F.; 
blok 3.200 F. Verschillende 

afbeeldingen van Letse we
reldmeester schaken. 
io2'ii. Amerikaanse stoom
locomotieven. 
Velletje met viermaal 
1.000 F.; blok 3.600 F. Resp. 
Big John 0440, Dutchess 
240, Laporte 244, Prin
cess 244; D6 440. 

io2'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt. 
Velletje met viermaal 
t.000 F.; blok 3.600 F. Ver
schillende afbeeldingen van 
Oostenrijkse componist. 
io2'ii. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met viermaal 
1.000 F.; blok 3.850 F. Resp. 
bambirapfor, shunosaurus, 
europlocephalus, struthiomi
mus; styracosaurus. 
io2'fi. Vlinders. 
Velletje met viermaal 1.250 F.; 
blok 3.100 F. Resp. Alcides 
aurora, Cyanirisantio
chena, Parnassius autocrator, 
Graphium androcles; Danaus 
affmis. 
io2'ii. Eendagsvlieg. 
Blok 2.900 F. Patingenia 
longicauda. 
to2'ii. Franse schilder Jean
Léon Géróme. 
Blok 3.700 F. Schilderij 
'Kamer'. 
io2'ii. Indiaas cricket. 
Blok 4.000 F. Speler Sachin 
Tendulkar. 

HONGKONG 
i7')2. Instelling Speciale 
Administratieve Regio 15 jaar 
geleden. 
Velletje met driemaal $ 5.. 
Verschillende gebouwen.. 

277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
$ t.40, 2.40,3., 5. Resp. zei
len en roeien, boogschieten 
en badminton, wielrennen 
en tafeltennis, zwemmen en 
atletiek. Ook velletje met de 
zegels. 

INDIA 
257'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met 5., 5., 20., 
20. R. Resp. volleybal, roei

en, windsurfen, badminton. 
267'i2. Douanewet 50 jaar. 
5. R. Silhouetportret van 
beambte met vliegtuig, schip 
en vrachtwagen. 
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3i7'i2. Durga Prasad 
Chaudhary. 
5.R. Portret journalist. 
48'i2. Medische school van 
het leger 50 jaar. 
5. R. Studenten voor gebouw 
in Puna. 

IRAK 
i26'i2. AlKadumyla
heiligdom. 
Driemaal 250 Dm.; blok 
500 Din. Resp. tweemaal 
moskee met verschillende 
inscripties, moskee; moskee 
met tekstpagina en vogels en 
menigte. 

2i5'i2. Herdenking Koerdi
sche genocide. 
750,1.000 Din. Resp. 
vluchtelingen, vrouw met 
kinderen en tent. 

IRAN 
287'i2.25e Internationale 
Boekenbeurs. 
2.200 Ris. Symbolische 
afbeelding met vogel. 
287'i2. Iran Dag. 
2.200 Ris. Ayatollah met 
stembus en vlag. 

JAPAN 
37'i2. Herinneringen van 
het seizoen, I. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Vrouw bij rivier met banier, 
nachtmarkt, wandeling van 
school naar huis met hek en 

vulkaan, wandeling door bos 
met vogels, strand bij zons
ondergang, spelen bij het 
water en wolken, mensen op 
strand met boten en meeu
wen, golven op het strand, 
zittend op het strand kijken 
naar inktvis in het water, 
insecten in glazen fles. 
67'i2. Sterrenbeelden. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Steenbok met geit, Water
man met beerdiertje. Vissen 
met vis, Cassiopeia met ko
ningin, Pegasus met gevleu
geld paard, Andromeda met 
geketende vrouw, Perseus 
met held, Cepheus met ko
ning, Cetus met zeemonster, 
Bosi Igari met anker. 
i37'i2. Wet lokale autono
mie prefectuur Kanagawa 
60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 y. 
Heiligdom van Tsuruoka 
Hachiman met boogschut
ter op paard, Maru Park 
met gebouwen, Jogashima
vuurtoren, Tanzawabergen 
en Miyagasemeer, Ashi
kratermeer met bloeiende 
struiken. 
207'i2. Afronding Kojiki
kroniek 1.300 jaar geleden. 
Viermaal 80 y. (samen
hangend). Verschillende 
vrouwen uit mythes in de 
verhalen. 
237'i2. Dag van de Historie. 
Vijfmaal 50 y. (samenhan
gend); velletje met tienmaal 
80 y. Resp. verschillende 
afbeeldingen van historische 
personen; verschillende 
afbeeldingen van historische 
personen en landschappen 
met dichtregels. 
i8'i2. Schilderijen. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Groep vrouwen en kersen
bloesem, landschap, vier 
verschillende vrouwenpor
tretten, landschap met brug, 
landschap met berg, water 
met draaikolken, bomen in 
de herfst. 
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i58'i2. Wet lokale auto
nomie prefectuur Miyazaki 
60 jaar 
Velletje met vijfmaal 80 y. 
Gouvernementsgebouw en 
Kakaradans, klokkentoren 
bij Nango, grafheuvel en 
veld met koolzaadbloemen, 
bloeiende bomen bij Ebino 
Kogen, rijstvelden. 

228'i2. Flora en fauna. 
Vijfmaal 80 y. (samenhan
gend). Spitsmuis, arend, 
pioenbloem, killivis, degen
krab. 
^9'i2. Normalisering 
diplomatieke betrekkingen 
met Chinese Volksrepubliek 
40 jaar geleden. 
80 y. Kersenbloesem en 
pioenen. 
n9'i2. Bezienswaardighe
den in Nagasaki. 
Velletje met tienmaal 

80 y. Uramakikathedraal, 
Vredesmonument, tweemaal 
Meganebrug over Na
kashimarivier (doorlopend 
beeld), lantaarnfestival, 
Sofukujitempel, tweemaal 
Glovertuin (doorlopend 
beeld), Kunchifestival met 
papieren draak, zeilfestival 
met zeilschepen. 
2i9'i2. Herfstgroeten, ted
dyberen. 
Velletje met tienmaal 50 y.; 
velletje met tienmaal 80 y. 
(verschillende vormen) Resp. 
tien verschillende beren 
met verpakte cadeautjes; 
verschillende beren. 

KAZAKSTAN 
257'i2. Kosmos. 
250 t. Vlieg|ende schotel. 
257'i2. Nieuwjaar. 
1901. Man met instrument en 
vrouw op paard. 
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98'i2. looe geboortedag 
Ufa Alhmedisafin (19121984). 
1501. Portret hydrogeoloog 
met Unesco'embleem. 

KIRGIZIË 
48'i2. Nationale Paarden
sport Spelen Jamba Atmai. 
28. (s) (ook ongetand). 
Boogschutter op paard. 

KIRIBATI 
lui.'ii. 100 jaar postzegels 
op Kiribati, Vogels en vissen. 
Gedeeltelijk opdrukken op 
vogelzegels uit 2008. 
25 op 5 c, 30 op 10 c, 40, 50 
op 20 c, 75 op 15 c, $ 2., 10.. 
Resp. Sternabergii, Anas 
crecca, vis, Limosa limosa, 
Larusatricilla, VIS, vis. 
46'i2. Diamanten jubileum 
Koningin Elizabeth II (1926). 
50,75 c., $1., 2.. Verschil
lende afbeeldingen van 
vorstin. 

KOEWEIT 
252'i2. Onafhankelijkheids
dag 51 jaar. 
Velletje met tienmaal 100 f.; 
velletje met tienmaal 150 f. 
Verschillende portretten van 
leiders. 
262'i2. Bevrijdingsdag 21 
jaar. 
Velletje met tienmaal 50 f. 
Negen verschillende bouw
werken, meisje met pop. 

KOREA NOORD 
35'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
10,30,70,110 w. Resp. hoog
springen en hordelopen en 
speerwerpen, judo, ritmische 
gymnastiek, zwemmen en 
schoonspringen. 
i57'i2. Vriendschap met 
Chinese Volkrepubliek. 
Velletje met driemaal 10 w.; 
velletje met driemaal 30 w. 
Resp. Mao Zedong schrijft 



gedichten, tweemaal gedicht 
van Mao Zedong (18931976); 
Kim llsung (19121994) 
schrijft memoires, tweemaal 
delen uit memoires. 
207'i2. Vierde conferentie 
Arbeiderspartij. 
Velletje met tweemaal 30 w. 
Portretten van Kim jungil 
(19422011), Kim |ongun 
(1984). 

KOREA ZUID 
3i8'i2. Wereld Erfgoed, 
historische plaatsen. 
270, 270 w. (samenhangend). 
Hahoe met huis en masker, 
Yangdong met huizen. Ook 
velletje met de zegels. 
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88'12. Prehistorische 
dieren. III. 
Viermaal 360 w. Pachycep
halosaurus, tyrannosaurus, 
oviraptor, protoceratops. 
98'i2. Week van de Filate
lie, schilderijen. 
Viermaal 270 w. (waaier
vorm). Resp. 'De zwarte Weg' 
van Seo Dong )in, 'Huis op het 
Zuiden' van Oh |i Ho, 'Hanen
gevecht' van Lee joong Seop, 
Vroege Winter' van Lee Sang 
Beom. (Ook velletje met de 
zegels). 

LAOS 
ioi'i2. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Draak. 
8.000 k. Draak. 

MACAU 
88'i2. Tung Sin Tong chari
tatieve instelling 120 jaar. 
1.50, 2.50,3.50,4. ptcs.; blok 
10. ptcs. Resp. tweemaal 
kinderen in school, kinderen 
bij dokter, gezin; nok van 
schoolgebouw met doorlo
pend beeld op rand. 
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238'i2. Legendes en 
mythes, X. 
1.50,1.50,2.50, 2.50,2.50, 
2.50 ptcs.; blok 10. ptcs. 
Verschillende afbeeldingen 
uit 'Legende van de Herder 
en het Weefmeisje'. 

MAURITIUS 
256'i2. Paardenrenbaan 
200 jaar. 
7., 10., 14., 21. Rs.;blok 
50. Rs. Resp. paarden met 
jockeys, renbaan, tribunes 
en toeschouwers, embleem; 
paard en lockey met doorlo
pend beeld op rand. 

MEXICO 
247'i2. Vrije Rechtsschool 
100 jaar. 
$ 7.. Portret rector Emilio 
Rabasa (18561930) met 
gebouw en embleem. 
i38'i2. Dag van de Groot
ouders. 
$7.. Opa en oma. 

MICRONESIË 
i74'i2. Komische filmserie 
"The Three Stooges'. 
Velletje met vijfmaal 51.. 
Acteurs uit 2012film. Sean 
Hayes als Larry, Chris Dia
mantopoulos als Moe, Will 
Sassoo als Curly, scène met 
de drie acteurs, acteurs en 
fiets. 
305'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Vel letje met viermaal 80 c. 
Gewichtheffen, boogschie
ten, tennis, paardensport. 
276'i2. Scnildpadden. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
velletje met tweemaal $ 1.25. 
Resp. Eretmochelys imliiri
cata, Dermochelys coriacea, 
Cheloniamydas, Lepidoche
lys olivacea; Caretta caretta, 
Natator depressus. 

TURTLES 
OF micRotiEsin 

MONTSERRAT 
io2'i2. Caribische cactus
sen. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
velletje met tweemaal $ 3.50. 
Cereus hildmannianus, 
Opuntia aciculata, Opuntia 
stanlyi, Agave americana; 
Opuntia sp., cactusvruchten. 
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i84'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $7.. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 
86'i2. Bruggen. 
Velletje met driemaal $ 4.; 
blok $ 6.. Resp. Harbour 
Bridge (SydneyAustralië), 
BrooKlyn Bridge (New 
YorkVerenigde Staten), 
Golden Gate Bridge (San 
FranciscoVerenigde Staten); 
Tower Bridge (LondenGroot
Brittannië) 
266'i2. Zeeleven. 
Velletje met viermaal 3.; 
blok $6. Resp. gele zeil
vindoktersvis (Zebrasoma 
flavêscens), gevlekte dolfijn 
(Stenella attenuata), Caribi
sche zeekoe (Trichechus ma
natus), groen zeeschildpad 
(Chelonia mydas); zeebaars 
(Cephalopholis argus). 

NEPAL 
297'i2. Flora en fauna. 
Achtmaal 10. R. (samenhan
gend). Prinia(Priniaburnesii 
nepalicola), Bengaalse gier 
(Gyps bengalensis), Assam
konijn (Caprolagus hispidus), 
gekko (Cyrtopodion sp.), 
ridderspoor, (Delphinium 
himalayai Munz), orchidee 
(Dendrobium artiflorum), 
voetblad (Podophyllum 
hexandrum), paddenstoel 
(Ganoderma lucidum). 

NIEUWCALEDONIE 
48'i2. Inheemse boom. 
180 F. Amborella trichopoda 
met bloesem en vruchten. 

48'i2. Landschappen. 
Viermaal 110 F. Westkust met 
veedrijvers op paarden en 
koeien, rotsen in zee van 
Le Bonhomme, delta van 
Koumacrivier, huis van 
palmbladeren. 
68'i2. Paralympische Spe
len 2012 in Londen. 
75,75 F. Kogelstoten, rolstoel
rennen. 

NIEUWZEELAND 
59'i2. Schepen. 
70 c , $ 1.40, t.90, 2.40,2.90. 
Resp. veerboot Aramoana, 
Maorikano Waka, pas
sagiers en vrachtschip 
Earnslaw, zeilschip Dunedin, 

vrachtschip Rotomahana. 
Ook velletje met de zegels. 

NIUE 
59'i2. WWF', koraal. 
51.20,1.40,1.70,2.. Verschil
lende afbeeldingen van 
Annella mollis. Ook velletje 
met de zegels. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

OEZBEKISTAN 
56'i2. Zeldzame planten in 
Oezbekistan. 
800, 900,1.000,1.200 (s); 
velletje met 1.000,1.900 (s). 
Resp. Hedysarum angre
nicum Korotk, Cousinia 
glabriseta Kult, Oxytropis 
pseudoleptophysa Boriss, 
Phiomoides tschimganica; 
Scorzonera bungel Krasch et 
Lipsch, Spirostegia bucharica 
(B. Fetch) Ivanina. 

56'i2. Kunst uit Oezbeki
stan. 
800,900,1.000,1.200 (s). 
Verschillende schilderijen en 
miniaturen. 
2o6'i2. Regio Surkhana
raya. 
900,1.200 (s) met tussen
veld. Resp. Mausoleum Al 
Hakeem atTermizi, nationale 
sport 'UlokKupkari' met 
mannen op paarden. Land
kaart op tussenveld. 
277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
800 (s). Wielrenners. 

OMAN 
i8ii'io. 40e Nationale Dag. 
Velletje met 100,150 b. 
(ronde zegels). Duiven en 
getal 1 met landkaart, portret 
van sultan Qaboos (1940) en 
duiven. 
2i2'io. Aziatische 
Strandsport Spelen in 
Muscat. 
Vel met veertienmaal 50 b 
(ruitvormig). Verschillende 
sporten. 

i9i2'io. Telecommunicatie. 
Velletje met negenmaal 50 b. 
Verschillende kinderteke
ningen. 

PAKISTAN 
226'i2. Nationale postze
geltentoonstelling, kinderte
keningen. 
Velletje met achtmaal 8. R. 
Mensen bij bron, architec
tuur, Indusrivier en doljfijn, 
leeuwen en vogels met rivier, 
toren en vogels met ster en 
halve maan, kind en vlieger 
met vlag en gebouwen, twee
maal verschillende vogels. 

PALAU 
263'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Velletje met viermaal 80 c. 
Tennisracket, zwembril, hal
terstang, basketnet en bal. 
75'i2. Roggen. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Resp. Aetobatus 
narinari. Torpedo californica, 
Neotrygon kuhiii, Taeniura 
meyeni; Dasyatis americana. 
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i45'i2. Elvis Presley (1935

1977). 
Vijf blokken $ 3.50. Verschil
lende afbeeldingen van 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
76'i2.75e sterfdag Schotse 
schrijver J.M. Barrie(i86o
1937)
Velletje met viermaal $ 1.25. 
Figuren uit Peter Pan: Tiger 
Lily met bloemen, Peter 
Pan, kapitein Hook, Wendy 
Darling. 

PITCAIRNEILANDEN 
3i7'i2. Romantiek van de 
Bounty. 
20 c. $1., 2.10,4.60; blok 
$ 4.60. Verschillende afbeel
dingen van zeilschip Bounty. 

POLYNESIE 
i87'i2. Fruit. 
140 F. (geurend zegel). 
Grapefruit. 

QATAR 
249'«. UPU'congres in 
Doha. 
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r.R. Beeldmerk. 
2012. Schenkingsakte 90 
jaar. 
0 .50 ,0 .50 R.; blok 3. R. 
Resp. gebouw, embleem, 
akte. 

SAO TOME ET PRINCIPE 
293' io. Japanse gevechts
vliegtuigen. 
Velletje met 10.000,15.000, 
2 5 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 3 5 . 0 0 0 Db.; 
blok 104.000 Db. Resp. 
vliegtuig, Japanse admiraal 
Isoroku Yamamoto, piloten, 
Pearl Harbor, squadron; 
Mitsubishi AM6 Zero. 
293'io. Winnaars Olympi
sche Winterspelen 2010 in 
Vancouver. 
Velletje met 10.000,15.000, 
2 5 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 3 5 . 0 0 0 Db.; 
blok 104.000 Db. Resp. 
schansspringer Simmon 
Amman (Zwitserland), 
kunstschaatser Evan Lysacek 
(VS), schaatser Meng Wang 
(China), deelnemer noordse 
combinatie Jason Lamy 
Chappuis (Frankrijk), alpine 
skiester Andrea Fischbacher 
(Oostenrijk); biatlete Magda
lena Neuner (Duitsland). 
293'io. 100 jaar padvinde
rij in Verenigde Staten. 
Velletje met 10.000,15.000, 
2 5 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 3 5 . 0 0 0 Db.; 
blok 110.000 Db. Verschil
lende afbeeldingen van 
padvinders met emblemen. 
29310. Brandweer. 
Velletje met 15,000,15.000, 
2 5 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 3 5 . 0 0 0 Db.; 
blok 100.000 DJD. Resp. blus
vliegtuig, brandweerlieden, 
man met bijl en brandspuit, 
helm, brandweerlieden; 
brandspuit . 

293'io. 50e sterfdag Albert 
Camus. 
Velletje met vijfmaal 
20 .000 Db.; blok 8 0 . 0 0 0 Db. 
Verschillende afbeeldin
gen van Franse filosoof en 
schrijver. 
293'io. Herdenking slacht
offers Holocaust. 
Velletje met vijfmaal 
20 .000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. handen 
met symbool, menorakande
laar, davidster, hand en oog; 
hart achter prikkeldraad; 
davidster. 
293'io. Vuurtorens. 
Velletje met vijfmaal 
24.000 Db.; blok 110.000 Db. 
Resp. Eddystone (Groot

Brittannië) met schip, 
vuurtorenbouwer Robert 
Stevenson, Adziogol (Oe
kraïne), Cockspureiland 
(Verenigde Staten) met lach
stern (Gelochelidon nilotica) 
Köpu (Estland); Pigeon Point 
(Verenigde Staten). 

293'io. Zoogdieren. 
Velletje met 10.000,15.000, 
2 0 . 0 0 0 , 2 5 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 Db.; 
velletje met 10.000,15.000, 
20 .000 , 25 .000 ,34 .000 Db.; 
velletje met 10.000,15.000, 
2 5 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 Db.; 
velletje met 10.000,15.000, 
25 .000 ,30 .000 ,35 .000 
Db.; velletje met 10.000, 
15.000,20.000, 25.000, 
3 0 . 0 0 0 Db.; velletje met 
vijfmaal 22.000 Db.; vijfmaal 
blok 8 0 . 0 0 0 Db. Resp. 
leeuw (Panthera leo), leeuw 
en bongo (Tragelaphus 
eurycerus), leeuw, leeuw en 
Afrikaanse buffel (Syncerus 
caffer), leeuw; Brazzameerkat 
(Cercopithecus neglectus), 
mandril (Mandrillus sphinx); 
bonobo (Pan paniscus), grijs
wangmangabey (Lococebus 
albigena), chimpansee (Pan 
troglodytes); vijfmaal Afri
kaanse olifant (Loxodonta 
africana); 
bultrugwalvis (Megap
tera novaeangliae), potvis 
(Physeter macrocephalus), 
dwerggriend (Feresa at
tenuata), zwaardwalvis 
(Orcinus orca), dwergpotvis 
(Kogia breviceps); vijfmaal 
vleermuizen: Cnalinolobus 
gouldii en Tadarida aegyp
tiaca, Taphozous mauritianus 
en Rousettus aegyptiacus, 
Epomophorus wanlbergi, 
Megaloglossus woermanni, 
Miniopterus schreibersi; 
leeuw; mantelbaviaan (Papio 
hamadryas); bosolifant 
(Loxodonta cyclotis); 
zwaardwalvis; vleermuis 
(Plecotus austriacus) en vlie
gende hond (Hypsignathus 
monstrosus). 

SINGAPORE 
28'i2. Belangrijke histori
sche locaties. 
2nd Local, 5 0 , 8 0 c. $1.10; 
blok $ 2.. Resp. Tiong Bahru 
met terras en gebouwen 
vogelkooien. Balestier 
met auto's en huizen en 
gebouwen, Tiong Bahru met 
gebouw, Balestier met ge
bouwen en auto's; Balestier 
met auto's en motor en fietser 
met gebouwen en terras. 

$2., 2. Resp. Haliaeetus 
leucogaster, Leptocoma 
jugularis. 

SRI LANKA 
304' i2. Ceylon Petroleum 
Corporation 50 jaar. 
5. R. Raffinaderij. 
35'i2. Religieus festival 
Sambuddhatva Jayanthiya, 
boeddhisme 2,600 jaar. 
5. R. Embleem met wereldbol. 

65'i2. Boeddhistische 
feestdag Vesak. 
5., 12. R. Resp. bladeren en 
tempels, lantaarn. Ook vel
letje met dezegels . 
i55'i2. Walpola Rahula 
Thero (19071997). 
5. R. Boeddhistische monnik, 
geleerde en schrijver. 
265'i2. Philip Nerikerk 
225 jaar. 
5.Kerk in Allaipiddy. 
285'i2.100e geboortedag 
Kusuma Gunawardena. 
5. R. Portret politicus en 
activist. 
i26'i2. Klooster Asgiri Maha 
Viharaya 700 jaar. 
5. Tempel. 
i76'i2. School voor doven 
en blinden Rathmalana. 
5. R. Man met stok en zwaai
ende vrouw. 
i67'i2. Nationale Archeolo
gische Week. 
5. R. Terra cottafiguur uit 
Sigiriya. 

237'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
5., 15., 25., 75.R. Resp. 
hardlopen, zwemmen, schie
ten, badminton. Alle zegels 
met Big Ben. 

SI. PIERRE ET MIQUELON 
277'i2. Boksen. 
€1.03. Twee boksende 
vrouwen. 

3i8'i2. Wereldpostze
geltentoonstelling 2015 in 
Singapore. 

83'i2. Acht maart revolutie. 
i 20. Cijfer 8 met lauwerkrans. 
i74'i2. Dag van de Arbeider. 
150. Werkers met helmen, 
gereedschappen en gebouw 
met wereldkaart. 

■WBX M,)^ 

SYRIË 
2i3'i2. Moederdag. 
130. Vrouw, kind en bloe
men. 

l u s t of Maj 
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TADZJIKISTAN 
227'i2. Kunst, schilderijen. 
Velletje met tweemaal 4. S. 
(ook ongetand). 'Granaatap
pels' van Batur Allabergenov, 
Wakker worden' van Rahim 

Safarov. 

227'i2. Klederdrachten. 
1.35,2.15 S. (ook ongetand en 
samenhangend). Mannen
en vrouwenkleding uit resp. 
Darvaz, Kylyab. Op beide 
zegels muziekinstrumenten. 
277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met viermaal 2. S. 
(ook ongetand). Judo, 
taekwondo, kogelslingeren, 
boksen. 

THAILAND 
i28't2.80e verjaardag 
koning Sirikit, 
Velletje met achtmaal 5., 
40. B.; twee velletjes met elk 
viermaal 5. B. Verschillende 
portretten. 

208'i2. Prins Nares Vara
riddhi (18551925). 
3. B. Prins uniform met 
medailles, gebouw. 
io9'i2.150e geboortedag 
koningin Sri Savarindira 
(18621955). 
Velletje met viermaal 3. B. 
Verschillende portretten van 
grootmoeder van koning 
Bhumibol. 
209'i2. Bezoek van koning 
Chulallongkorn (18531910) 
aan Oostenrijk in 1907. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk. 
5., 15. B. Resp. koning, kei
zer Franz Joseph (18301916). 
Ook velletje met de zegels. 

TOGO 
i5i2'io. Historische brand
weerwagens. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. met paar
den (1850), stoomspuit uit 
Cincinnati (1852), Babcock
pomp (1909), pomp 'Prins 
Albert' uit Londen (1880); 
pomp met paarden. 
i5i2 ' io. Brandweerwagens. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Mercedes 
Benz (1940), Ford (1954), Ma
girus Deutz Mercur, Magirus 
Deutz (1958); Magirus Deutz 
Mercur. 
i5i2'io. Sledehonden. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F, Verschillende 
afbeeldingen van Siberische 
husky's. 

Tmim^W^s^k 

i5i2'io. Luchtschepen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Santos
Dumont Nr.9, Zeppelin LZi, 
Lebaudy, SantosDumont 
Nr.6; Baldwin. 
i5i2'io. Passagiersvlieg
tuigen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Airbus 
A350, Concorde, tweemaal 
Boeing 787; Concorde. 
151210. Vliegtuig Virgin 
Atlantic. 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Richard 
Branson met modellen en 
vliegtuig. 
i5iz'io. Visserij en vissen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Indische 
vissersboot met zilvervis 
(Brama brama), zalmvisser in 
Alaska met Atlantische zalm 
(Saimo salar), boot in Mali 
met tijgervis (Hydrocynus 
vittatus), Ghanese boot met 
horsmakreel (Trachurus tra
churus); NoordFriese garna
lenkotter met Noordzeekrab 
(Cancer pagurus). 

i5i2'io. Zeilboten. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. jol, 
catamaran, dinghy, sloep; 
sloepen. 
i5i2'io. Onderzeeërs. 
Velletje met viermaal 750 F,; 
blok 3.000 F. Resp. U1 
(Duitsland), Kalten (Japan), 
Koryu D (Japan), Rklasse 
(GrootBrittannië); Kairyu 
(Japan). 
i5i2'io. Historische fietsen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Penny 
Farthing (1886), MacMillan
fiets (1839), Celerifere met 
ieeuwenkop (1797), Draisien
ne (1810); driewieler (i860). 
i5i2'io. Historische motor
fietsen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Butler
driewieler (1888), Perreaux



driewieler (1878), MichlDa
men (1904), MichauxPerraux 
(1869); Daimler. 

TONGA 
305'i2. Democratie 1 jaar. 
Velletje met 45, 85 c, $ 2.70, 
5., 8., 10.. Resp. gebouw 
in hoofdstad, Vunaaanleg
steiger, ziekenhuis, nieuw 
gebouw, nieuwe Vunaaan
legsteiger, wandelpaden. 
66'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.40; 
velletje met 45 c., $3.40. 
Verschillende afbeeldingen 
van schip. 
256'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
45 c, $ 1.40,3.40. Resp. bok
sen, atletiek, zwemmen. Ook 
velletje met de zegels. 

,.tONGA;v 

256'i2. Anzac*dag. 
45c.,$i., 2.40,3.40; vel
letje met $4.40, 5.. Resp. 
embleem padvinders South 
Pacific, vlag van Tonga, 
embleem padvinders Tonga, 
embleem Rotary Internatio
nal; doorlopend beeld met 
padvinders en padvindsters. 

TONGA NIUAFO'OU 
66'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 

Velletje met viermaal $ 3.40; 
velletje met 45 c., $3.40. 
Verschillende afbeeldingen 
van schip. 

TUNESIË 
i57'i2. Vissen. 
250,250, 600,1.100 m. Resp. 
Lithognathus mormyrus, 
Sarpa salpa, Sardina pilchar
dus, Diplodus annularis. 
38'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
600 m. Landkaart. 

ITUNISIE o<^4'< 

TUVALU 
i5'i2. Yeosu Expo 2012, 
milieubescherming zeeën en 
oceanen. 
Vijfmaal $ 1.. Aangepaste 
gewassen voor teelt DIJ zout 
water, gloeilamp, boom, 
distilleerinstallatie, mangro
vebomen. 
i45 ' i2. Elvis Presley (1935

'977). 
Vijf blokken $ 3.50. Verschil
lende foto's van Amerikaanse 
zanger en filmacteur. 

URUGUAY 
io8'i2. Hypotheekbank 
120 jaar. 
$12. Huisdeuren. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
265'i2.22e Al Gaffal Dhow
ze il race. 
1., 5. Dh. (zegels in vorm 
van Dhow);bloki5. Dh. 
Verschillende afbeeldingen 
van Dhows. 

47'i2. Eerste olieversche
ping 50 jaar geleden. 
1., 1.50, 3., 4. Dh. Kan
toorgebouw, olieplatform 
en vogels, dolfijnen en olie
instalfatie, schip en eiland. 
Ook velletje met de zegels. 
i77'i2. Liwa Dadelfestival. 
1., 5.Dh.;bloki5.Dh. 
Verschillende afbeeldingen 
van dadels. 

VERENIGDE NATIES 
59'i2. Werelderfgoed, 
Afrika. 
US$ 0.45,1.05, Zw.Fr. 0.85,1.
€ 0.62, 070. Resp. Tanzania: 
Kilimanjaro National Park 

met berg en olifanten en 
giraf, Mali: oude steden van 
Djenné met huizen, Congo 
(Kinshasa): Virunga National 
Park met gorilla, Tunesië: 
amfitheater van El )em, Kenia: 
Lake Kenya met flamingo's en 
neushoorn, Marokko: medina 
van Marrakesh. 

iiio'i2. Inheemse volken, 
III. 
Velletje met zesmaal 
U$ 0.45; velletje met zesmaal 
Zw.Fr. 0.85; velletje met 
zesmaal € 0.70. Mensen 
afkomstig uit resp. Namibië, 
)apan, China, Ethiopië, 
Mongolië, Tanzania; China, 
China, Mongolië, Mexico, 
PapoeaNieuwGuinea, Haïti; 
Chili, Maleisië, China, China, 
Tanzania, Mongolië. 

VERENIGDE STATEN 
49'i2. Militaire orde Purple 
Heart. 
Forever. Medaille. 
ti9' i2.0. Henry (18621910). 
Forever. Portret schrijver. 
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i49'io. Vlag. 
Viermaal Forever. Vlag met 
teksten: Freedom, Liberty, 
Equality, Justice. 

VIETNAM 
i87'i2. )aar van de Solida
riteit en 50 jaar vriendschap 
met Laos. 
2.000,12.000 d. Resp. por
tretten van leiders met vlag
gen, tempels en bloemen. 

VlJtWam''"* 'i200# j 

277'i2. Titel 'Heldhaftige 
Moeder'. 
2.000 d. Monument van 
Nguyen Thi Thu (19162005). 
78'i2.100e geboortedag 
VoChi Cong (19122011). 
2.000 d. Portret politicus en 
revolutionair. 

■• Gebruikte afkortingen: 
Upaep Union Postal de las 

Americas yEspanay 
Portugal 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UPU Universele Post Unie 
WWF World Wildlife Fund 

•* Chinees Nieuwjaar: jaar 
van de Draak 23i'i2 tot en 
met92'i3. 

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

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

QAANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
1̂  Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 

zijn/haar eigen bank of gironummer. 
Straat en nummer: 

(handtekening) 
Telefoon Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
Giro/banknummer: "Tî t een ondertekende machtiging worden in behandeling 

genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 



^^^^^^v THBlftATIIiCH PANORAMA 
Samenstelling: 
leffrey Groeneveld, Purmerend. 
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BOEDAPEST, STAD MET THEMATISCHE MOGELIJKHEDEN 

Er zijn mensen die hun 
val<antiefotoalbums iets 
extra's geven door er 
postzegels in te plakken 
met afbeeldingen van 
de plekken, waar ze zijn 
geweest. Tegenwoordig 
worden er niet zoveel 
foto's meer afgedrukt, 
maar vakantiealbums 
worden er nog steeds ge
maakt, zij het digitaal. Het 
is heel eenvoudig om een 
postzegel in te scannen en 
dan vervolgens in het digi
tale vakantiealbum op te 
nemen. Zo kunnen ook nu 
nog de vakantieherinne
ringen worden verleven
digd met postzegels. 
Afgelopen zomer ben 
ik een aantal dagen in 
Boedapest, de hoofdstad 
van Hongarije, geweest. 
Het was de eerste keer en 
ik was onder de indruk van 
de stad. Bij terugkomst 
dook ik meteen in de post
zegelalbums om te kijken 
of er iets filatelistisch terug 

te vinden was dat herin
nerde aan mijn verblijf in 
Boedapest. Ik werd niet 
teleurgesteld: er zijn heel 
veel zegels die de stad als 
onderwerp hebben (i, 2). 

Mooi 
De vraag of Boedapest, 
zoals sommige mensen 
beweren, inderdaad de 
mooiste hoofdstad van 
Europa is, kan ik niet goed 
beantwoorden. Ze behoort 
zeker tot de mooiste van 
Europa, daar is geen twijfel 
over mogelijk. De stad is 
gelegen aan weerszijden 
van de Donau en telt ca. 
1,7 miljoen inwoners, dat 
is 20% van alle inwoners 
van Hongarije. Zelfs in 
het hoogseizoen doet het 
echter niet extreem druk 
aan. Als stad is Boedapest 
relatief jong. Ze bestaat 
pas sinds 1873 toen Boeda 
en Óbuda op de westelijke 
oever van de Donau en 
Pest op de oostelijke oever 

werden samengevoegd. 
Voor die tijd noemde men 
de steden m één naam 
Pest-Boeda (3). De ge
schiedenis van Boedapest 
gaat terug tot de Romeinse 
tijd. Waar nu het stadsdeel 
Óbuda is, lag toen Aquin-
cum, en op de plaats van 
Pest het kleinere Contra-
Aquincum. 
Na de dood van keizer 
Karel de Grote vestigden 
Slavische stammen zich in 
het gebied van het oude 
Aquincum. Uit die tijd 
dateert waarschijnlijk de 
naam Boeda ('klein huis', 
'hut') voor het deel aan 
de westelijke oever. Men 
denkt dat vanwege de vele 
holen in de heuvels het 
deel aan de andere oever 
van de Donau de naam 
Pest ('hol') kreeg. 

Hoofdstad 
Rond 900 kwamen de 
Magyaren en verover
den het gebied. Het jaar 

1000, toen Stefan I van 
Hongarije tot koning werd 
gekroond, is het geboor
tejaar van Hongarije. Het 
waren onrustige tijden. 
In 1241 werden Óbuda en 
Pest verwoest door bin
nenvallende Mongolen. 
Ze verdwenen binnen een 
jaar en omdat men bang 
was voor een nieuwe inval 
besloot koning Béia IV om 
een muur om Boeda te 
bouwen. In de 13e en 14e 
eeuw werden in het noor
delijke deel een burcht en 
een kasteel gebouwd. In 
1361 werd Boeda de hoofd
stad van het koninkrijk 
Hongarije. Er volgde een 
periode van grote bloei, 
maar de verovering door 
de Turken in 1541 maakte 
daar een einde aan. In 1686 
werden de Turken ver
dreven en kwam de stad 
in Oostenrijke handen. 
Tussen 1787 en 1918 werd 
Hongarije bestuurd door 
de Habsburgers, die in 
1867 Hongarije op gelijke 
voet stelde met Oostenrijk 

binnen de Dubbelmonar
chie Oostenrijk-Hongarije. 
De Oostenrijkse keizer 
Frans jozef I was tevens 
koningvan Hongarije. In 
die tijd groeide met name 
Pest enorm. 

Nieuw leven 
In de 20e eeuw breidde 
de stad zich snel uit, maar 
vonden er ook grote 
verwoestingen plaats. Aan 
het eind van de Tweede 
Wereldoorlog lag een deel 
van de stad in puin. In 
korte tijd werd de grote 
joodse gemeenschap ge
deporteerd. De bezetting 
door de Sovjet-Unie liet 
zijn sporen achter. Sinds 
1989 is Hongarije weer een 
echt vrij land en heeft de 
stad een ander aanzien 
gekregen. Gebouwen 
zijn gerestaureerd en 
opgeknapt (4). Een aantal 
heeft een nieuwe functie 
gekregen of krijgt met 
een nieuwe eigenaar een 
tweede leven. Toeristen 
weten dit alles op waarde 
te schatten en komen 
graag naar Boedapest toe. 

Burcht 
De rivier de Donau splitst 
de stad In tweeën. Wie 
Boedapest bezoekt ont
komt er niet aan om via 
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een van de bruggen naar 
de overl<ant te gaan (5). 
Het uitziclit op de heuvel 
met de burcht en de 
bruggen vanaf de Donau 
oever aan de Pestl<ant is 
overweldigend en staat 
niet voor niets op de 
Unesco-IIjst van Wereld
erfgoed (6). De burcht 
werd in de geschiedenis 
een aantal malen zeer 
zwaar beschadigd. Honga
rije raakte pas in een laat 
stadium echt betrokken bij 
de Tweede Wereldoorlog, 
maar de gevechten tussen 
de Duitsers en opruk
kende Russen brachten 
grote vernielingen toe 
(7). Het koninklijk paleis 
werd platgebrand. Van het 
interieur kon weinig gered 
worden, maar na jaren
lange restauratie staat het 
gebouw er weer in volle 
glorie (8). De vesting is zo
wel letterlijk als figuurlijk 
het hoogtepunt van een 
bezoek aan Boedapest. 
Wie opziet tegen de klim, 
kan gebruikmaken van de 
tandradbaan die u snel 
naar boven brengt. In de 
burcht is een aantal musea 
gevestigd, waarvan zeker 
de Nationale Galerie niet 
overgeslagen mag worden 
(9,10). In het Historisch 
Museum zijn voorwerpen 

te zien die werden gevon
den bij archeologische op
gravingen in Hongarije. In 
de wijk rondom de burcht 
kunt u ronddwalen in de 
smalle straatjes en de mid
deleeuwse huizen bekij
ken. Vanaf de heuvel kijkt 
u mooi uit over de Pest met 
links heel opvallend het 
nationale parlement. 

Parlement 
Inwoners van de Euro
pese Unie kunnen dit 
parlementsgebouw gratis 
bezoeken (11). Er zijn rond
leidingen in verschillende 
talen, waarvoor u zich van 
te voren kunt opgeven. Het 
parlementsgebouw werd 
in 1885 ontworpen door 
Imre SteindI en het kwam 
gereed in 1902 (12). Het is 
in gotische stijl gebouwd. 
Er zijn 40 miljoen bakste
nen, een half miljoen blok
ken natuursteen en 40 kilo 
goud in verwerkt. In een 
van de zijvleugels bevindt 
zich de vergaderzaal van 
het parlement. Oorspron
kelijk had Hongarije een 
tweekamersysteem, zoals 
in Nederland, maar na 
de Tweede Wereldoorlog 
werd de Eerste Kamer 
afgeschaft. Tijdens de 
rondleiding zult u zeker 
onder de indruk raken 

van het fraaie gebouw. 
Bovendien zult u de 
gekoesterde Stefanskroon 
kunnen zien, die bewaakt 
wordt door twee soldaten. 
Als u om 16 uur aanwezig 
bent, maakt u ook nog de 
ceremonie mee van het 
wisselen van de wacht bij 
de kroon. De Stefanskroon 
is de oude koningskroon 
die bij de Russische op
mars aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog in 
veiligheid werd gebracht 
en na omzwervingen 
in de Verenigde Staten 
terechtkwam (13). In 1978 
werd hij door president 
Carter teruggeven aan 
Hongarije, waar de kroon 
tentoongesteld werd in 
het Hongaars Nationaal 
Museum. Sinds de val van 
het communisme is de 
kroon weer een deel van 
het officiële wapen van 
Hongarije. In 2000 werd 
hij overgebracht naar 
het parlementsgebouw. 
Schuin tegenover het 
parlementsgebouw staat 
het monument ter ere van 
Imre Nagy (14), premier 
ten tijde van de Hongaarse 
opstand (15), die werd 
geëxecuteerd. 

Boedapest herinnert onder 
andere de Grote Synagoge 
nog aan een rijk Joods 
verleden (16). Met 3.000 
zitplaatsen is het de groot
ste synagoge van Europa. 
Het gebouw in Moors-By
zantijnse stijl werd tussen 
1885 en 1902 gebouwd. De 
loodse gemeenschap was 
niet onverdeeld positief 
over de synagoge, omdat 
het gebouw teveel op een 
kerk leek. Het geplaatste 
orgel was de orthodoxe 
joden een doorn in het 
oog. Zij besloten dan ook 
een paar straten verderop 
een andere synagoge te 
bouwen die na decen
nia van verval nu in zijn 
oude glorie is hersteld. 
Er komen daar minder 
toeristen dan bij de Grote 
Synagoge, maar heeft een 
oogverblindend interieur 
(17). Overigens leefden de 
joden in de eerste jaren van 
de Tweede Wereldoorlog 
in betrekkelijke veilig
heid. Zij werden weliswaar 
vervolgd, maar niet aan 
de Duitsers overgeleverd. 
Daar kwam een eind aan 

toen de regering, na pro-
Duits te zijn geweest, de 
geallieerden ging steunen. 
De Duitse Wehrmacht viel 
Hongarije binnen, verving 
de regering en nam de 
loodse bevolking gevan
gen. Binnen vier maanden 
werden 437.402 joden naar 
Auschwitz gedeporteerd en 
vermoord. In de tuin van 
de Grote Synagoge staat 
een monument ter nage
dachtenis aan de Zweedse 
diplomaat Raoul Wallen
berg, die joden hielp aan 
de nazi's te ontkomen (18). 
Hij verdween spoorloos en 
stierf waarschijnlijk in Rus
sische gevangenschap. 

Niet compleet 
Het is op deze pagina's 
slechts mogelijk om u een 
impressie van Boedapest 
te geven. De verzamelaar 
zou een prachtige thema
tische verzameling over 
de stad kunnen maken. De 
zegels houden bij mij in 
elk geval de herinnering 
levend aan een bijzonder 
plezierig verblijf in een 
bijzondere stad. 
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www.Ttiotiefonline.nl Motiefpost

zegcls met afbeelding. Pzh Jansen. 
Telefoon 0493320949 

OostEuropa. Pzh. R Vî iktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard 
Telefoon 0464512751. Email 
robertwiktor(5)home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland ♦ O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229261611 
v/ww.stampsdns com 

www.aephilatelie.nl er» 
www.postzegelveillng.nl voor al 
uw postzegels van vele landen. Voor 
meer informatie. A.M. Eijgelaar. 
Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Euro

pese landen 35%, FDC's, boekjes etc. 
). Romkens. Telefoon 0455462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025% R.Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. CPC 
Conny's Pakettencentrale, postze

gelpakketten op land en op motief. 
CD. v/d \Ne\. Telefoon 0223614066. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www stores ebav 
nl/stampmart met afbeeldingen 
M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. N 
Engelhart. Telefoon 0615641312. 

Indonesië na 1949 is mijn speci

aliteit, pfr. ♦ gst mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoek(a)hetnet.nlTe

lefoon 0228318267 of 0614511744. 

Postzegels nodig voor uw ver

zameling? Kijk dan eens op www, 
wereldzegels.eu. U vindt altijd wel 
wat. M.v.Dal. Telefoon 0492522224. 

Serieus bod gevraagd. PTT mapjes 
1 t/m 130. W/.W.M Visser. Email. 
w.w m visser(Stele2 nl 

Noorwegen gebruikt2010juni 
2012 35 X 5 euro of 2000 juni 2012 
100 X10 euro. D. Kerkvliet, Ampring

straat 16,2014 XV Haarlem Telefoon 
0235327402. 

POSTEX 2012 Apeldoorn. Pzh 
Robert Wiktor. OostEuropa + motie

ven. Standnr 35. 

Telefoon 0464512751. Email 
robertwiktor(5)home.nl 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis mogelijk 
Bredenhof Telefoon 0104826725 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta

ling. D. van der Toorn. 
Telefoon 0703388427 of 
0651118436 Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Betere postzegelboekjes Neder

land Europa en Wereld. Aanbie

dingen aan Walter de Rooij, Postbus 
1051,5140 CB Waalwijk. Telefoon 
0416331451. Email 
info(5)booklets.nl 

Persoonlijke postzegels, wie wil 
ruilen, kopen of verkopen 11, condi

tie eerlijk. PJ. Luyten, Kloosterhof 15, 
5504 HR Veldhoven. 

Naamstempels op zegels tot 
1980 ook op brieven op zegel, liefst 
partijen of collecties. R.A van Unen. 
Telefoon 0640488336. 

Bundels en massawaar wereld 
afgeweekt, ook vellen frankeergel

dig. H Koning. 
Telefoon 0621406037. 

Verzamelaar USA vraagt te koop 
venameling USA. P.M v d. Haar. 
Telefoon 0629230085 of 
email. paulpvdhaanOonlme nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver

eniging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 0703860232, zie www. 
sgbritannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veilingen, boekjes en veel ver

zamelplezier. Join the club, see you! 

Ruilen: 150 postzegels, suiker

zakjes, sigarenbandjes, lucifer

merken. G. Adams, Lelievaart 46, 
2724 SE Zoetermeer. 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia nl 

De Filatelistenvereniging Zui

delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten m Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend en 
nieuwtjesdienst Contributie 20,

euro. Inl. P Mulder 
Telefoon 0206197689. 
Email ppmuldercaplanet nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame

laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm Franse Kol., 
eigen blad, veilingen, rondz , 4 
bijeenkomsten p j in De Bilt Contr 
19 euro Info Pietjan Zwaag. 
Telefoon 0206277894. 
Email: p zwaagcshccnet.nl 

P.V. Phila Venio houdt op za

terdag 8 december een grote 
internationale Postzegelbeurs 
van 10 0016 00 uur in zaal De 
Wijlderbeek, Hagerhofweg 2A, 
VenloZuid Gratis entree Tafels te 
huur Inl P van Bree, 
telefoon 0773733293. 
Emai. piet.van bree®home.nl 

Ned.lsraël Phil, voor verzame

laars van Israëlludaïca Maak 
eens kennis! 4 Bijeenkomsten in 
De Meern met veiling, eigen blad 
en nieuwtjesdienst F. Pouderoyen. 
Telefoon 0320234548. 

Ruilen: zend mij 500 zegels, 
hetzelfde aantal en kwaliteit 
retour, mag meer stuks per soort J. 
Buurman, Deventerlaan 59, 2271 TV 
Voorburg. 

Zaterdag 17 november Postze

gelbeurs Emmeloord van 10.00 
16.00 uur, locatie Groenhorst 
College, Balkan 16 te Emmeloord. Inl 
J.W. Elshof Telefoon 0527615628 

Op vrijdag 26 oktober 2012 
organiseert PV Onder de Loupe 
haar 42e Grote Veiling InfoW 
Arentshorst. Telefoon 0622244752 
of website www onderdeloupe nl 

Ruilen: 100  200 stuks wereld, 
hetzelfde aantal retour Mevr. R. 
Coluss, GroenBlauwlaan 152,2718 JV 
Zoetermeer. 

Vrijwilligers gevraagd: Voor 
de opbouw op donderdag 18 
oktober a s van 9 0017.00 uur van 
de Postzegelshow Postex 2012 zijn 
WIJ op zoek naar enkele vrijwilligers 
Reiskosten worden vergoed, voor 
het natje en droogje wordt gezorgd 
en u ontvangt een doorlopend 
bewijs van toegang. Postex 2012 
wordt gehouden m de Americahal, 
Laan van Erica 50 te Apeldoorn van 
19 t/m 21 oktober. Aanmeldingen en/ 
of nadere informatie bij Cor Oppe

laar. Telefoon 0172615184 of email' 
c oppelaar(5)planet nl. Reacties 
graag voor 14 oktober. 

Postzegel Ansichtkaarten Mun

tenbeurs zaterdag 24 novem

ber 2012 van 9.30 16 00 uur in 
Rijngaarde, Dronensingel 1,2411 EV 
Bodegraven, semihandelaren aan

wezig en ruiltafels Inl D Verwoerd. 
Telefoon 0653260579 of P.v Vliet 
0613536015. Tevens materiaal 
inleveren voor Stichting Postze

gelvriend. 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, C ^ ^ 
6950 AA Dieren ^  0 ' 
Tel 0313419041 ^^''^ 
Fax 0313413295 
email pzhronh@bart nl 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 

VAN D E R BIJL 

(i 
:i 

Postzegels 
W.van der Bijl i) 

tzö 
Zaclelstraat43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelic Association 

http://www.Ttiotiefonline.nl
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veillng.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.postzegelparadijs.nl
http://sgbritannia.nl
http://www.filitalia
http://www.scandinavianstamps.nl
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B f De vt/inkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. '"' ^"^° 

^ Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. ^^^^^^ 
Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100, gaommmmÊakmiÈ^. Prijswijzigingen voorbehoud« 

DEZE MAAND VERWACHT; PEigHigï §iPiüQt@\!5ü/MIE (§ß(2)(2)^^liiÄÄI 
AUSTRALIË G R O O T , OOSTENRIJK LAND OMSCHRIJVING lOOgr 2ä0gr500gr 

iZOr^fYT C D A K I I ^ D I 11^ / ^ D r k n T AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 10,00 25,00 47,50 
V 7 K U U 1 / r r ^ M I N I S K U I S V»KV»W I , B^LGIE GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 

D U I T S L A N D G R O O T CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 

RCI X/nnP UPT I AÄTCTC KIIFI l\AIC DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
O C L V V ^ V / I \ n C I L M M I ^ I C M I C V / V V ^ . HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 

A A k t n i r r ^ i k . ! ^ t « A k . i rvr >> A Ak. i rv ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
A A N B I E D I N G V A N D E M A A N D : ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 

A FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
j l j i A.A ^ ^ t . FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 

m ^ Mm^ÊMÊ FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
250 gr. groot ^ l ^ h J n M H H r FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,OO 

r n A K I I / D I 1 1 / . . i J ™ " " " I W GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37,50 
r K A I N I > K I J I x 250 gr. groot IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW is.oo 35,00 
mot Hnno uinnrrion V A A A I T A J P J A P A N LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 41,00 
met Hoge woorden > , / V \ A U A T KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50   

mn N l l S O ^ T 7 5 0 A LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
n\j%0\0f x^mm N U 1 / / '«■■ILUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

^ ^ \ . ^ T MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 
^ ^ 1 ▲ . » * * * < ! J É A. ■ * ■ • NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

mß^ ^ h I ^ ^ ^ ^ K ■ NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
^ ^ ■ F " ' ^ F " ^ OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DfROSTEX ? " ™ ^ ' ^ MOHPTP'S ' ' ^ ' " ' ' ' ^ l«'nn 4̂ '5n ' ' • '° 

• •.■ A n i  i f ^ , ^ rvn> . i . . • " F ■•^i ,^n,>%ii THAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 
IN A P E L D O O R N , MET EEN GROTE U S A LEUKE MIX MET NIEUW IÓOO 3750 

V O O R R A A D GESTEMPELD WEST EUROPA GERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 
VUUKKHHL» WCOICmrCLU VVC3I C U K U r H „̂gs^ EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,00 

IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 
KIJK O P W W W B R E D E N H O F N L ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23 50 45,00 

V / r t r t D AACCD " ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
V U U K m t C K ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

MOOI NEDERLAND Mooi NEDERLAND Grenzeloos NEDERLAND Caribisch NEDERLAND 
M""h .NuDb 

2564 Coevorden 
2565 Sneek 
2568 Heusden 
2569 Amersfoort 
2576 Zoetermeer 
2577 Verzamelblok 7 

nriis Nwnh M""h nriis 
2323 
2324 
2340 
2341 
2345 
2346 
2347 
2348 
2362 
2363 
2364 
2365 

Nijmegen 
Nederland 
Rotterdam 
Weesp 
Goes 
Monnickendam 
Amsterdam 
Bolsward 
Roermond 
Papend recht 
Verzamelblok 1 
Verzamelblok 2 

11,50 
15,50 

4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
4,50 

Mooi Nederland 2005 (12) 59,50 
2413 Leiden 4 ^ 
2414 Sittard 4,00 
2419 Vlieland 4,00 
2421 Woudrichem 4,00 
2422 Schoonhoven 4,00 
2423 Enkhuizen 4,00 
2436 Deventer 4,00 
2437 Zutphen 4,00 
2439 Zwolle 4,00 
2440 Kampen 4,00 
2442 Verzamelblok 3 4,50 
2443 Verzamelblok 4 4,50 

Mooi Nederland 2006 (12) 49,00 
2491 Gouda ïiÜÖ 
2492 Groningen 4,00 
2495 Vllssingen 4,00 
2496 Hoorn 4,00 
2499 Leerdam 4,00 
2513 Den Helder 4,00 
2516 Lelystad 4,00 
2517 Den Haag 4,00 
2523 Utrecht 4,00 
2524 Edam 4,00 
2525 Verzamelblok 5 4,50 
2526 Verzamelblok 6 4,50 

Mooi Nederland 2007 (12) 49,00 

4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 

Mooi Nederland 2008 (6) 24,00 
2637 Assen 4,00 
2638 Tilburg 4,00 
2643 Oosterhout 4,00 
2644 Roosendaal 4,00 
2650 Delfzijl 4,00 
2651 Verzamelblok 8 4,50 

2579 Ned Antillen en Aruba 6,75 
v2658/63a NederlandBrazilie 8,50 
v2658/63b NederlandBrazilie 9,75 
v2658/63c NederlandBrazilie 9,75 
v2752/57a NederlandSuriname 8,50 
v2752/57b NederlandSuriname 9,50 
v2752/57c NederlandSuriname 9,50 
v2967/72a NederlandIndonesie 8,50 
v2967/72b NederlandIndonesie 8,50 
v2967/72c NederlandIndonesie 8,50 
Grenzeloos Nederland (10) 

Mooi Nederland 2009(6) 24,00 
"2695 
2696 
2714 
2715 
2718 
2719 

Haarlem 
Tilburg 
Arnhem 
Maastricht 
Leeuwarden 
Verzamelblok 9 

4;ÜO 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 

D a v o  a l b u m 
Grenzeloos Nederland 

(van € 47,00) NU voor € 35,

Provincievellen Nederland 

Mooi Nederland 2010(6) 24,00 
2789 Almere 4,00 
2790 Eindhoven 4,00 
2813 Apeldoorn 4,00 
2814 Breda 4,00 
2821 Enschede 4,00 
2822 Verzamelblok 10 4,00 

Mooi Nederland 2011(6) 
150? 
2901 
2903 

Mattemburgh 
Amstenrade 
Trompenburg 

24,00 

2904 Vollenhove 
2935 Middachten 
2936 Verzamelblok 11 

4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 

V2Ö65 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 
V2075 
V2076 
V2065/76 

Fnesland 
Drenthe 
Noord Holland 
Gelderland 
Noord Brabant 
Groningen 
Zuid Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 
Verzamelvel 

6;50l 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 
6,501 

1 
2/6 
7/11 
12/15 
16/17 

18 
19/22 
23/26 
27/30 

Hervorming 
Nieuw begin 
wenszegels 
Koraal 
Kon bezoek 
idem blok 
December 
Zeilen 
Papegaaien 

1,10 
5,85 
8,60 
7,40 
4,00 
4,00 
6,30 
6,00 

11,70 

Provincievel len (13) 75,00 

NVPHCatalogus2013 
NEDERLAND en 

Ovei^eese Rijksdelen 
(harde kaft) € 29,90 

wv\/w.stampdealer.nl 
Aruba 

Curacao 
St.Maarten 

Caribisch Nederland 
Nederlandse Antillen 
Republiek Suriname 

uitgebreide voorraad ! 

Mooi Nederland 2012(6) 
Col lec t ie 

M o o i N e d e r l a n d 
66 Blokjes € 275.

24,00 

Postzegel en Muntenhandel "Hollands Glorie 
Camplaan 8 2103GW Heemstede of www.stampdealer.nl 
Telefoon 0235477444 Email: hg@stampdealer.nl 
Bank : ING 683112619 Postbank 4208936 
Openingstijden: Ma / Di uitsluitend op afspraal( 
Wo t/m Vrijdag 09.30 18.00 Zaterdag 09.00 17.00 

Will'llli'HiMHhHil'IHii'^r 

mailto:info@bredennoT.nl
http://www.bredenhof.nl
http://stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl


/:$M/% ^ i e t d i i k Meer dan 93 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192012 

Najaarsveiling 399 12,13,14 november 2012 
Kijkdagen veiling 399 

IVlaandag 29 oktober van 10.0017.00 uur 
Dinsdag 30 oktober van 10.0017.00 uur 
Woensdag 31 oktober van 10.0017.00 uur 
Donderdag 1 november van 10.0017.00 uur 
Vrijdag 2 november van 10.0017.00 uur 
Maandag 5 november van 10.0017.00 uur 
Dinsdag 6 november van 10.0017.00 uur 
Woensdag 7 november van 10.0017.00 uur 
Donderdag £ november van 10.0017.00 uur 
Vrijdag ■ november van 10.0017.00 uur 

^ 
hr'' 
*jt^* 

^f*r 

• 
■\ • 

Graag heten wij u van harte welkom 

op de kijkdagen van onze 399^ 
veiling. 

Hiernaast ziet u slechts een kleine 

impressie van het overweldigende 

aanbod uit deze veiling. Daarnaast 

komen prachtige verzamelingen, 

partijen, honderden dozen en vele 

losse nummers van onder andere 

(klassiek) Nederland en O.R., 

Engeland, Engelse koloniën, Duits

land, Duitse gebieden en Scandinavië 

onder de hamer. Er zal zeker wat 

van uw gading worden aangeboden! 

Kijkgelegenheid op veilingdagen veiling 399 

• Maandag 12 november voorafgaand aan de veiling (geen dozen) 
• Dinsdag 13 november voorafgaand aan de veiling 
• Woensdag 14 november voorafgaand aan de veiling 

IVIeer informatie op: www.rietdijkveilingen.com 
U bent dagelijks van harte welkom voor het aanleveren van materiaal 

voor onze internationale veilingen. 
,ntvOP"^yeiaa^ Rie,diikB.V. 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
in fo@rietd i jkve i l ingen.n l 

www.r ie td i j kve i l i ngen .com 
'on ̂

ooruwv 
j 

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

