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De Nederlandsche Postzegelygiliiig 

0294-433020 info@npv.nl 
Leeuwenveidseweg 14a 1382LX Weesp 

mailto:info@npv.nl
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Eenmalig katern Langebalkstempels met Romeinse cijfers 
Bij veel (tanding)variëteiten zijn nu postfris prijzen opgenor 
Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 
Caribisch Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maartel 
Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 10 j 
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FILATELIE DE BOEIER 1 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

-ju Nederland & OR Ĥ  Zwitserland 
-j^ Indonesië 

Vraag vrijblijvend 

-^ Thema Spoorwegen 
onze gratis prijslijst(en) aan. 

U treft de prijslijsten ook aan op www filatelledeboeiernl 

NL VELLETJES VAN 5/10/20 postfris (nrs. NVPH) 
V886-88 
V1108b 
V1109b 
vmob 
V1419 
V1439 
VI461 
V1487 
V1491b 
V1492b 
VI495b 
VI499b 
V1501b 
VI542-43 
V1546-47 
V1571-2A 
V1571-2B 
V1579-80 
VI628-29 
V1630 
VI646 
VI662-63 
VI672 
VI678 
V1681 
VI692 
V1693A 
V1693B 
V1702-05 
VI706 
V1709 
V1714 
VI 720a 
V1720b 
V1721 
VI727 
VI733 
VI735 
VI740-45 
VI747 
VI748 
V1756 
VI763 
V1766 
V1773-77 
V1779 
VI788-07 
VI826-35 
VI836 
VI837 
VI842-51 
VI856-75 
VI878-87 
VI894-03 
VI904 
VI907 
VI908 
VI909-18 

32,00 
0,80 
1,30 
2,10 
5,00 
4,50 
4,50 
5,00 
2,60 
2,90 
3,10 
6,10 

11,90 
5,50 
3,15 
3,60 

15,00 
4,90 
4,90 
4,75 
3,60 
5,50 
6,75 
6,75 
4,50 
5,90 
5,90 
5,90 
4,90 
8,00 
3,90 
3,90 
3,90 

99,50 
3,90 
4,50 
3,90 
3,90 
6,00 
2,50 
4,00 
3,90 
3,90 
5,00 
5,00 
4,50 
6,00 
3,90 
2,50 
4,20 
3,90 
6,00 
3,90 
5,50 
2,75 
2,75 
2,75 
5,50 

VI919-20 
VI931-50 
VI957-66 
VI967 
VI974-83 
VI984 
VI988 
V2014-33 
V2034a 
V2034b 
Va2034b 
V2034C 
Va2034c 
Vb2034c 
V2035a 
V2036 
Va2036 
V2037 
Va2037 
Vb2037 
V2038 
V2039 
Va2039 
V2040 
Va2040 
V2041 
Va2041 
V2042 
Va2042 
V2043 
Va2043 
V2050 
V2065Vm 
V2076 
V2065-76 
V2077-82 
V2083 
V2089-98 
V2099-00 
V2104-13 
V2115-34 
V2135b 
Va2135b 
V2135C 
Va2135c 
Vb2135c 
V2136b 
V2136C 
Va2136c 
V2137 
V2138 
Va2138 
V2139a 
V2139b 
V2140 
Vid. corr. 
V2141 
V2142-51 

Bestellingen per brief, fax, £ 

7,00 
6,50 
5,00 
2,60 
4,50 
2,25 
9,90 
6,20 
0,70 
0,40 
0,40 
0,50 
0,40 
0,40 
1,00 
1,25 
1,50 
3,00 
3,00 
5,90 
2,80 
2,75 
4,50 
6,75 
6,75 
4,50 
9,75 
5,90 
7,90 

18,00 
27,50 
12,00 

52,50 
4,90 
6,00 
3,50 
4,50 
3,90 
4,50 
5,50 
0,80 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
0,40 
0,75 
0,75 
8,50 
8,50 
7,90 
4,75 

22,50 
3,90 
7,50 
4,90 
4,50 

>-mall of 
vooruitbetaling en zolang de voorra 
Bij bestel Ingen tot € 120,- f € 2 , - c 
aangetekend. Type-/zetfouten voort 

Bij vooruitbetaling altijd 5% 

Klipper 75, 2991 KL Barendr 
Tel: 0180-690810 
ING: 2718493 
E-mail: nfo@filateliedeboeier 

V2152-61 
V2162-63 
V2164-69 
V2172-81 
V2182-91 
V2192-93 
V2194-95 
V2196-97 
V2199-08 
V2210 
V2212-31 
V2232 
V2233-42 
V2244 
V2245 
V2246a 
V2246b 
V2247a 
V2247b 
V2248-9 
V2252-57 
V2258-9 
V2260-69 
V2270 
V2272-81 
V2285-94 
V2296-05 
V2306-15 
V2316 
V2317 
V2318 
V2319 
V2320 
V2321 
V2322 
V2325-34 
V2350-51 
V2352-61 
V2366-69 
V2371-80 
V2381-90 
V2391 
V2392 
V2403-07 
V2408-12 
V2420 
voetbl1+2 
V2424-28 
V2429-33 
V2444 
V2446-55 
V2456-65 
V2466 
V2467A 
V2467B 
Va2467B 
V2468 
V2469 

4,50 
4,50 
6,90 
4,50 
4,50 
4,25 
4,60 
4,60 
5,50 
4,50 
6,50 
3,40 
4,90 
8,50 
7,50 
3,90 

35,00 
4,90 

110,00 
4,50 
6,90 
4,50 
4,90 
4,90 
4,90 
6,80 
6,90 
9,50 
4,50 
8,50 
8,50 
4,90 
4,40 
5,20 
4,50 
4,90 
9,80 
4,90 
8,50 
7,20 
9,50 
3,90 
6,00 
4,75 
6,00 
4,50 

12,50 
5,75 
4,75 
4,75 
7,20 
9,50 
0,50 
7,00 
6,50 
6,00 
4,90 
5,60 

telefoon. Levering 
ad strekt. 
idmln. kosten; daa 
)ehouden. 

korting (bover 

echt 
Fax: 

ABN-AMRO: 
.nl 

V2480 4,60 
V2481 5,70 
V2483 6,90 
V2489 5,60 
V2493-4 5,60 
V2500-09 6,50 
V2510-11 5,60 
V2514-5 8,75 
V2520-1 5,60 
V2528-9 5,60 
V2530-9 7,20 
ld.AH logo 10,00 
V2540-9 11,50 
V2550-9 5,50 
id.nw tekst 5,50 
V2551-58 3,80 
V2560 4,70 
V2561 5,75 
V2562Aa 5,90 
V2562Ag 14,50 
V2562Ah 6,50 
V2562AI 6,00 
V2562Bb-f 5,50 
V2563a 6,00 
V2563b 8,00 
V2563C 12,50 
V2563d 8,00 
V2563e 6,50 
V2570 9,30 
V2571-5 5,80 
V2581-92 6,90 
V2593-02 6,50 
V2603-07 9,40 
V2609-18 8,50 
id.Ahlogo 11,50 
id.Kruidvat 12,00 
V2619a 4,90 
V3FM+krt 10.90 
V2620 6,50 
V2621 4,90 
V2622 5,90 
V2623-34 6,90 
V2635a 6,00 
V2636a 6,00 
V2639-40 9,75 
V2645-49 5,90 
V2652-57 10,90 
V2658-3a 7,50 
V2358-3b 7,90 
V2658-3C 7,90 
V2664-68 5,70 
VD59 5,20 
VD60 8,00 
VD61 6,00 
VD62 10,30 
VD63 12,35 
voor overige nrs 
zie onze prijslijst 

tegen 

rboven franco 

1 € 500 - 8%) 

0180-690811 
50.50.44.978 
geen winkel 

UW GENADE IS MIJ GENOEG 

Met verdriet geven wij kennis dat, na 
een moeilijke periode van afnemende 
gezondheid, overleden is 

PIETER NIEUWELINK 
postzegelhandelaar vanaf 1978 

10-3-1930 Rotterdam 22-9-2012 Amersfoort/Soest 

G. W. F. H. NIEUWELINK-REIT, 
kinderen en kleinkinderen 

Correspondentieadres: 
Wiardi Beckmanstraat 142, 3762 HD Soest 

82e Capetse postzegelbeurs 
Zaterdag 24 en zondag 25 november 2012 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den IJssel 
• Openingstijden zaterdag van 10.00 - 17.00 uur 

zondag van 11.00 -15.00 uur 

Voor inlichtingen: Tel.: 06 51245528 (Hr. A.J. ElshofO 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)' 
SSEL- & LEKSTREEK 

Volgende beurs is op: 23 en 24 februari 2013 

ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
MUNTEN -

BANKBILJEffEN'::ANSÏOT^ 
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden 

Tel.: 0575 - 54 02 54 
fax; 0575-51 40 48 
i'-mai/; postinaster@dezutphensepostzegelhandcl.nl 
Wï-èwVf.'www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: 
woensdag 13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u.- 17.30 u. 
vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
zaterciag 10.00 u. - 17.00 u. 

mailto:postinaster@dezutphensepostzegelhandcl.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

In deze veiling o.a. 

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

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 Boomstamps-Zwolle 
Een enorme hoeveelheid collecties, partijen en nalatenschapppen. 

3c-pos. 29-30 * D.P. in China 1-ib 

^:^^^L€cJ.'^-^a^^ " E SlBgtr 
Fri»ilrloheh«fia v B 

Goraanlft 

101 ledagafst. Zeppelinpost Tripoli 

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 

mn^immimmammÊimmmimÊmemmtmmmmmmm 

tJifsda 
^ M P ^ 

Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

a m p i p 

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

(Postadres p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD 's-Gravenhage) 
info@vandieten nl • wwwvandieten nl 

W 
Van Dieten Postzegelvei l ingen BV is onderdeel van Van Lokven Fi latel ie BV 



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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Parkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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

VERZAMELBEURS HENGELO 
zondag 11 november 2012 

Hotel vd Valk, Bornsestraat 400,7556 BN 
Open 09.3016.00 uur Info 0505033926 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

ZEER GROTï VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 
Postzegelen Muntenhandel " D e O l o b e " 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 0555213708, ING. 908176 

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

OM 1 3 UUR IN HET R A M A D A P L A Z A H O T E L TE ANTWERPEN 

• ^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België 
MOOI klassiek (nieuw & gestempeld)  Alie goede 
reeksen  varteteiten/cunositeiten. 

^ Veel Nederland  Frankrijk  Oostenrijk 
Duitsland  Engeland  enz + Talrijke interessante 
verzamelingen  stocks en restanten 

Bezoek onze website! 
www.vanduf fe l .be 

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

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

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

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

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

Postzegelhandel 

Openbare Veihngen 

Postzegelhandel Luk Vandu f fe l bvba Openbare Veilingen 
SintKateli jnevest 34  2000 Antwerpen (België) 

(Ö 00 323 233 S9 70 
Website www vanduffel be  Email info®vanduffel be 

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

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZBGELBOEKJES 

Gratis prijslijM op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, KHS, 
6950 AA Dieren ^ 
Tel: 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

M a a n d e l i j k s e zaa l ve t l i ng v a n : S H 
postzegels  post(waarde)stukken  fdc's  munten ^ ^ " 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
\Ä7\Ä/Wo(£)©^©©(?Slj'(?(3(g()oöD0 

'WW\Ä/o(£)©^®©(?SÜ(7®(gi}°\Ä/Ö(JDfe©0oöDÖ 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€1,00 per 
€0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,20 per 
€ 0,40 per 
€ 0,40 per 
€ 4,00 per 
€0,35 per 
€ 4,50 per 
€ 0,45 per 
€ 0,80 per 

100 BFR (vanaf 1960) 
10 DKK. 
10 FF. 

1 HFL. 
1 GBR 
1 SFR (vanaf 1996). 

100 NKR. 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen« ! iietnet.nl 

,0}E 
■■■■■ '^ 
A l « 
^ ^ ^ UI 

■ f p ^ BB 

«O; 
izi 
658 

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
G R O O T F O R M A A T Z E G E L S ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 2 5 0 gr 1 k g 
Zvi/itserland : met toeslag en hogere vi/aarden 16,00 37,00 132,00 
Oostenrijk : grote sortering 25,00 60,00 228,00 
W.Europa : grote sortering en hoge waarden 11,50 25,00 95,00 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 12,50 30,00 112,00 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 11,00 25,00 90,00 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 11,00 25,00 90,00 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 12,50 25,00 87,50 
Finland : grote sortering 10,00 23,50 90,00 
Wereld : vele landen (iets Europa) 12,00 27,00 95,00 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 8,50 28,00 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 17,00 62,00 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 9,50 23,50 90,00 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 9,00 28,00 
W.Europa : onuitgezocht met grootfonnaat 8,50 32,50 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60.00 + € 5,00 porto Ordersboven € 60,00 portovrii 

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raa t 5 5  6 2 4 5 GH E Y S D E N  Tel . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.vanduffel.be
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://iietnet.nl


Jaargang 90-november 2012-nr 1019 

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

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filateiistenvercnigingen KNBF en de 
paginas van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur: 
FritsNjioADP 
Postbus 30014 i303AAAlmeTC 
Telefoon 06 5153 68 72 

036 5250490 
Email redactie@ciefilatelie nl 
Website www äefilatelie nl 

Advertenti everkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs i349CGAlmere 
leanine de Troye 
Telefoon 036 5384528 
Telefax 036 5384880 
info@bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

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

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

'Hoe word ik abonnee'' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
diebij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
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 (n 
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 
in 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 in Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur* 
voorzitter 
GC van Balen Blanken AI|P 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK sGravenhage 
Telefoon 070 3280342 
penningmeester 
P) van de Kasteele 

Copyright: 
© 2012 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer. 
27 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

H Uit de wereld van de filatelie 
H Verzamelgebied Nederland 
H Verzamelgebied België 
H De Posthoorn 
H Maximafilie 
H Nieuw in het postagentschap 
H Bondspaginas 
H Postzegelboekjes 
Canon van Duitslandfilatlie' 

B Persoonlijke Postzegels 
Het Danziger Guldentijdperk 
Walter Ulbricht 
Spoorzoeken op uw post 
Uit de postgeschiedenis van Florida 
I Filatelistische evenementen en stempels 
H WIJ lazen voor u/Terug naar 
H Boekenplank 
H Nieuwe uitgiften 
H Thematisch panorama 
H Kleine annonces 

666 
668 
669 

670-673 
674 
675 

676-678 
680 

682-685 
686 

687-691 
692-695 
696-698 
699-701 

702 
704-706 

707 
708-715 

716 

718 

'Canon' van de 
Duitse filatelie 
682 
Het laatste deel van 
eigen 'canon' door 

de25-jarige Fila-
telistenvereniging 

Duitsland geeft een 
veelzijdig beeld 

van de filatelie in 
Duitsland 

Het Danziger 
Guldentijdperk 
687 

gji i^ Y99rMginfi 
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Dit tijdperk kenmerkt zich met alleen door 
de invoering van de gulden, maar door het 

uitbreken van de Tweede wereldoorlog 
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postzegelhandel 

CRIMPEM'' 
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 topprljzen 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 frankeergeidige zegels (onder nominaal) 

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

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrimpen.com 

1 AUD 
1 CAD 
10 DKK 

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

aankoop voor 
€ periode 
€0,25 
€0,28 
€0,82 
geen aankoop ., 
€ 0,66 .amm 
€ 0,61 I ^ H 
€ 0,49 ^ ^ 1 
€ 0,36 I ^ H 
€ 0,52 i ^ ^ H 
€ 0,20 ^^m 
€ 0,40 ' ^ ^ H 
€ 0,44 V U 

aankoop in 
€ periode 

0,81 

0,47 

0,43 
0,51 

«31-JS3£'iÄaiaä2i.iM*iffi5«« 

Voor iedere vraag die u iieeft, 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 

www.pzhcrimpen.com 

http://www.pzhcrimpen.com
mailto:info@pzhcrimpen.nl
http://www.pzhcrimpen.com
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Uw postzegelverzameling in goede handen! 

AANKOOP CHINA i C Ä N B A R I N S 

Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen 
voor onze investeerders: 

€ 4.850 

««fii6»rEPiii 

J REPUBLIC OF CH NA 

€160 

t ' R t m W REPUBLIC OFCNINA b a « — 
€ 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 scher 
21 - 22 november Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel 
23-24 november Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
26 - 27 november Utrecht, Flevoland en Gelderland ' 
28 - 29 november 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


Grote WadQ 23 A/B, 3498 NX Nieuwegein ^ 
Tel.: 0302443170 (24 uurs besteliijn) 

info@filatelie.nei  Ban^c: 3e.t«|jpi1i.378 / Giro: 7227081 -^ l'?^^ 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze Engeland en koloniën partijen! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 

17254 Alderney 1995 ontwerpen. Prijs: € 350,00 
Map met ontwerpen van Alderney 1995, waann onginele ontwerpen, letter proeven etc Mooie aanvul
ling op een collectie Alderneyi Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17253 Alderney 2001 ontwerpen. Pnjs: € 300,00 
Map met ontwerpen van Alderney 2001, blokuitgifte voor de 75e verjaardag van de koningin, waarin 
onginele ontwerpen, letter proeven, etc Mooie aanvulling op een collectie Alderneyi 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18309 Alderney brugparen 19832003. Prijs: € 300,00 
Postfrisse brugparen vanaf de 1e sene, in diverse kleine aantallen, meest complete senes incl de be
tere senes als de vogels, de scheepswrakken, uniformen etc in 2 insteekboeken De nominale waar
de IS reeds £ 310 = 375+ euro' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16952 Angullla, Antigua en Bahamas. Prijs: € 160,00 
Ongebruikte collectie Anguilla, Antigua en Bahamas, ca 19531970 in New Age album Aardig materi
aal, waaronder veel langlopende senes Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE NET 
18589 Antarctica. Prijs: € 265,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Antarctica in zelfgemaakt, ruim geïllustreerd album Collectie bevat 
o a Ross Dependency (o a Yvert 14", 58", Nieuw Zeeland, King Edward land (Yvert 1), 
Victonaland (Yvert 2") veel FDC's etc 
18188 Antigua 19531979. Prijs: € 225,00 
Voornamelijk postfnsse (eerste pagina's wat ongebruikt met plakker), vrijwel complete collectie 
Antigua 19531979 in Kabe album Compleet gefotografeerd op, WWW FILATELIE NET 
16514 Antigua en Barbuda. Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie Antigua en Barbuda in insteekboek Bevat veel matenaal, waaronder veel blokken 
en veel motiefsenes Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16111 Australië 18602003. Prijs: € 950,00 
Zeer uitgebreide, gebruikte collectie Australië 18602003 in 7 albums in doos Bevat alle nieuwe uitgif
ten, boekjes, velletjes etc uit abonnement Ook wat Australische Staten, Antarctica, wat bneven etc 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
17543 Australië 19122010. Prijs: € 1.100,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Australië 19122010 in 3 blanco Victona albums Goed 
gevulde collectie met o a (Yvert nos) 9496 (2x), 9799,100101, 104*, 136139, 303", 304", 388
391**, 462465**, etc met veel meer postfns nominaal matenaal Ook wat Antarctica aanwezig 

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

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

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17965 Australië FDC's ca. 19301960. Prijs: € 500,00 
Collectie van 160 FDC s van Australië ca 19301960 in Importa FDC album Mooie collectie met bete
re FDC s en ook wat doubletten Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18241 Australië tot 2005. Prijs: € 260,00 
Modern, op verzoek afgestempeld matenaal van Australië tot 2005 Bevat veel boekjes en blokken 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18223 Australië, Canada en Nieuw Zeeland. Prijs: € 2.100,00 
Voornamelijk ongebruikte collecties Australië, Canada en Nieuw Zeeland in 6 albums Collecties lopen 
van klassiek tot ca 2007 en bevatten zeer veel nominaal matenaal, waaronder ook veel blokken Ook 
wat modern USA aanwezig Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18529 Australië. Prijs: € 385,00 
Postfnsse, ongebruikte maar voornamelijk gebruikte voorraad Australië in dik insteekboek Bevat zeer 
veel matenaal, waaronder ook kangoeroes George V, portzegels etc 
18594 Australische Staten en Antarctica. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van oud Australische Staten en Australisch 
Antarctica Leuke partij met veel zegels, waaronder betere, in iets gemengde kwaliteit 
16101 Bahrein 19381945. Prijs: € 420,00 
Kleine ongebruikte collectie Bahrein 19381945, WO (cat Michel) no 2035,3648 Calw Stanley 
Gibbons 1100 pond Op insteekblad in map Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18457 Bermuda 18651969. Prijs: € 2.250,00 
Prachtige ongebruikte en gebruikte verzameling, in meest nette kwaliteit, met vele dure zegels, zoals 
18651903 uitgebreid t/m Ish, 1874 diagonale opdruk 'three pence' op Ish groen (zeldzaam zegel"), 
1875 opdruksene van 3 gebruikt (zeldzame sene'), George V 1918 5sh met hoekvelrand en cylinder
nummer, 1924 lOsh, 1932 12/6, 1938/53 George VI hoge waarden uitgebreid incl 5sh(3), 10sh(4), 
12/6(4), 1 pond(3) etc in album Waardevolle collectie" 

Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
17738 Brits Guyana 18761972. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad Brits Guyana 18761972 Bevat 
o a (Yvert nos) 172*, 173*, 177*, 197*, 198*, 199*, 212* (2x), 213*, 231* (3x), 282296", etc 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16104 Brits Honduras/Belize 18821980. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bnts Honduras/Belize 18821980, wo (cat Yvert) no 
1315 gebr, port blokken enz Op insteekkaarten in map 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17779 Brits Indië 18521946. Prijs: € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Bnts Indie 18521946 in speciaal album Goed gevulde 
collectie met veel materiaal waaronder ook beter Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17259 Britse Kolonien 18601922. Prijs: € 400,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Bntse Kolomen 18601922, wo (cat Yvert) Cape of Good 
Hope no 2 used (4x), Sarawak, Antigua, New Zealand, Malta en Batoum Betere zegels Op insteek
blad in map Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18518 Britse koloniën in Afrika. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bntse kolomen in Afnka op albumbladen in klemband Bevat o a 
(Yvertno's) British Africa Company 7 10 met perfin, 21 22, 37,38, 39,40,41,56(*), 71, 72 met perfin, 
Rhodesie 9, 12, 13, 24* 30, Kaap de Goede Hoop 7 dnehoeken. Zuid Afnka 13, Bnts Oost Afnka 15* 
17*, 2728* 34 onder ongetand, 76*, 116, Noord Rhodesie 14, Nyassaland 7*, 8*, Bechuanaland 29
30*, 35*, Natal 23, 24 33 etc Hoge cat waardel Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
18600 Britse Koloniën. Prijs: € 150,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Jamaica 18702008, waarbij ook dienst. Malta 1885
1984, o a (Michel cat ) no 47 15,16,17,18,20,21 allen gebr, port etc In 2 insteekboeken 
17258 Burma 19371948. Prijs: € 335,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Burma 19371948 in insteekboek Bevat ook blokken van 4, 
gutterpairs etc Hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 

17834 Canada 18742001. Prijs: € 350,00 
Meest eenvoudige collectie in Davo album, moderner deel in 16 luxe (dure) jaarboeken, m doos Hoge 
nominale waarde' 
16853 Canada 18992007. Prijs: € 950,00 
Uitgebreide partij Canada 18992007 in 5 ordners in doos Partij bevat zeer veel zegels, waaronder 
veel plaatblokken en nominaal matenaal Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
17213 Canada 19391975 Brieven. Prijs: € 220,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Canada 19391975 bneven en kaarten Totaal 78 stuks In plastic 
Showmappen in map Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16679 Canada I e vlucht enveloppen. Prijs: € 775,00 
Doos met ruim 600 Ie vlucht enveloppen van Canada Voornamelijk gefrankeerd met 5 en 6 cent 
luchtpostzegels en met zeer veel bijzondere stempels Ideaal kavel voor Ebay of wederverkoper 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16054 Canada I e vluchten. Prijs' € 1.900,00 
Doos met 6 albums met ruim 500 Ie vluchten en speciale vluchten enveloppen van Canada 
Verzameld per provincie en goed gedocumenteerd Voornamelijk matenaal van de jaren 30 en 40 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
17728 Canada poststukken. Prijs: € 300,00 
Album en albumbladen met poststukken van arctisch Canada waaronder mooie ansichtkaarten 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
16840 Canada slogan stempels. Prijs € 385,00 
Collectie poststukken en fragmenten van poststukken van Canada met machinestempels met slogans 
in 3 dikke ordners Mooie opgezette collectie Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16693 Canada spoorwegstempels. Prijs: € 385,00 
Mooi gedocumenteerde collectie spoon«egstempels van Canada, zowel los als op bnef Voornamelijk 
matenaal van ca 19001950 Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16033 Canada vanaf 1930. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Canada vanaf ca 1930 in 3 Lindner albums bevat beter matenaal, 
vaneteiten, plaatnummers etc Zeer leuk kaveli Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16462 Ceylon 18571987. Prijs: € 770,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie/stock Ceylon 18571987 in album, 2 stockboeken en 
zakjes in doos Bevat leuk klassiek matenaal met ook zeer veel doubletten Fantastisch kavel voor de 
specialist van stempels kleuren plaatfouten etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
18599 Ceylon 18571990. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ceylon 18571990 in album Goed gevulde collectie waann ook be
ter matenaal zoals (Yvert no's) 54, 57, 74, 132, 238248, 292302*, 474477*, 504509*, 623626*, 
768771* (WNF), blok!*, 2*,etc 
16888 Ceylon 18931972. Prijs: € 500,00 
Collectie van meer dan 130 bneven en kaarten van Ceylon 18931972 in ordner Bevat o a 1 e vluchten, cen
suuurenveloppen, aangetekende bneven, FDC's etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
18331 Cyprus 18801955. Prijs: € 350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Cyprus 18801955 in album Collectie bevat beter mate
riaal zoals (Yvert nos) 1*, 2* (plaat 215), 7 (plaat 181), 14,14A, 32*, 4 2 " 66*, 101*, 150, etc 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
18238 Cyprus 18802006. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Cyprus 18802006 in 2 insteekboeken en map Collectie bevat beter 
materiaal zoals (Michel no's) 7*, 20*, 94*, 95*, 96*, 115 118128,136154,179193" (2x) 202214" 
blok 18** (I), etc Hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17549 Cyprus 18822007. Prijs: € 550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cyprus 18822007 in blanco album Collectie bevat aar
dig klassiek deel en veel modern postfns matenaal Ook wat Turks Cyprus aanwezig 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
18401 Egypte 18661988. Prijs: € 1.650,00 
Prachtige ongebruikte collectie met zeer mooi klassiek aandeel wo 1866 5pa, lOpa, 2pi t/m lOpi, 
1867 sene 5pa t/m 5pi ongebruikt, 1929 Farouk in de speciale (=dure) doik, betere blokken, port incl 
1884 2pi 1886/7 sene lOpa t/m 2pi etc in album Prachtige collectie met enorme cat w' i 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
18510 Engeland 18401948. Prijs: € 4.400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 18401948 in klem Behrens album Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Yvert no s) 5, 7, 36, 38,40,46 (5 pond oranjei) 66, 86 87 88, 89* (speci ■ 
men), 105 (pond groen Victona), 120,121 (pond groen Edward), etc Zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
18612 Engeland 18401970. Prijs: € 10.250,00 
Uitgebreide en gespecialiseerde collectie met enorm veel dure zegels wo 1840 penny black (4x) en 
2d blauw, alle goedgerand(i), 1847/54 embossed 6d Ish, veel surface pnnted met plaatnummers, 
penny reds t/m 225(ii), de betere 8d, 9d, lOd, 1sh en 2sh waarden, 1867/78 hoge waarden incl 5sh 
plaat 1 en plaat 2 lOsh wmk Malteser Kruis, mooie 5 pond oranje met centraal 'Belfast' stempel + 
pennestreep 1883/4 incl pond in beide watermerken, pond groen, Edward pond groen(2) Seahorses 
t/m lOsh meervoudig, 1929 PUC pond, ook betere officials, in Leuchtturm album Prachtige collectie 
met enorme cat wil l Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
18609 Engeland 18401970. Prijs: € 12.000,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte/gebruikte collectie, zeer gespecialiseerd, in gemengde kwaliteit verza
meld met veel dure uitgaven wo 1840 penny black(4), 2d blauw(2), 1847/54 6d(los, paar en onge
bruikt zegel, deze 8hoekig geknipt), 1 sh green, veel plaatnummers w o penny red t/m 224 1/2d incl 
plaat 9 vele andere betere 8d 9d, lOd Ish en 2sh waarden, 1867/82 hoge waarden mcl 5sh plaat 1 
en 2 10sh (spacefiller) en een fnsse 5 pond oranje met centraal stempel 'Manchester Accounts (mini
em scheurtje bovenzijde), 1883/91 hoge waarden incl 2/6(2), 5sh(2), 10sh ongebruikt op blauw papier 
(waarschijnlijk specimen ven«ijderd, anders is dit zegel meer waard dan we voor het hele kavel vra
gen) 1 pond lila in beide watermerken, pond groen, Edward hoge waarden 2/6 t/m 1 pond gebruikt en 
ongebmikt aanwezig George V zeer gespecialiseerd incl dure postzegelboekjes (deels incompleet), 
Elisabeth gespecialiseerd met vaneteiten, uitgebreid port en dienst, in 2 albums Prachtige collectie 
met enorme cat wiiiii i i Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
18281 Engeland 18401974. Prijs: € 4.850,00 
Geheel gebruikte collectie met zeer goedbezet klassiek aandeel, in veelal nette kwaliteit, heel veel be
tere topnummers wo 1840 penny black en 2d blauw, 1847/54 6d en lOd (beiden vierrandig), 
1855/57 4d, 6d, Ish 1865 incl 9d en 2sh bruin (zeldzaam zegeP), 1867/82 10sh grijs (watermerk 
Malteser kruis) andere betere zegels met plaatnummers 1883/4 2/6t/m10sh pond groen Victoria, 
Edward VII t/m lOsh blauw 1912/22 seahorses t/m 1 pond groen (zeer lastig zegeli) etc etc in 
Schaubek album Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16847 Engeland 18402000. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Engeland 18402000 op blanco bladen in map Aardig gevulde collectie met o a 
leuk klassiek matenaal Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16846 Engeland 18402006. Prijs: € 775,00 
Gebruikte collectie Engeland 18402006 in blanco Schaubek album Goed gevulde collectie met leuk 
klassiek matenaal waaronder beter Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
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18613 Engeland 1840-2011. Prijs: € 4.750,00 
Gebruikte/ongebruikte collectie met o a 5x penny black in diverse kwaliteiten, 2d blauw(2x aangesne
den) penny reds t/m 224,1/2d incl plaat 9, veel surface pnnted met betere plaatnummers en buiten
landse afstempelingen 1867 5sh plaat 2(2x), Victona pond groen ongebruikt. Jubilee t/m 1sh onge
bruikt, Edward t/m 1sti ongebruikt, 5sh, lOsh ongebruikt en gebruikt, pond groen gebruikt, 1929 PUC 
pond gebruikt, veel Seahorses t/m lOsh gebruikt, diverse latere uitgaven " /* /0, in zelfgemaakt album 

Compleet gefotografeerd op. WVI/WFILATEUENET 
17221 Engeland 1841-1884. Prijs: € 330,00 
Gebruikte collectie Engeland 1841-1884 op albumblad in map Bevat leuk klassiek matenaai, hoge 
cat waardel Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
17759 Engeland 1841-1900. Prijs: € 225,00 
insteekboek met een collectie Ierse nummerstempels op Engeland 1841-1900 Collectie bevat enkele 
honderden zegels en ook wat divers matenaai van na 1900 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
18012 Engeland 1841-2005. Prijs: € 500,00 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Engeland 
1841-2005 in 2 Schaubek albums Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder aardig klassiek en 
veel nominaal Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
18466 Engeland 1847-1913. Prijs: € 425,00 
Stockblad met 9 betere zegels van Engeland 1847-1913, in diverse kwaliteit Bevat (Michel no's) 6,15, 
18,35, 52,81,84,118Aen 142 Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18079 Engeland 1855-1883. Prijs: € 3.000,00 
Voornamelijk gebruikte collectie/accumulatie van klassiek Engeland op stockkaartjes in album Veel be
ter matenaai zoals (Stanley Gibbons no's) 51 (2x), 76 (2x), 86 (4x), 129, 178 (2x), 180 (5x), 183 (3x) 
etc Gemengde kwaliteit zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op-WWW.FILATELIE.NET 
16489 Engeland 1855-20061 Prijs: € 825,00 
In het begin gebruikte collectie incl wat beter klassiek, later postfns en uitgebreid met blokken, velle
tjes en regionalen, in 3 Davo albums Enorme nominale waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
18465 Engeland 1858-1888. Prijs: € 525,00 
Stockblad met diverse gebruikte zegels van Engeland 1858-1888, met verschillende plaatnummers in 
complete senes Bevat (Stanley Gibbons no's) 45-47 (plaatnummers 7-15), 48-49 (plaatnummers 1-
20), 93-94 (plaatnummers 7-14), 103 (plaatnummers 4-10) 139 (1-3), 141 (3-17), 142 (17-20), 143-
144(11-20), 157(21-23) Hogecat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18360 Engeland 1865. Prijs: € 600,00 
Kleine plaatreconstructie van Engeland 1865, de 3 penny rose, Stanley Gibbons no 92 en 103 Ruim 
100 zegels, met ook de duurdere plaatnummers 4 en 10 Cat waarde ca 13000 pond (ca 16000 eu
ro)' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16457 Engeland 1929-1965 FDC's. Prijs: € 485,00 
Doosje met ca 125 FDCs van Engeland 1929-1965 Bevat meerdere betere FDC's, aangetekende 
FDC's, ongewone bestemmingen etc Leuk kavel voor de specialist' 
18123 Engeland 1935-1994. Prijs: € 300,00 
Postfnsse collectie Engeland 1935-1994 in Davo cnstal en Davo luxe album Aardig gevulde collectie 
met o a ca 200 pond nominaal matenaai Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE.NET 
17163 Engeland 1948-1991 FDC's. Prijs: € 400,00 
Collectie van 614 FDC s van Engeland 1948-1991 in 12 banden in 2 dozen Mooie kwaliteit' 
17599 Engeland 1955-1968. Prijs: € 300,00 
Klem insteekboek met een ongebruikte en gebruikte collectie kastelensenes van Engeland 1955-1968 
met veel matenaai Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
17264 Engeland 1966-1990 FDC's. Prijs: € 150,00 
Collectie van 448 FDC's van Engeland 1966-1990 in 7 kleine albums in doos 
17796 Engeland 1966-1990. Prijs: € 300,00 
Postfnsse collectie Engeland 1966-1990 in 2 luxe Lindner albums Collectie bevat een paar gebruikte 
zegels Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
16512 Engeland 1970-1983. Prijs: € 135,00 
Postfnsse, vrijwel complete, collectie Engeland 1970-1983 in luxe Safe album Bevat veel nominaal 
matenaai Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
18058 Engeland 1980-1987. Prijs: € 110,00 
37 sets maximumkaarten, met daarop de senes in brugparen afgestempeld met Ie dagstempel, zeer 
schaars matenaai' (+diverse uitgaven extra op maximumkaart) 
17752 Engeland 1982-1989 FDC's. Prijs: € 160,00 
Collectie van 248 Benham s FDC's van Engeland 1982-1989 in 5 ringbanden 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
17722 Engeland ca. 1841-1971. Prijs: € 750,00 
Map met albumbladen met een kleine collectie bneven van Engeland, waaronder Mulready bnef van 
1841, diverse klassieke bneven, poststaking bneven 1971 etc Bevat tevens leuk dienstopdrukken zo
als Army official. Govt Parcels Admirality etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
17591 Engeland ca. 1841-2006. Prijs: € 700,00 
Gebruikte voorraad Engeland in 5 insteekboeken en 7 rondzendboekjes Bevat o a goed dienst (army 
opdruk, govt parcels opdruk etc) en tevens wat Ierland Grote voorraad zegels" 
17751 Engeland ca. 1970-1990 boekjes. Prijs: € 400,00 
Collectie van ruim 370 postzegels boekjes van Engeland in 3 albums Voornamelijk boekjes van het 
typeMachin Cat waarde ca 1500 pond = meer dan 1800 euro' 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATEUE.NET 
16445 Engeland en koloniën 1841-1990. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen 1841-1990 Engeland vanaf klas
siek. Kanaaleilanden, Ghana, Gibraltar Britse kantoren, port, dienst, blokken, boekjes enz In goedge
vuld Scott album Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18149 Engeland en koloniën 1870-1972. Prijs: € 1.650,00 
Leuke verzameling met o a Engeland collectie ongebruikt/postfris met Wembley 24/25* 1951 hoge 
waarden de betere fosfor senes, verder Omnibus uitgaven 1937 en 1977, Kanaaleilanden, Malta en 
Gibraltar, Falkland incl pondwaarde George VI, andere betere senes, mooi Virgin Islands incl shilling 
en pondwaarden, in 9 albums/boeken en los, in doos 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

18355 Engeland en koloniën. Prijs: € 3.500,00 
Fantastische partij Engeland en kolomen in 40 (') stockboeken en enkele mappen in 2 grote dozen. 
Bevat veel klassiek matenaai, waaronder veel hogere waarden en betere zegels Prachtkavel voor 
verzamelaar, maar ook voor handelaar of voor Ebay Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FiLATELIE.NET 
17590 Engeland en koloniën. Prijs: € 300,00 
Klem gebruikt lot Engeland en kolomen m klem insteekboek, waann ook wat betere zegels 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE NET 
17786 Engeland en koloniën. Prijs: € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen m 2 albums Bevat aardig postze
gelboekjes Engeland en verder leuk kolomen, met o a Falkland Islands, Mauntius Hong Kong etc 
18363 Engeland en koloniën. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Engeland en kolomen m pergamijnzakjes m grote 
doos Kavel bevat zeer veel matenaai, waaronder veel klassieke zegels en betere senes Zeer hoge cat 
waarde ideaal kavel voor wederverkoper of Ebay Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
18219 Engeland George VI. Prijs: € 400,00 
Gigantische hoeveelheid gebruikte zegels van George VI van Engeland in zakjes en bundeltjes, onuit
gezocht op watermerk variëteiten, plaatfouten etc Ook iets ouder matenaai aanwezig Vele tiendui
zenden zegels' 
18481 Engeland klassiek. Prijs: € 800,00 
Safe insteekalbum met klassiek Engeland in aantallen Bevat o a (Yvert no's) 12 (26x), 51 (138x), en 
verder wat moderner Engeland en wat matenaai van andere landen, waaronder IJsland no 2* Hoge 
cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
18627 Engeland postzegelboekjes 2sh t/m 50p. Prijs: € 150,00 
Leuke verzameling postzegelboekjes meest pre-decimale boekjes met veel 2sh boekjes, 4/6, 5sh, 
6sh, lOsh lOp, 25p, 30p, 50p, 85p en 1 pond Cooks, op volgorde opgezet in album In totaal 111 
boekjes 
18634 Engeland postzegelboekjes. Prijs: € 1.950,00 
Fantastische partij uitsluitend nominale postzegelboekjes van Engeland in 7 Leuchtturm albums 
Collectie IS opgezet volgens Stanley Gibbons en bevat ook betere boekjes (o a Stanley Gibbons 
FB24b, FG2A, FG4A, FH42, FL2B, FOlAa, FOlBa, FT5Aa, FX10 (6x), GEI (5x), GF2, GG1, GG2, 
JC2, JD2KX1, KX8a, etc), Nominale waarde reeds 1550 pond (ca 1950 euro) 
18635 Engeland postzegelboekjes. Prijs: € 2.300,00 
Doos met 4 stockboeken met een collectie nominale postzegelboekjes van Engeland met materiaal tot 
2010' Bevat nominaal reeds 1860 pond, ca 2350 euro Nu voor minder dan nominaal' 
17348 Engeland. Prijs: € 265,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaai van Engeland Bevat o a 190 pond 
nominaal matenaai 
18159 Engeland. Prijs: € 225,00 
Map met albumbladen met divers matenaai van Engeland, waaronder stempels, combinaties uit post
zegelboekjes portzegels, dienstzegels, veel Cinderella's etc Leuk ongewoon kavel 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE NET 
18508 Engeland. Prijs: € 675,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Engeland jaren 50 en 60 in 2 blanco albums Collectie bevat veel 
Wildings, waaronder ook grafiet strepen, kastelen series, betere fosforseries postfns (o a reddings
boot 1963 rode kruis 1963, kabel 1963, geografie 1964 botanisch congres 1964) etc 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
16951 Engelse gebieden. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met postfns modern matenaai van diverse Engelse gebieden Bevat veel series en blok
ken Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18624 Engelse koloniën + wereld uitzoekpartij. Prijs: € 2.500,00 
Prachtige uitzoekpartij in boeken, op albumbladen, in zakken en mappen, zeer divers matenaai, meest 
klassiek/oud met o a deelverzamelingen Malta, K U T , Australië, rondzendboekje met heel goed 
Transvaal, ZAR 5 pond gebruikt etc, veel bneven wo beter India en Duitse Inflatie, Engeland cylin-
derblokken George VI, betere oude boekjes Engeland, Brazilië incl beter, Maffia opdrukken op India 
zegels, grote vondstenpartij"""" 
18614 Engelse koloniën 1841-1948. Prijs: € 1.600,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie verzameling (deels geplunderd) met nog heel veel beter klassiek en 
oud materiaal van een groot aantal verschillende landen, veel uitgaven Victona en Edward VII t/m shil-
lingwaarden, o a aardig Hong Kong, Nw Zealand incl 1913 Auckland serie, Australië met Kangoe
roes, Australische Staten incl beter, New Foundland, Indiase Staten etc in 2 goedgevulde, zelfge-
msskts sibums 
17567 Engelse koloniën 1886-2004. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 1886-2004 in 6 Davo albums Collectie 
bevat Ierland, Canada en veel Malta en Gibraltar, waaronder voornamelijk postfns matenaai 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATEUE.NET 
17961 Engelse koloniën 1927-1953. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 1927-1953 in blanco album Bevat landen begin
nend met A, met beter matenaai zoals (Yvert no's) Aden 16-27*, Antigua 81-92*, Australië 89-92 
(Sydney Harbour Bndge), 102-104* etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
16773 Engelse koloniën ca. 1952-1986. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebniikte en gebruikte collectie Engelse kolomen ca 1952-1986 in 3 Stanley Gibbons albums 
Veel matenaai waaronder veel thematische senes Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
16554 Engelse koloniën in Azië. Prijs: € 300,00 
Doos met 6 insteekboeken met divers matenaai van de Engelse kolomen in /\zie Bevat o a Ceylon, 
Hong Kong, Maleisië Nepal etc Deels tropisch 
18153 Engelse koloniën verzamelaar nalatenschap 1860-1980. Prijs: € 6.250,00 
Grote ietwat chaotische partij met heel veel beter matenaai wo Hong Kong gebruikt veel oud/klas
siek, heel veel postfnsse seres en blokken incl doubletten van veel verschillende landen met o a 
prachtige motieven, India 1899 3p compleet postfns brugpaarvel van 240 zegels, Maleisische Staten 
met veel betere zegels, Ierland postfns in veldelen incl brugparen, langlopende senes t/m de hoge 
shilling- pond- of dollarwaarden etc etc + iets wereld, in 14 insteekboeken + 2 dozen met honderden 
en honderden zakjes extra met postfns materiaal, in grote verhuisdoos Prachtige uitzoekkoop' 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.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 o n t v a n g e e n jaar lang kos te loos o n z e prijslijst 

INFORMATiEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

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

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

De Nobcrlacr. 

2 dcL'cnibci 

Den I l;um 9 deccnibcr 

nicrdam 2.i dcecnibcr 

Van der Valk Den Haag -
Wassenaar. Zijde« eg 54 
Reuard/ Airport llolel 
vliea\eld\vei; 59-61 

WWW.MPO.NL 
De volgende lialljaarlijkse MP()-posl/egel\eiling waar 

ook ansiehlkaarten geveild worden, vindt plaats op 
22 & 23 februari 201.^. 

mei MPOei i 
ling laten veilen? Neem dan contaet op 
er/orgen prolessionele begeleiding van 
taxatie tol veilinr 

Kanloorticlivs MIH): f-neruicwcg 7. .i4()l Ml) i.lsscistcin 
lol: ()3()-6()6.VM4 - i';i\: 03()-6()l').S')5 - W W W.MPÜ.NI 

Nute koop: Cd-rom 'Filatelie 
Ingang 2011'. Alle elf edities uit de jaargang 2011 

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

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

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

ADVERTEREN IN FILATELIE? 
Bel Bureau de Troyel 
Telefoon 036-5384528 

• > 
o 

664 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

http://www.mpo.nl
mailto:info@pzhzeist.nl
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VQORi WRZM^MEIiEI 
Verzamel n ieuwheden 2 0 1 2 

CARGO L6 PRO luxe munten koffer 
Met een stevig aluminium frame en metolen hoeken 
veil ig ci|ferslot en schouderband Incl ó Tableaus 

Kiest U uit 4 variaties: 
• Voor 2 4 0 2 euro munten Ref no 3 4 3 2 2 2 
• Voor 2 1 0 Duitse 10 euro munten Ref no 3 4 3 2 2 3 
• Voor 9 0 Q U A D R U M copsules/munthouders Ref no 3 4 3 2 2 4 
• Voor 198 munten van versch diam Ref no 3 4 2 0 5 1 

€ 44,95 (per koffer} 

Vergrootglas met LED 
verlichte lens NEMO 
M e t 6 h i g h t ech LED's e n 

2 X v e r g r o t i n g 

Lens d i a m e t e r 7 0 m m ^ ^ ^ ^ ^ 

pas €9 ,95 

A4 Documenten 
album 
M e t 6 0 i n g e n a a i d e h o e z e n v o o r 

t o t a a l 1 2 0 b l o k k e n , f o l de r s c e r t i f i c a t e n 

d o c u m e n t a t i e etc 

Ref I I 342 494 € 25,95 
Meer info bij uw LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG G M B H & C O KG Postfach 1 3 4 0 D 2 1 4 9 5 Geesthacht 
Tel + 4 9 ( 0 ) 4 1 5 2 / 8 0 1 O F a x + 4 9 (0) 4 1 5 2 / 8 0 1 2 2 2 service@leuchtturm com w w w leuchtturm com 

P.W.Meinhafdt 
Piet Hemstraat 36 2S1 s ( 11 1 )i ii I 

Telefoon 070 365 22 27 1 
Fax 070 365 18 85 "' 
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Yvert catalogus Frankrijk 2013 22,80 

Onmisbare testapparatuur 

SflFE Signoscope Tl ' 
l><'rtcrcIdS ccrslo oplisch M y^X 
ik'ktioii istl i f walennctk | f l ' ^^ fe 
/«»•kkri 

U K 0104I4<>4<) ' ) f SfÈ 
SflFE PERFOtronic 
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Nieuwe catalogi 
' Michel Overzee 7 1 Australie/Oceanie AM 2013 in kleur! 79,001 
Michel Overzee 7 2 Australie/Oceanie NZ 2013 in kleurl 79,00 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2013 29,90 
Book4U catalogus Stadspostzegels Nederland 2013 21,951 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2013 in kleur 75,001 
Gibbons spec cat Brits Commonwealth 18401970, in kleurl 12,00 
Gibbons Collect British Stamps 2013, in kleur 19,00 

^Edifil catalogus Spanje 2013, in kleur 17,90, 
TiTO.;, i i ra i i i . in i i i i^ j j j . |wni j 

aanbiedingen 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2012 24,901 
NVPH speciale cat Nederland & Gebieden 2012 harde kaft 24,00 
Philex catalogus GrootBnttannie & Kanaaleilanden 2011 9,90 
Philex catalogus Oostenrijk 2011 7,501 
Philex catalogus Israel 2011 5,00 | 
Sassonespec cat ItalieA/aticaan/S Manno tot 1945 ed '12 29,50 
LPHV speciale catalogus Liechtenstein 2007 9 95 

www.collectura.com 

■rst.nr. 9l l fe 
(220Vadapiet 
j pa t l bl|t)csiell?n) > 

SfÈ Pliilaluxy 
Hol universole lesiapparaal 
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AL-BARID WINT FILATELIE VERENIGINGSBUDPRIJS 2011 

RENÉ TASELAAR BESTE AUTEUR VERENIGINGSBLAD 2011 

Als het beste gespeciali
seerde tijdschrift heeft Al-
Barid (van de Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld) en ais beste auteur 
heeft René Taselaar de Fila
telie Verenigingsbladprijs 
2011 gewonnen. 

Taselaar won met zijn 
artikel Verblijfs- en bewa-
ringskampen m Nederland 
na de Tweede Wereldoor
log, verschenen m num
mer 210 van "de Postzak", 
juli 2011, een uitgave van 
Po & Po. 

P 

De prijzen werden op za
terdag 20 oktober tijdens 
Postex 2012 feestelijk 
uitgereikt door vicevoor-
zitter Frans-Rin van den 
Akker van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, uitgever 
van dit maandblad, dat 
de toekenning van deze 
prijzen organiseert. De 
jury feliciteerde bij monde 
van voorzitter René Hil-
lesum de prijswinnaars die 
verder bestond uit Harry 
Trip en Kees van Nugteren. 
Het volledige juryrapport 
kan worden gedownload 
van onze website 
www.defilatelie.nl 

POSTEX-VARIA 

Tijdens de druk bezochte 
Postex 2012 tijdens het 
weekend van 19-21 oktober 
vonden diverse evenemen
ten plaats. Allereerst de 
opening op vrijdagmor
gen, waar de jubilerende 
verenigingen: Postzegel-
veren mg IBERIA (Spanje/ 
Portugal), Filatelistische 
Contactgroep Oost-Europa, 

Filatelistenvereniging 
Tsjechië/Slowakije en 
Filatelistenvereniging 
Duitsland werden gehul
digd met een oorkonde. 
Daarna vond de presen
tatie van de Dag van de 
Postzegel 2012 plaats. Cees 
Janssen mocht deze in ont
vangst nemen van PostNL. 
Tenslotte werden de 
prijzen voor de beste 

kaders uitgereikt door 
juryvoorzitter Cees Janssen 
van de KNBF en die van 
De Vliegende Hollander 
door zijn oud-voorzitter 
Wybo Heere. De bronzen 
medaille van de KNBF is in 
categorie 3 toegekend aan 
de inzending 'British Mail 
overseas 1840 tot UPU van 
de heer A. Voorbraak. De 
zilveren medaille van de 

KNBF m categorie 2 werd 
toegekend aan de inzen
ding 'Cape of Good Hope 
- Seated Hope rectangular 
1864-1898' van de heer R.j. 
Gerritsen. De beker van de 
KNBF in categorie 1 werd 
toegekend aan inzending 
Internationale briefpost 
van, naar en via Zeeland' 
van de heer C.F. de Baar. 

50 JAAR JAMES BOND 

Afgelopen maand was het 
50 jaar geleden, dat de 
eerste James Bondfilm uit
kwam. De Britse Royal Mail 
kwam met een speciaal 
velletje om dit jubileum 
van 007 te vieren. Het vel
letje toont tien posters van 
de roemruchte Bondfilms 
naast de Union Jack ist 
Class zegels. 
Het velletje is in een 'gou

den' verjaardagsboekje 
verpakt, met alle filmge-
gevens op de achterzijde 
hiervan. Wie heeft nou niet 
de films als Casino Royale, 
From Russia with Love, Dr 
No, For Your Eyes Only, 
Goldeneye, Goldfinger, The 
Living Daylights, Live and 
Let Die, Moonraker, On Her 
Majesty's Secret Service 
gezien? 

RUSLAND IN DE STATES 

Deze titel kan wellicht 
enigszins verwarrend 
overkomen. Toch is het een 
feit, dat 200 jaar geleden 
de Russen een fort op 
het grondgebied van de 
huidige Verenigde Staten 
hebben gebouwd. Fort 
Ross, zoals het nu bekend 
is, staat in het huidige Ca-
lifornië. Het was oorspron
kelijk het centrum van de 
Russische activiteiten in 
Noord-Amerika. Het grote 
Rusland vertoonde in het 

begin van de 19e eeuw 
imperialistische trekken 
en zocht expansie door 
vanuit Siberië via de Stille 
Oceaan naar Californië 
over te steken. Hier hielden 
de Russen zich voorname
lijk bezig met de handel 
in huiden van otters en 
zeehonden. Fort Ross, dat 
in 1812 werd gebouwd, 
diende voornamelijk als 
basis van waaruit de Rus
sen in de meer noordelijke 
gebieden met agrarische 
producten konden worden 
bevoorraad. Ter gelegen
heid van de oprichting van 
het fort verschijnt deze 
maand in Rusland een 
postzegel van 13 roebel. 

AUDREY HEPBURN VERKOCHT VOOR € 73.000 

Tijdens een veiling in 
Berlijn van 27-29 augustus, 
ging de beroemde Duitse 
'Audrey Hepburn' zegel 
van de hand. De zegel, af
komstig van de linkerhelft 
van een velletje van tien 
postzegels, veranderde 
van eigenaar voor maar 
liefst €73.000. 

http://www.defilatelie.nl
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150 JAAR ROEMEENSE POSTERIJEN 

De Roemeense Post is ont
staan door samenvoeging 
van de postadministraties 
van twee Roemeense vors
ten in 1862 in Boel<arest. In 
)874 werd Roemenië een 
van de oprichtingslanden 
van de Algemene Post 
Unie (sinds 1878 Universal 
Postal Union). In 2004 was 
Roemenië gastheer van 
het 23e UPU-congres, en in 
2008, werd de World Phi

latelic Exhibition EFIRO ge
organiseerd in Boekarest. 
Dit jaar viert Romfilatelia 
dit jubileum met het velle
tje "Roemeense Post -150 
jaar traditie en moderni
teit", dat bestaat uit twee 
postzegels van 1 lei en 8,10 
lei. Het jubileum afgelopen 
maand werd gevierd tij
dens het 25e UPU-congres 
in Doha, Qatar. 

EERBETOON EVA PERON 

Op de eerste dag van 
september verscheen in 
Argentinië een blok met 
een zegel van $10 als 
eerbetoon aan Eva Péron. 
Op het zegel zien wij de 
presidentsvrouw tijdens 
een radiotoespraak op 4 
mei 1950. In het Zuid-
Amerikaanse land had zij 
veel macht en oefende zij 
veel invloed uit op het re
geringsbeleid. Dit ondanks 
het feit, dat zij niet politiek 
was gekozen. In het bij
zonder was zij zeer geliefd 
onder de arbeiders en het 
arme deel van de bevol
king. Ter ondersteuning 
van de armen richtte zij 
de Eva Perón-stichting op. 

Ook stond zij aan de basis 
van de vrouwenafdeling 
van de Peronistische bewe
ging. In 1952, op 33-jarige 
leeftijd, overleed de vrouw 
die ook wel liefkozend 
Evita werd genoemd. Dit 
was de gelijknamige titel 

van een Broadway-musical 
van Andrew Lloyd Webber 
en Tim Rice die in 1978 in 
Amerika in première ging. 
Deze musical werd later 
ook als film uitgebracht. 
De hoofdrol hierin werd 
gespeeld door Madonna. 

^é kinderpostzegels 2012 Fotografie 
Z K H dß Pnns, van Oranie 

PRINSESJESZEGELS 

Op 6 november verscheen 
het velletje Kinderpostze
gels 2012. Hierop staan de 
foto's van vader kroon
prins Willem-Alexander 

van zijn dochters, de 
prinsesjes Amalia, Alexia 
en Ariane. Het gaat om zes 
verschillende postze
gels, waarvan er drie 

portretten zijn. De zegels 
hebben f ran keerwaarde 
'1 Nederland' met € 0,25 
toeslag voor de Stichting 
Kinderboekenweek. 

VLUGGERTJE VAN VROEGER 

Een briefkaart 1894 met 2x 
5c is te veel van het goede, 
dus dat valt op. 
De bekende zaadhandel 
Sluis & Groot uit Enkhuizen 
stuurt op 5 februari met 
5c een eigen, bedrukte, 
brief kaart van Enkhuizen 
naar Düsseldorf in Duits
land. Hoewel straatna
men in 1894 veelal niet 
gebruikt werden, was dit 

hier kennelijk noodzaak. 
Geen wonder; de naam 
Schneider is zo ongeveer 
de lansen van Duitsland. 
De kaart kon dus niet 
besteld worden. De post 
plakte er een label op 
Ungenügende Adreße/ 
insufficance d>adresse. De 
kaart gaat retour en is op 
7 februari m de ochtend 
alweer terug in Enkhulzen. 

De firma Sluis schrijft de 
straatnaam er op, plakt 
nogmaals een zegel van 
5C en diezelfde dag m de 
middag wordt de kaart 
gestempeld en weer 
naar Düsseldorf gezon
den. Weer mis. De kaart 
kon niet bezorgd worden, 
en lag op 9 februari in de 
ochtend alweer op het 
bureau bij Sluis & Groot. 
Wellicht was de plaats
naam niet juist, maar met 
de naam Schneider is dat 
120 jaar later niet na te 
gaan. Op het genoemde 
adres zit nu een autohan
del: ook geen hulp dus! En 
of de zaadjes voor dit 
vluggertje op tijd geleverd 
werden ? 

STEDELIJK MUSEUM HEROPEND 

Ter gelegenheid van de her
opening van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam op 
23 september werd het vel
letje Stedelijk Museum Open 
gepresenteerd. Patrick 

van Mil, zakelijk directeur 
Stedelijk Museum kreeg van 
Annerie Lekkerkerker, direc
teur Retail & Consumenten
markt van PostNL, het eerste 
exemplaar overhandigd. 

VURIG FRANS ZEGELFEEST 

La Poste heeft 'vuur' als 
thema gekozen voor het 
Fête du Timbre, dat van 
13-15 oktober plaatsvond 
in diverse Franse steden. 
Er werd een speciale zegel 
van € 0,60 hiervoor uitge
geven met Marianne erop. 
Daarnaast verscheen het 
velletje 'De verzoeking van 

St. Antonius' van Jheroni-
mus Bosch. 



VERZAMELCEBIED, llEDERLAND ^ 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-mail dziewon@xs4all nl 
Website www galeoptix nl/fiia/druktech htm 

HEROPENING STEDELliK MUSEUM 

STEDEUUK MUSEUM OPEN 
Op 24 september ver
scheen een blok met tien 
[=5x2] zegels van'1'met 
de tien belangrijkste 
grafische'iconen'van 
het Stedelijk Museum in 
Amsterdam 
Het betreffen MevisS 
Van Deursen, affiche 
Blues Before Sunrise, 
Steve McQueen (detail), 
2012, Roy Lichtenstem, 
As I Opened fire (detail), 
1964, Gerrit Rietveld, 
Zigzagstoel 9 prototype, 
eerste versie), 1932, Vi'im 
Crouwel, Stedelijk Museum 
logo, 1964, Karel Appel, 
Wandschildering (detail), 
1956, Marlene Dumas, 
Barbie (met parelketting), 
1997, Mike Kelley, Empathy 
Displacement 7 (detail), 
1990, KazimirMalevich, 
Suprematische compositie 

(acht rode rechthoeken), 
1915, Lawrence Weiner, 
Een voorwerp gemaakt 
(detail), 1988, Willem 
Sandberg, Nu 2 (detail), 
1967 
De zegels zijn gedrukt m 
5-kleuren offsetdruk [mcl 
L-vormige fosforbalk] bij 
Joh Enschede Security 
Printing in Haarlem De 
standaard drukkleuren 
cyaanblauw, magenta, 
geel en zwart Raster 125 
met voor magenta een 
hoek van 15 graden, cy
aanblauw 75, geel 90, en 
zwart 45 Het zegelformaat 
G = 25x36mm, kamtanding 
13 6 13 33317/24 tanden 
horizontaal/verticaal 
De oplage is 225 000 
blokken 
Artikelnummer 321161, 
productbarcode »76724 

NIEUWE HALLMARK ZEGELS MET DRUK VAN JESSP I.P.V. DLR î liOilRILÄINIO: 
Waren m de vorige rubriek 
al drie zegels gemeld met 
in offset gedrukte kaders, 
inmiddels in dit aantal 
uitgelopen tot zes' 
Het verschil is goed te zien 
aan het haakje dat voor 
de postsortering wordt 
gebruikt - alle zijden even 
lang als binnenlandse 
brieven - dat bij De La Rue 
gekarteld IS en bij JESSP 
gladi 

In verband met de Btw-
verhoging van 19% naar 21% 
heeft Hallmark al m septem
ber de prijs van de nieuw 
gedistribueerde kaarten in 
het vierkante model ver
hoogd van € 2 75 naar € 2 79 
en die van de langwerpige 
van € 2 95 naar € 2 99 Op 
de bonnen werd uiteraard 
nog 19% berekend Bijde 
drie nieuwe kaarten is al de 
prijs van € 2 99 berekend 

ROLZEGELS ' 1 ' EN '2' IN NIEUWE VERPAKKINGEN 
GEEN DRUK VAN JESSP MEER 

De solide hangdoosjes met 
rolzegelsvan'i'[ioox] 
en '2' [5ox]zijn in juli/ 
augustus vervangen door 
een driehoekig formaat, 
waarin de rol 'hangt' 
Waren tot dusver deze 
rolzegels gedrukt bi) Joh 

Enschedé Security Printing 
m Haarlem m rakeldiep-
druk, de nieuwe zegels 
zijn uitgevoerd m offset 
en komen uit Canada van 
Lowe-Martin Zoek de 
verschillen 



VERZAMELCEBIED BELGIË 
Samenstelling 
Jan Borluut 

DE POSTZEGEL 

Het Nederlandstalige 
filatelistisch tijdschrift 
De Postzegel Jaestaat 75 
jaar Ter gelegenheid 
hiervan is een jubileum

boek verschenen met veel 
lezenswaardige artikelen 
Hierbij de allerhartelijkste 
gelukwensen! 

0^ Po^tie^^^i 

1938 2012 

Jubileumboek 

een uitgave van de 
Knninklcikp Vlaam'y= Rnnrl van Pn-ityppplupr^amplaaK 

GROTE MARKT BRUGGE 

Op 29 oktober verscheen 
een JJIok met vijf verschil
lende zegels'1'(=€ o 65) 
met gebouwen en 

standbeelden rondom de 
Grote Markt Ontworpen 
door Jean Libert, gravure is 
vanGuillaumeBroux De 

KERSTZEGELS 

Op dezelfde datum ver
schenen twee hangblokjes 
met elk tien zelfklevende 
zegels'r(=€o65)resp 
'1 Internationaal'(= €119 
Europa of €1 29 Wereld) 

met vredige dorpstafe
relen met sneeuwpop en 
kerstboom Het ontwerp is 
van Frederic Thiry Op de 
zegels voor Internationaal 
komt zowel het symbool 

van Europa als van de We
reld voor' De hangblokken 
kosten € 6 50 resp € 10 90 
en worden slechts als ge
heel - en bloc - verkocht 
De hangboekjes zijn 

gedrukt m vierkleuren 
rasterdiepdruk op een 
Goebel-rotatiepers m 
de Zegelwerkplaats m 
Mechelen 

blokrand is opgemaakt als 
een fijn kantwerk 
De zegels zijn gedrukt m 
vierkleuren rasterdiepdruk 
gecombineerd met een 
kleur m plaatdruk op een 
Goebel druk-aan-de-rol 
pers bij de Zegelwerk-
piaats te Mechelen 
Het zegelformaat is 3 -
27 66x40 2omm - met een 
perforatiemaat 111/2 16/23 
tanden hor /vert 
Alle zegels op een onder
linge afstand van 1 of 2 
zegels wat wijst op een 
veil en kam, waarvan de 
meeste pennen zijn weg
gehaald Productbarcode 
op de linkeronderrand van 
het blok 

Yi^/^'n 
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ADRESWIUIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangcrs, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

GEPUZZ 

Heb je ook de eerste twee 
delen van de Madagascar 
films gezien? De avon
turen van Alex de leeuw, 
Marty de zebra, Melman 
de giraffe en Gloria het 
nijlpaard werden door 
velen bekeken en gewaar
deerd. Deze zomer kwam 
deel drie in de bioscopen 
als 3D film. In deze film 
komen de vrolijke dieren, 
die onderweg zijn naar 
de dierentuin in New 

York, terecht in Europa. 
Daar reizen ze mee met 
een circus. De postdienst 
van Oostenrijk heeft 
een velletje postzegels 
uitgegeven met de helden 
uit de film. Het is een klein 
puzzeltje geworden. De 
postzegels zijn niet vier
kant, rechthoekig of rond, 
maar hebben de vorm van 
puzzelstukjes. Een speels 
aardigheidje van de Oos
tenrijkse post. 

SCHOON DRINKWATER NIET OVERAL NORMAAL 
De postdienst van 
Luxemburg organiseert 
regelmatig een postze
gelontwerpwedstrijd 
voor de jeugd. Eind vorig 
jaar konden jongeren 
ontwerpen insturen met 
als onderwerp "drinkwa-

\AM 
100 Jahre 

Tierpark Hagenbeck 

- MODERNE 
DIERENTUIN 

IN 1907 

In het Duitse Hamburg vind 
je een dierentuin die al 
sinds 1907 modern is. Het 
gaat om het Dierenpark Ha
genbeck, dat aan het begin 
van de twintigste eeuw zijn 
deuren opende. In 1848 was 
de vishandelaar Carl Ha
genbeck senior begonnen 
met een importbedrijf voor 
allerhande dieren. Enige 
jaren later opende hij een 
dierentuin, waar iniSgó 
geëxperimenteerd werd 
met iets nieuws: dieren 
die niet waren opgesloten 
in gesloten kooien. De 
verblijven waren open en 
omgeven door grachten. 
Daardoor hadden de dieren 
meer ruimte dan in de 

'TIUSSIEILÜNG 
/HA6ENBECKA 

KAMBlRS-SlErsC-'I! \ " "" "a.9,rk 

gebruikelijke dierenver
blijven. Het was voor de 
bezoekers ook leuker om zo 
naar de dieren te kijken. In 
1907 verhuisde de dieren
tuin naar de plek waar nu 
nog het dierenpark staat. 
In de Tweede Wereldoor
log werd de dierentuin 
verwoest tijdens bombar
dementen van de stad, 
maar de familie Hagenbeck 
bouwde de dierentuin na 
de oorlog weer op. Tot op 
de dag van vandaag blijft 
Dierenpark Hagenbeck 
populair en wordt het nog 
steeds gerund door naza
ten van de vishandelaar die 
zo'n 150 jaar geleden met 
verzamelen begon. 

X r"-v,A5,-2a.9, 

ter". De ontwerpen van 
Lisa Drouet (n) en Belinda 
Torres (15) werden door 
een jury uitgekozen als de 
twee beste. Hun tekenin
gen verschenen op een 
postzegel. 
Wij vinden het heel 
normaal, dat er schoon 
drinkwater uit de kraan 
komt, als we die open 
draaien. In veel landen is 
dat helaas niet normaal 
en de Luxemburgse post 
wilde daar aandacht 
voorvragen. Zonder 
water kunnen mensen 

maar een paar dagen 
overleven. Ongeveer r op 
de 5 mensen heeft geen 
regelmatige toegang tot 
veilig drinkwater. Jaarlijks 
overlijden 2,2 miljoen 
mensen door onvoldoen
de schoon water en sani
tair. In Afrika heeft 50% 
van de mensen te kampen 
met ziektes als gevolg 
van een slechte water
voorziening (bijvoorbeeld 
cholera en diarree). In 
ons land gebruiken we 
120 liter per persoon per 
dag om bijvoorbeeld 

NIET GRATIS, WEL KORTING 
Per ongeluk hebben we gemeld dat alle deelnemers 
aan de Dag van de Jeugdfilatelie 2013 gratis toegang 
hebben tot Burger's Zoo. Helaas is dat niet het geval. 
Wel mogen alle deelnemers met korting de dieren
tuin in. Meer daarover in een volgende nummer van 
De Posthoorn. 

te douchen, de wc door 
te spoelen, te koken en 
kleren te wassen. Dankzij 
besparende maatrege
len is het waterverbruik 
behoorlijk verminderd. In 
1995 verbruikte de Neder
lander nog 137 liter water 
per dag. 

ZINGEND LANGS DE DEUREN 
In delen van Nederland, Vlaanderen en 
Noord-Frankrijk gaan op ti november 
kinderen met zelfgemaakte lampionnen 
langs de deuren. Ze bellen bij elk huis 
aan en als er open gedaan wordt zingen 
ze een Sint Maartenliedje. Het is de be
doeling dat ze als beloning snoep of een 
andere traktatie krijgen. 
In Nederland wordt het feest vooral in de 
noordelijke provincies gevierd, maar het 
komt steeds meer naar het zuiden. Vroe
ger werd het bijvoorbeeld niet in Am
sterdam gevierd. Vanuit de buitenwijken 
van de stad is het nu tot op de grachten 
doorgedrongen. Er zijn ook plaatsen 
waar op n november grote Sint Maarten
vuren branden. De Belgische post heeft 
een velletje uitgegeven waarop duidelijk 
een optocht van kinderen met lampion

netjes te zien is. Het Sint Maartenfeest is 
ook te zien op een Nederlandse kinderze
gel uit 1961. 
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Filatelistisch plakken, vind je dat niet mooi? 
Laatst kreeg ik deze brief van eindredacteur Jeffrey 
êroeneveld. Ik vond het werkelijk een feest om deze 
envelop te mogen ontvangen en te bekijken. Het was 
een aangetekende brief, dat betekent dat er iets 
waardevols in verstuurd wordt. Je moet dan met 
de brief naar het postkantoor en helaas plakken ze 
er dan zo'n witte sticker overheen. Vervolgens belt 
de postbode (Michel) aan bij mijn huis om de brief 
persoonlijk aan mij te overhandigen. Helaas! Ik was niet thuis. Dus er 
kwam een tweede sticker op de envelop en er was een kaartje bij, dat ik 
de brief op het postkantoor kon ophalen. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
ziet afgebeeld. De verzender gebruikt allerlei 
zegels van lage waarden en opgeteld zit er 

^ ^ ^ ^ ^ dan uiteindelijk genoeg port op om hem te 
7eplaa^ ' ^ / ^ ^ ^ ^ j g f j | versturen. Het is dusookeen kwestie Van goed 
^Èer\/^a^ fj ' É t Ü i ^ ^ l I rekenen. Wist je niet, hè? 

•4m«wii«»»i.ii»iiM<iwii»iiit»wiii»wt»»»»wiw«^ 
Beetje saai 
Als je naar iemand schrijft die postzegels ver
zamelt, denk je wel na over wat je plakt. Deze 
envelop is heel mooi gefrankeerd, maar een 
beetje saai. Dat zul je met mij eens zi|n. 

BolUgnf Daputmant StOM 
QUINCV MICHICAH 

VIA AIR MAIL 

Zo is het al beter 
Deze envelop is goed te gebruiken in een ver
zameling, omdat er meerdere zegels op staan, 
en de stempels zijn ook goed te lezen. 

# ̂  ffiSfl 
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Medar landa 

Je kan ooic te veel willen 
Zie je wat hier is gebeurd? De verzender wilde 
de ontvanger een plezier doen met véél post
zegels op de enveloppe. Maar je f ilatelistische 
hart wordt hier niet blij van: de zegels zijn over 
elkaar geplakt en ze steken over de rand. Goed 
bedoeld, maar dit is 'm niet. 

R Ä C ^ 

Bijplakken tot je de waarde hebt 
De lol van filatelistisch frankeren is wat je hier 

^•MiMimK JllliilllliWIiil 
Van alles wat 
Deze zegels hebben niets met elkaar te maken, 
behalve dat ze allemaal in 1967 zijn uitgegeven. 
Op zich is dat ook al een thema: alle zegels, 

stempels of postetiketten uit hetzelfde jaar 
verzamelen. Ideetje? 

Tenslotte een tip 
Stel je voor, er wordt een prachtige zegel uitge
geven die je (gebruikt) in je album wil hebben. 
Maar niemand stuurt jou dit toe. Altijd gewone 
zegels, maar nooit een bijzondere uitgave. Dan 
zit er niets anders op. Je koopt de zegels en je 
verstuurt ze naar je eigen adres, of het adres 
van een vriend. In dat geval kan je er beter 
twee versturen; heeft hij ook nog wat. 

Filatelistisch frankeren 
Als je een goede filatelist bent, doe je altijd 
je best om filatelistisch te frankeren. Dat is 
een soort afspraak onder filatelisten. Als de 
ontvanger helemaal niks met postzegels heeft, 
kun je de envelop altijd later terugvragen. 
"Voor mij bewaren" schrijf je er dan op. Succes 
verzekerd. IJl 

VX^^V 



DE POSTHOORN 

VERZAMELEN EN TENTOONSTELLEN 
JkM C T DATD iCU HET OPBOUWEN VAN 
/ r I C f rlXl l i l l / I V EEN EIGEN THEMATISCHE COLLECTIE 

PaTrick PeschKe is een jeugdnovan de zuidHonanase veteniging 
van Postzegelverzamelaars, (ZHPV). Aan de hand van zijn 

ervaringen als inzender op tentoonstellingen schreef hij voor het 
clubblad een aantal bijdragen over verzamelen en tentoonstellen. 

De komende tijd zullen deze artikelen in een aangepaste vorm in 
De Posthoorn worden opgenomen, deze maand deel 6. 

Veldpost 
In de vorige aflevering 
hebben we het gehad over 
portvrijdom We heb
ben toen niet geschreven 
over veldpost, ook wel 
militairenpost genoemd 
De volgende kaart zal som
migen van jullie bekend 
voorkomen Dit soort 
kaarten konden soldaten 
gewoon versturen zonder 
port te betalen De solda
ten schreven hem gewoon 
"te velde", op de plek dus 
waar ze gelegerd waren, 
en daar komt dus de naam 
veldpost vandaan je kunt 
de kaarten altijd herken
nen, omdat er het woordje 
"veldpost' staat of zoals m 

dit geval "feldpost" (i) De 
hier afgebeelde veldpost 
kaart is een bijzondere 
HIJ IS geschreven door een 
Duitse soldaat op 15 mei 
1940 HIJ heeft meegedaan 
aan de aanval op Neder
land en schrijft dat hij nu 
in een mooie stad is, waar 
je van alles kunt krijgen 
wat er thuis met meer te 
krijgen is Ook schrijft hij 
dat hij de afgelopen dagen 
weinig heeft geslapen He
laas mag je deze informa
tie met gebruiken in een 
thematische verzameling 

MicroflliTi 
In de Tweede Wereldoorlog 
waren de soldaten lang 

en ver van huis Ze wilden 
graag een briefje of een te
kening sturen naar familie 
en andersom Er zijn toen 
twee bijzonder vormen 
van veldpost geweest, V
mail van de Amerikaanse 
post en airgraph van de 
Engelse post En hoewel 
de Engelsen al in 1941 met 
airgraphs begonnen is 
Vmail een veel bekender 
begrip Vmail staat voor 
Victory Mail, overwin
ningspost(2) Er was alleen 
een probleem als iedere 
soldaat dit deed, kostte dit 
veel ruimte door de vele 
zakken vol met post in het 
vliegtuig En daardoor 
zou er minder ruimte over 
blijven voor ammunitie en 
anderezaken Daar had
den ze wat opgevonden 
Er ging een tent van Kodak 
mee met de soldaten, 
met een camera Er waren 
standaardformulieren 
voor de soldaten waarop 
ze konden schrijven en 
tekenen op A4 formaat (3) 
Je raadt het al, de formulie
ren werden gefotografeerd 
op microfilms, zo gingen 
er duizenden brieven 
mee m twee zakken met 
microfilms Thuis werden 
de brieven weer vergroot 
tot A6 formaat (een kwart 
A4) om papier te kunnen 
besparen en werd het op
gestuurd naar de familie 

Vouw 
Van deze kleine uitver
grotingen bestaan er nog 
duizenden (4), maar de 
oorspronkelijke A4 for
mulieren (van de soldaten 
zelf) zijn daarentegen vaak 
vernietigd en zijn veel 
moeilijker te vinden (5) De 
vouw in een Vmail is geen 

schande, die zit in bijna 
alleVmails Dat komt 
omdat er een standaard 
envelop was voor deze 
dingen en die was nou 
eenmaal net wat kleiner, 
dus werden ze allemaal 
opgevouwen Dit hele 
verhaal geldt natuurlijk 
ook voor de airgraphs 
Toen men op 31 juli 1945 
stopte met het versturen 
van airgraphs waren er 
350 miljoen brieven op 
deze manier verzonden 
Daarvoor had men 50 ton 
aan microfilms verstuurd 
Als het gewone brieven 
waren geweest was dat 
een veelvoud daarvan aan 
gewicht geweest, namelijk 
4500 ton papier Daarmee 
werden met alleen papier 
en ruimte m het vliegtuig 
bespaard, maar ook een 
aanzienlijke hoeveelheid 
brandstof Er was wel een 
nadeel veel militairen 
vonden het met prettig om 
heel persoonlijke dingen m 
een Vmail of airgraph te 
melden Er was altijd een 
kans, dat ontboezemin
gen door vreemde ogen 
gelezen werden 

Standaardplaatjes 
Voor niet al te veel geld 
kunjeeenVmailof 
airgraph op de kop tik
ken Helaas mag je de 
inhoud van de brieven 
met in je thematische 
verzameling gebruiken 
De standaardplaatjes die 
door de militairen alleen 
nog van hun naam werden 

voorzien, kom je wel veel 
tegen m thematische 
verzamelingen Vaak zijn 
het cartoons of spotpren
ten, waarin men de vijand 
belachelijk maakten Er is 
indertijd ook Vmail vanuit 
Nederland verstuurd door 
militairen die hier vochten 
of op doortocht waren 
(6) Je vindt ze af en toe 
nog wel bij de handel, op 
beurzen of op internet, 
maar met vaak Er staan 
soms interessante dingen 
m over ons land In deze 
Vmail kun je lezen, dat 
de soldaat moeilijk aan 
klompen kan komen (7) Hij 
schrijft dat de plaatselijke 
bevolking ze ook met kan 
krijgen Nederland is er 
volgen hem beroerd aan 
toe, de mensen hebben zo 
goed als mets Ook deze 
informatie mag helaas met 
m een thematische verza
meling worden gebruikt 

ut«ra 1« ocot ami « u n n 
m n c R i m MBnaieufT air 
ven «r v ruamtirr mra». 
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POSTSCRIPTUM 
'VmAeftjuüiC' het ook 
ZJD Leuk OM/postzeejeli 
afteivekuv. (Hu^l 
weer vroea donker U, 
s dat eeK/i/tuvMMH/ 

rietB' beaiaheden/. 

lAretdMia kutvjedoArmee^bezM zijtv: cJwe^' 
hen, droaeM/, sorteretv e*vmde' eJhuMS stekeiv. 
t)c± innxL iknoU' Ukher^stzeaeUn/. Mail OKS 
eens ivatjij nou^zo leuk tnndtuuv het verzo/

vnelen inmo^stzeaeli. 
'ZenßhielistUcnearimtmEK^e^Lßt'oenevetd 

ANTWOORDEN PUZZEL JULI/AUGUSTUS 
2012 

Dit zijn de antwoorden van de 
puzzel van juli/augustus 2012; 
1. Da Vmci, Louvre, Parijs; 
2.1908,1948,2012; 3. Poule; 
4. Groningen, Arnhem, 
Nijmegen; 5.111971; 6. 
Charles de Pahud Mortanges. 

Na loting heeft Rebecca 
van Wijngaarden uit Oud
Bijerland een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL NOVEMBER 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Waar viert men het feest van Sint Maarten? 
2. Waarom was de dierentuin van Hagenbeck zo 

bijzonder? 
3. Hoe worden "airgraphs" ook wel genoemd? 
4.Welke landen gebruikten microfilms om het ge

wicht aan brieven te beperken? 
5. Wie schreef de verhalen van de baron Von Münch

hausen op? 
6. Waar komt de Siberische Tijger nog voor? 
7. Hoe heet de postbode van Willeke? 

Stuur je antwoorden voor 1 januari 2013 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vergeet met je naam, adres en 
PUZZEL NOVEMBER te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

p JD ir 

'■"™"TBWir dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

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

STERKE 
VERHALEN 

In elke familie heb je wel 
iemand die goed sterke 
verhalen kan vertellen. 
In de 18e eeuw was er een 
Duitse baron die dat ook 
goed kon. Hij heette Kar! 
von Münchhausen. Zijn 
verhalen gingen over de 
tijd dat hij in het Russische 
leger zat en tegen de 
Turken vocht. Wie bij hem 
op bezoek kwam kreeg de 
verhalen te horen. Rudolf 
Raspe, die de baron goed 
kenden, schreef de verha
len op en maakte er een 
boek van in het Engels. 
Er kwamen vertalingen 
van, maar de verhalen 
werden ook aangepast 
en lekker aangedikt. De 
baron was daar niet zo 
blij mee, want daardoor 
werden de verhalen nog 
ongeloofwaardiger dan 
ze al waren. Hij kreeg dan 
ook "de leugenbaron" als 
bijnaam. In de verhalen 
beleeft de baron allerlei 
vreemde avonturen. Hij 

reisde naar de maan en 
dwars door de aarde. Hij 
trok zich aan zijn eigen 
vlechten uit een moeras, 
vloog op een kanonsko
gel door de lucht, keerde 
hongerige wolven bin
nenste buiten en reed op 
een paard dat in tweeën 
was gehakt. In een van de 
verhalen wordt de baron 
aangevallen door een 
beer en vlucht een boom 
in. Van schrik laat hij 
zijn mes vallen, maar hij 
weet raad. Hij plast naar 

beneden op het mes. Door 
de vreselijke kou bevriest 
de straal urine meteen en 
plakt aan het mes. Dankzij 
de bevroren straal kan de 
baron zijn mes omhoog 
kan halen. 
De post van Liechten
stein gaf eerder dit jaar 
een postzegel uit met de 
baron Von Münchhausen 
vliegend op een kogel. 
Ook op postzegels van 
Duitsland, Tsjechoslowa
kijke en Litouwen werd de 
baron afgebeeld. 

WIST)E DAT 
...er nog maar 500 
exemplaren op 
de wereld zijn van 
deze prachtige 
tijger? Het gaat 
dus niet goed 
met dit dier. De 
Verenigde Naties 
(VN) hebben nu 
een programma 
opgezet om 
enkele belangrijke 
dieren te redden 
voor uitsterven. 
Eén van die dieren 
is de Siberische 
Tijger, die alleen 
in het wild nog 
voorkomt in Oost
Azië. De Ameri

kaanse Post gaat 
daarbij helpen. 
Ze hebben deze 
postzegel uitge
geven. )e moet 55 
dollarcent betalen 
voor de postzegel 
en daarvan gaat 
11 dollarcent naar 
het fonds van VN. 
In Amerika worden 
meestal miljoenen 
postzegels per 
uitgifte gebruikt, 
dus het is een 
mooie actie van de 
post. 
De andere dieren 
die met uitsterven 
worden bedreigd 

zijn de Afrikaanse 
en de Aziati
sche olifant, de 
mensapen, de 
neushoorn en de 
zeeschildpadden. 
Die doen allemaal 

I mee in het pro

gramma van de 
VN. Het is te hopen 
dat er veel van die 
mooie postzegels 
worden gekocht in 
Amerika. 

Toon Oomens 

http://www.stampkids.org
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PERSOONLIJKE POSTZEGELS EN MAXIMAFILIE 

Afgelopen keren is ge
schreven over belangrijke 
internationale maximafilie
bijeenkomsten: de Salon 
in Parijs en de 23e Dag der 
Maximafilie in Luxem
burg. De belangrijkste 
bijeenkomst vond in 
Jakarta plaats op de grote 
FlPtentoonstelling om de 
tentoonstellingsregels aan 
te passen en de nieuwe FIP
commissie voor maximafilie 
te kiezen. Daar zijn nu meer 
actieve maximafilisten 
in gekozen, waarbij de 
drie grote continenten 
goed vertegenwoordigd 
zijn. Nieuwkomers zijn 
Terry Watson (VS) voor 
Amerika (FIAF) en Ye Choh 
San (Malaysia) voor Azië 
(FIAP). Terry is voorzitter 
van de NoordAmerikaanse 
vereniging en maakt actief 
kaarten, zoals die met een 
prachtig gezicht over New 
York met bekende wolken
krabbers als het Chrysler 
Building (i).Ye Choh San 
doet dit ook en maakt een 
leuke Nederlandse connec
tie: naast de klokkentoren 
staat het Stadthuys in het 
Maleisische Melaka, dat 
nog uit de VOCtijd dateert 
(2). 

Na twee jaar voorbereiding 
kwam er internationaal 
overeenstemming over het 
toelaten van persoonlijke 
postzegels op maximafilie
tentoonstellingen. Belang
rijkste eisen zijn, dat de 
zegel door een postdienst 
is uitgegeven en algemeen 
verkrijgbaar moet zijn 
(geweest). Op de Luxem
burgse tentoonstelling had 
Inzender Henk Salet dit 
goed gedaan in zijn col
lectie over de Nederlandse 
schilders uit onze Gouden 
Eeuw. Hierin gebruikte 
hij zegels van Hollandse 
meesters uit de serie "Rem
brandt en zijn leerlingen." 
In 2006 kon iedereen 36 
zegels apart bestellen 
naast het officiële uitgif
teprogramma. Een mooi 
voorbeeld hieruit is "de 
handwassing" van schilder 
]anLieven$(3). Kaart(4) 
toont Rembrandt's zoon 
Titus op jonge leeftijd, die 
duidelijk anders is dan het 
bekende kopje (5) uit 1941. 
De kaarten zijn ontwaard 
met stempels Leiden, of 
Amsterdam naar gelang de 

plaats waar de kunstwer
ken zich bevinden. Stem
peldatum is 15 juli 2006, 
de 400e geboortedag van 
Rembrandt. 

De algemene verkrijgbaar
heid van de nu toegestane 
persoonlijke postzegels is 
het criterium, in tegenstel
ling tot privépostzegels die 
men zelf heeft laten maken, 
niet algemeen verkrijg
baar zijn geweest en dus 
niet toegestaan worden in 
tentoonstellingscollecties. 
Er is wel een rangorde 
van voorkeur vastgesteld: 
A. zegels uit het offici
ële emissieprogramma, B. 
persoonlijke postzegels, 
C. frankeerstroken. De pas 
verschenen catalogus van 
de NVPH over persoonlijke 
postzegels is een hulpmid
del om te beoordelen of ze 
voldoen aan het criterium. 
Bij dit soort nieuwe ontwik
kelingen is er veelal sprake 
van voortschrijdend inzicht 
en het laatste woord is hier 
vast nog niet over gespro
ken en zal mogelijk nog 
nieuwe inzichten en regels 
opleveren. Niettemin is nu 
een nieuw gebied ontsloten 
met nieuwe mogelijkheden. 

Een ander voorbeeld uit 
Nederland is het roodborst
je uit de vogelserie geschil
derd door Koekoek (6). 
Populaire voorbeelden zijn 
te vinden in de serie "De ja
ren 50/60/70" met Pipo de 
Clown (7) en ")a zuster, nee 
zuster" (8). Onderwerpen 
die bij onze generatie een 
onmiddellijke 'aha erlebnis' 
oproepen en die ons na aan 
het hart liggen. Als sportie
vere hekkensluiter hierbij 
de ereronde van Feyenoord 
(9), de eerste Nederlandse 
winnaar van de Europacup 
in 1970 en uit Frankrijk het 
Fort Boyard (10), bekend 
van sportieve uitingen op 
de Nederlandse TV. 

■ifhacus rubccula mclophilus Hartert '. 
:oug«9er9* familiar occidwiloi 
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NIEUW BIJ POSTNL 

DECEMBERZEGELS 2012 

Elk jaar brengt PostNL 
nieuwe Decemberzegels 
uit om tegen een voordelig 
tarief kerst- en nieuvi/jaars-
kaarten te kunnen sturen 
De velletjes met 20 Decem

berzegels kosten dit jaar 
€8 per stuk Bij aankoop 
van drie velletjes krijgt de 
koper de Thuisagenda 2013 
cadeau De Decemberze
gels 2012 en de Thuisagen
da 2013 zijn net als vorig 
jaar ontwikkeld door de 
makers van het magazine 
Flow Het ontwerpteam 
achter de Decemberzegels 
2012 bestond uit Astrid van 
der Hulst, Irene Smit en 
Annelinde Tempelman 

Het velletje bestaat uit tien 

verschillende postzegels 
De grafische weergave en 
de kleuren zijn geïnspi
reerd op de traditionele 
breipatronen met bekende 
kerstonderwerpen, zoals 
kerstbomen, kerstkaarsen, 
rendieren, kerstmannen, 
kerstengeltjes, kerstster
ren en kerstballen 
Er IS een speciale actie aan 
verbonden met een win-
kans op vele honderden 
prijzen, waaronder een 
jaar lang vakantie met Oad 
Reizen Bovendien geeft 

POSTZEGELUITGIFTEPROGRAMMA 1 
EERSTE HALFJAAR 2013: 

2 januari 
• Persoonlijke Postzegels 
(gegomd) 2013 
Reinier Paping 

•Persoonlijke Postzegels 
(zelfklevend) 2013 
Eekhoorn 

28 januari 
•Mooi Nederland2013 
Staphorst 

•Mooi Nederland2013 
Bunschoten-Spaken
burg 

•125 jaar Arcadis/ 
Koninklijke 
Nederlandse Heidemij 

25 februari 
•Mooi Nederland2013 
Marken 

•Mooi Nederland2013 
Walcheren 

• Burgers Zoo 100 jaar 

25 maart 
• Da's toch een kaart 
waard' 

• 1001 vrouwen 

22 april 
• Europapostzegels 

Postauto's 
• Nederlandse schrijvers 

20 mei 
• Rijksmuseum 
• MOOI Nederland 2013 

Noord-Veluwe 
•MOOI Nederland2013 
Verzamelvel 

17 juni 
• Wereld Bloeddonordag 
• Molens m Nederland 

een Decemberzegelvel 
recht op een korting van 
€ 50 bi) het boeken van 
een Oad-vakantie Kijk 
voor de actievoorwaarden 
en deelnemende reisbu
reaus op 
www oad nl/postnl 

De postzegels zijn, zolang 
de voorraad strekt 
verkrijgbaar bij de Bruna 
vestigingen de Collect Club 
m Groningen en via de Onli-
newinkel op www postnl nl/ 
collectclub De geldigheids
termijn IS onbepaald 

3D KINDERBOEKENWEEKZEGELS 

PostNL en het CPNB brach
ten op 8 oktober de eerste 
pop-up postzegels uit Het 
Kinderboekenweekvelletje 
5 met de twee 3D postze
gels IS een wereldprimeur 
Door het speciale papier 
verandert het 2D-karakter 
van deze twee zegels in 3D 
na het uittrekken van het 
kartonnen schuifje 
Op de zegels en het velletje 
staan planten, dieren en 
elementen die voorkomen 
in het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek Halloi 
van Fleur van der Weel Zij 
ontving het eerste exem
plaar tijdens het Kinder
boekenbal op 2 oktober 
van Arno van Bijnen van 
PostNL 
De zegels kosten € 5 per 
velletje 

Video over de Kinderboe-
kenweektzegel http // 
youtu be/Eb^logBqUvk 
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BONDSAORESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan ii 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet wwwknbfnl 
E-mail knbf&knbfnl 

Schriftelijke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsburcau 
Postbus 4034 
3S02 HA utrecht 

VooTiitter: 
VT|M Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail vcoenen^hnbfnl 

Secretaris: 
AG van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA utrecht 
Telefoon 030-6375200 
E-mail fvancier)brink@knbf nl 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail stu/n@knbfnl 

Verenigingszalcen: 
Vicevoorzitfer B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail bmol@knbf nl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail pujalraven(S>knbf nt 

Algemene Zaleen 
J RI Grcitcmann 
Telefoon 030-2894290 
E-mail jgreitemann@kr}bf nl 

Filatelistische Vorming 
en leugdzaken: 
Sj Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-tnail sbangfna@knbf nl 

Communicatie: 
I R Luinge 
Telefoon 0162-517101 
email rluinge@knbf nl 

luryiaicen: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045-5416245 
email ahaan@knbfnl 

Webmaster KNBF-site 
(www.itnbf.nt): 
J Boon 
E-mail webmaster{S'knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
IJ M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail e kniese@planet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
CHRT Wevers 
Telefoon 023-5353624 
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 zaterdag 
1 december 2012 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FC 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 

GOUDEN KNBF-SPELD VOOR AAAX PLANTINGA 

Op dinsdag 21 augustus 
werd in Den Haag de gou
den KNBF speld uitgereikt 
aan de heer M.C. (Max) 
Plantinga. In een overvolle 
verenigingszaal, in de 
gewelven van de Bergkerk, 
bij een temperatuur van 
boven de 30 graden en in 
het bijzijn van echtgenote, 
dochters en schoonzoons, 
werd Max onderscheiden. 
Namens de KNBF mocht de 
vicevoorzitter, de heer Ben 
Mol, de filatelistische loop
baan van Max doorlopen 
en vervolgens de gouden 
speld opsteken. 
De loopbaan was er een 
om m te lijsten want 
behalve, dat Max Voorzit
ter was van de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging, 
werd hij na de fusie in 
2011 ook voorzitter van de 
nieuwgevormde vereni
ging namelijk de Verenig
de Haagse Filatelisten. 
Hij was voorzitter van de 
tentoonstelling Haphi-
lex in 1997, was sinds de 
tachtiger jaren jurylid van 
de KNBF en internationaal 
jurylid sinds 2005. Sedert 
2009 was hij Landscom-
missaris voor de KNBF. 
Max was lid van de Raad 
van Toezicht van de Stich
ting Nederlands Maand
blad voor Philatelie en 
bestuurslid van Stichting 
de Brievenbeurs m Gouda. 
Hij schreef artikelen m het 
maandblad Filatelie onder 
andere over postwaarde-
stukken en inflatiebrieven 
1923 van het Deutsche 
Reich. 
Niet alleen de KNBF eerde 

Max deze avond, ook 
zijn medebestuursle
den huldigden hem en 
roemden zijn activiteiten 
voor de vereniging, geen 
wonder dat de nieuw
benoemde voorzitter als 
eerste bestuursdaad dan 
ook de eer had om Max 
tot erevoorzitter van de 
Verenigde Haagse Filate
listen te benoemen. In zijn 
dankwoord stond Max stil 
bij zijn gezondheidstoe
stand, die het verdergaan 
met bovengenoemde 
functies niet mogelijk 
maakt. Applaus en felici
taties volgden, nadat Max 
uitgesproken was. 

llWAhlttWBDIiSSK 

POSTZEGELTENTOONSTELLINGEN IN 2013 

De volgende postzegel
verenigingen hebben 
aangekondigd in het jaar 
2013 met instemming van 
de KNBF tentoonstellingen 
te organiseren: 

- Achterhoek 2013, 
te organiseren door 
'De Globe' in de 'van 
PALLANT HAL' te Vars-
seveld van 8 tot en met 
10 maart 2013. Nadere 
informatie vindt u op de 
website van De Globe: 
www.deglobe-achter-
hoek.nl. 
Informatie per e-mail: 
achterhoek20i3.was-
sinkOhotmail.com. 

- Dag van de Jeugdfi-
latelie Nederland, te 
organiseren door JFN in 
Burgers Zoo te Arnhem 
op 9 en 10 maart 2013. 
Informatie zie website 
van JFN: www.jeugdfila-
telie.nl. 

- De Verzamelaar, te 
organiseren door Fila-
tellstenverenlging De 
Verzamelaar Bussum 
& Omstreken op 20 en 
21 april 2013 te Bussum. 

- Tentoonstelling te 
Heerlen te organise
ren door 't Fakteurke 
Mergelland op 11 en 12 
mei 2013. 

BONDSBESTUURSLID ALBERT HAAN 
ONTVING POOLSE ONDERSCHEIDING 

Op 8 september ontving 
Albert Haan, commissaris 
juryzaken KNBF, tijdens de 
Bilaterale postzegelten
toonstelling in Kargowa, 
Polen, het bronzen erete
ken 'Voor verdiensten voor 
de Poolse Filatelie'. Albert 

kreeg het 
ereteken 
opgespeld 
door de voorzitter van de 
Poolse Bond, de heer Hen
ryk Monkos. WIJ feliciteren 
de heer Haan met deze bij
zondere onderscheiding. 

- GSE-evenement Postex 
2013 te Apeldoorn, te 
organiseren op 19 en 
20 oktober 2013 in de 
Americahal. 

- Tentoonstelling te 
Hout-Blerick te organ 1-
seren door de Postze
gelvereniging Phila 
Venio op 30 november 
eni december 2013. 

Nadere informatie over 
deze evenementen zal 
later worden bekendge
maakt. 
In dit overzicht zijn met 
opgenomen kleine ten
toonstellingen van min
der dan 50 kaders. Deze 
tentoonstellingen worden 
in eigen beheer georga
niseerd. Als u plannen 
heeft om een tentoon
stelling te organiseren 
raadpleeg dan eerst het 
Bondstentoonstellingsre-
glement en dit overzicht 
om teleurstellingen te 
voorkomen. 

Voor de jaren na 2013 
is een aantal evene
menten aangemeld en 
enkele daarvan hebben al 
instemming van de KNBF 
ontvangen. Het zijn de 
volgende aanmeldingen: 
- Postzegelvereniging 

Castricum, met plan
nen in september 2014, 

- De 's-Hertogenbos-
sche Filatelisten 
Vereniging, in maart 
of april 2015, 

- Philatelisten Vereni
ging Groningen, met 
instemming van de 
KNBF op 5 en 6 septem
ber 2015 te Roden, 

- Postzegel Vereniging 
Roermond met plan
nen in 2017, 

- De Achterhoek (De 
Globe), met instem
ming van de KNBF in 
mei 2017. 

Als u plannen heeft om 
een tentoonstelling te or
ganiseren raadpleeg dan 
eerst het Bondstentoon-
stellingsreglement en dit 
overzicht om teleurstel
lingen te voorkomen. 

Paul Walraven, commis
saris evenementen. 

http://www.itnbf.nt
http://www.deglobe-achterhoek.nl
http://www.deglobe-achterhoek.nl
http://www.jeugdfilatelie.nl
http://www.jeugdfilatelie.nl


OVERZICHT GESPECIALISI 
Bijgewerkt september 2012 

Zoals gebruikelijk publi
ceren WIJ regelmatig een 
geactualiseerd overzicht 
van m Nederland actieve 
gespecialiseerde verenigin
gen en studiegroepen. Het 
overzicht is door de Bond 
samengesteld. Informa
tie over de bi) de Bond 
aangesloten verenigingen 
(en over de mogelijkhe
den tot aansluiting bij de 
Bond) zijn verkrijgbaar bij 
het Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, tel. 
030-2894290, fax 030-
2800128). 

De verklaring van de cijfers 
m het overzicht is als volgt 
1 gebied 
2 activiteiten 
3. contactpersoon 
4. jaarlijkse contributie (i.g. 

= eenmalig inschrijfgeld 
of inschrijfkosten) 

5 e-mail en eventueel 
website 

GEOGRAFISCHE GEBIE
DEN 

AL BARID - Filatelistische 
Contactgroep Islamiti
sche Wereld 
1. Filatelie "Islamitische 

Wereld" m Zuidwest Azie 
en Noordoost Afrika. 

2. Ruil- en vergaderbijeen
komsten, veiling, studies, 
voordrachten, biblio
theek (publicaties in het 
bladAl-Barid) 

3. W A. Poppelaars, 
Emmastraat 243,7513 BE 
Enschede, 
tel. 053-4304771-

4. €22,50 
5. e-mail: wim.poppelaars® 

hotmail.com website: 
http //www.al-barid.com 

Filatelisten groep 
'Het Baltische Gebied' 
1 Filatelie en postgeschie-

denis Baltische landen. 
2. Vergader-en ruilbij-

eenkomsten, lezingen, 
veiling, bibliotheek, pu
blicatie verenigingsblad 

3. H W.A. Pijpers, Neder
landlaan 42,2711 jA 
Zoetermeer, 
tel. 06-53171208. 

4. €20,00 
5. e-mail. 

hans.pijpers(Shccnet.nl 
website: http //www. 
hetbaltischegebied.nl 

Studiegroep China 
Filatelie 
1 China, Japan, Taiwan, 

Hongkong, Macau, Tibet 
en gebieden 

2. Publicatie verenigings
blad China Filatelie, 
publicatie deel China 
Handboek, verenigmgs-
bibliotheek, ledenverga-

VERENIGINGEN 

deringen, rondzendingen 
en veilingen. 

3. W.P. Ronde van Smaalen, 
Boschmanswegi3, 
1871 AWSchoorI, 
tel. 072-5818583. 

4. €18,15 
5. e-mail. 

mieprondeOkpnplanet. 
nj 
website: 
www.chinafilatelie nl 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat inde Michel-

catalogus Deutschland 
Spezial staat. 

2. Veiling, rondzending, 
lezingen, publicatie 
Deutsche Post, bijeen
komsten 

3. A. Hulkenberg, 
Vivaldiweg68, 
3752 HC Bunschoten, 
tel. 033-2983261. 

4. €15,00 
5. e-mail: 

fvduitslandOdeds.nl 
website 
home.deds 
nl/-fvduitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1. Frankrijk en overzeese 

gebieden, Andorra, Mo
naco, voormalige Franse 
kolomen. 

2. Bijeenkomsten, veilingen, 
lezingen, rondzendingen, 
voordelige abonnemen
ten op Franse filatelisti
sche tijdschriften. 

3. P. Zwaag, Amstel 224-2, 
1017 AJ Amsterdam, 
tel. 020-6277894. 

4. €19,00 (i.g.€ 3,50) 
5. e-mail. 

p.zwaag(5)hccnet.nl. 
website: 
www.cfv-marianne.nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1. Verzamelgebied Grieken

land en Cyprus. 
2. 4 X per jaar bijeenkomst 

m Zeist met dia-lezing en 
eigen veiling, 
4 X per jaar het bulletin 
Hermes gedeeltelijkin 
kleur, eigen bibliotheek 
en rondzenddienst. 

3. J.R.Blijleven, Westerhof 2, 
2987 XS Ridderkerk, tel. 
0180-415789. 

4. Verenigingsjaar loopt 
van 1 september tot 31 
augustus Vanaf 1 sep
tember 2009. 
€ 26,00 voor m Neder
land woonachtige leden 
en €31,00 voor in het 
buitenland woonachtige 
leden. 

5. e-mail: 
lnfo@pv-griekenland.nl 
website: 

www.pv-griekenland nl 
in Nederlands en Engels. 

Studiegroep Britannia 
1. Groot-Brittannieenhet 

(voormalige) Gemene
best, Ierland. 

2. Bijeenkomsten met 
veilingen, eigen bul
letin, rondzendverkeer 
(Groot-Brittannie,Wil-
dmgs/Machms, Kanaalei
landen en Ierland, Geme
nebest en poststukken), 
bibliotheek, leestafel. 

3. P.R de Rooij, Verl. Horst
laan 4,3971 MP 
Driebergen, 
tel. 0343-415824. 

4. €18,00 
5. e-mail' 

p r.derooijcaplanet.nl 
website: 
www.sgbritannia.nl 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 

Marino, Vaticaanstad 
2. Ruil-en regionale 

vergaderb 1 j een komsten, 
vei I ingen, publ icatie van 
verenigingsblad (6 x per 
jaar), rondzendingen. 

3. L.H. van den Brun, Van 
Kinsbergenstraat 33,2518 
GV Den Haag, 
tel. 0651140411. 

4 €15,00 per jaar 
5. e-mail: 

filitalia(5)upcmail.nl 
(voorzitter) of 
secretarisOfilitalia.nl 
(secretaris) 
website: www.filitalia.nl 

Postzegelkring 
Latijns-Amerika 
1. AlleLatijns-Amerikaanse 

gebieden en -nevenge-
bieden. 

2 Bijeenkomsten 5 keer per 
jaar, 4Xin De Bilt en ix in 
Antwerpen, interactieve 
website,eigen periodiek 
Correio (2 xp.j.), publi
caties, clubveilmgen, 
literatuurservice, vertaal-
assistentie 

3. A N. Baas, Therese 
Schwartzeplem 23 B, 1073 
)L Amsterdam, 
tel. 020-4704793. 

4 €25,00 
5. e-mail tonplaca.nl 

website' www laca.nl 

Nederlandse 
Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1. Postzegels en postwaar-

destukken van Liechten
stein. 

2. Bijeenkomsten (2x per 
jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, 
mededelingenblad (4 x 
per jaar). 

3. j.H.). Heere, 
Sara Burgerharterf 16, 
2907BGCapellea/dl)sel 

tel nr 010-4506941 
4. €20,00 
5. e-mail' 

jhheere(5)kpnmail.nl 
website: www.nvpvl.nl 

Vereniging 
'Filatelistische Contact
groep Oost-Europa' 
1. Postzegels, poststukken 

en postgeschiedenis van 
Oost-Europese landen en 
gebieden. 

2. Bijeenkomsten (4 x per 
jaar), blad Oost Europa Fi
latelie, veiling, nieuwtjes-
dienst, rondzendingen 

3. A. Welvaart, Boomstede 
424,3608 BE Maarssen, 
tel.0346-572593-

4. €25,00 
5. e-mail. 

secr-fcoeOziggo nl web
site: www.fcoe.nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
1 Alle Scandinavische 

landen (Zweden, Noor
wegen, Denemarken en, 
Deens West Indie, Fin
land, Groenland, l)sland, 
Faaroer, Aland). 

2. Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, 
rondzendverkeer, cata
logi. 

3. F.C ) K Hertel, Urkwal 74, 
i324HRAlmere, 
tel. 036-5344650. 

4 €27,50, familielid 
€10,00, Europa €32.50; 
buiten Europa € 37,50. 

5. e-mail: 
f.hertelokpnmail.nl 
website: 
www.nfvskandmavie.nl 

Contactgroep 
Spanje-Portugal 
1. Spanje, Portugal en kolo

men 
2. Bijeenkomsten, veilingen, 

verenigingsblad "Iberia". 
3. H. Veen, Tweede 

Stationsstraat 258, 
2718 AC Zoetermeer, 
tel. 079-3611910 

4. €25,00 
5. e-mail. 

ksp-iberiaOplanet.nl 
website: 
www.ksp-iberia.nl 

Vereniging voor 
Tsjechoslowakije-Fila-
telie 
1. Tsjechoslowakije en 

voorlopers, Bohemen 
&Moravie, Tsjechië en 
Slowakije, Karpaten-
Oekraine. 

2. Bijeenkomsten, vereni
gingsblad, veilingen. 

3. j.E.M. Bisschops, Boerde-
rijenboulevard36,3829 
DN Hooglanderveen, 
tel 033-7852535 

4. €15,00 
5. e-mail: 

cs-filatelie@home.nl 
website: 

www.cs-filatelie.nl 

Vereniging voor 
USA & Canada Filatelie 
1. Canada & Gebieden, USA 

& Gebieden 
2.7 Landelijke bijeen

komsten met veilingen, 
USCA-Post, Verenigmgs-
bibliotheek, nieuwtjes-
dienst, rondzenddienst 

3 B Kee, Heemraadsmgel 
38,36411) Mijdrecht, 
tel 0297-250205 

4. € 23,50, automatische 
incasso €21,50. Buiten
landse leden acceptgiro 
€ 27,50. 

5. e- mail' bkee@xsaall.nl 
website: www.usca nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1. Zuidelijk Afrika. 
2. Bijeenkomsten, veiling, 

rondzending, biblio
theek, nieuwsbrief Bar-
telomeu Dias, nieuwtjes-
dienst. 

3. P Mulder, Ruimzicht 304, 
1068 CZ Amsterdam, tel. 
nr. 020 6197689 

4. € 20,00 
5. e-mail: 

ppmulder@planet.nl 

Studiegroep ZWP 
1. De postgeschiedenis 

van de (voormalige) 
Nederlandse Overzeese 
Rijkssdelen ('Tropisch Ne
derland') en Australasia. 

2. Bijeenkomsten met 
veilingen, jaarlijkse 
clubtentoonstelling, 
verenigingsblad 

3. J.A. Dijkstra, Dolderstraat 
74,6706 JG 
Wageningen, 
tel. 0317-417490. 

4. € 25,00 voor alle leden, 
zowel inbinnen-als 
buitenland. 

5. e-mail 
|.d1jkstra50@chello.nl 
website' 
www.studiegroep-zwp.nl 
en www.zwp-lbstudie.nl 

Studiegroep Zwitserland 
1. Zwitserland. 
2. Bijeenkomsten, lezingen, 

rondzending, veilingen, 
blad Jungfraupost. 

3. E.W. Poel, Max Havelaar
laan 86,1183 NH 
Amstelveen, 
tel. 020-6404626 

4. € 68,00 incl. Schweitzer 
Briefmarken Zeitung 
(SBZ), €24,00 zonder 
SBZ. 

5. e-mail. 
evert.poel@inter.nl.net 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
voor Thematische 
Filatelie 
1 Thematische filatelie. 

http://hotmail.com
http://www.al-barid.com
http://hetbaltischegebied.nl
http://www.chinafilatelie
http://fvduitslandOdeds.nl
http://www.cfv-marianne.nl
mailto:lnfo@pv-griekenland.nl
http://www.pv-griekenland
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://laca.nl
http://www.nvpvl.nl
http://www.fcoe.nl
http://www.nfvskandmavie.nl
http://www.ksp-iberia.nl
mailto:cs-filatelie@home.nl
http://www.cs-filatelie.nl
mailto:bkee@xsaall.nl
http://www.usca
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:d1jkstra50@chello.nl
http://www.studiegroep-zwp.nl
http://www.zwp-lbstudie.nl
mailto:evert.poel@inter.nl.net


2. Blad Thema (sx per jaar), 
contactdagen, rond-
zendmgen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, 
vertaalservice, tentoon
stellingen, regiogroepen 

3. J.C. vanDuin, Berglust-
laan 84,3054 BK 
Rotterdam, 
tel. 010-4610573. 

4-€33,00 
5. e-mail: 

jc.vduin(S)hccnet.nl web-
site: www.nvtf nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en 

Verenigd Europa 
2 Bijeenkomsten, schrif

telijke veiling, blad 
'Grenzenloos' 

3. J.M. Snellenberg, Porfier 
9,3831VL Leusden, 
tel. 033-4943567 

4. €25,00 
5. e-mail' 

porfier(Shotmail.com 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
1. Is een oecumenische 

thematische vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels, poststempels 
en poststukken waarvan 
de thema's direct of indi
rect verband houden met 
Bijbel en Christendom. 

2. 4 X ledenbijeenkomsten, 
filatelistische literatuur 
m.b.t bijbel en christen
dom, nieuwtjes 6 X per 
jaar verenigingsblad en 
diverse studiegroepen. 

3. J.C. Vonk, Bellamystraat 
'3.2533 )G Den Haag, 
tel. 070-3212728. 

4. €24,50 (Ned.), €31,50 
(buitenland) i.g. € 3,75. 

5. e-mail. 
vonk.)c(Sonlme.nl 
website-
www.gabrielfila.nl 

Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie 
1. De diverse verzamel-

gebieden omtrent de 
kmderpostzegelactie 
en kinderpostzegels en 
maximafilie. 

2. Ledenbijeenkomsten 
(2 X per jaar), vereni
gingsblad (4 X per jaar), 
(schriftelijke) veilingen, 
tentoonstellingen. 

3. P.M Klaassen,Gaard3, 
6641 WN Beuningen, 
tel 024-6771262 

4. €20,00(1 g. €1,25) 
5. e-mail. 

Bj<laassen5(5)hetnet.nl 

Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland 
1. Historische, technische 

en wetenschappelijke 
aspecten van ruimtevaart 
en kosmos. 

2. Kwartaaltijdschrift "De 
Nieuwsbrief", ruiida-
gen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen 
en-tentoonstellingen, 
minitentoonstellmgen, 
verzorging ruimtevaart
covers en veilingen. 

3. A.Dickers, Lupine 30,2211 
MJ .Noordwij kerhout, 
tel. 0252-372655 

4. € 20,00 Nederland (i.g. 
€4,50), €25,00 buiten 
Nederland (Lg-€ 4,50), 
Jeugd tot 18 jaar € 10,00 

5. e-mail 
aolckers(Scasema.nl 

Filatelistische 
Motiefgnroep "Papier en 
Druk" Nld. 
1. Papier en Druk, grond

stoffen en papiervervaar-
diging, vormvervaardi-
ging, druktechnieken, 
drukpersen en andere 
machines, geschiedenis 
van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d. 

2 Twee bijeenkomsten 
per jaar, uitgave van" 
Druk Doende", stands op 
grafische vakbeurzen en 
tentoonstellingen. 

3. T. Demoed-van Hoogstra
ten, De Waarden 68,7206 
Gj Zutphen, 
tel. 0575 520374-

4. €25,00 
5. e-mail: trudiedemoed-

vh(Shetnet.nl 

Mafonnieke 
Filatelistische 
Studiegroep "De Getande 
Rand" 
1. Vrijmetselarij op post

zegels m de wereld en 
vrijmetselarij op FDC's 

2. Bijeenkomsten op wis
selende data, 2 tot 3 keer 
per jaar, eigen orgaan 
'De Verlichte Loep'. 

3. J van Nooijen, Maarland 
Noordzijde 46,3231 CG 
Brielle, tel. 0181-479770 

4 €18,00 
5. e-mail. 

j.v.nooijenOcompaqnet.nl 

Perfin Club Nederland 
1 Perfins 
2. Eigen verenigingsblad, 

veiling, bibliotheek, 
rondzending en 4 ruilver-
gaderbijeenkomsten per 
jaar. 

3. Mw. J.A. Birnie-de Gelder, 
Klipper 84,3263 NB Oud-
Beijerland, 

tel. 0186-614522. 
4. €11,00 (buitenland 

€15,00). 
5. website: 

www.perfinclub.nl 

OVERIGE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 
Poststempel
verzamelaars 
1. Poststukken, postale 

afstempel ingen en ove
rige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis. 

2. Bijeenkomsten met 
lezmgen/veilmgen, 
bijeenkomsten Groep 
Postgeschiedenis en 
Groep Postmechanisatie, 
algemeen en gespeciali
seerd rondzendverkeer, 
uitwisselen frankeer-/ 
machinestempels, 
publicaties De Postzak 
en Verenigmgsnieuws, 
posthistorische studies, 
catalogi op stempelge-
bied. 

3. E.W. Flentge, Oude 
Hoflaanii,975iBK Haren, 
tel. 050-5349131 

4. €40,00 Euro per jaar, 
geen i.g. 

5. e-mail: 
e.w.flentgeOfreeler.nl 
website: 
www.po-en-po.nl 

Contact- en studiegroep 
ie emissie Nederland 185z 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de 

eersteemissie, bijeen
komsten 3 X per jaar. 

3. F. van Beekum, Postbus 1, 
2290 AA Wateringen, 
tel. 0650990053. 

4. €25,00 Euro (1 g 
€ 25,00) 

5. e-mail: 
infoi8s2(Sgmail.com 

Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
1. Luchtpost (ontwikke

ling, eerste vluchten e.d) 
luchtpostcatalogus. 

2. Regiobijeenkomsten 
In Kudelstaart (bij 
Aalsmeer), Hilversum, 
Eindhoven, Vlissmgen, 
(schriftelijke) veilingen, 
jaarlijkse Dag van de 
Aerofilatelie met tentoon
stelling Nieuwtjesdienst 
voor eerste en speciale 
vluchten met bijzonder 
poststempel, rondzend-
dienst, publicatie De 
Aero-Philatelist(4xper 
jaar) en diverse naslag
werken. 

3. W. van der Helm, De Kolk 

13,3931 WN Woudenberg, 
tel. 033-2858424. 

4. €25,00 (Nederland), 
overige landen buiten 
Nederland € 30,00 

5. e-mail: w.vanderhelm® 
veteranen.nl 
website: www.de-vlie-
gende-hollander.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbe

zorging (Stadspost) m 
Nederland. 

2. Informatievergaringen 
-uitwisseling over Neder
landse Stadspostdien
sten, Stadspostzegels en 
-stempels Bijeenkom
sten in Apeldoorn (4 x per 
jaar), driemaandelijkse 
periodiek. Catalogus 
(losbladig) en Nieuwtjes-
dienst. 

3. AF. Buitenhuis, Tolhuis 
2030,6537 LW Nijmegen, 
tel. 024 3449032 

4 €15,00 
5. e-mail. 

tonObuitenhuizen.com 

Filatelistenvereniging 
Dal Nippon 
1 Nederlands-Indie onder 

Japanse bezetting en 
onder het bewind van de 
Republiek Indonesië voor 
de soevereiniteitsover
dracht 

2. Gegevensuitwisseling, 
catalogi, blad, publi
caties, rondzending, 
veiling, vergadering. 

3. L.B Vosse, Vinkenbaan 3, 
i85iTBHeiloo, 
tel. 072-5332293 

4. € 25,00 Euro 
5. e.mail 

leo.vosse(Splanet.nl 
website: 
www.dainippon.nl 

Landelijke Vereniging 
van Aantekenstrookjes-
verzamelaars 
1. Aantekenstrookjes, van 

Nederland en andere 
landen 

2 Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, 
uitgifte kantorenlijst. 

3. L L Louwerse, Kon. Wil-
helminastraat5i, 
2811 TT Reeuwijk, 
tel 0182-395103. 

4 €10,00 
5 e-mail 

louwerse5i(5)kpnmail.nl 

Studiegroep 
Velrandbijzonderheden 
(Plaat- en 
Etsingnummers) 
1 Plaat/etsingnummers, 

knippen/ponsen, druk-
kerstekens, paskruizen, 
registerblokken en 
perforaties 

2. Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veilingen. Publica
ties Randverschijnsele

nen Handboek Plaat- en 
Etsingnummers. 

3. Secretariaat p/a Postbus 
522,1000 AM 
Amsterdam. 

4. €18,00 
5. e-mail: secretaris® 

etsingnummers.nl 
website: 
www.etsinanummers.nl 

Nederlandse 
Postzegelvereniging 
'De Plaatfout' 
1. Studie plaatfouten op 

Nederlandse postzegels 
(*o.r.) 

2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen. 

3 J.E. van Biezen, Zicht 3, 
8061 MT Hasselt, 
tel. 038-4772366. 

4. €20,00 (€2,50 i.g.). 
5. e-mall: joop.van.biezen® 

freeler.nl 
website: 
www plaatfout.org 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1. Fiscale filatelie 
2. Bijeenkomsten, eigen 

orgaan, veilingen 
3 O CG van der Vliet, 

Slotlaan 117,7006 HC Doe-
tmchem, 
tel. 0314-345459-

4 €25,00 (Nederland en 
Europa); € 29,00 overig ( 
€5,ooi.g.) 

5. e-mail: 
vl1et307@planet.nl web
site: www.nvff.nl 

Nederlandse Academie 
voor Filatelie 
1 Gespecialiseerd in 

postgeschiedenis, 
traditioneel, eo-filatelie, 
thematisch, postwaar-
destukken, maximafilie, 
aerofilatelie, astrofila-
tehe, fiscale filatelie en 
literatuur. 

2. Vier bijeenkomsten 
per jaar, uitwisseling 
gegevens, eigen orgaan' 
Notities 

3. R.J.A. Verberne, Thomas 
Moredreef 14,5645KE 
Eindhoven, 
tel. 040-2113834. 

4. Lidmaatschap uitsluitend 
op uitnodiging. 

5. e-mail. 
ruudverberneOgmai I. 
com 

VPPV Vereniging van 
Persoonlijke Postzegels 
Verzamelaars 
1. Filatelie betreffende de 

persoonlijke postzegels 
van Nederland en we
reldwijd. 

2. Vergader- en ruilbij-
eenkomsten, lezingen, 
veiling. 

3. Mw. E Schouten, Postbus 
4172, 6803 ED Arnhem. 

4. €20,00 
5. e-mail: vppvOlive.nl 

http://www.nvtf
http://www.gabrielfila.nl
http://www.perfinclub.nl
http://www.po-en-po.nl
http://veteranen.nl
http://www.de-vliegende-hollander.com
http://www.de-vliegende-hollander.com
http://tonObuitenhuizen.com
http://www.dainippon.nl
http://etsingnummers.nl
http://www.etsinanummers.nl
http://freeler.nl
http://plaatfout.org
mailto:vl1et307@planet.nl
http://www.nvff.nl


T 050-5255441 

Verzilver uw goud! 
De goudprijs was nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden 
sieraden en munten te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is er: 
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. 
Wij verkopen geen sieraden, maar kopen goud, zilver, verzameling munten, postzegels en 
bankbiljetten in. 

Dat inkopen doen we niet alleen van particulieren, maar ook van opkopers en juweliers. En door 
onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële 
taxatie en een goede prijs. 

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

Goes 
Piet Hemstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweg 82 
T 023-5266096 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

NIjmeqen 
Oranjesmgel 12 
T 024-3239128 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

C qoudwisselkantoor 
www.qoudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
• 25 jaar ervaring in 

. contante betaling of indien gewenst per bank 

• discrete ruimte voor de taxat ie 
. advies in het beleggen van goud en zMver 

Utrecht 
Adnaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zwolle 
Thomas ä Kempisstraat 9C 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.qoudwisselkantoor.nl
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POSTZEGEL BOEKJES 

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

Deaardeis„ 
ook van mij 

Creenpeaceboekje 

Nederland 
Greenpeace 
Een beetje stiekem ver
scheen op 9 juli een presti
geboekje 'De aarde is ook 
van mij' over Greenpeace. 
PostNL gaf hier geen 
ruchtbaarheid aan, zodat 
de meeste verzamelaars er 
pas half september (Col
lect Nr. 73) over vernamen. 
Een deel van de opbrengst 
gaat rechtstreeks naar 
Greenpeace. 
Het is een boekje met de 
zogenaamde persoonlijke 
zegels: nummer PP31 in de 
Catalogus Nederlandse 
persoonlijke postzegels 
van de NVPH. 
Het boekje bevat negen 
postzegels tarief 1 en 
besteedt aandacht aan 
ontbossing, overbevissing 
en schone energie. 

Australië 
Toeren In Australië 
Rijden over honderden 
kilometers lange asfaltwe
gen zit de Australiër in het 
bloed. De steden liggen 
ver uit elkaar en vanouds 
is men gewend de enorme 
afstanden over land te 
overbruggen. En ook nu 
nog geeft het een gevoel 
van vrijheid en avon
tuur, een soort seculiere 
pelgrimstocht. 
Op een serie postzegels, 
verschenen op 18 septem
ber, staan voorbeelden 
van trippers met hun 
Citroen 2CV'lelijke eend', 
Volkswagenbus of motor. 
Drie van de vijf zegels, de 
waarden van 60c, zijn ook 

! > verkrijgbaar in een boekje. 
, X De inhoud bestaat uit 
^ tienmaal 60c. 
) 

Australische dierentuinen 
Al negentien jaar lang is 
oktober de Maand van 
de Postzegel. Speciaal 
daarvoor verscheen op 

28 september een serie 
postzegels met dieren 
uit zeven Australische 
dierentuinen. Op veel 
manieren, ook via de 
school, probeert de post 
de jeugd voor de filatelie 
te interesseren. 
De zeven 60centzegels 
zijn ook te koop in een 
twintig zegels tellend 
boekje. Afgebeeld zijn een 
tijger, neushoorn, giraf, 
panda, orangoetan, 
krokodil en adelaar. 

so jaar racen op Bathurst 
De Bathurst 1000 is een 
1000 kilometer lange race, 
die elk jaar gehouden 
wordt op het Mount Pano
rama Circuit. Het is onder
deel van de V8 Supercars. 
Vier postzegels, elk van 
60c, tonen raceauto's en 
het circuit. Ze verschenen 
op 2 oktober. Tien stuks 
zijn ook verkrijgbaar in een 
boekje. 

Azoren 
Prestigeboekje 
Sinds 2003 geeft de post 
van Azoren, een autonoom 
gebied van Portugal, 
jaarlijks een boekje uit met 
daarin alle uitgiften van 
het voorbije jaar. Tevens 
bevat het een proefdruk 
van de Europazegels en 
diverse blaadjes met extra 
informatie over alle zegels. 
De nominale waarde der 
zegels is € 9.89. Het boekje 
verschijnt eind november 
in een oplage van 5000 
stuks. 

Het jaarlijlise prestigeboelije van 
Azoren 

België 
Pak een boomblad 
Het was al afgebeeld in de 
Belgiërubriek in dit blad 
(augustusnummer). Op 17 
september verscheen een 
boekje met afbeeldingen 
van boombladeren: tien 
stuks van waarde 1 (= 65c). 
Het boekje bevat een 
tweetal noviteiten: de slit 
van de zegels heeft een 
speciale kapvorm, zodat 
de vorm van de blade
ren goed zichtbaar is. 
Daarnaast is het de eerste 
uitgifte van de Belgische 
post met een FSCcertifi
caat (papier vervaardigd 
van duurzaam beheerde 
bossen). 
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ISO Jaar Royal Hamilton Light 
Infantry Regiment 

Kerstkoekjes 
Geurige en mooi versierde 
kerstkoekjes zijn een tradi
tioneel onderdeel van het 

Groene innovatie in België 

Prettige feesten 
Op 29 oktober volgden 
twee boekjes met zegels 
voor de Kerst en Nieuw
jaarspost. Het ene voor 
binnenlandse post (tafe
reeltje rond Sint Martinus
kerk van Kessen ich) en het 
andere voor post binnen 
Europa (Kerk van Saint 
Mard). Prijzen respectieve
lijk €6.50 en €9.90. 

Canada 
Geestelijke gezondheid 
Met de in boekjes ver
krijgbare toeslagzegels 
(tienmaal P +10) steunt 
men vrijwilligerswerk ten 
behoeve van de geestelijke 
gezondheid, vooral voor 
kinderen. Uitgiftedatum 
van het boekje was 17 
september. 

De Regimenten 
Omdat Canada zich 
tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog (18611865) 
bedreigd voelde, werden 
er een aantal militaire 
regimenten geformeerd. 
Dat is dit jaar 150 jaar 
geleden. Het werd op it 
oktober postaal herdacht 
men een drietal postze
gels. Alle drie zijn ook 
per tien in een boekje ($ 
6.10) verkrijgbaar: The 
Black Watch, The Royal 
Hamilton Light Infantry 
en The Royal Regiment of 
Canada. 

kerstfeest. Het lekkerste is 
het nog warm uit de oven, 
je kerstpost versieren 
met zulke versnaperin
gen is in Canada sinds 15 
oktober mogelijk. Ze zijn 
in maar liefst drie boekjes 
verkrijgbaar: twaalfmaal P 
(post binnen Canada, 61c), 
zesmaal $ 1.05 (post naar 
USA) en zesmaal $1.80 
(overzee). 

Glas in lood 
Als vervolg op de uitgifte 
van vorig jaar kwam er op 
15 oktober ook een boekje 
uit met een christelijk mo
tief: Maria en het Kind. Het 
plaatje is van een van de 
150 jaar oude glasinlood 
ramen van een kathedraal 
in Kingston, Ontario. 
Het boekje bevat twaalf 
Pzegels. 

Persoonlijke zegels 
Ook Canada kent 
'vastkader'zegels. Op 5 
november komen er weer 
mogelijkheden bij: er is 
een keuze uit maar liefst 
twaalf kaders. Eén daarvan 
is een kader voor kerst en 
nieuwjaarswensen. Alle 
zegels zijn verkrijgbaar 
in vellen (van 25+1 en 50) 
en in een boekje van 12 
Pzegels. Voor Kerst en 
Nieuwjaar heeft de post 
zelf al een plaatje inge
vuld. 

China 
Drie boekjes 
Sinds 1980 geeft de Volks
republiek China boekjes 
uit. Voor het gemak van 
de verzamelaar worden ze 
ook genummerd. Op 9 juni 
verscheen nummer 46. Het 
bevat acht zegels van 120 
yn met afbeeldingen van 
meubels uit de tijd van de 
Ming en Qing dynastie. 
Op 23 augustus volgde 
nummer 47 met vier zegels 
van 120 yuan waarop het 
sprookje van Liu Senjie 
wordt afgebeeld. 
Een bijzonder boekje 
grootformaat en niet pas
send in de genummerde 
reeks  kwam uit op 15 april 
van dit jaar. Het bevat vier 
velletjes van steeds één 
120yuanzegel plus één 
velletje met alle vier de ze
gels met afbeeldingen van 
moderne Chinese musici. 

Meubels uit de tijd van de Ming en 
Qing dynastie. 

Ecuador 
yasuniITT 
Met het YusaniITT project 
wordt ernaar gestreefd 
olieboringen in het Yusani 
Park alleen toe te staan, 
wanneer de internationale 
gemeenschap voor finan
ciële compensatie zorgt. 
Met twee op 11 juni ver
schenen boekjes wordt 
de rijkdom aan fauna en 
flora van dit kolossale park 
nog eens aangetoond. 
De boekjes bevatten acht 
zegels: tweemaal $ 0.25, 
$0.50, $0.75 en $1.00. 
Enkele voorbeelden: gor
deldier, doodshoofdaapje, 
vlinder, koningsgier... 

Galapagos 
De staatkundig tot Ecuador 
behorende Galapagos 
eilanden hebben een grote 
diversiteit aan unieke 
dieren en plantensoorten, 
waarvan er zestien prijken 
op twee op 11 juli versche
nen boekjes. De waarden 
in de boekjes zijn gelijk 
aan de één maand eerder 
verschenen boekjes. Te 
zien zijn onder meer de 
grondvink, lavahagedis, 
reuzenschildpaden legu
aan. 
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Boekjes van Ecuador een lustoord 
voor menig motiefverzamelaar 

Frankrijk 
Groenten voor groene 
post 
Het eerder in dit blad aan
gekondigde boel<je met 
erwtjes, boontjes, groene 
paprika's, artisjokken en 
courgettes verscheen 
niet op 14 juni. De uitgifte 
werd uitgesteld naar 30 
augustus. 

Marianne 
De serie 'Marianne et 
l'Europe' gaat onvermin
derd voor. Het ontwerp 
van de huidige zegel 
(Marianne omringd door 
sterren) werd m 2008 
uitgekozen door president 
Sarkozy. Of en wanneer er 
een nieuw ontwerp komt is 
niet bekend. 
Intussen verschenen er 
twee nieuwe oplagen 
van het boekje met rode 
Marianne zegels zonder 
waardeaanduiding (60c, 
voor binnenlandse post). 
Het ene bevat de reclame
kreet 'Postexport Europe' 
(16 juli) en het andere wijst 
op de webwinkel van de 
Franse post (15 augustus). 

Feest van de postzegel 
Er verschenen op 15 oktober 
ter gelegenheid van het 
Feest van de Postzegel een 
Mariannezegel (met bran
dende fakkel), een velletje 
(Jeroen Bosch: de verzoe
king van Sint Antonius) en 
een boekje. Centraal staat 
bij deze viering het vuur 
als symbool voor liefde en 
hartstocht (voor de filatelie 
natuurlijk!). Het boekje 
bevat twaalf zegels voor 
brieven binnenland (60c). 

bevattend boekje verscheen 
op 27 september en bevat 
vier zegels van het diaman
ten jubileum en twee zegels 
met afbeeldingen van twee 
klassieke locomotieven, die 
tientallen jaren in Schotland 
dienst deden. Prijs van het 
boekje is £3.60. 

Israël 
Bezoek Israël 
Israël ontvangt graag 
meer toeristen. Een in sep
tember uitgegeven boekje 
vestigt de aandacht op 
drie toeristische plaatsen: 
Rosh Hanikra, Jaffa en 
Timna. De drie postzegels 
bevinden zich tweemaal 
in het boekjesvelletje. Prijs 
per zegel 3.00s. 

Korea Noord 
Gebouwen 
Eerder dit jaar verschenen 
boekjes werden pas on
langs door de Koreaanse 
post uitgeleverd. Het 
betreft op de eerste plaats 
een boekje met postze
gels, waarop architectuur 
te zien is uit Moskou en 
Pyongyang. Het boekje 
verscheen op 30 januari 
en bevat zes zegels: 60, 
100,140 (twee stuks), 190 
en 210 won. Verkoopprijs 
van het boekje is 854 won, 
een astronomisch bedrag 
voor de NoordKoreaan. 
De randbedrukking van 
het velletjes is, enigszins 
merkwaardig, voorzien 
van afbeeldingen van 
oude postzegels, diverse 
dieren en een oud kanon. 
Het boekje heeft een 
geperforeerde en een 
ongeperforeerde versie. 

De kaft maakt ook al reclame voor 
de tentoonstelling 'Rossica 2013' 

Locomotieven 
Op 31 mei verscheen een 
aanzienlijk goedkoper 
boekje met afbeeldingen 
van locomotieven: 50,70 
en 90 won. Op de velrand 
links staat een oude stoom

Twee locomotieven op elke zegel met elk ook hun eigen rookpluim 

GrootBrittannië 
Locomotieven in Schot
land 
Een zes eersteklas zegels 

locomotief afgebeeld. Ook 
dit boekje kent weer twee 
varianten: geperforeerd en 
ongeperforeerd. 

Locomotieven uit NoordKorea 

Madeira 
Prestigeboekje 
Ook Madeira komt eind 
november met een pres
tigeboekje. Voor verdere 
informatie zie Azoren. 

Het prestigeboekje van Madeira 

Man 
Honingbijen 
De boekjesverzamelaar 
heeft pech: de op 8 augus
tus verschenen postzegels 
met afbeeldingen van 
bijen in vellen en die heb
ben een honmgluchtje. De 
 zelfklevende  zegels in 
de boekjes echter niet. 
Er zijn twee boekjes 
verkrijgbaar: tienmaal 38p 
(voor post op het eiland) 
en tienmaal 41p (voor 
post naar het Verenigd 
Koninkrijk). 

NieuwZeeland 
Kerstmis 
Van de vijf op 3 oktober 
verschenen kerstzegels is 
er één ook per tien in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
betreft de 70c met een af
beelding van Maria, Jozef 
en het Kind. De kerstzegels 
hebben ook een Nieuw
Zeelands tintje, doordat er 
frames gebruikt zijn met 
een pohutukawamotief 
(inheemse sierstruik). 

Polynesië (Frans) 
Mooie plaatjes 
Een luxe uitgevoerd boekje 
biedt de verzamelaar een 
blik op het mooie land
schap van het Franse ei
landengebied. Ondermeer 
van het eiland HivaOa, 
waar in het dorpje Atuona 
de laatste rustplaatsen 
zijn van Paul Gauguin en 
Jacques Brei. Het boekje 
bevat zes zelfklevende ze
gels van elk 100 CFP. Er zijn 
25.000 boekjes vervaar
digd. Uitgiftedatum was 
27 septemJser. 

Rusland 
APEC 
Ter gelegenheid van de 

in Vladivostok gehouden 
topconferentie van de 
APEC, een samenwerkings
verband van een groep 
landen grenzend aan de 
Grote Oceaan, verscheen 
er in Rusland op 31 augus
tus een prestigeboekje. 

Het boekje bevat drie pagina's 
tekst m het Russisch en m het 

Engels Afgebeeld op de kaft is de 
nieuwe brug van Vladivostok, de 

vuurtoren en een schip 

Singapore 
Feest! 
Net als in 2010 kwam Sin
gapore ook nu weer  op 
17 oktober  met een vier
tal feestboekjes: voor het 
Chinese Nieuwjaar, voor 
het einde van de Ramadan 
(Hari Raya Puasa), voor 
het Hindoestaanse feest 
van het licht (Deepavali) 
en voor het Christelijke 
kerstfeest. 

Feesten in Singapore 

Tsjechië 
Oude automobielen 
Vaclav Zapadlik was een 
veelzijdig kunstenaar. 
Zo maakte hij als geen 
ander tekeningen van 
automobielen, vooral uit 
de twintiger en dertiger 
jaren van de vorige eeuw. 
Zes ervan zijn te vinden 

op de zegels in een op 5 
september verschenen 
postzegelboekje. De zelf
klevende zegels hebben 
de aanduiding E (post naar 
Europese landen = 2okr). 

Verenigde Staten 
Kerst 
Zoals gewoonlijk kwam 
de postdienst van de 
Verenigde Staten met twee 
kerstuitgiften: een eigen
tijdse (10 oktober) en een 
religieuze (13 oktober). 
Bij de eerste is er sprake 
van vier verschillende 
zegels, samen een beeld 
vormend waarbij de kerst
man met z'n slee de show 
steelt. 
De tweede bevat een 
afbeelding van Jozef die 
een ezel leidt met Maria en 
het Kind. Een ster wijst hun 
de weg in de woestijnduis
ternis. 
Het zijn allemaal'for 
ever' zegels: deze blijven 
'eeuwig' geldig voor het 
brieftarief, momenteel 
45c. Ze zijn verkrijgbaar m 
zogenaamde vouwboekjes 
met twintig zegels. 

USA de Heilige Familie 

USA eigentijdse kerstmotieven 

Ook op de kaft staat een drietal klassieken. Skoda HispanoSuiza 1928, 
Minerva AL 1932 en Praga Crand 1930 
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Tweede Wereldoorlog 
Nadat Duitsland eerder in 1939 
al het Sudetenland had weten te 
bemachtigen en van de rest van 
Bohemen en Moravië een Duits 
protectoraat had weten te maken, 
begon in Europa de Tweede 
Wereldoorlog op 1 september 
1939 met de Duitse inval in Polen. 
GrootBrittannië en Frankrijk, die 
een bijstandsverdrag hebben 
met Polen, verklaren Duitsland 
de oorlog. Kort daarna valt de 
SovjetUnie ook Polen binnen, 
nadat Stalin met Hitler gemene 
zaak had gemaakt (het beruchte 
Molotov  Von Ribbentroppact). 
Begin oktober is het laatste verzet 
m Polen gesmoord. Alles wat nog 
aan Polen doet denken moet wor
den gewist. Het door Duitsland 
bezette deel wordt omgedoopt 
tot General Gouvernement (afb. 
9a). De Tweede Wereldoorlog 
heeft natuurlijk militaire post, 
oftewel veldpost voortgebracht, 
maar er bleef ook weer burger
post bestaan in de door Duitsland 
bezette gebieden, hoewel aan 
allerlei strikte regels en censuur 
onderworpen. In sommige bezette 
gebieden bleven de eigen poste
rijen actief met het uitgeven van 
postwaarden. In andere werden 
speciale postwaarden ontworpen 
en uitgegeven, maar de meeste 
uitgaven waren provisorisch: 
postwaarden van Duitsland of van 
het gebied zelf met opdruk (afb. 
9b). Sommige daarvan waren 
zelfs alleen voor lokaal gebruik en 
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;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, onderwijs en 

christendemocratie hebben er een. 
Ter gelegenheid van het 25jarige bestaan van de 

Filatelistenvereniging Duitsland, het tweede deel over 
de veelzijdigheid van de filatelie van Duitsland. 

TER 

dus ook zeer zeldzaam. Dit briefje 
is in augustus 1942 aangetekend 
verzonden van Tallinn in Estland 
naar Herrnhut. De beide postze
gels zijn voorzien van de opdruk 
"Ostland", een gebied dat de 
Baltische staten plus een groot 
deel van het huidige WitRusland 
besloeg. Het gestempelde 
'aantekenstrookje' en de beide 
dagstempels zijn nog vooroorlogs 
Ests. Het paarse Aa stempel geeft 
aan, dat de censuur in Königsberg 
de brief ongeopend heeft door
gelaten. 

Ondergang 
Het einde van het Derde Rijk 
kwam snel. In juni 1944 vond de 
invasie in Normandië plaats, na
dat vanaf 1943 de Duitse troepen 
in Rusland al geleidelijk werden 
teruggedrongen. In januari 1945 
begon het grote Russische of
fensief tegen het Rijk zelf en aan 
het eind van die maand stond het 
Rode Leger al aan de Oder. Oost
Pruisen raakte geïsoleerd. Een 
briefkaart die op 12 februari van
uit BerlijnCharlottenburg naar 
Königsberg werd verzonden (afb. 
10a) kwam dan ook onverrichter 

zake terug. Het paarse stempel 
zegt: 'Zurück: vorläufig keine 
Postverbindung'. De afzender 
was zelf ook al uit OostPruisen 
gevlucht, met achterlating van al 
haar bagage. 
De laatste drie postzegels die in 
het Grossdeutsches Reich zijn 
uitgegeven ziet u hier (afb. 10b). 
De linkerzegel is gewijd aan de 
Volkssturm, de wanhopige po
ging om met iedereen die te oud 
of te jong was om opgeroepen te 
worden voor de Wehrmacht, het 
Rode Leger tegen te houden. Ein 
Volk steht auf,  maar natuurlijk 
tevergeefs. Deze zegel is afge
stempeld in Stettin op 7 maart 
1945, toen de Russen al op zo'n 
tien km voor de stad stonden. De 
beide andere zegels geven nog 
eenmaal de volle dreiging van het 
nationaalsocialisme weer. Tegen 
een dreigende rode achtergrond 
staan daar een SA en een SS
man. Deze postzegels werden 
uitgegeven vanaf 20 april 1945 
en zijn nauwelijks meer gebruikt. 
Vrijwel alle  uitsluitend uit Berlijn 
bekende  poststukken die ermee 
gefrankeerd zijn, staan bekend 
als dubieus. 

Geallieerde bezetting 
Al voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog hadden de geal
lieerden SovjetUnie, Groot Brit
tannië en de Verenigde Staten 
van Amerika elkaar getroffen bij 
conferenties in Teheran, Casa
blanca en jalta. In Jalta waren de 
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afspraken gemaakt over de opde
ling van Duitsland, waarbij de 
Duitse gebieden ten oosten van 
de OderNeisse aan Polen werden 
toegewezen. 
Het overgebleven deel van 
Duitsland werd opgedeeld in vier 
bezettingszones. De SovjetUnie 
kreeg oostelijk Duitsland, Groot 
Brittannië noordelijk Duitsland, 
de VS het midden en zuiden en 
Frankrijk kreeg een deel van het 
westen plus het mandaat over 

het Saargebied. Groot Brittannië 
en de VS werkten in hun zones 
al snel samen. In de gebieden 
die door de geallieerden waren 
veroverd, moest al gauw weer iets 
van een postbezorging worden 
opgezet. In Aken in het westen 
hadden de Amerikanen al de 
A(llied) M(ilitary)post geïntrodu
ceerd (afb. iia). Maar in andere 
delen van het land konden lang 
niet altijd postwaarden worden 
aangeleverd, terwijl de oude niet 

meer gebruikt mochten wor
den. Daar behielp men zich met 
lokale uitgiften, vaak provisori
sche uitgaven en soms zelfs met 
eenvoudig knip en plakwerk, 
zoals deze lokale brief uit Löhne 
uit 1946 (afb. 11b). In 1946 werden 
onder auspiciën van de Gealli
eerde Controleraad postwaarden 
uitgebracht die bedoeld waren 
voor geheel bezet Duitsland, maar 
nadat de verhoudingen tussen de 
Sovjets en de westelijke geallieer
den bekoeld waren, werden zowel 
in de Sovjetzone als in de overige 
bezettingszones meer en meer 
eigen postwaarden uitgegeven, 
zoals deze brief uit de provincie 
MecklenburgVorpommern (afb. 
"c). 

Geldsanering 1948 
In de aanloop naar, en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog had het 
Derde Rijk de geldpersen flink 
laten draaien. Het gevolg was dat 
er na de oorlog meer geld was 
dan goederen. De Reichsmark, 
na de oorlog nog steeds het wet
tig betaalmiddel in heel bezet 
Duitsland, werd minder waard. 

Daarnaast ontstond er in de jaren 
1945 tot 1948 een dermate groot 
overschot aan geld ten opzichte 
van goederen  die ook nog eens 
bij wijze van herstelbetaling doof 
de geallieerden aan de Duitse 
economie werden onttrokken 
dat een geldsanering dringend 
nodig was geworden. Doel van 
de geldsanering was om op korte 
termijn het geldoverschot op te 
ruimen en op lange termijn de 
grondslag voor een goed functi
onerende markteconomie op te 
bouwen. Een plan van een aantal 
Amerikaanse economen uit 1946 
voorzag in een omruilkoers van 10 
Reichsmark voor 1 nieuwe Deut
sche Mark. Na de nodige voorbe
reidingen maakten de westelijke 
zones zich op voor de doorvoering 
van de geldsanering die op 21 
juni 1948 plaatsvond. Omdat de 
Sovjetzone hierbij niet betrok
ken was geweest, dreigde daar 
een sterke toevloed van de oude 
Reichsmarken en daarmee van 
een inflatie. Om die reden werd 
daar drie dagen later, op 24 juni 
1948, noodgedwongen eveneens 
een geldsanering doorgevoerd. 
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De Reichsmark werd vervangen 
door de Deutsche Mark der Deut
schen Notenbank, eveneens in de 
verhouding 10 tot I. 
Nieuwe postwaarden waren 
nodig. Daarvoor werden in de 
samenwerkende Amerikaanse 
en de Britse Zone (Bizone) de 
bekende "band en netopdrukken" 
uitgegeven en in de Sovjetzone 
de "Bezirkshandstempel-opdruk-
ken". Oude postwaarden konden 
nog worden gebruikt voor een 
tiende van hun oude nominale 
waarde. Dit zien we zowel in de 

Bizone als in de Sowjetzone terug 
in de zogenaamde "Zehnfach
frankaturen", die overigens ook 
gecombineerd met de nieuwe 
postwaarden konden voorko
men. Zoals een interlokale brief 
uit de Bizone, tarief 24 Pfennig 
(Afb. 12a). Daarop zien we een 
bandopdruk van 6 Pfennig en 
daarnaast drie oude waarden van 
60 Pfennig die tellen voor een 
tiende, dus 18 Pfennig in plaats 
van 180. Hierbij (Afb. 12b) een 
aangetekende interlokale brief uit 
de Sowjetzone, tarief 84 Pfennig, 
gefrankeerd met handstempe-
lopdrukken van 24 en 30 Pfennig, 
Daarnaast 291 Pfennig aan oude 
waarden, dus in feite 29 Pfennig. 
Met in totaal 83 pfennig is de brief 
dus feitelijk 1 Pfennig onderge-
frankeerd. 

Deling van Duitsland 
(Afb. 13a) laat de DDR-visie op de 
Duitse deling zien. Alleen daar 
verscheen een postzegel - en wat 
voor een! - om de conferentie van 
Potsdam te herdenken, met een 
foto van de ondertekening van 
de besluiten op 2 augustus 1945. 
In Potsdam werd door Stalin, Tru
man en Attlee behalve de bezet
ting van het resterende Duitsland 
ook de toedeling aan Polen en 
de Sovjet-Unie van de oostelijke 

provincies van het Duitse Rijk 
geformaliseerd. Tussen 1945 en 
1950 was er tussen de Russische 
bezettingszone (later DDR) en 
Polen enig ondergronds gemop
per over het precieze verloop van 
de Oder-Neissegrens, vooral in 
het noorden. Hoorde Stettin nu 
wel of niet rechtmatig bij Polen? 
Mede onder druk van Stalin werd 
in 1950 in Görlitz de grens defi
nitief vastgesteld. Een serie van 
twee zegels uit dat jaar toont de 
presidenten Pieck en Bierut die el
kaar over de grens heen de hand 
reiken, terwijl een vergenoegde 
vredesduif tussen hen doorvliegt 
(afb. 13b). Twintig jaar later werd 
dit Görlitzer Abkommen nog eens 
feestelijk herdacht (afb. 13c). 
Nadat Duitsland alle gebieden ten 
oosten van de Oder-Neissegrens 
al had verloren, kwam er ook 
steeds meer gebakkelei tussen 
de westelijke bezettingsmachten 
Groot Brittannië, de VS en Frank
rijk enerzijds en de Sovjet-Unie 
anderzijds. In de westelijke zones 
golden democratie en markteco
nomie, in het oosten werd de weg 
van het socialisme ingeslagen. 
De wederzijdse angst tussen de 
westelijke geallieerden en de 
Sovjet-Unie, voor overheersing 
van Duitsland door de andere 
partij, de geldsanering van 1948 

en de blokkade van Berlijn dreven 
west en oost nog verder uit elkaar. 
Nadat op 23 mei 1949 de weste
lijke zones werden verenigd In 
de Bondsrepubliek Duitsland, 
werd op 7 oktober 1949 de DDR 
gesticht, waardoor er twee Duitse 
staten ontstonden. De deling van 
Duitsland was een feit. De eerste 
postzegels van de BRD (Michel-
nrs. 111 en 112) benadrukken dit 
in feite al: zij zijn uitgegeven ter 
gelegenheid van de opening van 
de eerste zitting van de Duitse 
Bondsdag in Bonn op 7 september 
1949 (afb. 13d). 

Postoorlog 
In de jaren na de Duitse deling in 
West en Oost, bleven de verschil
lende ideologieën met elkaar 
bakkeleien over onwelgevallige 
uitingen die als propaganda werd 
beschouwd. In de jaren '60 gaf 
de Bondsrepubliek Duitsland drie 
maal een postzegel uit met een 
motief uit de vroegere Oostge-
bieden. Die drie zegels waren 
in Oost-Europa niet populair. 
De brief naar Polen (afis. 14a) is 
(over)gefrankeerd met een post
zegel waarop een gebouw m het 
vroegere Königsberg in Pruisen 
staat afgebeeld. Königsberg 
bestond immers niet meer, dat 
was inmiddels omgedoopt in 
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Kaliningrad en het gebruik van de 
vroegere naam zou erop duiden 
dat (west) Duitsland daarop nog 
aanspraak zou maken. De Poolse 
post stuurde de brief zonder 
pardon terug. Het paarse stempel 
geeft keurig aan op grond van 
welk artikel van het UPU-verdrag 
deze zegel niet kon. De gebruikte 
term is 'propagande revancharde' 
('revanchistische propaganda'), 
en zo is deze brief een voorbeeld 
van het verschijnsel postoorlog. 
Aan de andere kant liet de 
Bondsrepubliek zich ook niet 
onbetuigd, getuige deze brief 
van Oost-Berlijn naar West-Berlijn 
(afb. 14b): het poststempel, dat 
rept van de wederopbouw van 
het centrum van Berlijn (Mitte, 
indertijd tot Oost-Berlijn beho
rend) noemt Berlijn, Hauptstadt 
der DDR. Nadat de brief West-
Berlijn had bereikt, bracht dit de 
West-Berlijnse post ertoe om er, 
alvorens het verder te sturen naar 
de geadresseerde, het stempel 
aan toe te voegen waarin het het 
weten Berlijn te beschouwen als 
hoofdstad van heel Duitsland en 
niet van de Sovjetzone alleen, 
zoals de DDR in 1963 door velen 
nog steeds werd gezien. 

Duitse eenheid 
In 1985 wordt Michael Gorbatsjov 
secretaris-generaal van de 
Communistische Partij van de 
Sovjet-Unie. Zijn pogingen deze 
te hervormen met zijn glas-
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nost (openheid) en perestrojka 
(ombouw) leiden ertoe dat in de 
jaren daarop de machthebbers 
in de communistische landen de 
teugels laten vieren. 
Zo niet in de DDR, waar de SED van 
Erich Honecker geen duimbreed 
wil toegeven. Intussen naderen 
zowel de Bondsrepubliek als 
de DDR hun 40e verjaardag. In 
de DDR wordt die op 7 oktober 
1989 nog ruimschoots gevierd, 
terwijl haar burgers het land al 
ontvluchten via Hongarije (dat de 
westgrens al had opengesteld) of 
de West-Duitse ambassades van 
Praag en Warschau. Er vormen 
zich oppositiegroepen als 'Neues 
Forum, Demokratischer Aufbruch 
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und Demokratie jetzt!'. En in 
Leipzig demonstreren burgers 
iedere maandag tegen het regime 
(afb. 15a). Met de moed der 
wanhoop probeert het regime 
zich te handhaven, waarbij Erich 
Honecker wordt ingeruild voor 
Egon Krenz. Tevergeefs, want de 
protesten zwellen steeds verder 
aan en op 9 november 1989 gaat 
de geest uit de fles: in Berlijn 
gaan de slagbomen open en 
Oostduitsers passeren massaal de 
grensposten naar het westen (afb. 
15b), waar zij enthousiast en met 
open armen worden ontvangen. 
De Berlijnse muur is gevallen en 
kort daarop gaat ook het "Ijzeren 
Gordijn" open. Aanvankelijk blijft 

de DDR nog een apart land. Op 18 
maart 1990 wordt zelfs nog een 
parlement gekozen en de voor
malige advocaat Lothar de Mai-
zières wordt minister-president. 
Op 1 juli 1990 word de D-mark in 
de DDR ingevoerd en op 3 oktober 
1990 houdt de DDR op te bestaan. 
Het wordt samengevoegd met 
de Bondsrepubliek Duitsland en 
sindsdien is 3 oktober de Dag van 
de Duitse Eenheid (afb. 15c). 
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SAIL 2013 DEN HELDER 

Het duurt nog een krap 
jaar voor de stoet impo
sante zeilschepen Den 
Helder weer aan doet 
vanwege Sail 2013. 'Maar 

je kunt er maar beter 
vroeg bij zijn', redeneert 
Cees van der Wel, van de 
Helderse Postzegelhan
del uit de Koningstraat. 

En daarom heeft hij het 
ontwerp voor de speciale 
eerstedagenvelop voor 
Sail 2013 al klaar. 

70 lAAR NPV 

De Nederlandsche Post
zegel en Muntenveiling 
uit Weesp bestaat dit jaar 
70 jaar. Uitgiftedatum 
1 november. Prijs: € 1,95. 
Verkrijgbaar bij Bruna en 
PostNLCollectclub. 

De Nederlandsche 
Postzegel en Muntenveiling 

VIVOSZEGEL 

VIVOS, de Vereniging 
Initiatief Voor Ontwik
kelingssamenwerking in 
Diemen, heeft onlangs een 
persoonlijke postzegel uit
gegeven. In de zegel met 
het logo wordt de sinds 
1986 bestaande steden
band tussen Diemen en 
het Nicaraguaanse stadje 
Nandaime symbolisch 
uitgebeeld. VIVOS heeft in 
Nandaime veel ontwik
kelingsprojecten voor de 
armsten gefinancierd. In 
augustus werd nog een 

schoolbibliotheek opge
leverd. 
De postzegels, uitgege
ven m een vel van tien 
zegels, zijn verkrijgbaar k 
€ 5 door overmaking van 
het totaalbedrag van de 
bestelling + €2,50 ver
zendkosten op bankreke
ningnummer 3130611, t.n.v. 
VIVOS Diemen o.v.v. uw 
postadres. Na 31 december 
wordt de prijs €5,40. 
Zo steunt de koper 
projecten van VIVOS in 
Nandaime. De gemeente 

Diemen verdubbelt de 
opbrengst. 
Meer info: www.vivos.nl of 
infoOvivos.nl 
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45 JAAR TINA 

Tina, het tijdschrift voor 
meiden van 7 tot 12 jaar, 
bestaat dit jaar 45 jaar. Om 
dit te vieren komt PostNL 
speciaal met een postset 
voor de jeugd. Deze 

bevat drie kaarten en een 
postzegelvelletje met drie 
postzegels. Prijs: € 4,95 en 
verkrijgbaar bij Bruna en 
deCollectclub. 

g r IJMUIDENNEWCASTLE 

IJMUIDEN  NEWCASTLE 

Afgelopen voorjaar togen 
leden van de Collectclub 
naar het Britse Newcastle. 
Daartoe namen zijn de 
veerboot van IJmuiden 

naar Newcastle, een tocht 
van zo'n 15 uur. PostNL 
heeft hiervan een postset 
uitgebracht met drie zegels 
over Newcastle voor € 4,95, 

VREESWIIKSE 
OUDE SLUIS 

Activiteitengroep Vrees
wijk heeft samen met 
Fotostudio Geinoord en 
Dagwinkel Vreeswijk een 
nieuwe reeks postzegels 
uitgebracht. Deze bestaat 
uit de vier Vreeswij kse 
sluizen, met als eerste de 
Oude Sluis. De velletjes van 
tien zegels kosten € 5 per 
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stuk en zijn verkrijgbaar 
bij Dagwinkel Vreeswijk, 
Dorpsstraat 10, Nieuwe
gein. Meer info: www.ac
tiviteitengroepvreeswijk.nl 

http://www.vivos.nl
http://www.activiteitengroepvreeswijk.nl
http://www.activiteitengroepvreeswijk.nl
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Het tijdperk Icenmerict zich niet alleen door de invoering van de Danziger 
Gulden maar ook door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

^ op 1 september 1939. Posthistorisch zien we een overweldigende 

stempelontwikkeling. Naast een geheel nieuw dagtekenstempel, de 
opkomst van de zogenaamde roodfrankering, de reclamestempels en de 

vele bijzondere stempels is er een overdaad aan geïllustreerde briefkaarten 
uitgegeven. Een echt filatelistisch hoogtepunt was de Zeppelinvaart naar 

Danzig ter gelegenheid van de Lupostatentoonstelling in 1932. 

Ê0 
Het nieuwe geld 
De inflatie in Danzig bereikte haar hoogtepunt 
in oktober 1923. Al op 21 september 1923 sloten 
de Danzigers met de Polen en de Volkenbond 
in Geneve een PoolsDanziger valutaverdrag 
af dat op 11 december in werking trad. Hiermee 
was de weg naar een eigen munt, de Danziger 
Gulden, geopend. Daar de Freie Stadt Danzig 
(FSD) door een douaneunie met Polen was 
verbonden, probeerden Polen en de Volken
bond eerst nog de Danzigers te bewegen tot 
een overgang naar de Poolse Zloty maar daar 
wilden ze niet aan. Men wilde een eigen munt, 

de Gulden. De nieuwe Gulden was door de 
Bank van Engeland gegarandeerd. 25 Gulden 
was gelijk aan 1 Pond Sterling. Op 26 oktober 
ontvingen de inwoners van de FSD voor de 
eerste maal hun loon In Guldens, zij het een 
soort tussengulden want de nieuwe biljetten 
moesten nog gedrukt worden. Het muntgeld 
werd in Nederland geslagen. 
Posthistorisch gezien betekende het, dat men 
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Aß. I Kaart uit Danzig naar Kiel. Sinds 12.1925 kostte een 
kaart naar Duitsland 10 Pfennig. In 1929 werd voor het eerst 
gebruik gemaakt van een machinestempel met reclametekst 
BIJ deze eerste stempels stond het reclameblok links en was 

er een blok met zes golven rechts 

POST CARD 
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Afb 3 Briefkaart van Danzig naar Lübeck In 193; verving 
men de éencirkeldagstempels door korte balkstempels Sinds 
1.11.1923 kostte een kaart naar Duitsland 10 Pfennig. Let op de 

roltandzegel die bijgeplakt is 

■ I 

zegels moest drukken in de nieuwe geldsoort. 
Dat de voorbereiding voor deze omvangrijke 
operatie al enige tijd liep is op te maken uit het 
feit dat nieuwe zegels in de waarden van 
575 Pfennig al op 31 oktober aan de loket
ten verkrijgbaar waren. De hogere waarden 
15 Gulden vanaf 5 november. Al deze zegels 
waren als overdrukken op ongebruikte infla
tiezegels uitgevoerd. De definitieve guldens
waarden, algemeen bekend als Staatswappen 
im Oval, kwamen op 19 januari 1924 aan de 
loketten. 
Waren de oude zegels in Reichsmark nu direct 
ongeldig? Nee, veel van deze zegels bleven 
geldig tot 2 november maar waren nauwelijks 
bruikbaar. De omrekenfactor was 4 Miljard 
Mark = 1 Gulden. Praktisch betekende dit dat 
alleen de laatste 12 uitgegeven zegels nog 
bruikbaar waren. Een mengfrankering tussen 
de oude en de nieuwe zegels was toegestaan. 
Post uit deze dagen (12 nov.) Is uiterst zeld
zaam. 

stempelontwikkeling in de FSD 
De in de jaren 192023 ingezette actie om alle 
dorpsstempels te vervangen, wordt eind 1926 
afgesloten met het stempel voor het dorpje 
Bodenwinkel. 
Net als in Duitsland kiest men hier ook voor 
een 24uurs notatie voor de afstempeltijd. Dit 
gebeurt echter mondjesmaat daar het gehele 
datumblok verwisseld moet worden. Nadat 
in het hoofdpostkantoor Danzig 1, het gehele 
alfabet aan herkenningsletters Is verbruikt, 
komt men daar met de invoering van een 
tweede herkenningsletter. Vanaf 1925 wordt de 
linker ster vervangen door een letter. Bekend 
zijn de combinaties aa tot en met ag. 
In september 1934 verschijnt er een nieuw type 
dagtekenstempel, het Zweikreisstegstempel 
(korte balk), met slechts een uurcijfer in de 
datumbalk. Dit is geen Danziger vinding want 
het type Is al sinds 1927 in Duitsland In gebruik 
Ook nieuw is de introductie van de zoge
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Afb 2 Kaart uit Zoppot naar Stockholm In 193; kreeg ook 
het postkantoor in Zoppot een stempelmachine Voor een 
kaart naar het buitenland betaalde men vanaf 16.193s, 25 

Pfennig. 
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Afb 4 Vanaf 1926zijn ookzg roodfrankeringen toegelaten 
Hier een brief uit DanzigOliva naar Danzig Sinds 1111923 

kostte een lokale brief 10 Pfennig. 

Afb 5 Brief uit Zoppot naar DanzigLangfuhr. Vanaf 1936 
verschijnt er een nieuw frankeringsblok met het staats

wapen van het land in de stempels. Sinds 1.2.1925 kost een 
interlokale brief 15 Pfennig. 
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Afb 6 Brief uit Danzig naar Barsac, Frankrijk Sinds 111925 
kost een brief naar het buitenland}; Pfennig Hier verplakt 
met 7 zegels van 5 Pfennig en afgestempeld met een hand
stempel dat reclame maakt voor de Danziger kuurorden en 

stranden. 
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Afb 9 Brief van 24 101938 uit Kladau naar Praust Op 1 okto
ber werd het postkantoor daar omgezet in een postagent
schap. Het bijbehorende stempel had geen datum en mocht 
de zegels met vernietigen. Pas het postkantoor waaronder 
Kladau viel (Praust) stempelde de zegels af. Dit stempel is 
gemeld vanaf 7 okt ber en is waarschijnlijk tot 9.11.1938 in 

gebruik geweest. Slechts 1 maand. 
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Afb 7 Brief uit Danzig naar Stettin Een brief naar Duitsland 
kostte in 1938,2S Pfennig. De brief is gefrankeerd met een 
zegel uit de Winterhilfswerkserie "Schiffe" en is ook afge

stempeld met het bijzondere stempel ter gelegenheid van het 
Winterhilfswerk 19389. 
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Afb 10 Brief Uit het postagentschap Lamenstem naar 
Danzig. Sinds 12192s was een interlokale brief i; Pfennig Dit 
postagentschap had sinds december 1938 een dagstempel. In 
deze vorm heeft het stempel maar negen maanden bestaan 

In september 1939 werd de tekst "Freie Stadt Danzig" 
gekapt Zeldzaam stempel. 
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Afb 8 Dienstbrief Uit Tiegenhof naar Danzig Sen dienstbrief 
was vrij. De brief is gestempeld met het bijzondere stempel 
van Tiegenhof met reclame voor "Der gute Machandel" een 
lokale sterke drank. Het stempel was 8 maanden in gebruik 

en komt weinig voor. 

naamde Werbestempel (reclamestempels). 
Deze stempels worden machinaal op de 
poststukken geplaatst. We zien ze dan ook 
vooral op brievenbuspost en massadrukwerk. 
Deze Stempelmachines stonden vanaf 1929 
opgesteld in het kantoor Danzig 5 en vanaf 
november 1935 ook in Zoppot (afb. 1). De eerste 
stempels uit Danzig hadden een dagstempel 
in het midden, de reclametekst links en een 
blok met zes golvende lijnen rechts (afb. 2) 
Al snel verdwenen de golven en verhuisde de 
tekst naar rechts. In 1935 kwam de reclame
tekst definitief links te staan (afb. 3). Van de 
dagtekenkop zijn er verschillende uitvoerin
gen geweest met verschillende herkenningste
kens of letters. 
Nog een andere noviteit is de introductie van 
het Absenderfreistempel, ook wel roodfran
kering genoemd. Met Verfügung Nr. 11 uit 
januari 1926 wordt bekendgemaakt dat deze 
roodfrankering voor alle postzendingen zowel 
aangetekend, waardebrieven en pakketkaar
ten voor binnen en buitenland toegelaten 
is. Het dagtekenstempel heeft geen uurop
gave en het waardestempel is een gebogen 

Afb II links één van de gewraakte zegels uit een serie van 
vier van de Poolse post in Danzig met Poolse graanhande
laren voor de 'Krantor" Rechts de aanstootgevende zegel 

van de Poolse post met de symbolen van de overgave van de 
Kruisridders. In het midden de na Duits protest geneutrali

seerde zegel. 

rechthoek (afb. 4). Vanaf 1937 komt een geheel 
nieuw waardestempel in gebruik met het 
Danziger wapen erin (afb. 5). De machines ge
leverd door de firma Francotyp zijn toegelaten 
bij de kantoren Danzig 1, Danzig 2, Danzig 5, 
DanzigLangf uhr, Oliva, Praust en Zoppot. Het 
postkantoor Danzig 5 gebruikt ook zo'n ma
chine voor het stempelen van massadrukwerk. 
Waren in de voorgaande jaren slechts twee 
bijzondere stempel m gebruik geweest, nu zijn 
er 45 verschillende bijzondere handstempels 
ingezet. De meeste ervan slechts enkele dagen 
(afb. 68). 
Vanaf 1935 wordt van een aantal postkantoren 
de status verlaagd tot Poststelle (postagent
schap). De gewone dagtekenstempels worden 
ingetrokken en vervangen door een her
komststempel zonder datum. Deze Poststellen 
mochten de postzegels op de aangeleverde 
post niet stempelen maar hun herkomststem
pel slechts ergens op de brieven zetten en dan 
doorsturen aan het hogere kantoor waaronder 
zij vielen. Dit kantoor stempelde dan de zegels 
en plakte indien nodig ook een aanteken
strookje op de brief. In 1938 kregen dorpsge
meenschappen in de omgeving van Danzig en 
Praust een aantal extra postagentschappen. 
Ook voor deze kantoren kwamen herkomst

I'm t* 
stempels. Echter deze nieuwe stempels waren 
onhandig groot. In veel gevallen werden ze al 
na een maand weer teruggetrokken wat ze erg 
zeldzaam maakt (afb. 9). Als opvolgers kwa
men er minder grote kaststempels. Ten slotte 
werd een aantal postkantoren in de buurt van 
Praust omgezet van zelfstandig postkantoor 
naar bijkantoor van het kantoor Praust. Ook 
hier moesten ze hun stempels inleveren maar 
ze kregen vervolgens de beschikking over 
een nieuw datumstempel. Ook hiervan zi)n de 
meeste moeilijk te vinden (afb. 10). 

Postwaarden en postwaardestukken 
Op 19 januari 1924 verschenen de definitieve 
zegels van de nieuwe langlopende uitgifte in 
Guldenswaarden, het zogenaamde staats
wapen in ovaal. Aan de uitgave was veel zorg 
besteed wat resulteerde in weinig plaatfou
ten. Van deze zegels verschenen tot 1939 
steeds nieuwe waarden om aan de wijzigende 
tarieven te voldoen. In 1938 worden nog eens 
negen waarden bi) de Reichsdruckerei in Berlin 
aangemaakt, nu echter op papier met het in 
Duitsland bekende hakenkruiswatermerk. 
Van het staatswapen in ovaal verschijnen in 
1932 automaatzegels in de waarden 5 en 10 
Pfennig met roltanding. De FSD is daarmee 
naast Nederland  het enige land, dat dit type 
tanding heeft gebruikt. In 1937 verschijnt de 10 
Pfennig roltanding in een iets andere kleur en 
in 1938 worden beide roltandmgswaarden op
nieuw gedrukt op hakenkruispapier. Ook vier 
waarden luchtpostzegels (19389) komen op 
dit papier uit. Er verschijnen regelmatig zegels 
met een toeslag ten behoeve van het Winter
hilfswerk. Vanaf 1934 tot en met 1938 elk jaar 
een serie. Die uit 1934 is nog een opdrukserie 
op het staatswapen in ovaal maar de daarop 
volgende jaren verschijnen er themaseries. In 
'937 organiseert de Landespostdirektion een 
postzegeltentoonstellmg "Daposta". Er wordt 
veel reclame voor gemaakt en er komen spe
ciale zegels en twee blokken uit. Daar blokken 
dan al jarenlang een hype zijn in de filatelisti
sche wereld, adviseert de organisatie om deze 
uitgiften van te voren te bestellen. Hiervoor 
waren speciale bestelkaarten gedrukt. Maar 
de inzendperiode was zo kort dat alleen 
inwoners van de FSD ze konden gebruiken. 
Bezoekers van de tentoonstelling hadden op 
vertoon van hun entreekaart recht op het ko
pen van de blokken bij het tijdelijke postkan
toor op het tentoonstellingsterrein. Er gingen 
geruchten dat er slechts 20.000 blokparen 
waren gedrukt. Het gevolg was een run op het 
tentoonstellingspostkantoor. Op de tweede 
dag moesten politiereservisten uit de gehele 
FSD worden opgeroepen om alles in goede ba
nen te leiden. De filatelistische bladen uit die 
tijd hadden het over; DapostaFieber, Danziger 
"Blockade" en Grosskampftage der Sammler. 
Zwick beschreef deze hype als volgt; "Danzig 
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Afb 12 Prentbriefkaart van Zoppot naar Langfuhr. Van 
dit type kaart zijn er velen uitgegeven tussen 1925 en 1937. 
Deze kaart, uit de serie adreslijnen 6,3 cm, wijkt af van de 
gangbare kaarten doordat de tekening vrijwel de gehele 

linkerkant beslaat normaal was het de bovenste helft. Een 
interlokale kaart kostte 10 Pfennig. Netgebouw op de kaart 
is in 1945 bij der verovering van de stad door de Russen vol

ledig verwoest en is niet meer herbouwd. 

Afb 14 Brief uit Danzig naar Kaboel, Afghanistan, zeer 
zeldzame bestemming. Sinds 1.2.1925 kostte een brief naar 

het buitenland3s en aantekenen 20 Pfennig. Het luchtpost
tarief in 1931 rnet een Britse luchtlijn was 45 Pfennig. Dus 

voor 100 Pfennig ging deze brief naar Kaboel. De zegels zijn 
afgestempeld met een speciaal luchtpoststempel. 

Afb.13 Kaart uit de serie met beroemde Danziger burgers 
uit 1939. Kaart is verzonden op 30.9.1939, de laatste dag dat 
postwaarden in Guldens gebruikt konden worden. De kaart 

*. onderscheidt zich van de voorgaande twee series door het 
ontbreken van het woord "in"op deplaatsnaamregel. 

is in een koortsige hartstocht terechtgeko
men. Hare Majesteit de Postzegel beheerst de 
vurige wens van duizenden; mensen zonder 
aanwijsbare verzamelmanie werden honge
rige postzegelenthousiasten. Daposta was een 
toverwoord dat een bedwelming opriep die 
zon, strand en verkoelend water tot bijzaak 
maakte. De wens om Daposta-zegels te kopen 
liet al het andere verstommen. Kracht en ener
gie groeiden en lieten iedereen (en dat waren 
er nog altijd vele duizenden) acht tot negen 
uur wachten". De schuld van dit alles werd op 
de speculanten afgewenteld. Later in dat jaar 
geeft de post tot een ieders verrassing nog 
eens een blok uit "Danziger Leistungsschau". 
Ook nu verkrijgbaar vanaf 28 november bij 
een speciaal kantoor op de bijhorende ten
toonstelling. De dag erop is het ook verkrijg
baar bij de postkantoren. Al op 5 december 
was het blok uitverkocht. 
Veel stof doet op 7 januari 1939 de serie ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
opwaaien. De serie wordt uitgegeven als ant
woord op de uitgifte van een serie zegels door 
de Poolse Post in Danzig en een serie in Polen 
ter gelegenheid van de twintigste verjaardag 
van de stichting van de Republiek Polen. Van 
de serie van de Poolse Post in Danzig was de 
gehele serie een steen des aanstoots. Op de 
zegels zien we twee Poolse en een Danziger 
graanhandelaar voor de "Krantor" in de haven 
van Danzig. De Landespostdirektion in de FSD 
meende dat daardoor in binnen- en buiten
land de indruk kon ontstaan dat Danzig een 
Poolse stad was. Van de Poolse serie viel vooral 
de 15 Groschenzegel in Duitsland niet in goede 
aarde. Men meende dat de Poolse regering de 
Duitsers wilde treffen met een scene aan de 
vooravond van de slag bij Grünwald waarbij 
de Duitse Ridderorden werden verslagen door 
het Poolse leger. Met begrijpelijke tegenzin 
trok de Poolse post de zegel terug. En verving 

Afb 15 Brief uit Danzig met DO-X naar Rahway, USA Door 
brand bleef de DO-X lang in Lissabon liggen en kon er 

opnieuw post voor de oversteek Europa-Amerika worden 
opgegeven. Deze brief stamt van de tweede lichting. Een 

brief met de DO-X kostte 8 Gulden. Het rode stempel is het 
vluchtbevestigingsstempel, het ruitstempel is het aankomst

stempel van Brazilië. 

hem door een geneutraliseerde zegel (afb. 11). 
De betwiste zegel van de Poolse post in Danzig 
werd echter gehandhaafd. Daarop zetten de 
Danzigers met veel haast de bovengenoemde 
uitgifte door als uitgave met het thema: de 
125e verjaardag van de hereniging van de stad 
Danzig met Pruisen. 
Dienstzegels zijn er in deze periode ook weer. 
Het zijn de bekende zegels met staatswapen 
in ovaal met een diagonale opdruk Dienst
marke. Het gebruik van dienstzegels wordt op 
1 april 1927 beëindigd. Men vervangt het door 
een systeem met "Frei durch Ablösung Freie 
Stadt Danzig". 
Voor strafportzegels is net als in de inflatie
tijd wel een eigen ontwerp gemaakt. Ook 
deze zegels verschijnen in 1938 opnieuw op 
hakenkruispapier en zijn op geheel stuk erg 
zeldzaam. 
Postwaardestukken vormen een verhaal apart. 
De eerste gewone kaarten in Guldenswaarde 
komen in april 1924 aan de loketten. In juni 
het jaar daarop verschijnen zogenoemde 
prentbriefkaarten. Ze zijn voorzien van fraaie 
pentekeningen van allerlei plaatsen uit de 
FSD. De tekeningen zijn in dezelfde kleur 
gedrukt als de waardezegel. Deze eerste serie 
omvat elf motieven voor binnenlands gebruik 
en tien motieven voor verzending naar het 
buitenland. Tussen 1925 en 1928 worden alle 
briefkaarten opnieuw uitgegeven in een iets 
groter formaat. Van de binnenlandse brief
kaarten verschijnen nu echter twee variaties. 
De adreslijnen zijn of 58,5-60 mm of 63 mm 
lang (afb. 12). Beide variëteiten verschijnen 
met zeventien verschillende afbeeldingen. In 
1927 wordt in de FSD het 19e Esperantocongres 
gehouden. Voor die gelegenheid worden 
tweetalige briefkaarten uitgegeven voor in
terlokaal en internationaal gebruik, elk met elf 
afbeeldingen. Tussen 1928 en 1934 verschijnt 
een nieuwe interlokale kaart met achttien ver-
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schillende afbeeldingen. Al deze afbeeldingen 
in al deze series zijn vrijwel gelijk aan elkaar. 
In 1934 verschijnen drie kaarten met een geel
groen waardezegel met beroemde Danzigers. 
In 1937 worden ze opnieuw uitgegeven, nu 
met een blauwgroen waardezegel en in 1939 
nogmaals met een kleine verandering in de 
adresregels (afb. 13). In 1935 verschijnt een 
afwijkende kaart met een geelgroen waarde
zegel maar met vier verschillende tekeningen 
in zwart. In 1936 verschijnen dezelfde kaarten 
maar nu met een uitgebreid afzenderblok. In 
1937 verschijnen deze vier kaarten nog een 
keer maar nu met blauwgroen waardezegel. 
Als laatste verschijnen nog drie kaarten ter 
gelegenheid van het Congres van artsen en 
biologen in Zoppot. De kaarten verschijnen op 
twee soorten papier; gewoon en krijtpapier. 
Naast al deze uitgiften gaf de post nog andere 
geïllustreerde kaarten, vijf privékaarten en 
een privé-envelop uit. 

Tarieven 
In de gehele periode zijn er maar drie ta
riefsveranderingen doorgevoerd. De eerste 
natuurlijk bij de introductie van de Gulden op 
1 november 1923. Een interlokale kaart kost dan 
10 Pfennig en dit blijft zo tot en met de laatste 
verandering op 16 mei 1935. Een brief tot 20 
gram kost 20 Pfennig. Op 1 februari 1925 wordt 
dit verlaagd naar r5 Pfennig en dat blijft dan 
zo tot en met de laatste verandering uit 1935. 
Voor de vele post naar Duitsland zien we dat 
de prijs voor een kaart gelijk is aan die van 
een interlokale kaart: 10 Pfennig. De prijs voor 
brieven varieert wat meer. Brieven zijn gelijk 
aan het interlokale tarief zoals hierboven 
gemeld; alleen bij de verandering op 16.5.1935 
gaat de brief naar Duitsland 25 Pfennig kosten. 
Een stabiele prijsontwikkeling dus. 

Lucht- en Zeppelinpost 
Nadat het postvervoer per vliegtuig in de 
beginjaren twintig al een enorme vlucht nam, 
breidt het zich als maar verder uit. Door tech
nische ontwikkelingen en slimme vliegtuig-
ontwerpen is in de jaren dertig bijna elke be
stemming per luchtpost bereikbaar (afb. 14). 
De actieradius van de machines wordt steeds 
groter. Maar een non-stopvlucht over de oce
aan naar Noord- of Zuid-Amerika is per vlieg
tuig nog niet mogelijk. Maar ook hier vindt 
men fraaie oplossingen voor zo'n oversteek. 
Zowel Frankrijk als Duitsland doen pogingen 
om de oversteek te wagen. Later komen ook 
de Italianen erbij (LATI). Duitsland krijgt een 
goede naam bij de vluchten naar Zuid Ameri
ka. Het gebrek aan actieradius wordt opgelost 
door bij het meest westelijke punt van Afrika 
bij Bathurst met een watervliegtuig naar Brazi
lië over te steken. Halverwege de oceaan landt 
het watervliegtuig naast een daar varend 
ondersteuningsschip. Het vliegtuig wordt aan 
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boord genomen, gecontroleerd, bijgetankt en 
dan met een katapult opnieuw richting Brazilië 
geschoten. Hetzelfde herhaalt zich dan op de 
terugweg. Dit alles is uiterst spectaculair en 
er gaan grote hoeveelheden vooral privé en 
handelspost mee; ook uit Danzig naar alle lan
den in Amerika. Een bijzondere poging deden 
de Duitsers met hun reuze Do X vliegboot, 40 
meter lang met 12 motoren. Op 5 november 
1930 startte het gevaarte voor een reis om de 
wereld die na enkele Europese stops voor
lopig in Lissabon eindigde. Een brand en de 
daarop volgende reparatie duurde lang. Pas 
op 31 januari 1931 kon het de reis voortzetten. 
In de kranten maakte men bekend dat men 
opnieuw post voor de wereldreis naar Lissabon 
kon sturen (afb. 15). Vanaf de Kaapverdische 
eilanden werd de oversteek naar Brazilië in één 
ruk afgelegd. Pas op het einde van de jaren 
dertig worden nonstopvluchten mogelijk. De 
Amerikanen met hun Clippers, de Engelsen 
met hun Shorts en de Duitsers met hun Pocke 
Wulff 200 Condor maken een nonstopvlucht 
naar New York. Als de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt, moeten de Duitsers en de Fransen 
stoppen met hun transAtlantische vluchten. 
De Italianen nemen het over maar als Brazilië 
op 28 december 1941 Italië de oorlog verklaart, 
is het voorbij met deze laatst mogelijkheid 
voor Duitsland en zijn bondgenoten om onge
censureerd post naar Amerika te sturen. 
Eerder dan de vliegtuigen ging er al in 1924 
een Zeppelin naar Amerika. Van deze vluchten 
zijn vooral de filatelistische stukken bekend. 
Op elke Amerikavaart gingen grote hoeveel
heden daarvan mee. En natuurlijk ook uit de 
FSD dat zich als verdragsstaat bij de Zep
pelinonderneming In Friederichshafen had 
aangemeld. Niet alleen naar Amerika gingen 
deze Zeppelinvaarten. De Zeppelin werd 
ook regelmatig ingezet voor promotiedoel
einden door trips naar verschillende Duitse 
steden maar ook naar veel Europese landen te 
organiseren en er is zelfs in 1929 een wereld
reis gemaakt. Ook Danzig mocht de Zeppelin 
een keer begroeten. Ter gelegenheid van 
de Luchtposttentoonstelling Luposta in 1932 
landde de Zeppelin bij Danzig. Vervolgens 
was het mogelijk om een rondvaart te maken 
van Danzig over Bornholm naar Zweden en 
dan over een deel van Duitsland terug naar 
Danzig waarbij men zorgvuldig de Poolse 
Corridor vermeed. Dezelfde dag nog keerde 
de Zeppelin naar Friedrichshafen terug. Van 
deze trips zijn natuurlijk alleen filatelistische 
stukken bekend. Er waren verschillende moge
lijkheden. Natuurlijk eerst de reis naar Danzig. 
Hiervan zijn met Danziger frankering met al te 
veel stukken bekend. Men herkent ze aan het 
blauwe vluchtstempel met het silhouet van de 
Marienkirche van Danzig (afb. 16). Dan was 
er de rondvaart over Bornholm naar Zweden 
en terug. Hiervan zijn veel stukken bekend. 

Aß 16 Aangetekende bnefuit Danzig via Friedrichshafen 
terug naar Danzig als heenreisbrief van de Zeppelin naar de 

Luposta in Danzig en na aankomst verder naar Neustadt 
a/d Haar. Op deze heenreis werd als vaartbevestigingsstem
pel het zeldzame blauwe stempel gezet Het tarief voor deze 

vaart was 1 Gulden hier als Lupostaserie geplakt plus 0,20 
Gulden voor aantekenen. Dit soort brieven met een gewoon 

dagtekenstempel zoals deze zijn zeldzaam. 

DANZIG HUNDFAHRT W "̂* 
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Adß.17 Zeppelinbrief uit DanzigLangfuhr ti/dens de rond

vaart boven Rönne, Bornholm gedropt en verder geleid naar 
Kopenhagen. Ook voor de rondvaart moest men 1 Gulden 

plakken. Het groene stempel is het vaartbevestigmgsstem
pei De zegels zijn vernietigd met het bijzondere tentoonstel

lingsstempel van het vliegveld Langfuhr waar de Zeppelin 
startte en landde. 

Men had de keus zijn poststuk de gehele 
rondvaart mee te laten maken of men kon zijn 
poststuk boven Bornholm laten droppen (afb. 
17). Ten slotte ging er veel post mee op de 
terugreis naar Friedrichshafen (afb. 18). Zowel 
op de rondvaart als op de terugreis kwam er 
een groen vluchtstempel op de stukken. Het 
onderscheid zit in de tekst van het stempel; 
Rundfahrt of Rückfahrt. Het tarief voor de 
vaarten met de Zeppelin waren ongeacht de 
trip voor kaarten 1 en voor brieven 2 Gulden. 
Aantekenen was toegestaan, dan moest men 
20 Pfennig bijbetalen. Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling was een serie opdrukzegels 
uitgekomen. Voor deze serie zijn de restanten 
van de "Ansichtenserie" uit 1924 gebruikt. 
Ze werden overdrukt met de tekst "Luftpost
Ausstellung 1932" en kleine nominale waarden 
die tezamen precies \ Gulden opleverden. 
De oplage van 52000 series werd bepaald 
door de aanwezigheid van de oorspronkelijke 
waarden 1 en 2 Gulden. Hiervan werd een 
pakket met 600 vellen op 29.9.1924 tijdens het 
transport van de Reichsdruckerei naar Danzig 
gestolen. De geldigheidsduur werd voor deze 
twee zegels per 9.1.1925 beëindigd. 

Tweede Wereldoorlog 
Op 25 augustus 1939 loopt het oorlogsschip 
"SchleswigHolstein" de haven van Danzig 
binnen voor een gepland beleefdheidsbezoek. 
Na het uitwisselen van de voorgeschreven 
bezoeken aan het schip door respectievelijk 
de Hoge Commissaris van de Volkenbond Prof. 
Dr. Burckhardt, de voorzitter van de Danziger 
senaat Arthur Greiser en de hoogste vertegen
woordiger van de Poolse regering in Danzig 
Chodaki vormen feestelijkheden voor en door 
de bevolking een hoogtepunt. In de vroege 
ochtend van 1 september wordt het schip 

Aß. 18 Aangetekende brief van de terugvaart via Friedrichs
hafen naar Wenen. Het groene stempel is terugreisbeves
tigingsstempel Ook voor deze vaart moest men 1 Gulden 

betalen plus 20 Pfennig aantekenrecht^_^, . 

Karl 3 1 c n t e r , 
Berlin  Friedricöifello, 
Alt?rledrlchoreiae 183 !• 

Afb. 19 Brief uit het hoofdpostkantoor in Danzig naar Berlijn 
Gedurende de maand september bleven de zegels van de 
Freie Stadt Danzig geldig. Volgens voorschrift moesten ze 

vernietigd worden met het bijzondere "Befreiungsstempel". 
Eigenlijk moest nog het dagtekenstempel ernaast gezet 

worden. Dit is in het hoofdpostkantoor wegens personeels
tekort vaak nagelaten De zegels zijn een horizontale strip 
roltandingszegels Het brieftarief naar Duitsland bedroeg 

2s Pfennig 

tf'>»*i^.^y 
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Aß. 20 Kaart uit Danzig naar Insterburg. De kaart is correct 
gefrankeerd met de 5 Pfennig "Danzig ist Deutsch" en vol

gens voorschrift af gestempeld met het Jubelstempel Op deze 
kaart is het dagtekenstempel wel geplaatst Het stempel 
met vaste datum was ter gelegenheid van het bezoek van 

Hitletijfin de st^d. 

heimelijk naar de Westerplatte verhaald en 
om 4.47 uur worden dan de eerste schoten op 
het daar gelegerde Poolse garnizoen afge
vuurd. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. 
Diezelfde dag maakt Forster, de Gauleiter van 
Danzig, bekend dat de Freie Stadt Danzig bij 
het Duitse Rijk is ingelijfd. 
Dit alles had natuurlijk ook filatelistische 
gevolgen. Alle postwaarden van de FSD bleven 
als enige geldig en er verscheen vrijwel on
middellijk het bijzondere stempel "Der Führer 
hat uns befreit" met vaste datum 1. Sept. 1939. 
Volgens de dienstorders is het stempel ingezet 
in de kantoren Danzig 1, Danzig 5, Danzig
Langfuhr en Zoppot. Later blijkt dat dit stem
pel ook uit Neufahrwasser, Oliva, Sobbowitz en 
Tiegenhof bekend is. Het is de bedoeling dat 
de zegels met dit stempel vernietigd worden 
en het dagtekenstempel ernaast komt te 
staan. Dit is in het algemeen goed opgevolgd, 
zij het dat in Danzig 1 niet genoeg personeel 
aanwezig was voor de tweede stempelronde 
en die dan ook de eerste dagen achterwege 
bleef (afb. 19). Op 18 september geeft de Duit
se Post twee zegels uit ter gelegenheid van de 
"Wiedereingliederung Danzigs in das Reich". 

4W%J 
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Afb 21 Deel van een filatelistische kaart uit Sohhowitz van 
79 1939 via Berlijn naar Hannover De Hindenburgzegel die 

m de FSD niet geldig was, is met blauw potlood afgeschermd 
en het bevrijdingsstempel en het dagtekenstempel zijn er 

naast gezet. In Berlijn is de zegel Nachträglich entwertet en 
zonder Strafport besteld. 

"**tF 
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Afb 22 Veldpostkaart van 5 september 1939 uit Danzig 
naar Mulhausen, Thur De postdirectie in Danzig had vijf 

veldpoststempels laten aanmaken. Met langs de onderrand 
een Romeins cijfer (hier een I) plus toevoeging dzg. Stempels 

uit september zijn vrij zeldzaam. 

De zegels zijn volgens Verfügung 418 uit 1939 
ook in het gebied van de vroegere FSD aan de 
loketten verkrijgbaar. Ze waren bedoeld voor 
correspondentie naar het Altreich en men 
mocht ze niet m mengfrankering met de zegels 
van de FSD gebruiken. Doch al spoedig zien we 
de zegels ook in gebruik binnen de vroegere 
FSD. Hoe wilde men het ook voorkomen? 
Op 19 september brengt Hitler een bezoek aan 
de stad. Er komt opnieuw een bijzonder stem
pel in gebruik nu met de tekst "Danzig grüsst 
jubelnd seinen Führer und Befreier Adolf Hit
ler". Ook dit stempel heeft een vaste datum 19. 
Sept. 1939. Voor dit stempel golden dezelfde 
voorwaarden als voor het vorige stempel (afb. 
2o). De met zoveel moeite ingevoerde dorps
stempels moeten het opnieuw ontgelden. Op
nieuw staat er in de stempels iets wat politiek 
onaanvaardbaar is, namelijk de tekst "(Freie 
Stadt Danzig)". De haakjes en de woorden 
Freie Stadt moeten weg. Het dorpje Sobbowitz 
kan bogen op de vroegste aanpassing. Reeds 
op 5 september was het stempel al op de 
nieuwste stand van zaken gebracht (afb. 21). 
Ook postagentschapstempels waren al vroeg 
aangepast maar van deze gummistempels kon 
men vaak nog herkennen dat het wegsnijden 
van de nu overbodige tekst niet altijd van een 
leien dakje ging. 
Ook voor de veldpostverzamelaar is er nieuws. 
De postdirectie had vijf veldpoststempels 
laten aanmaken. Gebruikt in september komt 
niet veel voor (afb. 22). Net als in de Eerste We
reldoorlog wordt de post naar het buitenland 
gecensureerd. De eerste dagen vindt deze 
censuur voor post uit de voormalige FSD plaats 
in Danzig zelf. Van 1 tot en met 5 september 
wordt een rood censuurstempel op de post 
geplaatst met de tekst "Prüfstelle Danzig 1". 
Dit soort brieven zijn zeer zeldzaam (afb. 23). 
Vanaf 6 september vindt de censuur plaats 
m Königsberg, Pr. Van deze Prüfstelle zijn de 

. 2 ■^•'uUitirrhfcdlnft/in irre^frry.,,^ 
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Afb. 23 (gecensureerde brief uit Danzig naar Amsterdam van 
4 september 1939 Brieven naar het buitenland werden aan 
censuur onderworpen Gedurende de eerst oorlogsweek ge

schiedde dat m Danzig zelf Daar de brief uit een brievenbus 
kwam IS het stempel "aus dem Briefkasten"geplaatst. £en 

censuurafdeling zette het rode stempel en sloot de geopende 
brief weer met een douanestrook. Sinds 16.193s kostte een 

brief naar het buitenland ao Pfennig. 

> StruiarsJ SIS, 
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Aß 24 Gecensureerde brief uit Danzig naar Kildekrog DK. 
De censuur is nu overgenomen door de "Auslandsnachrich
tenprufstelle" m Königsberg Opr Deze instelling sloeg ook 
in het begin het stempel "Von der Wehrmacht zugelassen" 
af Beide stempels zijn vrijwel altijd met violette inkt en 

zeer zelden in blauw afgeslagen. Brief naar het buitenland 
40 Pfennig. 

<l 
eerste censuurstempels van een postcontrole 
onder oorlogsomstandigheden bekend. De 
stempels hebben de tekst "Auslandsnachrich
tenprüfstelle * Königsberg (Pr) *". Deze eerste 
stempels uit het begin van de oorlog gaan ver
gezeld van het stempel "Von der Wehrmacht 
zugelassen". Deze stempels zijn vrijwel altijd in 
paars afgeslagen. Zeldzamer is het stempel in 
blauw (afb. 24). 
Op 28 september komen de Abschiedsmarken 
aan de loketten. Ze zijn geldig vanaf 1 oktober 
want dan gaat het Duitse tarief ook in de 
voormalige FSD gelden. Opnieuw een geldwis
seling. Nog eenmaal de Reichsmark. 

^êsK ^ 
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WALTER 
ULBRICHT 

VREIN 

De zegels van de voormalige 
DDR - de Duitse Democratische 
Republiek - zijn sinds de Wende in 
vergetelheid geraakt en de kennis 
die er toen over de postzegels van 
de DDR verzameld en beschikbaar 
was in de Universal Katalog [1986] 
is verkwanseld overgenomen door 
de Michel Spezial Katalog.. 

Eén van de series die nauwelijks 
uitgezocht zijn in het verenigde 
Duitsland is die met het portret 
van de voormalige voorzitter 
van de Staatsraad van de DDR -
Walter Ulbricht (1). Walter Ernst 
Paul Ulbricht werd op 30 juni 1893 
m Leipzig geboren en stierf op 1 
augustus 1973 in Gross Dölln. 
Wat Michel in de Spezial-Katalog 
opvoert heeft voornamelijk 
betrekking op de velrandbedruk-
king. Een aspect dat voor niet-
Duitse ingezetenen vanzelfspre
kend niet erg toegankelijk is! 

Er zijn aan de zegels diverse 
aspecten te bestuderen aan de 
hand van verschillen in tekening, 
verschillende papiersoorten en 
de verschijningsvormen. Laten 
we beginnen met wanneer de 
verschillende postzegels en post-

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEN 

'l' i Fran keerzegels uit langlopende series hebben het 
voordeel dat er jaren later nc% wat uit te zoeken valt. 

Tussentijdse veranderingen in de productie worden 

meestal niet aangekondigd en verdwijnen soms totaal 

uit het zicht van de verzamelaars. 

waardestukken uitkwamen! Chro
nologisch zien we verschijnen: 

29.08.1961 de 5pf, iopf, i5pf en de 
2opf; 
02.01.1963 de 25pf, 3opf en de 
4opf; 
11.02.1963 de 5opf en de yopf; 
25.06.1963 de 1 en 2DM (Deutsche 
Mark der Deutschen Notenbank -
(24.07.1948 t/m 31.07.1964); 
09.12.1964 de 8opf; 
10.02.1965 de 1 en 2MDN (Mark 
der Deutschen Notenbank -
01.08.1964 t/m 31.12.1967); 
06.12.1967 de 8opf; 
04.06.1969 de 1 en 2M (Mark der 
DDR - 01.01.1968 t/m 30. 06.1990); 
20.01.1970 de iM als rolzegel in 
boekdruk; 
08.07.1971 de 35pf en 
08.08.1973 de 2opf rouwzegel. 

Bovengenoemde zegels zijn ge
drukt bij de Deutsche Wertpapier 
Druckerei [daarvoor en later beter 
bekend als Glesecke und Devrient] 
in boekdruk behalve de 3 vari
anten van de 1 en 2M (vóór 1970) 
welke bij dezelfde drukkerij in 
plaatdruk waren gedrukt. Zo goed 
als alle in boekdruk uitgevoerde 
zegels waren gedrukt op een Goe-
bel druk aan de rol boekdrukpers; 
de plaatdrukzegels op een Goebel 
druk aan de rol plaatdrukpers. 
Er bestaat een enkele oplage van 
de lopf in loketvellen van 10x10 
gedrukt op een velinleg-boek-
drukpers. 
Alle boekdrukzegels uitgegeven 
in loketvellen van 10x10 [behalve 
voor de iM van 1970- - slechts in 
rollen] of in boekjes [5, lopf] of 
in rollen [5,10,20, sopf, iM], De 

in plaatdruk uitgevoerde hoge 
waarden in vellen van 10x5. 

De verschillen in tekening - de 
typen van de Walter Ulbricht-
zegels 
In de meeste catalogi - de Duitse 
Michel Spezial-Katalog voorop -
beschrijven bij de Ulbricht zegels 
het voorkomen van slecht 2 typen 
qua tekening. Als je echter sy
stematisch naar de zegelbeelden 
kijkt blijkt dat er 5 grondtypen te 
vinden zijn! Alle op basis van de 
brilrand! 

Er zijn drie hoofdtypen voor de 
klem formaat zegels: 

Type A - onder open en boven 
dicht: (2) 

Type B - onder en boven dicht: (3) 

Type C - onder dicht en boven 
open: (<») 

Type D slechts voor de hogere 
waarden in plaatdruk: (5) 

Type E - onder en boven open -
slechts voor de briefkaarten m 
offsetdruk. (6a, b) 



M 

Wie iets verder gaat spitten vindt 
ook nog enkele subtype. Met klei
ne kenmerken die steeds bij een 
bepaald subtype terugkomen. In 
de illustratie zijn de openingen 
in de contourlijn bij type A met 
blauw aangegeven. In de groene 
cirkel onderin zijn weinig punten. 

Type A komt slechts voor bij de 
waarden spf, lopf, i5pf en 2opf. 
- subtype Ai voor de spf, lopf en 
r5P|:(7) 
- subtype A2 voor de spf, lopf, 
i5pfen2opf:(8) 
- subtype A3 alleen bij de lopf -
van de punten als bij Ai en A2 is 

weinig over! (9a, b) 

Type B komt voor bij de waarden 
5pf, 25pf, 3op|, 4opf, 5opf, 6opf. 
7opf en 8opf. 
- subtype Bi alleen bij de spf en 
8o-pf: (10) 
- subtype B2 voor de 25pf, 3opf, 

4opf, 5opf, 6opf en 7opf - de in 
de illustratie met blauw aange
geven opening kan volgelopen 
zijn. (11) 
- subtype B3 slechts bij de lopf 
(12); 

Type C komt voor bij de waarden 
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19 smalle hals van de "2" maar verder de kenmerken van type C! 
Zowel bril als de "E" 

5pf, lopf, ispf, 20pf, 25pf, 35pf, 
4opf, 5opf, 80-pf en iM 
- geen subtypes! 
De drie in de illustratie met blauw 
aangegeven opening kunnen 
volgelopen zijn. Het puntje in de 
„E" is bijna steeds terug te vinden. 
(13.14) 

Wotfgang Lemcke - Alfons Dölz 1 

Aus der DDR-Dauerserie 
nWalter Ulbricht" 

694 Ergebnisse einer Analyse 
von Bogen der Buchdrucltserie 

im Roiiendruck 
(HandlMjcliTeiM) 
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Type C voor de sopf zit slechts 
in enkele rijen van het loketvel 
met verder alleen zegels type Bi 
(15a, b) 
Zoals al aangegeven komt de iM 
slechts In rollen voor (16). 
Bij de 2opf in type C bestaat 
een variant met waardecijfers 
in de vorm van die bij eerdere 
types. Echter bij deze variant is 
de herkomst niet opgehelderd. 
Zegels zijn slechts mondjesmaat 
te vinden. (17,18,19) 

Literatuur en Onderzoek 
Er bestaat uitstekende literatuur 
over de langlopende emissie in 
loketvellen welke in het archief 
zijn bestudeerd en beschreven: 
Ergebnisse einer Analyse von 
Bogen der Buchdruckserie im 
Rollendruck (Handbuch Teil 1) 
2006, geschreven door Wolf
gang Lemcke en Alfons Dölz en 
uitgebracht in de serie „Aus der 
DDR-Dauerserie Walter Ulbricht -
Schriftenreihe zum Sammelgebiet 
DDR" in Heft 19. (20) 

Wat Lemcke en Dölz hebben 
onderzocht in de DDR-archieven 
zijn de loketvellen van de aan de 
rol gedrukte boekdrukzegels. De 
zegels in boekdruk hebben als 
origineel een blok van 5x2 -10 ze-
gelbeelden dat telkens is gekopi
eerd over een drukvel van 4 (=2x2) 
loketvellen van loxro. Dat blok 
- soms in tweeen gehakt - is in een 
nogal chaotische manier over het 
drukvel verdeeld en hoe dat is ge
gaan is de prestatie van de beide 
heren! In principe is elk zegel uit 
een drukvel dus te herleiden tot 
één van de 10 uit het blok van 5x2. 
Na enige tijd kan weer een nieuw 
blok van 5x2 in gebruik zijn ge
nomen en ook dat is beschreven. 
De kenmerken hebben eigenlijk 
niets van doen met wat zo snel als 
plaatfout is beschreven. Hier gaat 
het om systematische kenmerken! 
Uiteraard zijn echte plaatfouten 
er ook maar die zijn slecht op één 
plek op het drukvel te vinden. 

Bij de 5opf zijn voor een bepaald 
drukvel zelfs twee verschillende 

blokken van 5x2 gebruikt! De 
rijen 1 en 10 hebben type C terwijl 
de overige rijen [2 t/m 9] type B 
hebben. 

Kleine verschillen per waarde 
Behalve de hoofdkenmerken voor 
de typen zijn er per waarde kleine 
verschillen te vinden rond de 
waardeaanduiding! 

Bij de 5pf een verschil tussen de 
types A: (21) en type C: (22) 

En ook bij de lopf A: (23) en C: 
(24). De afstand tussen de 'K' en 
de rand. Echter nog meer hoe de 
'1'staat boven de'PU'. 

Bij de i5pf: met type A: (25) en 
type C: (26). Ook hier - de afstand 
tussen de 'K' en de rand en hoe de 
'1'staat boven de'PU'. 

Bij de 2opf in type A: (17) en type 
C: (18). Vooral de vorm van het 
waardecijfer is hier bepalend. 



Bij de 25pf in type ß: (27) en in 
type C: (28). De waardecijfers 
staan bij type C wat meer naar 
links! En ook de 'K' is wat naar 
rechts verschoven. 

Bij de 4opf in type B: (29) en type 
C: (30). Let op de rode lijnen. En 
ook op de afstand tussen 'K' en de 
rand. Het cijfer '4' staat scheef. 

Bij de 5opf in type B: (31) en type 
C: (32). Let op de rode lijnen. En 
ook op de afstand tussen 'K' en de 
rand! Het cijfer '5' staat scheef. 

De 8opf in type B: (33) en in type 
C: (34). De waardecijfers staan bij 
type C wat meer naar rechts en 
ook de'K'. 

Besluit 
In dit bestek zijn slechts enkele 
zeer visueel te maken aspecten 
van de emissie Ulbricht aan bod 
gekomen. De diverse water
merken en papiersoorten, de 
verschillende verschijningsvor
men [loketvel, postzegelboekje, 
rolzegel] en het postale gebruik 
van deze zegels moeten wachten 
tot een volgende gelegenheid om 
de emissie Ulbricht te belichten. 

Meer info: 
www.galeoptix.nl/fila/ddr_wu.htm 

IP'CRISIS? 
RENÉ HILLESUM, ZWIJNDRECHT 

Natuurlijk, de kranten staan er vol van. Natuurlijk, de 
regering roept het dagelijks. Natuurlijk, velen zonder 

vî erk voelen het. 

aar was het nu net zo erg 
als in de jaren dertig van de 
vorige eeuw? Nee, ik ben geen 
econoom, noch was ik toen 
geboren, maar als ik af ga op 
bijgaand kaartschrijven, was het 
destijds toch wel beroerder. Of 
ziet u een vertegenwoordiger 
heden ten dage in den vreemde 
van jeugdherberg naar jeugd
herberg trekken? Nee toch? 
Maar wel onze Hermann destijds 
(1932). Het textielbedrijf "Ge
schwister Mayer", gespeciali
seerd in carnavalskleding, was 
toentertijd eigendom van de fa
milie Hölper, en gevestigd in het 
Duitse Dieburg-Hessen. Naast 
de textielhandel was er ook het 
Joodse "Kaufhaus Geschwister 
Mayer" in Weinheim. Zo'n 60 km 
van Dieburg en nog een paar 
plaatsen. 
De directeur was in 1932 Her
mann's vader Theodor. Hermann 
was op zakenreis in Nederland 
waar ook de crisis goed merk
baar was. Hij schrijft: "Gold ist 
auch hier nicht zu haben". Hij 
schrijft dit vanuit Assen op weg 

terug naar Duitsland. 
Gezien de situatie schaamde 
Hermann er zich niet voor, 
dat hij niet op stand voor een 
handelsreiziger kon overnach
ten. Nee, het was gewoon de 
jeugdherberg! Op de kaart zes 
stempels van jeugdherbergen, 
waar hij op zijn rondreis vertoeft 
had. 
Dat de firma het moeilijk had 
blijkt ook uit de advertentie 
die - ondanks een uitzonderlijk 
NSDAP gehalte - nog in het Bran
chenbuch 1933 van Weinheim 
geplaatst werd. 
Kennelijk is Hermann op zijn za
kenreis ook gaan rondkijken of 
het in Nederland wellicht beter 
was. Hij schrijft: "In Deutsch
land ist das Leben doch -wenn 
auch nicht viel- billiger". Of 
Hermann goede zaken deed 
vermeld het kaartje niet. Maar 
het weer was niet best, en dat 
voor juli! Ondanks de crisis had 
Hermann toch nog iets ruimte: 
door een bijslagzegel (ANW) te 
gebruiken gaf hij i'Ac meer uit 
dan strikt noodzakelijk was..! 

, Moit* 'M 
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Deze afdelingen "M' waren 
gehuisvest in gebouwen van de 
Deutsche Post. En de sporen van 
deze controle zijn op vele brieven 

■ terug te vinden. Ook werden geld 
en kleine goederen in beslag 
genomen om aan deviezen te ko
men. Ook postzegels, postzegel
catalogi van z.g. revanchistische 
landen en b.v. munten vielen hier 
onder. De DDR had een planeco
nomie en er was dus zelfs ook 
gepland hoeveel deviezen in een 
jaar in beslag genomen moesten 
worden. 
Afdeling "M" controleerde uiter
aard alle post van en naar het 
westerse buitenland, maar ook 
 beperkter  van en naar het so
cialistische buitenland. Maar ook 
binnenlandse post van iedereen 
die ook maar enige kritiek had op 
de DDR. 

De brieven werden op basis van 
uiterlijke kenmerken, waaron
der de afzender, op tien vooraf 
vastgestelde punten geopend, 
geselecteerd en gecontroleerd. 
De resultaten werden op voorge
drukte archief kaartjes bondig vast 
gelegd. Bij ieder archief kaartje 
werd een kopie van de brief 
gevoegd. 
Sommige inwoners van de DDR 
begonnen door te krijgen dat hun 
brieven gecontroleerd werden 
en deden ze in ander plaatsen op 
de post met andere afzenders. 
Dit werd door de Abteilung 'M' on
dervangen door deze mensen te 

mi 
Afdeling "M" de postafdeling van de Stasi? Afdeling 
"AA* was de afdeling van de controle van de post door 

de staatsveiligheidsdienst (Stasi) van de DDR. Deze 
afdeling controleerde bij opheffing op 1989, na de val 

van de muur, met 2177 medewerkers 90.000 brieven per 

DER BUNDESBEAUFTRACiTE 
für die StasiUnterlager» 

Posltach 11 99 
O1086 Berlin 

volgen en de brief al voor de lich
ting uit de brievenbus te halen. 
Uiteindelijk werden mensen ook 
veroordeeld voor hetgeen ze m 
de brieven schreven, werden ze 
uit hun baan gezet en werden 
hun partners zodanig beïnvloed 
dat vele relaties stuk liepen. Zo 
ook dat van de schrijver van het 
boek over deze "Postkontrolle der 
Staatssicherheit": Peter Hellström. 
Toch geeft het boek op rustige 
toon vele feitelijkheden over deze 
controles, over de jarenlange 
gevolgen voor de schrijver en 
over de juridische achtergronden 
waarom het briefgeheim op zo 
grote schaal werd geschonden 

wmimmmmmiKmimmmmmmiimmm 

terwijl dit ook in de grondwet 
van de DDR was vastgelegd. En 
waarom de Deutsche Post, en vele 
van haar werknemers, hieraan 
mee werkten. 
Wie dat allemaal wil lezen moet 
het boek kopen en zal van de ene 
verbazing in de andere vallen hoe 
uitgestrekt en algemeen Abtei
lung "M" opereerde*. In dit artikel 
ga ik in op de meer filatelistische 
en postorganisatorische kanten. 
In 1989 probeerde men in de DDR 
tijdens de overgangsperiode nog 
zoveel mogelijk van de Stasi spul
len te vernietigen maar vaak is 
dat ook tegen gehouden door o.a. 
burgerbezettingen van kantoren. 

LEIPZIGER 
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Op 16 november 1989 werd afde
ling "M" opgeheven en moesten 
alle spullen centraal ingeleverd 
worden. Op 12 december 1989 
werd uiteindelijk besloten al het 
materiaal in afgesloten ruimten 
op te slaan en te beheren. Het 
11 kilometer lange Stasiarchief 
wordt nu beheerd door "Der 
Bundesbeauftragte für die Stasi
Unterlagen" (afb. 1) 
Maar hoe is te zien dat een brief 
door de geheime afdeling "M" 
gecontroleerd is en wat waren de 
gevolgen voor de postorganisatie? 

Openen en sluiten van post 
Op 200 brieven uit de DDR naar 
het buitenland en andersom 
vond ik moeiteloos een dertigtal 
brieven met sporen van "Abtei
lung M" van de Stasi. Om te weten 
wat die sporen kunnen zijn heel 
kort iets over de techniek van de 
controle van de post. De post ging 
eerst naar afdeling "M" op het 
betreffende postkantoor voordat 
dat deze naar de sorteer en be
stelafdeling ging. Voor pakketten 
en telegrammen waren weer spe
ciale technieken ontwikkeld. Die 
laat ik hier buiten beschouwing. 

Openen... 
Bij het openen werd meestal een 
stoomapparaat gebruikt dat 
100 graden hete stoom uit blies 
waardoor de lijm van de sluitklep 
op loste. Men had zelfs ook 
apparaten met een Vvormige 
uitlaat, gelijk aan de vorm van 
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de sluitklep. Daarna werd de 
brief met warme lucht gedroogd. 
Brieven die na het drogen bol
lingen e.d. vertoonden werden 
met een warm strij kijzer weer glad 
gestreken. De capaciteit was 600 
brieven per uur. 
Voor brieven met een inhoud 
die door stoom beschadigd zou 
kunnen worden of aan elkaar 
zouden kunnen kleven (o.a. foto's, 
postfrisse postzegels) werd een 
speciaal door de geheime dienst 
van Hongarije ontwikkeld ap
paraat gebruikt: het koude damp 
apparaat. Water in een bak met 
folie er boven werd verhit tot 50 
graden. De vochtigheid werd in 
de folie opgevangen en na een 
uur was de brief geopend. De 
capaciteit was 25 brieven per uur. 

...sluiten 
Voor het sluiten van brieven was 
een lopende band ontwikkeld 
waarop een verstelbaar lijmpro
fiel afgegeven kon worden. Na 
het aanbrengen van de lijm werd 
de brief mechanisch dichtgeklapt 
en een via een pers gesloten. Bij 
warm weer droogde de lijm zo 
snel dat handmatig extra gelijmd 
moest worden. Capaciteit 600
800 brieven per uur. 

Ontdeicte sporen van Abtei
lung "M" op post 
Op een drietal brieven van de dertig 
brieven met vermoedelijke sporen 
zijn deze het duidelijkst te zien. 

Allereerst een brief van de DRR 
naar Nederland d.d. 28.5.1979 
(afb. 2 voorzijde). Op de ach
terzijde is duidelijk te zien dat 
de sluitklep geopend is geweest. 
Op twee plaatsen is de sluitklep 
ingescheurd waarbij links zelfs 
een stukje er van ontbreekt, (afb. 
2 achterzijde) Dit is niet bij het 
openen gebeurd, want de brief is 
aan de bovenzijde geopend. Dat 
zal dus op afdeling M gebeurd 
moeten zijn. 
Op een tweede brief, uit de DDR 
naar België d.d. 16.4.1963, (afb. 
3 voorzijde) zijn de sporen links 
op de envelop te zien. Allereerst 
een licht bruinige vlek van een 
lijmspoor en verder een verticale 
vouw door het gladstrijken van de 
klep. (afb. 3 achterzijde) 

Allemaal leuke vermoedens die 
waarschijnlijk kloppen zult u 
zeggen, maar hoe bewijs je nu 
echt dat de sporen van Afdeling 
"M"zijn? 

Mijn derde brief bewijst dat. Deze 
expresbrief is op 22.12.1967 van de 
BRD naar de DDR gestuurd, (afb. 
4 voorzijde). Er zat een postzegel 
op uit 1965 met een afbeelding 
van vluchtelingen erop en de 
tekst "20 jahre Vertriebenen". 
Dat zegel werd in de DDR niet 
geaccepteerd en door de post 
aldaar zoals gewoonlijk, hier op 
overigens ongebruikelijke wijze 
met velrandjes i.p.v. inkt, onher
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kenbaar gemaakt. Een Postoor
logbrief dus. 
Maar ook een brief met Stasi 
controle. De brief draagt alle 
sporen van eerder gladgestreken 
vochtigheid, op de scan lastig te 
zien, inclusief het rood uit lopen 
van het expresstrookje. Maar 
het kan natuurlijk ook geregend 
hebben tijdens de bezorging. Een 
expresbrief echter krijgt altijd een 
aankomststempel. Op afbeelding 
4, achterzijde a. is te zien dat, 
als de paraaf op de sluitklep en 
het groen witte plakkertje links 
beiden goed staan, het aan
komststempel boven de "S" van 
Ludwigslust bij de rand van de 
sluitklep niet aansluit. Op afb. 4, 
achterzijde b. sluiten de paraaf 

//./

en het sluitstrookje niet meer aan, 
maar het aankomststempel wel. 
M.a.w. het kan met anders dan dat 
deze brief geopend is geweest, en 
anders gevouwen, weer gesloten 
is. En we weten nu dat dit sluiten 
ook een automatisch proces 
was waarin gemakkelijk sporen 
ongemerkt achter konden blijven. 
Tevens weten we dat de brief eerst 
naar afdeling "M" ging en daarna 
pas naar het sorteer en bestelpro
ces. Dus is het 100% duidelijk dat 
de brief door afdeling "M' van de 
Stasi geopend is geweest voordat 
deze bezorgd werd. Anders had 
de plaats van het aankomststem
pel op de sluitklep geen verschil 
gemaakt met die van de paraaf en 
hetsluitstrookje. 
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Gevolgen voor de 
postorganisatie 
De controle op de post moest 
zoveel mogelijk geheim blijven 
en het mocht ook niet teveel tijd 
kosten. Met meer dan 2.000 
medewerkers was dat natuurlijk 
lastig. 
Werd een zending te zwaar 
beschadigd, dan ging deze langs 
de douane en werd er een sticker 
op geplakt of zware stempel op 
gezet. De beschadiging werd dan 
aan de douane toegeschreven in 
plaats van aan afdeling 'M'. Hier 
heb ik helaas geen voorbeeld van. 
Ook waren er regelmatig capaci
teitsproblemen waardoor de post 
verdacht veel vertraagd werd. 
Dan werden er extra medewerkers 

aangetrokken of soms minder 
post gecontroleerd. De duur van 
de afhandeling van een ingeko
men brief is op gewone brieven 
niet te volgen. Op aangetekende 
brieven wel. Van mijn dertig 
onderzochte brieven zijn er een 
tiental aangetekend. Aan de hand 
van de vertrek en aankomst
stempels is vast te stellen dat de 
meest brieven 5 tot 7 dagen na 
verzending zijn bezorgd. Maar 12 
dagen komt ook een aantal keren 
voor. Afdeling "M" zal het te druk 
hebben gehad maar bewijsbaar 
is het niet. 

Zijn deze resten van afdeling 
"M" op brieven wel postaal? 
Dat is een leuke discussie waard. 
Mag dit op een tentoonstelling 
gebruikt worden? "Tegen" pleit 
het feit dat de geheime dienst 
onder het Ministerie van Binnen
landse zaken valt en niet onder 
het ministerie van Posterijen 
c.q. Telecommunicatie. "Voor" 
pleit dat alle Abteilungen "M" in 
postkantoren gevestigd waren en 
onverkort onderdeel uit maakten 
van het postverwerkingsproces. 
Het controleren van 90.000 
brieven per dag, die ook eerst op 
uiterlijke kenmerken geselecteerd 
moesten worden, kan alleen door 
een zeer nauwe en structurele 
samenwerking met de posterijen. 
Als de afdeling "M' zelfs brieven
bussen open ging maken voordat 

deze gelicht werden kan je toch 
niet meer spreken van het feit dat 
de afdeling "m" geen onderdeel 
van het postbedrijf was. Verdere 
discussie laat ik graag over aan 

Feit is dat op brieven van en naar 
de DDR vele sporen van de con
trole van de post door Abteilung 
"M" van Stasi te vinden zijn. 
Feit is ook dat het briefgeheim 
hierdoor op grote schaal en ern
stig geschonden werd ondanks 
dat dit tegen de regels van de We
reldpostunie is, in druist tegen de 
mensenrechten en zelfs in strijd is 
met toenmalige Grondwet van de 
DDR zelf. 

Als u in die tijd regelmatig brief
contact heeft gehad met iemand 
in de DDR zult u nu toch anders 
naar uw briefwisseling kijken. 
Wetende dat één verkeerd woord 
al in het archief opgeslagen werd. 
Ik wens u veel succes bij uw 
zoektocht naar Stasi sporen uit 
het verleden. Het kan zomaar bij u 
thuis in de verzameling zitten. 

' Die Postkontrolle der Staats
sicherheit, Peter Hellström, 2011, 
435 bladzijden, 216 afbeeldin
gen. Paperback. Prijs € 19,90 
plus verzendkosten. Te bestellen 
bij de schrijver cpHellstroem(5) 
web.de of de filatelistische 
uitgeverij Morgana: 
www.stasipostkontrolle.de. 

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

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor 
elke regel meer betaalt u 
3,50 euro. Vermelding van 
uw naam en adres (of naam 
en telefoonnummer) in de 
advertentie is verplicht. 
Alleen abonnees van Filatelie 
mogen een kleine annonce 
plaatsen. Plaatsing onder 
nummer kost vier euro extra. 
ATTENTIE! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 
Naam: 
Straat en nummer: . 
PC «Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 
Ten name van: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 

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

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

http://web.de
http://www.stasi-postkontrolle.de
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Florida eofilatelie 
HAN SIEM, CLEARWATER, FLORIDA, VS 
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Om te beginnen 
Florida is de meest zuidoostelijk 
gelegen staat van de VS (afb. i), 
ongeveer vier maal zo groot als 
Nederland, iets groter dan 
Engeland. The Sunshine State 
heeft een subtropisch klimaat met 
enige nadruk op 'tropisch'. Het 
tropische karaktervan het klimaat 
ligt niet zo voor de hand wanneer 
uitsluitend de kaart van Amerika 
wordt bekeken. Halen we er echter 
een wereldkaart bij, dan blijkt 
Florida ongeveer op dezelfde 
breedtegraad te liggen als de 
Canarische eilanden. Met enige 
verbeelding lijkt de vorm van 
Florida op een omgekeerde 
koekenpan. Daarom wordt het 
langgerekte noordwestelijke deel 
van Florida the Panhandle 
genoemd. 
De geschiedenis van Florida' gaat 
14.000 jaar terug met de komst 
van de eerste Indianen. Voor 
Europeanen begint de geschiede
nis van Florida pas toen Ponce 
de Leon op 2 april 1513 de eerste 
officiële landing maakte aan de 
noordoostkust. Omdat het paas
tijd was, noemde Ponce de Leon 
het nieuw ontdekte land Pasqua 
de Florida, naar het Spaanse 
Paasseizoen. De Spanjaarden 
waren voornamelijk op zoek 
naar goud en waren nauwelijks 
geïnteresseerd m het moerassige, 
onherbergzame land. Pas in 1565 
kwam in St.Augustine de eerste 
Europese permanente vestiging 
op het Amerikaanse continent tot 
stand. Vanuit St. Augustine breid

Florida kennen veel Nederlanders als een zonnige 
vakantiebestemming, rijk aan gigantische pretparken 

en fraai aangelegde golfbanen. Om de vier jaar 
duikt Florida op in het nieuws. In een Amerikaans 

verkiezingsjaar zoals dit jaar, lijkt er altijd iets 
opwindends in Florida te gebeuren en de kranten staan 

er vol van. Han Siem, nu ruim tien jaar woonachtig 
in Florida, bespreekt enkele aspecten van de 

postgeschieden is van Florida. In dit artikel een greep uit 

de Florida eofilatelie. 

den Spaanse missionarissen hun 
activiteiten uit over het nieuwe 
continent. Hoewel de Spanjaar
den doorlopend de Fransen en 
Engelsen uit de buurt moesten 
houden, bleef Florida bijna 200 
jaar onder Spaanse controle. 
Het Spaanse regime duurde tot 
de Zevenjarige Oorlog waarin 
Frankrijk en Engeland hun eeuw
enlange rivaliteit uitvochten. De 
vijandelijkheden van deze oorlog 
vonden grotendeels plaats rond 
hun Amerikaanse koloniën. In 1763 
eindigde de Zevenjarige Oorlog 
met een overwinning van Enge
land. Bij de vrede in Parijs stond 
Spanje, dat de zijde van Frankrijk 
had gekozen, Florida af aan Enge
land in ruil voor Havana dat onder 
Engelse bezetting was gekomen. 

^ v̂  
' ' / ^ T J  J ^ 
'VWV WAi

. m 0. 
V 

\ 

J_i 

A 

T T 
k ̂  

V 
l 

J ^ 
__} 

VI 

'■>^ 

rt^ 
v^ ^^Jll^ 

Vf ^ 

M rCM'
^ T 
LJA 

/ 

k 
^ ^ ' '  ■ ^ ' ^ •  ' 

Het resultaat was dat een groot 
deel van de Spaanse bevolking 
van Florida naar Cuba vertrok. 
De Engelsen deelden hun aan
winst op in twee kolonies'. Oost 
Florida, met de hoofdstad St.
Augustine, bestond uit het hui
dige Florida met uitzondering van 
de Panhandle. West Florida met 
Pensacola als hoofdstad, bestond 
uit de Panhandle met aangren
zende delen van de huidige staten 
Alabama en Louisiana, bijna tot 
aan New Orleans toe. Toen in 1776 
de Amerikaanse Onafhankelijk

heidsoorlog uitbrak, bleven beide 
Florida's loyaal aan de Kroon. In 
1779, toen duidelijk was geworden 
hoe kwetsbaar Engeland was, 
koos Spanje opnieuw de zijde van 
Frankrijk. In 1783, na afloop van de 
oorlog, kreeg Spanje Florida weer 
terug. 
Tijdens de tweede Spaanse 
periode was slechts een beperkte 
Spaanse troepenmacht aanwe
zig. Het moederland kampte met 
ernstige financiële moeilijkheden 
en werd ernstig verzwakt door 
een invasie van Napoleon. In 1804 
verkocht Frankrijk Louisiana aan 
de Verenigde Staten. In de ogen 
van de Spanjaarden hoorde West 
Florida daar natuurlijk niet bij, 
maar ze hadden moeite hun ge
zag over dit gebied uit te oefenen. 
De brief uit 1809 (afb. 2) stamt uit 
deze roerige tijd. De Oorlog van 
1812 (18121815) tussen de VS en 
Engeland eindigde onbeslist, met 
overwinningen van Engeland in 
het noorden en overwinningen 
van de Amerikanen in het zuiden. 
De Spanjaarden hadden her
haaldelijk moeilijkheden met de 
aangrenzende zelfbewuste, jonge 
natie. Zowel West als Oost Florida 
werd een toevluchtsoord voor 
ontsnapte slaven en opstan
dige Seminolen, de plaatselijke 
Indianen. Dat ontsnapte slaven er 
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Afb I Florida, de meest zuidoostelijk gelegen Staat van de VS 
(Bron: Wiliipedia) 

Afb 2 VouwbriefOsog) uit de roerige 2de Spaanse periode De brief werd geschreven in 
de plantage Montesano hij Baton Rouge (Indertijd West Florida, momenteel Louisiana) en 

verstuurd naar Thompson Creeli, een nederzetting In West Florida die de Spanjaarden op de 
Engelsen hadden veroverd. De brief werd meegegeven met een bode omdat in die periode geen 

reguliere postdienst functioneerde (Bron: aanbod Antonio M Torres, Philasearch, 2012). 
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Afb 3 De belangrijkste postkantoren van Florida in de periode 18291855 nadat Florida door 

Spanje aan Amerika was verkocht. 

konden uitwijken en de beschik
king konden krijgen van wapens, 
was een doorn in het oog van de 
zuidelijke Amerikaanse staten. 
De oorlog van t8i2 leverde een 
excuus op om Spanje als bondge
noot van de Engelsen te beschou
wen en Oost Florida binnen te 
vallen. De doortastende Ameri
kaanse generaal Andrew Jackson, 
held van de oorlog van 1812, viel 
enkele jaren later West Florida 
binnen en stelde op zijn manier 
orde op zaken. De Spanjaarden 

protesteerden en sommige 
Amerikaanse politici mopperden, 
maar het duurde een tijd voordat 
de Amerikaanse troepen zich 
terugtrokken. 
Geleidelijk werd duidelijk dat 
Spanje Florida liever kwijt dan rijk 
was. In 1821 nam Amerika beide 
Florida's van Spanje over, inclusief 
de gemaakte schulden. De beide 
Florida's werden samengevoegd 
tot het Florida Territory. Voor de 
hoofdstad moesten de politici een 
keuze maken tussen St Augustine 

in het oosten en Pensacola in het 
westen. Als compromis werd Tal
lahassee, een verlaten Indiaanse 
nederzetting halverwege tussen 
beide steden, als hoofdstad van 
Florida aangewezen (afb. 3, 4)
Tallahassee is momenteel een 
ambtenaren en studentenstad. 
De lokalisatie van de stad is wat 
ongelukkig en de politici klagen 
nog steeds over de slechte ver
bindingen. In 1845 trad Florida als 
27ste Staat toe tot de Verenigde 
Staten van Amerika. 
In 1830 ondertekende Andrew 
Jackson, inmiddels gekozen tot 
President van de VS, de Indian Re
moval Act waarmee alle Indianen 
in het Oosten gedwongen werden 
naar gebieden ten westen van 
de Mississippi te trekken. De Semi
nolen hadden daar weinig zin m. 
Meer nog, zij hadden de verme
tele moed zich te verzetten! Dat 
leidde tot de bloedige Seminolen 
oorlogen (183542 en 185558). 
Toen de Amerikanen weer eens 
een slag hadden gewonnen, 
verklaarden zij zichzelf de win
naar van de oorlog. Verscheidene 
groepjes Seminolen trokken zich 
echter terug in de moerassige 
binnenlanden en bleven dood
leuk in Florida hangen. Tot op de 
dag van vandaag kunnen zij zich 
erop beroepen nimmer een vre
desverdrag te hebben gesloten. 

Florida stampless 
Eofilatelie wordt in Amerika kort
weg aangeduid meX Stamp less. 

Brieven uit de Spaanse of Engelse 
perioden (zie afb. 2) zijn uiter
mate zeldzaam en worden slechts 
incidenteel aangeboden. Voor 
de reguliere verzamelaar begint 
Florida Stampless met brieven 
uit de territoriale periode (Florida 
Territory, 18211845) of de eerste 
decennia van Florida als Staat 
(Florida State, 18451861). Hoewel 
beide Florida's waren samen
gevoegd tot één territorium, is 
in enkele vroege stempels nog 
de aanduiding, East Florida, 
terug te vinden als herinnering 
aan vroegere tijden. Het ovale 
stempel van St Augustine / E FLO 
(afb. 5) IS bekend in zwart en in 
rood. Later zou St Augustine in 
belang overvleugeld worden door 
Jacksonville. Niettemin wordt St 
Augustine nog steeds beschouwd 
als de oudste stad van de VS. 
Het centrum straalt een Spaans
koloniale charme uit, ongewoon 
voor een Amerikaanse stad aan de 
Oostkust, en is zeker een bezoek 
waard. 
Een belangrijk handelscentrum in 
de jonge Staat was Apalachicola, 
gelegen aan de Apalachicola 
rivier, die de grens vormde tus
sen West en Oost Florida. Met de 
stoomboten die de rivier afvoe
ren, werd katoen uit de plantages 
m Alabama en Georgia vervoerd 
waardoor Apalachicola uitgroeide 
tot een bloeiende exporthaven. 
Welvarende katoen en houtma
kelaars zetten er indrukwekkende 
optrekjes neer. De stad beschikte 

"^ My. 

c 9 ^ "^ftJV, 
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Afb 4 Tallahassee, gelegen halverwege tussen St Augustine en Pensacola, werd in 1824 als 
compromis aangewezen als hoofdstad van Florida Territorium Deze vouwbrief (1836) werd 
van Tallahassee, FL, verzonden naar Salem, North Carolina Porto van 2sc voor een afstand 

,_X^''!^^ /3. /Tfö^«''"»*«^  ^ y^ 

C^t C'^ . 
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Aß 5 Vouwbrief (1832), verzonden van St Augustine / E FLO naar Providence, kl De vermel
ding van 'East Florida'grijpt terug naar de periode toen St Augustine de hoofdstad was van 

de Engelse kolonie Oost Florida. 
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Afb 6 Vouwbrief (1851) met rood stempel APALACHICOLA /FT/ (FPHS type III F), verzonden 
naar New York Het rode portstempel 10 betreft het tarief voor een afstand van meer dan 300 

mijl (tarief van 1845) 

Afb 7 Vouwbrief (1851) met blauw stempel APALACHICOLA FLA /5 (FPHS type VI), verzonden 
naar Providence, Rl Blauw nevenstampel PAID 



Afh 8a Vouwbrief (1853) met rood stempel QUINCy / FLOR. verzonden naar New York. Het 
nevenstempel PAID/3 geeft aan dat het porto van 3 cent voor een afstand tot 3000 mijl was 

voldaan. Meestal hield de afzender hiervoor een klantenrekenmg aan hij de Postmaster. 

/(/fc Sè /n c/e brief wordt de huur van een slaaf aangeboden met als aanbeveling. You can 
have Sally at the rates of $15 - per month, which is low for her since she is an excelent cook 

over een renbaan en een opera
gebouw. Europese mogendheden 
hadden er een consulaat. 
Het is te begrijpen, dat men 
vanuit de stad een aanzienlijke 
correspondentie voerde. Van het 
eofilatelistische stempel Apalachi-
cola zijn tien hoofdtypes bekend^ 
De brief die in 1851 naar New York 
werd verstuurd is afgestempeld 
APALACHICOLA / f.TY in rood (afb. 
6). Hoewel Florida in 1845 al Staat 
was geworden, werd nog steeds 
het territoriale stempel gebruikt. 
Pas in januari 1852 werd de tekst 
van het stempel aangepast. Met 
het latere stempel APALACHICOLA. 
FLA / 5 (type VI) werd aangege
ven dat het verschuldigde port 
van 5 cent was voldaan Vandaar 
een nevenstempel PAID; beide 
stempels in blauw (afb. 7). Met de 
komst van de spoorwegen nam 
het belang van Apalachicola snel 
af. 
Al die mooie stempels brachten mij 
ertoe een bezoek aan Apalachicola 
te brengen. De stad ligt ver af van 
de gebruikelijke toeristencentra, 
maar de lange rit geeft een aardige 
indruk van het 'oude Florida'. 
Nederlanders die de weg van Talla
hassee naar Apalachicola afrijden 
zullen verrast worden, onderweg 
geconfronteerd te worden met het 
plaatsje SUMATRA, FLORIDA. Een 
foto van mij met het plaatsnaam
bord is helaas zoek geraakt. 
Apalachicola is momenteel een 
vriendelijk plaatsje. De Victori
aanse gebouwen van het oude 
Apalachicola worden tegenwoor
dig gebruikt door winkeltjes die 

Antiques aan de man brengen 
(let wel: in de VS worden objecten 
uit de 50-6oer jaren reeds als 
Antiques beschouwd). De stad is 
uitgegroeid tot een centrum van 
oesterteelt. 90% van de Floridi-
aanse oesters komen uit Apala
chicola (en smaken uitstekend). 
Liefhebbers kunnen hun bezoek 
aan Apalachicola plannen voor 
het eerste weekend in november, 
wanneer het Florida Seafood 
Festival plaats vindt. 
Bezienswaardig in Apalachicola 
is het )ohn Gorrie Museum. Dokter 
lohn Gorrie was een arts die ten 
behoeve van zijn gele koorts 
patiënten een methode ontwik
kelde voor het koelen van lucht. 
Daarmee legde hij de basis voor 
onze moderne airconditioning. In 
het kleine museum is een replica 
te zien van zijn eerste apparaat. 
De brief, voorzien van het rode, 
circulaire stempel QUINCY / 
FLOR. (afb. 8a) werd op 21 juni 
1853 dooreen katoen makelaar 
geschreven aan het hoofdkantoor 
in New York. Het nevenstempel 
PAID / 3 geeft aan dat het porto 
verschuldigd voor een afstand tot 
3000 mijl was voldaan*. Voor de 
verrekening had de afzender vaak 
een klantenrekening bij de Post
master. De inhoud van de brief 
biedt een onverwacht tijdsbeeld. 
Het handelt om een transactie, 
maar het gaat niet over katoen 
maar over de huur van een slaaf: 
you can have Sally at the rates 
of $15 - per month, which is low 
for her since she is an excelent 
cook (afb. 8b). 

Aß 9 VouwhriefdSaS) met een ovaal rood stempel KCY WCST/ FLORIDA, verzonden naar 
Bristol, Rhode Island. 

FLORIDA '^UÊÊÈ 
Quincy ligt 20 mijl (32 km) ten 
westen van Tallahassee. Het stadje 
werd gesticht in 1828, hetzelfde 
jaar dat de Cubaanse tabaks
plantin Florida Territorium werd 
geïntroduceerd. De tabakscultuur 
werd de dominerende factor in 
de ontwikk«Jing van Quincy. Over 
dit nisti^z'üidelilkèétaiije valt 
weinig te vertellen, anders dat het 
later bekend zou worden als de 
plaats in de VS met de meeste mil
jonairs. Dit alleraardigste verhaal 
heeft niets met filatelie te maken 
zodat ik het maar heb opgebor
gen in een noot'. 
De jonge staat Florida was dun 
bevolkt. In 1840 was het aantal 
inwoners 54.500, in 1850 onge
veer 87.550. Uit de locatie van de 
belangrijkste plaatsen blijkt dat 
de bevolking grotendeels was 
gelokaliseerd in een 100 km brede 
strook aan de noordelijke grens 
(afb. 3). Verder trekken naar het 
zuiden bracht gevaren met zich 
mee gezien de verraderlijke moe
rassen, om niet te spreken van de 
vijandige Seminolen. 
De eenzame plaats in zuid Florida 
was Key West, gelegen aan het 
eind van de eilandenstreng die 
vanuit de zuidpunt van Florida 
naar het zuidwesten uitsteekt. In 
1521 was Ponce de Leon de eerste 
Europeaan die Key West bezocht. 
De Spanjaarden vestigden er 
een garnizoen en noemden hun 
nederzetting Cayo Hueso. De 
bevolking van het eiland bestond 
lange tijd uit vissers van Cuba en 
van de Bahama's. Met de komst 
van de Amerikanen in 1822 werd 
het eiland omgedoopt in Key 
West. In 1829 werd het postkan
toor van Key West geopend. Het 
aantrekkelijke rode ovale stempel 
KEY WEST / FLORIDA is geliefd van
wege de vaak hoge kwaliteit van 
de afstempeling (afb. 9). 
Key West zelf bezat al vroeg een 
grote aantrekkingskracht en was 
in 1889 de grootste en rijkste stad 
van Florida. Onder de regelma
tige bezoekers die afgelopen 
eeuw door Key West werden 
aangetrokken waren schrijvers als 
Hemingway en (ex)presidenten 
als Truman. Tegenwoordig is Key 

West met het vasteland verbon
den. Wie de pelgrimstocht naar 
Key West wil maken, dient zich te 
realiseren dat de (schitterende) 
Overseas Highway 205 km lang 
is en Key West dichter bij Havana 
ligt dan bij Miami. Er is veel te zien 
onderweg. 
Bij het schrijven van dit artikel 
is dankbaar gebruik gemaakt 
van het handboek over Florida 
Stampless, uitgegeven door de 
florida Postal History Society. 
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' In 1919 maakte een lokale bank
directeur zich warm voor een 
drankfabrikant die 500.000 
aandelen aan de markt probeerde 
te brengen. Hij adviseerde tabaks
werkers, weduwen en iedereen 
die het maar horen wilde, zo'n 
aandeel van $40 te kopen en weg 
te leggen. Hij schreef circulaires en 
verleende sommigen zelfs lenin
gen om een aankoop te realiseren. 
Verscheidene personen in Quincy 
volgden zijn advies op, zeker toen 
de tabaksboeren in 1922 een top
jaar hadden. En de conservatieve 
eigenaars bleven maar op hun 
aandelen zitten... 
Een aandeel Coca Cola (de bewuste 
drankfabrikant) van $40 in 1919 
heeft momenteel een waarde van 
omstreeks 6 miljoen dollar. Op een 
gegeven moment telde Quincy 25 
Coca Cola miIjonairs op een bevol
king van 9000. De stad scoorde 
ook eens het hoogste inkomen per 
hoofd van de bevolking in de VS. 
Toen in 1996 de Olympische Spelen 
in Atlanta werden gehouden (de 
Coca Cola Spelen) werd de route 
van de Olympische vlam speciaal 
via Quincy omgeleid. 

Q>; 
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FILATELISTISCHE 

Opgaven voor deze rubriek 
In het januarinummer 
2013 (verschijnt 10 januari 
2013) moeten uiterlijk op 1 
december 2012 In het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactiecadefiiatelie.n! 
zijn Ingezonden. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2012 

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

17 november: 
Kloetinge. Na;aarsbeurs, 
Amicitia, Schimmelpennmck-
straat 14, to-17 
Tel 0113-228562 
ecmOzeelandnet nl 
www postzeaelclubdebeve-
landen nl 
Zwolle. Promotietentoon-
stelling, Grote of St Michaels-
kerk, Grote Markt 18 

25 november: 
Heemstede. Najaars-post-
zegelbeurs 'CascadeLuifel', 
Herenweg 96,11-1530 

Tel 023-5334252 
V/eeri. Filatelica Weert, 
scholengemeenschap Phiips 
van Home, Wetastraat 1, 
10-1530 Tel 0495-561906 
www filatelicaweert nl 

8 december: 
Venlo. Internationale 
Postzegelbeurs, zaal De 
Wylderbeek, Hagerhofweg 2a, 
10-16 Tel 077-3733293 

28 december: 
Kampen. Postzegel- en 
Ansichtkaartenbeurs de 
Hanzestad, llsseldijk 12,10-16 
Tel 038-3324654 

28-29 december: 
Bameveld. Eindejaarsbeurs, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
10-17 Tel 055-3558600/ 
06-30718411 
www eindejaarsbeurs nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 november: 
Rotterdam-Ommoord. 
Gebouw 'Romeijnshof', 
Stresemannplaats 8,11-17 
Tel 010-4762424 

10 november: 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330-1630 Tel 0321-314305 
Elshout (Nbr). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13 
Tel 0416-379919 
h 11 albersOhome nl 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630 
Tel 06-11837028/53209710 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16 
Tel 023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16 
Tel 0227-542286 
Hulzen. Zenderkerk, 
Borneolaan 30,10-17 
Tel 035-5387550 
g)visi23(S)xs4all nl 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630 
Tel 033-4943220 
deLoupe(5)hccnet nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16 Tel 010-5916747 
secretanspvmcSgmail com 
Oosterhout. Wijkcentrum De 
Bunthoef, Bloemenhof 2. 
Tel 0162-517101 
voorzitterOoosterhouterpost nl 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr 'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13 
Tel 073-5230479 
secretarisOhertogpost nl 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 4, 
10-15 Tel 0181-616995 
maliev(Splanet nl 
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 
vphwphOgmail com 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13 
Tel 024-6413608/6413355 
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 
Boxtel. Den Tijberzaal vh 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,10-13 
Tel 0411-688620 
mfoOvbvboxtel nl 
Echt. Clubgebouw St joris, 
Cypresstraat 58,930-13 
Tel 043-3111760 
robvosseno7(5)home nl 
Hengelo. Hotel van der Valk, 
Bornseweg 400,930-16 
Tel 050-5033926 
Noordwijk. Het Vmkenhof, 
Achterzeeweg 2, va 9u 
Tel 071 3614198 
Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13 Tel 077-3820064 
Wijchen. Brede School 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-15 
Tel 024-6413608/6413355 

15 november: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat33, vai9 
Tel 045-5415088 
b berendsOziggo 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 
pidekoningcacasema nl 
Emmeloord. Groenhorst Col
lege, Balkan 16,10-16 
Tel 0527-615628 
lanenwytskeOonlme nl 
Leiden. Clubhuis KZ Danaï
den, Montgomerystraat 50, 
10-16 Tel 071-5312597 
Mijdrecht. De Meijert, Dr ) 
vd Haarlaan 10-15 
Tel 0297-289322 www verza-
melaarsderondevenen nl 
Schoonhoven. St Ver huis 
Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 
13-16 Tel 0172-216239 
) p zirkzeeiOkpnplanet nl 
Rijssen. S V Tubantia, 
Nieuwlandseweg 5,10-16 
Tel 0548-517506 
haasecSsolcon nl 
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsweg 1,10-15 
Tel 0521-515835 
www filatlistenverenigingi|s-
selham nl 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29,10-16 
Tel 040-2536511 secretarisp-
cgv(5)onsbrabantnet nl 
Woudenberg. Cultureel Cen

trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630 Tel 033-2863510 
IvasKSziggo nl 

18 november: 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,10-14 
Tel 0485-571842 
Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Dimenstraat 
13,930-1230 Tel 0413-367786 
verzamelbeursveghelcB 
onsbrabant nl. 
www verzamelbeursveghel nl 

19 november: 
Deventer. Wi|kgebouw,| van 
Vlotenlaan 85,19-22 
Tel 0570-615873 
www deventerpostzegelver-
enigmgnl 

20 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 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, 
Langestraat 76,1230-1530 
Tel 0181-415640 
ha!ooverbeek@pJanet nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16 Tel 078-6140706 
Noordwijk-Binnen. Vmken
hof, Achterzeeweg 2, va 9u 
Tel 071-3614198 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeldstraat 26a, 13-16 
Tel 0475-321179 
jan maessen(a)home nl 
Zwolle, jubal. 
Geert Grootestraat 1,10-15 
Tel 038-4216493 

25 november: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk De 
Maare, 9-12 Tel 0227-542286 
Diemen. 'De Schakel', Burg 
Bickerstraat 46a, 10-16 
Tel 020-6942002 
p a van diemenOhetnet nl 
Etten-Leur. De Nobelaer, 
A van Berchemlaan 2. 
Tel 030-6063944 
www mpo nl 
Huissen. Cultureel Centrum 
'De Brink', Brinks, 10-15 
Tel 026-3271979 
Noordwijk. Vmkenhof, 
Achterzeeweg 2, va 9 
Tel 071-3614198 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel 077-4743032 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 

11-1530 Tel 06-22650760 
wwwfv-wbdnl 

26 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,19-1930 
Tel 024-3584332 
secretariscanoviopost nl 

1 december: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16 
Tel 0229-582544 
Enschede. Zaal Meros, jan 
Vermeerstraat 47,10-15 
Tel 0573-401874 
hazewin kel-lue(g)kpnplanet nl 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16 
Tel 078-6814441 
Lisse. 't Poelhuys, Verdio-
straat 4,10-1530 
Tel 06-21485476 
dickschopman(Sgmail com 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10-15 
Tel 0529-432746 
taf kuiper@)hetnet nl 
Nunspeet. De Wheme, 
Ds de Bouterlaan 5,1315-16 
Tel 0341-256163 
Oosterhout. Wijkcentrum De 
Bunthoef, Bloemenhof 2 
Tel 0162-517101 
voorzitter(5)oosterhouterpost nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15 
Tel 0297-525556 

2 december: 
Opdam. Ver gebouw De Brink 
naast RK kerk. Dorpsstraat 
i53-'55,9-12 Tel 0226-452047 
Waalre, 't Hazzo, Trollius-
straat 7, tel 030-6063944 
h pelzer(Smpo nl 
www mpo nl 

5 december: 
Noordwijk. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5, va 1330 
Tel 071-3614198 

8 december: 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330-1630 Tel 0321-314305 
wolterschaap(5)solcon nl 
Elshout (Nbr). Gebouw 
't Rad, Kerkstraat 39,10-13 
Tel 0416-379919 
h I) albersOhome nl 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630 
Tel 06-11837028/53209710 
Hoofddorp. 'De leugd van 
Gisteren', Beemsterstraat 4, 
10-16 Tel 023-5613929 
(na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16 
Tel 0227-542286 
Leusden. De Til, 
Hamersveldseweg 30,13-1630 
Tel 033-4943220 
deloupefflhccnet nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16 Tel 010-5916747 
secretarispvmOgmail com 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr 'De Helftheuvel', 



Helftheuvelpassage 115,1013 
Tel 0735230479 
secretansOhertogpost nl 
Winschoten. Gebouw SV 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
1015 Tel 0597592676 
gr elzenOhetnet nl 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,1013 
Tel 0246413608/6413355 

9 december: 
AnnaPaulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 1,93013 
Tel 0223531518 
BoxteL Den Tijberzaal vh 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,1013 
Tel 0411688620 
info(avbvboxtel nl 
Echt. Clubgebouw St Joris, 
Cypresstraat 58,93013 
Tel 0433111760 
robvosseno7(5)home nl 
Wassenaar. Van der Valk, Zij
deweg54 Tel 0306063944 
h pelzerOmpo nl 
www mpo nl 

15 december: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,93015 
Tel 0297343885/340257 
www postzegelvereniging 
aalsmeer nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55 
Tel 0553558600/0630718411 
www eindejaarsbeurs nl 
De Bilt. Lat Amr verg centr 
H F Witte, H Dunantplein 4, 
1217 Tel 0765021061 
Heeze. Dorpshuis 't Perron, 
Schoolstraat 48,1217 
Tel 0402263192/2264252 
Mijdrecht. De Meijert, Dr ) 
vd Haarlaan 1015 
Tel 0297289322 www verza
melaarsderondevenen nl 

Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016 
Tel 0184415437 
m a smeding(atele2 nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,1016 
Tel 0172216239 
) p zirkzeei(akpnplanet nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630 Tel 0332863510 
lva5i(5)ziggo nl 

16 december: 
Huissen. Cultureel Centrum 
'De Brink', Brink 8,1015 
Tel 0263271979 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel 0774743032 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,912 
Tel 0224298416 
Veghel. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Oiemen
straat ia, 9301230 
Tel 0413367786 
verzamelbeursveghel® 
onsbrabant nl, 
www verzamelbeursveghel nl 

17 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,141630 
Tel 0243584332 
secretaris(5)noviopost nl 

18 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,191930 
Tel 0243584332 
secretarisOnoviopost nl 

20 december: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat33,vai9 
Tel 0455415088 
b berends(5)ziggo nl 

22 december: 
Brielle. Zalen Centrum, 
Langestraat 76,12301530 
Tel 0181415640 
halooverbeek(5)planet nl 
Zwolle, lubal. Geert Groot
estraat 1,1015 
Tel 0384216493 

23 december: 
Ikmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk De 
Maare, 912 Tel 0227542286 
Diemen. 'De Schakel', Burg 
Bickerstraat 46a, 1016 
Tel 0206942002 
p a van diemenOhetnet nl 
Rotterdam. Regardz Airport 
hotel, Vliegveldweg 5961 
Tel 0306063944 
h pelzer(5)mpo nl 
www mpo nl 

27 december: 
Dalfsen. Muziekgebouw 'de 
Bombardon', burg Backxlaan 
181,10 15 Tel 0529431528 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70,93016 
Tel 05050333926 
infoOwbevenementen eu 

Oegstgeest. Wellant College, 
Lange Voort 70,1016 
Tel 071 5173147 paulavan
kalmthout(Sgmail com 

29 december: 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talma
straat 9,1016 
Tel 0620111834 
arjanvanbaaren(5)planet nl 
www dephilatelist nl 

30 december: 
Echt. Cafe De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,93012 
hotterbeekxOhetnet nl 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23 
Tel 0384211045 
veilinghuistsdevoorstraat nl 
www devoorstraatwinkel nl 
6 nov. Kijkdag 8302130 
6 nov. Beursavond 1821 30 
7 nov. kijkdag 8 3018 50 
7 nov. 19U aanvang veiling 
8 nov. 8 3015 kijkdag 
naveilmg, telefonische 
naveilingtoti2nov 15U 

11 november: 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschtedenis en postze
gels, "Sheraton & Peel" (waar
onder collectie Postbewijzen, 
Jan Veraart en tweede deel 
collectie Frans Witpen) 
Rene Hillesum Filatelie, Post
bus 7,3330 AA Zwijndrecht, 
tel 0786101520 
hillesumfSfilatelist com 
www filatelist com 
Skype rene hillesum 

Veilingdata Ecosta BV: 
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 BV 
Leeuwenveldseweg 14a 
1382 LX Weesp Holland 
TEL *3i(o)294 433020 
FAX ♦31(0)294433055 
www npv nl 
ecosta internetveilingen 

2013 

2731 mei: 
Vli\ (CH). Internationale 
Rapp veiling 
Toggenburgerstrasse 139 
Tel 0041719237744 
mfoOrappauktionen ch 
www rappauktionen ch 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel 0703307500 
Infolijn 0703307575 
wwwmuscom nl 
Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari Museumkaart 
gratis Voor kortingen zie 
wwwmuscom nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen 
Onderzoekersdagen (don
derdag) 15 november en 13 
december Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erke
lens (tel 0703307567), email 
merkelenscSmuscom Vanaf 1 
januari moet de onderzoeker 
 zoals elke museumbezoeker 
 nonmaal toegang betalen 

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

HMMP>>ERLANDS| STEMPELS 
■ 

PRO PHIL 2012 

Het eerste bijzondere ontwerp 
dat ik u deze maand kan 
tonen betreft het stempel 
voorProPhil20i2, dat IS 
gebruikt op 3 en 4 november 
in Helmond Dit stempel is 
aangevraagd via de Bond 
door filatelistenvereniging 
De Helmveste, Helmond en 
omstreken De tentoonstelling 

^eVmonc^ 

werd gehouden in gebouw 
De Fonkel m Helmond 

STEMPEL DAG VAN DE POSTZEGEL OP POSTEX 2012 

Tijdens Postex werd in 
Apeldoorn weer een aantal 
bijzondere stempels gebruikt 
Niet alle afbeeldingen had ik 
op tijd ontvangen, maar het 
tentoonstellmgsstempel, dat 
werd gebruikt m de stand van 
PostNL kon ik vorige maand 
tonen Deze maand kan ik 
het stempel tonen, dat werd 
aangemaakt voor de Dag van 
de Postzegel In het stempel 
zien we een afbeelding van 
de beroemde posthoorn 
Een mooie combinatie vormt 

de postzegel "Dag van de 
Postzegels" wanneer die is 
afgestempeld met dit bijzon
dere poststempel 

Samenstelling 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email kverhulst@ziggo nl 

EERSTEVLUCHTSTEMPELS 

Maar liefst vier eerste vlucht
stempels kan ik u tonen deze 
keer We hebben zelfs een pri
meur, want deze keer kan ik u 
een stempel tonen dat in het 
jaar 2013 zal worden gebruikt' 

,rU]n fi. 

Dit alles heeft te maken met 
de uitgestelde opening van 
het vliegveld Berlijn Branden
burg Dit vliegveld zou dit jaar 
al worden geopend, maar de 
infrastructuur was nog niet af 

15 mei 2012 / o < t ; 

De opening is uitgesteld tot m 
2013, maar het ontwerp van 
het poststempel was al klaar 
De datum is inmiddels weer 
veranderd van 17 maart 2013 
naar 27 oktober 2013 Voor ge
detailleerde informatie over 
de eerste vluchten, verwijs ik 
u door naar de rubriek van 
mijn collega Hans Dekker De 
afbeeldingen van deze stem
pels wil ik u met onthouden, 
maar het onderwerp valt 
onder de Aerophilatlie 

1 Oktober 2012 

Cl^i"«'' m cRi")** 



WIJ LAZEN VOORU 
Samenstellmg: 
Nederlandse tijdschriften: lohn Dehé 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller 

BINNENLANDSE 
BLADEN 

Planeet geschrapt 
Het Mededelingenblad 
van de ZuidHollandse 
vereniging van Postze
gelverzamelaars (ZHPV) 
heeft in aflevering 3 van 
de 49e jaargang twee 
alleraardigste artikelen. 
Herwig Pauwels ('tijde
lijk redacteur') maakt 
een wandeling langs 
een aantal belangrijke 
gebouwen in Berlijn. 'Toeri 
ik student was ben ik 
in 1963 voor het eerst in 
Berlijn geweest Er was 
nog geen muur, maar om 
naar OostBerlijn te gaan 
moest je langs de Vopo's 
die hun geweer op de 
mensen gericht hielden. 
Geen prettig gevoel'. 
Pauwels was werkzaam bij 
het Internationaal Octrooi 
Bureau. Het keizerlijk 
octrooibureau opent de 
reeks van gebouwen die 
kort worden toegelicht. 
Ook schrijft hij over ons 
zonnestelsel, met een 
aantal zegels van Ciskei 
als illustratiemateriaal. 
De verhalen zijn (In kleur) 
ook te lezen op de website 
van de vereniging (www. 
zhpv.nl). 

Het stuk over ons zon
nestelsel behandelt de 
planeten die rond de zon 
draaien en geeft bij al
lemaal wat kenmerkende 
bijzonderheden. Zo wordt 
de aarde omschreven 
als de 'blauwe planeet', 
vanwege het vloeibaar 
water aan het oppervlak. 
De gemiddelde tempera
tuur van 15 graden Celsius 
maakt het leven mogelijk 
en zelfs aangenaam. 
Vroeger sprak men van 
negen planeten in ons 
zonnestelsel, tegenwoor
dig houdt men het op 

acht. Pluto wordt niet meer 
als planeet beschouwd, 
omdat onderzoekers 
grotere objecten hebben 
gevonden dan Pluto. Toen 
had men de keuze tussen 
het toevoegen van nieuwe 
objecten, of het afvoeren 
van Pluto. Dat laatste is 
gebeurd, maar de meeste 
'gewone' mensen zien 
Pluto nog steeds als pla
neet. Misschien een leuke 
vraag voor de kerstquiz 
van uw postzegelclub; 
noem de namen van de 
andere planeten. In Zaan
dam beginnen ze nu al te 
googlen. 

Bijzondere boekjes 
In Alphapost (NVPV, 
afdeling Alphen aan den 
Rijn), 36e jaargang num
mer 1, wordt een interes
sante reeks vervolgd van 
Arie van der Panne over 
Nederlandse automaat
boekjes. In onze eigen 
verenigingsveilingen zijn 
die boekjes steeds moei
lijker te verkopen maar 
het artikel laat zien, dat er 
veel plezier aan te beleven 
valt als je gespitst bent 
op leuke bijzonderheden, 
zoals specimenopdrukken, 
versnijdingen, register
strepen en aanlegtekens. 
Tekstversnijdingen zijn 
ontstaan doordat op 
de Reginapers eerst de 
zegels werden gedrukt 
en daarna de tekst werd 
toegevoegd. Als de rol niet 
goed werd ingesteld, kon 
het gebeuren dat de tekst 
ten opzichte van de zegels 
verschoof. Eensnijlijn is 
een verticaal streepje dat 
op de cilinder wordt gezet 
als hulpmiddel om de pa
pierrol op de goede plaats 
af te snijden, zodat de 
zegels op de juiste manier 
gevouwen kunnen wor
den. Meestal worden die 
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streepjes weggesneden, 
maar in enkele gevallen 
zijn ze nog zichtbaar op de 
uiterste linkerzijde van de 
marge van het boekje. 
Wie zich in deze materie 
echt wil verdiepen, kan te
recht in de publicaties van 
Walter de Rooij en de Bul
letins van Postaumaat. Ook 
het onvolprezen Handboek 
Postwaarden Nederland 
(Holstege, Vellekoop, Van 
den Heuvel) geeft veel 
bijzonderheden. 

Geschiedenis centraal 
Met een beetje ruim tellen 
telt de derde aflevering 
van de dertigste jaar
gang van OostEuropa 
Filatelie (OEF) zo'n dertig 
bladzijden. Dertig jaar OEF 
was een mooie aanleiding 
voor een jubileumtentoon
stelling tijdens de Postex. 
Wie zich bezighoudt met 
de filatelie van OostEuro
pa, is zonder enige twijfel 
ook geïnteresseerd in de 
geschiedenis van dit ge
bied. Meer dan waar ook 
ter wereld hebben oorlo
gen, grens en naamsver
anderingen hun sporen 
achtergelaten, ook in de 
filatelie, ledere aflevering 
van OEF laat daar wel iets 
van zien. In OEF 303 gaat 
Mart Renique op zoek naar 
de achtergronden van een 
postzegel uit 1939 die hem 
al lang intrigeerde, Michel 
593. Het was de eerste 
zegel uit de serie 'Honga
rije voor de Hongaren', ter 
gelegenheid van de terug
keer van delen van Noord
Hongarije die door het 
verdrag van Trianon (1920) 
verloren waren gegaan. 
Het stuk geeft belangrijke 
informatie over de jaren 
tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog in dit gebied 
en  uiteraard  over de 
symbolische strekking van 
de postzegel. 
Jan Kaptein geeft een 
toelichting op een deel 
van zijn verzameling 
ansichtkaarten met fran
kering op de beeldzijde, 
die ook op de Postex te 
zien was. Verder in OEF 
onder meer een artikel van 
Frans van der Waals over 

de 'Klausenburg 3 BANI', 
een stuk van Ton Welvaart 
over een relatief onbekend 
'Tsjechenkamp' in Rans
hofen en een artikel van 
Olav Petri over het eiland 
Sachalin, voor de kust van 
Siberië. Jan Heijs komt met 
een mooi stukje postoor
log tussen Griekenland en 
de Sovjet Unie. 
Een volledig overzicht van 
de inhoud van OEF 303 is 
te vinden op de website 
van de vereniging 'Fila
telistische Contactgroep 
Oost Europa': www.fcoe.nl. 

Voor het verhaal over 
het reizen in een varend 
hotel kiest Vis vooreen 
historische lijn, waarbij 
ook allerlei meer alge
mene bijzonderheden 
over cruisereizen de revue 
passeren. 'Crisis of geen 
crisis, de vakantie laten 
we ons niet afnemen. Ook 
al gaat het ons econo
n)isch niet zo voor de 
wind, de vakantie is ons 
heilig. Even helemaal weg 
uit de beslommeringen en 
verplichtingen van werk 
en gezin en ons heerlijk 
laten verwennen, het 
liefst zo luxe mogelijk.' 
De meest luxe manier om 
zorgeloos vakantie te vie
ren, is de cruise, die nog 
steeds aan populariteit 
wint en een steeds breder 
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Luxe voor iedereen? 
Vaste prik in het vereni
gingsblad van De Post
koets (Nieuwegein) is een 
lang artikel van Ton Vis, 
waarvoor hij zelf de nodige 
research heeft gedaan en 
uitvoerig is geïllustreerd. 
In het septembernummer 
blijft hij in vakantiesfeer 
met een verhaal over 
cruises. Op de website van 
de vereniging (www.post
koets.nl) is het verhaal in 
kleur te bewonderen, mét 
een groot aantal artikelen 
uit eerdere afleveringen 
van het clubblad. 

publiek trekt. Vroeger wa
ren pleziervaarten alleen 
weggelegd voor de rijken 
der aarde en ontbrak de 
luxe. Avontuurlijk waren 
zulke tochten wel. In het 
verhaal van Vis komen 
uiteraard ook enkele 
beroemde cruiseschepen 

http://zhpv.nl
http://www.fcoe.nl
http://www.postkoets.nl
http://www.postkoets.nl


langs, zoals de Bremen, de 
Normandie, de France, de 
Nieuw Amsterdam en de 
Queen Elisabeth. We ken
nen ze van de postzegels. 
De moderne vakantiegan
ger wil verwend worden, 
veel zien en beleven. Hij 
wil heerlijk kunnen eten en 
vermaakt worden. Bij een 
cruise kunnen al dit soort 
wensen vervuld worden in 
een varend luxe hotel, met 
restaurants en fitnessruim
tes, zwembaden, casino's 
en bioscopen. 'Gamee 
met een cruise en u kunt 
het allemaal zelf ervaren'. 
Een mooi onderwerp om 
thematisch uit te werken. 

Kwaliteit uit het hoge 
noorden 
Filatelie kent veel ge
zichten en het mooie van 
Grunopost is dat steeds 
weer in één aflevering 
verschillende van die 
aspecten aan bod komen. 
Postgeschiedenis, stem
pels en tarieven, themati
sche zegels, ja zelfs fiscale 
filatelie, de leden van de 
Philatelisten Vereniging 
Groningen kunnen het al
lemaal langs zien komen in 
artikelen van niveau. 
In het septembernum
mer staat onder meer 
een goed leesbaar stuk 
van john Tolsma over de 
sprookjes van Grimm. Bij 
sprookjes moeten we een 
onderscheid maken tussen 
volkssprookjes en cultuur
sprookjes. Volkssprook
jes zijn afkomstig uit 
mondelinge overlevering, 
cultuursprookjes werden 
bedacht en geschreven 
door een schrijver met een 
rijke fantasie, zoals Hans 
Christiaan Andersen. De 
gebroeders Jacob en Wil
helm Grimm (geboren 1785 
en 1786) waren verzame
laars van volkssprookjes 
die in hun omgeving ver
teld werden en bewerkten 
ze voor kinderen. Die 
bewerking werd een groot 
succes. Tolsma: 'Een eerste 
verklaring (voor dat suc
ces) is dat de sprookjes 
bij deze uitgave qua tijd 
op vruchtbare bodem 
vielen. In het begin van 
de 19e eeuw ontstond het 
burgerlijke gezm, dat in 
Grimms sprookjes een 
waardevol pedagogisch 
voorleesboek zag, waarin 
hun idealen over de 
opvoeding vorm kregen.' 
Een tweede verklaring 
is, dat de gebroeders 
Grimm de sprookjes zo 
bewerkten, dat ze pasten 
in het beeld, dat men in 
de 19e eeuw had over het 
opvoeden van kinderen.' 
Tolsma schreef ook een 

stukje over politiek en 
politici op Nederlandse 
postzegels. Aanleiding 
was een door de SP in 1977 
uitgegeven variant van 
de verkiezingszegels van 
dat jaar. 
Verder in Grunopost een 
stuk van Gerrit van der 
Molen over de schilder 
Pieter Breughel en een 
artikel van N. Gibcus over 
beursbelastingzegels uit 
1928 en 1929. Op de site 
van de NVFF (Nederlandse 
Vereniging voor Fiscale 
Filatelie) is meer informatie 
te vinden, www.nvff.nl. 
De Groningse filatelisten 
hebben uiteraard ook hun 
eigen website: 
www.philatelist.nl. 

Gaatjes 
Een verenigingsblad is 
een prachtig medium om 
materiaal aan te bieden 
aan gelijkgestemden, 
of op zoek te gaan naar 
manco's of informatie. In 
Perfinpost, het vereni
gingsblad van de Perfin 
Club Nederland wordt 
daar goed gebruik van 
gemaakt: ieder nummer 
bevat een uitgebreide 
rubriek 'Vraag en aanbod'. 
Hoewel de Nederlandse fir
maperforaties in feite een 
afgesloten verzamelge-
bied zijn (er komen geen 
nieuwe bij), komt er nog 
steeds nieuwe informatie 
vrij over bepaalde perfins. 
Van veel is bijvoorbeeld 
de gebruiker niet bekend, 
maar door het opduiken 
van een poststuk wordt 
opeens duidelijk welk 
bedrijf de gebruiker is. Een 
zoektocht op internet of 
navraag bij lokale historici 

brengt dan aanvullende 
informatie aan het licht. 
Dat geeft dit verzamelge-
bied de nodige dyna
miek: het recent op dvd 
verschenen jubileumboek 
kan een paar weken later 
alweer van enige aanvul
lingen worden voorzien. 
Het is natuurlijk het mooi
ste als je iemand vindt die 
na het nodige speurwerk 
zelfs een heel verhaal 
weet te schrijven over een 
perfingebruiker. Huber 
van Werkhoven (hij komt 
bijna maandelijks langs 
in deze rubriek) schreef in 
aflevering 102 een mooi 
gedocumenteerd verhaal 
over de firma E.L. de 
Jongh, een manufacturen-
handelaar uit Den Bosch 
(firmaperforatie E.J.). De 
zoektocht naar sporen 
van dit bedrijf bracht Van 
Werkhoven naar archieven 
in Den Bosch, Rotterdam 
en Den Haag en resul
teerde m een flink verhaal 
met fraaie plaatjes bij een 
postzegel met gaatjes. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Het zal je maar 
overkomen.. 
Stel, je bent de spullen van 
opa aan het opruimen en 
daartussen vind je drie 
oude rondzendboekjes 
uit ongeveer 1940. Indien 
dat ons overkomt, dan 
betekent dit meestal een 
vergeeld schriftje vol 
met tweederangs zegels. 
Hoeken ontbreken en bij 
de 'hele' zegels blijkt het 
weer erin te zitten. Zo niet 
bij een familie in Hamburg, 
waar drie boekjes vol ble
ken te zitten met puntgave 
zeldzaamheden. DBZnr. 
18 toont twee bladzijden, 
de ene gevuld met alle 
Zwitserse klassiekers en de 
andere met oud-ltaliaanse 
staten. Er wordt ons verze
kerd dat de rest vergelijk
baar is. Hier zit uiteraard 
een verhaal achter. Gezien 

De Markt in Den Bosch (ca iSSs) Rechts het postkantoor 
Het derde huis van rechts is de manufacturenwinkel 
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de politieke omstandighe
den had een verzamelaar 
uit Hamburg in 1940 be
sloten om de topstukken 
uit zijn verzameling (die 
vermoedelijk indrukwek
kend moet zijn geweest) 
in drie rondzendboekjes 
te plakken die op een spe
ciale plaats werden ver
borgen. Hij had absoluut 
een vooruitziende geest, 
want Hamburg met zijn 
scheepswerven was een 
geliefd doel voor de geal
lieerde bommenwerpers. 

Na de oorlog heeft de man 
blijkbaar zijn verzame
ling niet meer voortgezet 
en zijn de boekjes in een 
vergeethoekje geraakt. 
Totdat deze door zijn fami
lie werden gevonden. Een 
boekje was nog compleet, 
uit de andere waren zegels 
genomen, vermoedelijk 
verkocht of geruild tegen 
eten. De boekjes zijn (als 
geheel) begin oktober ge
veild bij Edgar Mohrmann. 
Een blik op de website van 
dit veilinghuis toont dat 

http://www.nvff.nl
http://www.philatelist.nl
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er nog veel meer moois 
aanwezig is. 

Keizerlijke voorlopers 
Sinds het begin van de vo
rige eeuw be5chil<t Liech
tenstein over zijn eigen 
zegels. Voor die tijd werd 
de post verzorgd door de 
keizerlijke Oostenrijkse 
posterijen. Oostenrijkse 
zegels met een stempel uit 
Liechtenstein vormen een 
welkome aanvulling als 
voorlopers in een Liechten
stein verzameling. DBZnr. 
17 toont een bloemlezing 
van de stempels van dit 
ministaatje welke in de 18e 
eeuw werden gebruikt. Dit 
begint met de bekende 
langstempels welke al in 
deeofilatelistischetijd 
werden gebruikt. Deze 
vinden we in elk geval van 
Vadutz (de hoofdstad) 
en van Balzers. Ook later 
worden de stempeltypen 
van de Oostenrijkse post 
(waaronder het geliefde 
vingerhoedstempel en het 

traliestempel) toegepast, 
waarbij ook de plaats 
Schaan wordt aangetrof
fen. Het artikel nodigt in 
elk geval uit om de oude 
Oostenrijkse doubletten 
eens nader te bekijken. 

Filatelie van een belas
tingparadijs 
Liechtenstein is naast zijn 
zegels bekend om zijn 
banken die weten hoe ze 
een geheim moeten be
waren. De rijken der aarde 
zijn hier zich goed van be
wust. Andere vermogen
den zoals onze koninklijke 
familie kiezen ervoor om 
dit op de kanaaleilanden 
te doen. Mocht je echter je 
bezoek aan de bank wil
len combineren met een 
tropische vakantie, dan 
zijn de Cayman eilanden 
een beter idee. De Cayman 
eilanden liggen dicht 
bij Jamaica en maakten 
tot 1900 gebruik van de 
zegels van dit land. Pas 
in 1901 verschijnen de 

eerste zegels, een postume 
uitgifte van koningin 
Victoria. De American 
Philatelist van september 
2012 besteed een artikel 
aan de zegels van deze 
eilandengroep. Het uitgif
tebeleid is nogal bizar. Er 
worden zegels besteld, een 
waarde is vergeten en ver
volgens worden opdruk
zegels uitgegeven voor 
de ontbrekende waarde. 
Vervolgens blijkt dat de 
overdrukte waarde tekort 
is, en verschijnt wederom 
een hulpuitgifte. Kortom, 
tot 1920 veel opdrukzegels 
(inclusief diverse War Tax 
uitgiften) en de waarschu
wing om vooral gekeurde 
zegels te kopen. Later zien 
we de bekende langlo
pende koloniale zegels 
met mooie plaatjes van de 
eilanden. Noël Davenhill, 
de schrijver van de arti
kelen over Britse koloni
ale zegels volgt een vast 
patroon. Eerst maakt hij je 
enthousiast met mooi klas

siek materiaal en daarna 
volgt een klaagzang over 
de moderne uitgiften. 

Mooi rood is niet lelijk 
Klassieke zegels zijn mooi 
en bieden de kans voor een 
fraaie studieverzameling. 
Ze hebben een nadeel, ze 
zijn over het algemeen te 
duur voor de gemiddelde 
verzameling. Semiklassieke 
zegels (de uitgiften die net 
iets nieuwer zijn, typisch 
tussen 1870 en 1914) bieden 
deze kans ook, maar dan te
gen een iets sympathiekere 

investering (nog wel). Een 
typisch voorbeeld hiervan 
IS de Franse Sage uitgifte 
welke een relatief lange 
looptijd en diverse oplagen 
heeft gehad. Timbres Ma
gazine besteedt regelmatig 
aandacht aan deze uitgifte. 
In het septembernummer 
is de 75 cent rood (Y&T 71) 
aan de beurt. Deze zegel 
IS met zijn rode kleur een 
blikvanger m de serie. Toen 
hij werd uitgegeven in 1876 
paste hij bij een aantal 
belangrijke tarieven. Dit 
was echter voorbij in 1878, 
waardoor de zegel relatief 
schaars is. Toch kwam het 
ini885 tot een tweede 
oplage (Y&T 81). Vreemd 
genoeg was de opvallende 
rode kleur vervangen door 
een wat dof roze met een 
mindere gravure. 

Samenstelling: 
J.E.C M. Dekker, Postbus 157,2640 AD Pijnacker 
Email; vliegdek@gmail.com 
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LUFTHANSA NAAR ROTTERDAM 

Op 1 oktober ging 
Lufthansa vliegen van 
München naar Rotterdam/ 
The Hague Airport v.v. met 
een CRi900. 
Er gingen 490 kaarten en 
enveloppen mee en deze 
kregen in Nederland als

PRrORITY 

nog een speciaal stempel. 
Ruim 200 kaarten hebben 
een klein foutje opgelopen 
vanuit Duitsland. Men wist 
niet precies hoe "Rotter
dam" geschreven werd. 
Zie afbeeldingen. 

706 0 Lufthansa 
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BOEKEN PLANK 

LUCHTPOSTCATALOGUS 201213 MEER DAN DE MOEITE WAARD 

De Nederlandse Ver
eniging van Aero
Philatelisten "De Vlie
gende Hollander" heeft 
dit voorjaar een herziene 
editie van de Luchtpost
catalogus voor Nederland 
en de Overzeese Rijksdelen 
uitgegeven. De luchtpost

te brengen in de diverse 
hoofdstukken. Daarnaast 
besloot men bepaalde 
vluchten te verplaatsen 
van het ene hoofdstuk 
naar het andere. 
De vormgeving van de 
catalogus maakt het 
mogelijk om poststukken 

iLipné Iptemationale Aérophilatél 
iriii^l I Voorzitter: Q A. Q. Tfaoolen. } 

:nueloppE öer L. ! Rp uoor öepQgtuluchtgn'naq^ynfel 
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verzamelaars van deze 
gebieden (o.a. Nederland, 
NederlandNederlandsln
dlë V.V., Nederlands Indië, 
Nederlands Nieuw Guinea, 
Curasao, Nederlandse 
Antillen, Suriname, IJspost, 
Zeppelinpost, Katapult, 
Dag van de Aerofilatelie, 
Helikopterpost, Ballon
en Luchtschepenpost en 
Raketpost) hebben zeven 
jaar moeten wachten sinds 
de vorige editie uit 2005. 
Het werd een volledig her
ziene, dikkere en geheel in 
kleur uitgevoerde nieuwe 
catalogus. Dankzij de me
dewerking van de leden 
konden onvolkomenheden 
uit de oude catalogus 
verbeterd worden en was 
het mogelijk om maar 
liefst vijf nieuwe hoofd
stukken toe te voegen. 
Die hoofdstukken zijn 
gewijd aan voorlopers van 
Nederland, voorlopers van 
Dag van de Aerofilatelie 
poststukken, ballonpost 
en voorlopers van bal
lonpost en raketpost. De 
samenstellers vonden 
het verder logischer om 
niet een apart hoofdstuk 
te wijden aan 'crash'
post, maar deze onder 

makkelijk te traceren. 
De uitvoering is helder 
en overzichtelijk. Een 
plezierige bijkomstigheid 
is, dat de catalogus mooi 
open blijft liggen op de 
opengeslagen pagina's. De 
illustraties zijn, hoewel de 
poststukken om begrijpe
lijke redenen niet op ware 
grootte werden afgebeeld, 
bijzonder duidelijk en 

geven een mooie impres
sie van de luchtpost van 
Nederland en de Over
zeese Rijksdelen. Wat 
de catalogus verder zo 
prettig maakt is dat de 
prijzen een reëel beeld 
geven van de 'waarde' van 
de opgenomen poststuk
ken. In tegenstelling tot 
andere catalogussen zijn 
de genoemde prijzen ook 
min of meer de werkelijke 
handelsprijzen. Wanneer 
verzamelaars onderling 
stukken verkopen wordt 
als richtlijn 6070% van de 
catalogusprijs gehanteerd. 
De catalogus wordt aange
boden voor € 25 (exclusief 
verzendkosten), wat echt 
een koopje is voor dit 
fraaie boekwerk van maar 
liefst 688 pagina's op A5 
formaat. Een mooier visite
kaartje had "De Vliegende 
Hollander" niet kunnen 
afgeven! 

De Nederlandse Vereni
ging van AeroPhila
telisten "De Vliegende 
Hollander"  Luchtpostca
talogus van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen 2012 
 688 pagina's A5  geheel 
in kleurISBN 97890
81888103  € 25 (exclusief 
verzendkosten, Nederland 
€4, België €9,50. 

Leden van De Vliegende 
Hollander kunnen bestel
lingen plaatsen door beta
ling van het genoemde be
drag op rek. 146366 t.n.v. 
Stichting Tentoonstelling 
De Vliegende Hollander te 
Barendrecht o.v.v. Catalo
gus2012. Na bijschrijving 
van het totaalbedrag 
wordt de catalogus toege
stuurd. 

X«r heriMMerlMi* « M I d e 
DIMeAANSDAOrLKCaT VA* oc J K I i M 

Niet leden van de Vlie
gende Hollander binnen 
Nederland dienen bij 
bestelling en gelijktijdige 
betaling op rekeningnum
mer 5214223 t.n.v. W.H.R. 
Porrio tevens hun naam/ 
adresgegevens kenbaar te 
maken per email aan will. 
porrio@onllne.nl of schrif
telijk aan: W.H.R. Porrio, 
Wendelaar 15,4133 CA 
Vianen. Na bijschrijving 
van het totaalbedrag 
wordt de catalogus toege
stuurd. 
De gegevens voor kopers 
in België zijn IBAN: 
NL88INGB0005214223  BIC 
(ofSWlFT):INGBNL2A, ING 
Bank Nederland t.n.v. Will 
H.R. Porrio, Wendelaar 
15, NL4133 CA Vianen. Zie 
verder hierboven. Op de 
website van de vereniging 
www.devliegende
hollander.com staat 
over verzendkosten en 
betalingswijzen buiten 
Nederland en België. 

M 
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Jeffrey Groeneveld 7Q7 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat is na te 
gaan - zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies tn 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (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 met door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
i - io- ' i2 . Steun onderzoek 
borstkanker. 
€i.-»o.20. Amazone, 
vrouwelijk boogschutter met 
tatoeage en embleem van 
rood lint. 

ALAND 
1,00 +0,20 € 

ANDORRA FRANS 
i4-9-'i2. Bergflora. 
€ o.6o, 1.-. Resp. Sempervi-
vum montanum, Eryngium 
bourgatii. 

ANDORRA SPAANS 
ii-io-'i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
€ 0.85, Vrouw en bok uit 
'Eenvoudige Kosmologie'. 

Principal d^ndorra. 

ARMENIË 
ii-8-'i2. Hagigadar-klooster-
kerk 500 jaar. Gezamenlijke 
uitgifte met Roemenië. 
380 d. Kerk m Moara. 

Samenstellmg: 
Arie Moorland AI|P 
Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam 

7-9-'i2. 20 jaar lidmaatschap 
CSCE. 
330 d. Gebouw met vlaggen 
en standbeeld met paard. 

AZERBEIDZJAN 
i2-9-'i2. Eenden. 
0.10, 0 .20 , 0 .50 (ook 
ongetand). Driemaal Aythya 
nyroca. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
io-7-'i2. Sport. 
2.50 KM. Boogschutter, voet
baller, zwemmer, hardloper. 
io-9-'i2. joodse organisatie 
La Benevolencija 120 jaar, 
0.70 KM. Embleem. 
io-9-'i2. Slangen, 
t.-, 1.50 KM. Resp. Vipera 
ammodytes, Vipera kerus 
bosniensis. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
io-9-'i2.100e sterfdag 
Nikola Simovic (1839-1912). 
1.- KM. Portret theoloog, 
schrijver en geestelijke met 
handschrift en seminarie in 
Mostar. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i5-9-'i2. Boksclub Slavija 
50 jaar. 
0.90 KM. Bokshandschoenen. 

i9-9-'i2. Historische vlieg
tuigen. 
0.90,1.50 KM. Resp. Ikarus 
IK-2, FizirFN. 

BULGARIJE 
i4-6-'i2. Stekelige planten. 
0.65, 0.65,1.-, 1.- L. (samen
hangend). Resp. Centaurea 
solstitialis, Carduus acan-
thoides, Silybum marianum, 
Dipsacus laciniatus. 
22-6-'i2. Boek Slavisch-
Bulgaarse Historie 250 jaar 
geleden. 
0.65 L. Geestelijke en schrij
ver Paisius van Hillendar 
(1722-1773) met schrijfveer 
en boek. 
i2-7-'i2. Regio's, III. 
Velletje met viermaal 0.65 L. 
Thracische zilverschat uit 
Rogozen, toren in Wratza, 

vesting van Widin, grotschil
dering uit bronzen tijdperk 
inMagurahöhle. 
i6-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Blok 1.50 L. Gymnaste met 
hoepel. 

i8-7-'i2.175e geboortedag 
Vasil Levski (1837-1873). 
0.65 L. Portret revolutionair 
en nationale held. 
i7-8-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstellingen 
in Melbourne en BangkoK m 
2013, nachtvlinders. 
Velletje met 0.40,0.45, 0.55, 
0.80 L. Resp. Noctua tertia, 
Rethera komarovi, Symtornis 
mariana, Arctia caja. Zegels 
reeds uitgegeven in 2004. 
Nu met opdruk op randen. 

DENEMARKEN 
i2-9-'i2. Hoofdpostkantoor 
100 jaar. 
8.- kr. Gebouw in Kopenhagen. 

DUITSLAND 
i3-9-'i2. Voor onze kinderen. 
€ 0.55. Kinderen, vis, leeuw, 
haan, eend. 

i3-9-'i2. Vakantie in Duits
land, lil. 
€ 0.55. Herfst: Landschap 
met wijngaarden, boom en 
rustbank. 
i3-9-'i2. Dag van de Post
zegel. 
€ 0.55. Zegel-op-zegel 5 p. 
Yvert 53 (1900) op brief met 
bijzonder luchtpoststempel. 

TAG DER BRIEFMARKE 

Enter amtlicher 
Postfluel" V"'fl ' ' '- ' 

I DEUTSCHLAND 55 \ ^ J-tÄ/* 
19 5 1912 

i3-9-'i2. Bijbelgenootschap 
20ojaar. 
€ 0.85. Opengeslagen bijbel. 
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i3-9-'i2. Nationale Biblio
theek 100 |aar. 
€ 0.55. Opengeslagen boek. 

ESTUND 
30-8-'i2. Serie 'Paddestoe
len'. 
€ 0.45. Amanita virosa. 

i3-9-'i2. Vuurtoren. 
€ 0.45. Houten toren bij baai 
van Käsmu met landkaart. 
24-9-' i2. Serie 'Staatshoofden'. 
€ 0.45. laan Teemant (1872-
1941). 

FAEROËR 
24-9-'i2. Kerst. 
6.50,12.50 kr. Kinderen rond 
kerstboom met sneeuwpop 
en kerstklokken, Kind in 
kribbe met engelen en ster. 

.. 12,50 KR 
:F0ROYAR 

24-9-'i2. Cultuur, ballade 
'Regln de Smid'. 
Velletje met zesmaal 11.- kr. 
Verschillende afbeeldin
gen uit ballade: vrouw en 
gevecht, man op paard, smid 
en zwaard, man op paard 
en oude man, man op paard 
strijdt met slang, gezicht met 
vogels en vuur. 
24-9-'i2. Moderne kunst. 
13.-, 21.- kr. Resp. 'Mr. Walter 
on the Faroe Island' van Jan 
Haistrom, 'Egg Procession' 
van Edward Fuglo. 
24-9-'i2. Historische apo
theek in Klaksvik. 
8.50 kr. Exterieur en Interieur 
van apotheek met medi-
cijnfles. 

FRANKRIJK 
24-9-'i2. Verneuil-sur-Avre. 
€ 0.60. Bibliotheek lérome 
Carcopino en Tour de la 
Madeleine. 
i-io-'i2. Snelpost 1 jaar. 
Velletje met Lettre Prioritaire 
20g, Lettre Verte 20g, Lettre 
en Ligne €0.60. 

i - io- ' i2. Raad van Europa, 
40-jarig bestaan Europees 
Centrum voor de Jeugd in 
Straatsburg. 

€ 0.89. Symbolische afbeel
ding. 
i-io-'i2. Feest van de Postze
gel, thema'Vuur'. 
€ 0.60. Fakkel en Marianne 
de Beaujard. 
i-io-'i2. Feest van de Postze
gel, thema'Vuur'. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
2og (in boekje). Lavastroom, 
lasvuur, brand en brand
weerlieden, gloeiende 
kooltjes, glasblazen, vlam 
van de Onbekende Soldaat, 
kaarsen, vuurshow, Hal
loween met pompoen, vuur 
van St. Jean, zonsondergang, 
verjaarskaarsen op taart met 
kindergezichten. 

i5-io-'i2. Feest van de 
Postzegel. 
Blok € 2.-. Deel uit schilderij 
'Verzoeking van de heilige 
Antonius' van Iheronimus 
Bosch (ca.1450-1516). 
22-io'i2. Filmactrices en 
-acteurs. 
Velletje met zesmaal € 0.60. 
Franfoise Dorléac (1942-
1967), Jean Marais (1913-
1998), Jacqueline Maillan 
(1923-1992), Michel Serrault 
(1928-2007), Philippe Moiret 
(1930-2006), Annie Girardot 
(1931-2011). 

29-io-'i2. Paleis van Justitie 
in Lyon. 
€ 0.60. Gebouw met neoklas
sieke voorgevel. 

GIBRALTAR 
i(f-9-'i2. Bezoek van graaf en 
gravin van Wessex. 
Velletje met driemaal 11.-. 
Sophie Rhys-Jones (1965), 
prins Edward (1964), paar 
met rots en gedenksteen. 
i4-9-'i2.20oe geboortedag 
Charles Dickens (1812-1870). 
10,42,44 p., 12.-; blok £ 2.-. 
Portret van Britse schrijver 
met afbeeldingen van boe
ken resp. 'Davis Copperfield', 
'Oliver Twist', 'A Tale of two 
Cities', 'A Christmas Carol'; 
portret. 

( ill mil 1(1 

i4-9-'i2. Plaatjes van vroe
ger, II. 
10,30,61,78 p., {1.75; velletje 
met 10,42,50, t i . - . Resp. 
Moors kasteel, erewacht op 
Casemate Square, kade met 
schip en rots, Waterport met 
vissers, Alameda Gardens; 
militair muziekkorps, poort, 
kinderen bij monument, 
soldaten met muur en 
gebouwen. 



GRIEKENLAND 
ii-9-'i2. Historische Griekse 
schepen, II. 
€ 0.01,0.15,0.62,0.78, 2.-, 
2.40. Resp. brik, galjoot, 
korvet, Kretenzer galei, 
sakoleva, latinadikoop 
scheepswerf. Ook velletje 
met de zegels. 

GROOT-BRITTANNIE 
Aug.-sept. Gouden me
dailles Britse deelnemers 
Paralympische Spelen 2012 in 
Londen. 
34 maal ist. Sarah Storey 
(wielrennen 30/8), Jonathan 
Fox (zwemmen 30/8). Mark 
Colboume (wielrennen 31/8), 
Hannah Cockcroft (atletiek 
31/8), Neil Fachie (wielren
nen 1/9), Richard Whitehead 
(atletiek 1/9), Natasha Baker 
(paardensport 1/9), Sarah 
Storey (wielrennen 1/9), Ellie 
Simmonds (zwemmen 1/9), 
Pam Relph/Naomi Riches/ 
lames Roe/David Smith/ 
Lily van den Broecke (roeien 
2/9), Aled Davies (atle
tiek 2/9), Anthony Kappes 
(wielrennen 3/9), Jessica-
Jane Applegate (zwemmen 
3/9), Sophie Christiansen 
(paardensport 3/9), Natasha 
Baker (paardensport 3/9), 
David Weir (atletiek 3/9), 
Ellie Simmonds (zwem
men 3/9), Mickey Bushell 
(atletiek 3/9), Danielle Brown 
(boogschieten 4/9), Heather 
Frederiksen (zwemmen 
4/9), Sophie Christiansen 
(paardensport 4/9), David 
Weir (atletiek 4/9), Sarah 
Storey (wielrennen 4/9), Deb 
Criddle/Lee Pearson/Sophie 
Wells (paardensport 4/9), 
Oilie Hynd (zwemmen 5/9), 
Helena Lucas (zeilen 6/9), 
Sarah Storey (wielrennen 
6/9), Joseph Graigh (zwem
men 6/9), Hannah Cockcroft 
(atletiek 6/9), David Weir 
(atletiek 6/9), Josie Pearson 
(atletiek 7/9), David Stone 
(wielrennen 7/9), jonnie 
Peacock (atletiek 7/9), David 
Weir (atletiek 7/9). 

27-9-'i2. Herinneringen aan 
Olympische Spelen 2012. 
Velletje met ist, ist, £1.28, 
i 1.28. Resp. deelnemers aan 
Paralympische Spelen met 
vlag, vrijwilligers en stadion, 
openingsceremonie met 
vuurwerk, sluitingsceremo
nie met vuurwerk. 

i6-io-'<2. Ruimteweten
schap, lancering Ariel 1, 
eerste Britse satelliet 50 jaar 
geleden. 

1st, ist, 77,77p., il.28, tl.28. 
Resp. oppervlakte van Zon 
gezien vanuit Solar en Heli-
osphere-satelliet, wolken in 
zuidelijk halfrond van Venus 
gezien vanuit Venus Express
sonde, ijs m inslagkrater 
van Mars gezien vanuit Mars 
Express-sonde, kraterop
pervlak van Lutetia asteroïde 
gezien vanuit Rosetta-sonde, 
ringen rond Saturn us gezien 
vanuit Cassini-satelliet, Titan 
grootste maan van Saturnus 
gezien vanuit Huygens-sonde. 

9-ii-'i2. Kerst. 
2nd, ist, 2nd large, 1st Large, 
87 p., 11.28,11.90. Resp. ren
dier met kerstbal en ster en 
kaars, kerst en roodborstje, 
rendier, kerstman, sneeuw-
man en pinguïn, roodborstje 
met ster op nulsttak, kerst
boom met kat en muis. 

HONGARIJE 
^-9-'i2. Synagogen in Hon
garije, III. 
300, 400 Ft. Synagoge in 
resp. Baja, KisKunhalas. 

5-9-'i2. Finno-Ugric taalcon
gres in Siófok. 
290 Ft. Tak met bloemen als 
symbool voor verspreiding 
van taalgebied 

ITALIË 
io-9-'i2. Dagblad 'Roma' 
150 jaar. 
€ 0.60. Guiseppe Gari
baldi (1807-1882) komt aan 
in Marsala en eerste pagina 
uit 1862. 

i3-9-'i2. Slag van Ponte 
Milvio 1700 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Vaticaan. 
Blok € 1.40. Slagveld met 
strijders en paarden, detail 

van fresco van Giulio Romano 
(ca.1499-1546). 

^K^lSSS^. 

2i-9-'i2. Serie 'Instellingen', 
Directie Onderzoek Maffia 
20 jaar. 
€ 0.60. Portretten van 
Giovanni Falcone (1939-1992), 
Rosario Livatino (1952-1990), 
Paolo Borsellino (1940-1992) 
met embleem. 

23-9-'i2. Chirurgencongres 
in Rome. 
€ 0.60. Symbolische afbeel
ding. 

JERSEY 
i5-9-'i2.20e Sterfdag gorilla 
Jambo. 
45, 60, 80, 88 p.; blok tl .- . 
Verschillende afbeeldingen 
van Gorilla gorilla gorilla. Jam
bo werd wereldberoemd door 
de redding van een jongetje 
dat in augustus 1986 in het 
gorillaverblijf was gevallen. 

i2-io-'i2. Torens aan de 
kust, II. 
45. 55. 60, 68, 70, 80 p. Resp. 
Flicquet, Portelet, Quaisné, 
Lewis, Noirmont, St. Cathe
rine's. 
2-ii-'i2. Archeologie, III, 
grafmonumenten. 
45. 55.60, 68, 88p. Mont 
Ubé, Le Couperon, Ville-és-
Nouaux, Les Monts Grantez, 
La Pouquelaye de Faldouet. 
i5-ii-'i2. Kerst, 
40,45, 50,55, 60, 68, 80, 
88 p. Verschillende afbeel
dingen uit 'A Christmas 
Carol' van Charles Dickens 
(1812-1870). 

KOSOVO 
3-5-'i2. Meren. 
€0.20, 0.50,0.70. Resp. 
Badovac, Gazivode, Licenat. 

2i-5-'i2. Nationale Revolutie 
100 jaar geleden. 
€ 0.70,1.-. Portretten van 
resp. vrijheidsstrijder Isa 
Boletini (1864-1916), politicus 
Hasan Pristhina (1873-1933). 

KROATIË 
i8-9-'i2. WWF*, nachtmot
ten. 
Viermaal 4.60 kn. Verschil
lende afbeeldingen van 
Hemaris croatica. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

25-9-'i2. Theater m Hvar 
400 jaar. 
1.60 kn. Theaterzaal met 
podium. 
i-io-'i2. Stoomlocomotieven. 
7.10, 7.10 kn. SüdB29/JDZi24, 
MAV424/Jdz/Jz 11. 

LUXEMBURG 
25-9-'i2. Huwelijk prins Guil-
laume met gravin Stephanie 
de Lannoy. 
€ 0.60; velletje met € 0.60, 
0.80. Verschillende afbeel
dingen van prins en gravin. 

25-9-'i2. Plezier en vrijheid, II. 
€ 0.60,0.85. Resp. para-
gliding, diepzeeauiken en 
vissen. 
25-9-'i2. Architectuur en 
mobiliteit, kunstwerken. 
€1.20, 2.20, 4.-, Resp. 
voetgangersburg in Esch-
sur-Alzette, station van 
Belval-universiteit in Esch-
sur-Alzette, ontwerp voor 
liftverbinding tussen boven
stad en Pfaffenthal-district in 
Luxemburg-stad. 

25-9-'i2. Drinkwater, kinder
tekeningen. 
€ 0.60,0.80. Resp. kraan 
met glas en huizen, douche 
en kinderen. 

MADEIRA 
2i-9-'i2. Irrigatiekanalen. 
€ 0.32, 0.68,0.80, 2.-; blok 
€1.75; blok €2.30. Resp. 
Rei, Caldeirao Verde met 
waterval, Fajä do Rodrigues, 
25 Fontes; Cedros, Furado. 

MALTA 
26-9-'i2. Historische poor
ten. 
€0.20,0.37, 0.67, 0.69. 
Resp. Notre Dame, Couvre, 
Lunzjata Valley, Fort Cham-
bray. 

MAN 
20-9-'i2. Royal Flying Corps 
100 jaar. 
38, 41,65,80p., 11.37, tl.91. 
Resp. AWFK.8 65773(1918), 
MS Type L 3253 (1915), DH.2 
5964 (1916), Sopwith Camel 
B5648 (1918), RAF BE.2C 4359 
(1917), Short S32 402 (1912). 

2-io-'i2. Zuidpoolexpeditie 
van Robert Falcon Scott 
(1868-1912) 100 jaar geleden. 
Velletje met tweemaal f 1.50. 
Schip 'Terra Nova', ijsgraf 
met kruis. 

MOLDAVIË 
27-8-'i2. Bekende personen. 
85 b, 1.20,4.50,8.50 L. Resp. 
acteur en zanger Eugeniu 
Ureche (1917-2005), cho
reograaf Spiridon Mocanu 
(1932-2007), arts George Emil 
Palade (1912-2008), filosoof 
en schrijver Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). 

850L 
ä^_MOLDOyA: 

7-9-'i2. Overlijden Maria 
Biesu (1935-2012). 
1.20 L. Portret operazangeres. 

MONACO 
i9-io-'i2. Inwijding St. Char-
les-kerk 145 jaar geleden. 
€ 1.45. Kerktoren in Monte-
Carlo. 
i9-io-'i2.150e geboortedag 
van Auguste Lumière (1862-
1954). 
€ 2.35. Portret filmpionier en 
uitvinder projectieapparaat. 
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i9- io- ' i2 . Ontdekking 
borstbeeld Nefertiti 100 jaar 
geleden. 
€ 3.78 (ruitvormig). Echtge
note van farao Akhénaton. 

NOORWEGEN 
i4 -9- ' i2 . Populaire Noorse 
muzikanten. 
Viermaal A Innland. Sondre 
Lersche (1982) met gitaar, Ole 
Paus (1947) met gitaar, Äga 
Aleksandersen (1949) met 
gitaar, Morten Abel (1962) 
met microfoon. 

^(^-g-'^2. Noorse Verpleeg
sters Organisatie 100 jaar. 
13.- kr. Verpleegsters met 
patiënten. 
i4 -9- ' i2 . Bekende schrijvers. 
14.-, 15.- kr. Resp. schrijvers 
van volksverhalen Peter 
Christen Asbjernsen (1812-
1885) en jergen Moe (1813-
1882) met te"kst, taalkundige 
Knud Knudsen (1812-1895). 
Handtekening op beide 
zegels. 

OEKRAÏNE 
i3-8- ' i2 . Eerste weldadig-
heidszegels 90 jaar geleden. 
Velletje met 2.-, 2.50, 4.30, 
4.80 Hr. Zegel-op-zegel, 
weldadigheidszegels uit 1923 
resp. Yvert 151 (150*50 k.), 148 
(10*10 k.), 150 (90*30 k.), 149 
(20*20 k.). 

i5-8- ' i2 . Ruimtevlucht Vo-
stok-4, 50 jaar geleden. 
2.- Hr. Oekraïense ruimte-
vaarder Pavel Popovich. 
i8-8-'i2. Leven op de boer
derij. 
Velletje met driemaal 2.-, 
tweemaal 2.50 Hr. Resp. 
paard, bok, ganzen, haan, 
konijn. Doorfopend beeld 
met bloemen, kuikens, 
bomen en wagen met pom
poenen. 

P UITGIFTEN 

23-8- ' i2. Persoonlijke zegels. 
V (met label voor persoonlij
ke invulling). Staatssymbool. 
i -9- ' i2 . Sprookje 'Zalizno-
nosa Bosorkanya'. 
2.-, 2.50 Hr. Resp. Sprookjes
figuren op paard met vogels, 
gezichten en kat. 
i -9- ' i2 . Lente, bloemen en 
fruit. 
Velletje met 2.-, 2.-, 2.50, 
3.- Hr. Resp. afrikaantje 
(Tagetes patuia), zure kers 
(Cerasus vulgaris), stokroos 
(Alcea rosea), bosaardbei 
(Fragaria vesca). Doorlopend 
beeld op rand met meisje en 
zonnebloem. 

i4 -9- ' i2 . 'Wolkenkrabber' in 
Ginzburg 100 jaar geleden 
gebouwd. 
2.- Hr. Gebouw. 

OOSTENRIJK 
3i-8- ' i2 . laar van de Jeugd-
filatelie. 
€ 0.62*0.20. Kinderen in 
kring rond wereldkaart. 
i4-9- ' i2 . Serie 'Wilde dieren 
en de jacht'. 
€ 0 .90. Vos (Vulpes vulpes). 

> W l l d t l e r e u n d J a g d 

t • 

i6-9-' i2. Serie 'Kerken in 
Oostenrijk'. 
€ 0 .90. St. Stephan in Baden. 
22-9- ' i2. Alpendierentuin in 
Innsbruck 50 jaar. 
€ 0.70. Steenbok met berg 
en beeldmerk met adelaar. 
29-9- 'r2. Gerlinde Kalten-
brunner(i97o). 
€ 0.62. Portret bergbeklim-
ster. 

CCRUNDE KAlTINBftUXNER 

29-9-'i2. Mittenwaldbaan 
100 jaar. Gezamenlijke uit
gifte met Duitsland. 
€ 1.45. Trein en spoortunnel. 

Z9-9-'i2. Serie 'Gewijde 
Kunst'. 
€ 1.45. Altaarstuk in St. 
Michael-basiliek in Mondsee. 

POLEN 
3i-8- ' i2 . Paddestoelen. 
Velletjemet 1.55,1.95,3.-, 
4.15 Zl. (samenhangend met 
labels). Resp. Armillaria 
ostoyae en Macrolepiota pro-
cera, Morchella esculenta en 
Russuia virescens, Amanita 
phalloides en Gyromitra es
culenta, Amanita pantherina 
en Hypholoma fasciculare. 

6-9- ' i2. Pools-Duitse postze
geltentoonstelling Kargowa 
2012. 
2.40 Zl. Beeldmerk met 
vlaggen. 
27-9- ' i2. Piotr Skarga (1536-
1612). 
1.55 Zl. Jezuïtische preker. 
io - io - ' i2 . Natuurschilder 
Piotr Kwit (1929-2002) 
1.55 Zl. Schilderij met vogels 
(Pyrrhula pyrrhula) en 
bloemen. 

PORTUGAL 
3-8- ' i2. Zeilschepen. 
€ 0.32, 0.80; tweemaal blok 
€ 1.75. Verschillende afbeel
dingen van zeilschepen 
Sagres en Creoula. 

7-9- ' i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Lubrapex in Sao Paulo, de 
kracht van de Portugese taal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Brazilië. 
€ 0 . 8 0 , 0 . 8 0 (met label). 
Portugese dichter Fernando 
Pessoa (1888-1935), Brazili
aanse dichter Cruz e Souza 
(1861-1898). Dichtregels en 
tentoonstellingsembleem 
op label. 

ROEMENIE 
i i-9-' i2. Antieke strijkijzers, 
II. 
Velletje met 0.80,1.- , 1.20, 
1.60,5.-, 14.50 L. Strijkijzers 
afkomstig uit resp. Birma, 
Zweden, België, Italië, Zwit
serland, Verenigde Staten. 

ROMflNifl 0«L ; ROMäHlfl iL 

24-9- ' i2 . Roemeense Post 
150 jaar. 
1.-, 8.10 L.: blok 8.10 L. 
(ongetand). Resp. zegel-op-
zegel 3, 6, 30 p . Yvert 8,9,10 
(1962), postkantoor en em
bleem met hoorn; idem met 
op rand postkaart met zegel 
en zegel Yvert 137 (1903) met 
paardenslee. 

> Poft« Ronulni-150 ifE Rür 

RUSLAND 
22-8- ' i2. Historie van Rus
sische Kozakken. 
Velletje met driemaal 15.- r. 
Driemaal man en vrouw met 
paard. 
27-8- ' i2. Overwinning 
Patriottische oorlog 200 jaar 
geleden. 
Blok 50.- r. (ruitvormig). 
Wapen met adelaars. 

30-8- ' i2 . Klooster van de 
heilige Drie-eenheid. 
Blok 45.- r. Zomerresidentie 
van patriarchen van Moskou 
in Sergiev Posad. 

3i-8- ' i2 . Topoverleg econo
mische samenwerking Azië-
Pacific in Vladivostok. 
13.-r. Brug. 
7-9-'i2.150e geboor tedag 
schilder Abram Efimovich 
Arkipov (1862-1930). 
Blok 50.- r. Schilderij 'Bezoek' 
met vrouwen. Portret schil
der op rand. 
7-9-'i2. Beroemde personen. 
Driemaal 15.- r. Dichter Ga-
vrila R. Derzjavin (1743-1816), 
dichter Anatoly F. Koni (1844-
1927), staatsman Michael M. 
Speransky (1772-1839). 
i i -9- ' i2 . Fort Ross 200 jaar. 
13.- r. Houten fort, oorspron
kelijk Russische vestiging aan 
Noordwestkust van Amerika. 

i8-9- ' i2 . Olympische Winter
spelen 2012 inSochi. 
25.-r. Digitale QR-code. 

SERVIË 
i3-7- ' i2. Kathedraal van St. 
Michael 175 jaar. 
22.- Ndin. Kerk in Belgrado 
met duif. 

27-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
44.-, 77.- Ndin. Resp. Olympi
sche vlam en stadion, stadion 
en gebouwen m Londen. 
3-9-'i2. Schrijvers. 
22.-, 33.-, 44.- Ndin. Resp. 
Vojislav Ilic (1862-1894) met 
vogel en boombladeren, 
Janko Veselmovic (1862-1905) 
met boerenkar en huis, Vuk 
Karadzic (1787-1864) met huis. 

I22 mÈi 
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SLOWAKIJE 
i4-9- ' i2 . Kerk. 
€ 0.40. Basiliek van Onze-
Lieve-Vrouw in Sastin. 
3-io- ' i2. Anton Bernolak 
(1762-1813). 
Blok € 1.10. Portret geeste
lijke, linguïst en nationalist 
met grammaticaboek. 

SPAN)E 
5-io-'i2. Postzegelten
toonstelling Exfitna 2012 in 
Calahorra. 
Blok € 2.90. Stadssymbool: 
Romeinse buste van 'La Dama 
de Calahorra'. 

9-io ' i2. Kathedraal. 
Blok €2.90. Santa Eulalia 
en Santa Cruz-kathedraal in 
Barcelona. 
i i - io- ' i2 . Architectuur, musea. 
Viermaal € 0.51. Nationaal 
Museum van Romeinse Kunst 
(Mérida), Museum van Mo
derne Kunst (León), Museum 
van Volkskunst en Tradities 
(Sevilla), Nationaal Museum 
en Kunstcentrum Reina Sofia 
(Madrid). 

ESPANA 

i6- io- ' i2 . Infrastructuur 
postdienst in koloniaal 
tijdperk. 
€ 0.85. Berghut in Andes-
gebergte ten behoeve van 
postdienst tussen Argentinië 
en Chili. 



i9<o'i2. Bergdieren. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Roemenië. 
Tweemaal € 0.85 (samen
hangend). Capra pyrenaica, 
Cervus elaphus. 

^vSSSS^ßR^' '^^J83SS^' 

TSJECHIË 
59'i2. Klassieke auto's. 
Zesmaal E(20.Kc.)(in 
boekje). Mercedes Benz 540 
(1936), Wikov 70 (1931), Due
senberg SJ (1933), Rolls Royce 
Phantom III (1938), Bugatti 41 
(1934), Isotta Fraschini Tipo 
8a (1929). 

i99'i2. Edict 'Gouden Stier' 
van keizer Frederik II (1194
1250) van het Heilige Roomse 
Ri|k 800 jaar geleden. 
Blok 49. Kc. Penning met 
handen en oorkonde. 
3io'i2. Felicitatiezegel, 
orchidee. 
A (10. Kc.) met label. Paphio
pedilum venustum. 

3io'i2. Legendarische cou
reurs van hetMasarykcircuit 
in Brno. 
18., 25. Kc. Resp. Frantisek 
Statstny (19272000), Louis 
Chiron (18991979). 
3io'i2. Communicatiemu
seum in Vissy Brod. 
26. Kc. Antieke telefoon van 
Ericsson. 

WITRUSLAND 
89'i2. Brandweer en red
dingssport 75 jaar. 
5.000 r. Man met ladder. 
i79'i2.100e geboortedag 
Maxim Tank (19121995). 
H. Portret dichter en vertaler. 

IJSLAND 
iii'i2. Kerst. 
Innanlands 50g, Evrópa 50g. 
Afbeeldingen uit volks
verhaal 'Nacht trol' resp. 
mensen met sterren en kerk, 
trol met mensen en sterren 
en kerk. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
35'i2. Eerste trouwdag 
hertog en hertogin van 
Cambridge. 
S 3.50; velletje met tweemaal 
$ 4.50. Resp. prins William 

(1982) en Kate Middleton 
(1982); William met roos, Kate 
met roos. 
i86'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met viermaal $ 2.20. 
Ritmische gymnastiek, 
hordeloper, vechtsporter, 
hardlopers. 
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307'i2.15e sterfdag Prinses 
Diana(i96i1997). 
Viermaal $ 3.50; blok $ 9.
Viermaal verschillende foto's 
van prinses; prinsen met 
schoolkinderen. 
307'i2. 200e geboortedag 
Charles Dickens (18121970). 
Velletje met zesmaal $ 2.75; 
blok $9.. Illustratie uit 
'Grote Verwachtingen', Oliver 
Twist, tekening van schrijver, 
foto van schrijvende Dickens, 
David Copperfield; 'Een 
kerstliedje; 'De geschiedenis 
van twee Steden . 

CHARLES DICKENS 

ARGENTINIË 
258'i2. Mineralen, II. 
Viermaal $ 1.50*1.50. Agaat, 
amethist, fluoriet, malakiet. 
i9'i2. Eva Péron (19191952). 
Blok $ 10.. Portret en hand
tekening van echtgenote van 
oudpresident Juan Péron. 

i59'i2. Begrip voor Alz
heimer. 
$ 3.. Personen met tekst en 
gedachteballon. 

ARUBA 
78'i2. Zeilrace Rembrandt 
regatta. 
150,150,175,175, 200, 200 c. 
(samenhangend). Zeilsche
pen resp. 'Eva Luna', type 
Sunfish, 'Ocean 505', 'Teishi', 
typeSunfish, 'Dash'. 

ASCENSION 
i79'i2. Zuidpoolexpeditie 
ShackletonRowett 19211922. 
Driemaal 45 (samenhan
gend), driemaal 50 p. 
(samenhangend). Resp. Sir 
Ernest Shackleton (1874
1922), John Quiller Rowett 
(18741924), Frank Wild 
(18731939), driemaal schip 
Quest: vertrek uit Londen, bij 
Ascension, in ijs. 

AUSTRALIË 
i89'i2. Op pad in Australië. 
Driemaal 60 c.(samenhan
gend), $ 1.65, 2.35. Resp. auto 
bij Port Arthur met gebou
wen en hond, auto bij Groot 
Barrière Rif met duikbril en 
koraal met vissen, motor
rijders bij Margaret River met 
druivenaanplant en vogels, 
auto bij Phillip Island met 
jonge pinguïns, auto bij Alice 
Springs met kameelrijders. 
Ook velletje met de zegels. 

259'i2. Australische wildernis. 
$ 1.65,2.35, 4.50. Resp. Nul
larbor Plain met kalksteen 
karstlandschap, Daintree 
National Park met waterval, 
Cradli Mountain met meer. 

289'i2. Dierentuinen. 
Velletje met zevenmaal 60 c. 
Melbourne met Sumatraanse 
tijger (Panthera tigris suma
trae), Taronga Western Plains 
met neushoorn (Diceros bi
cornis), Taronga met giraffe 
(Giraffa camelopardalis), 
Adelaïde met reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca), 
Perth met Sumatraanse 
orangoetan (Pongo abelii), 
Australia Zoo in Queensland 
met zoutwater krokodil (Cro
codylus porosus), Healesville 
Sanctuary met wigstaarta
rend(Aquilaaudax). 

2io'r2. Bathurstrace 50 
jaar. 
Viermaal 60 c. (samenhan
gend). Auto Brock's Torona, 
plattegrond van circuit, auto 
Davison's Ford, auto Ingall's 
Holden. Op alle zegels 
miniplattegrond circuit. Ook 
velletje met de zegels. 

i6io'i2. Australisch ballet 
50 jaar. 
Tweemaal 60 c. (samenhan
gend). Danser, danser en 
danseres. 

BAHAMAS 
ioio'i2. Vrouwenkiesrecht 
50 jaar. 
'5. 25.50, 65,70, 80 c. Vrou
wenactivisten resp. Mary 
Naomi Masonlngraham, 
Georgianna Kathleen Symo
nette, Mabel Cordelia Walker, 
Eugenia Louise Lockhart, 
Dame Albertha Madeline 
Isaacs, Dr. Doris Johnson. 

BOLIVIA 
i5'i2. Industriële bedrijvig
heid. 
0.50,1., 3., 5. Bs. Resp. sui
kerriet, confectieindustrie, 
mijnbouw, oliewinning. 
i85't2. Huisdieren. 
0.50,1., 3., 5. Bs. Resp. kip 
en haan, ezel, schaap, konijn. 
256'i2. Staats procureur
generaal 1 jaar. 
3.50 Bs. Embleem. 
296'i2. Herdenkingsmunt. 
3. Bs. Voor en achterzijde 
van munt. 

117'12. Mineralen. 
1., 1.50,2., 5.BS. Resp. an
doriet, bismutiniet, amathist, 
cassiteriet. 

247'i2. Folkloristische 
dansen. 
0.50,1., 1.50, 2., 10. Bs. 
Resp. Chu'tas, Liamerada, 
Kullawada, Caporales, 
Morenada. 

BOTSWANA 
ito'io. Nachtdieren. 
2.60,3., 4.10, 5.50, 5.60. 
Resp. springhaas (Pedetes 
capensis), vleerhond (Pter
opus personatus), gepa
relde dwerguil (Glaucidium 
perlatum), aardwolf (Proteles 
cristatus), stekelvarken 
(Hystrix cristata), civetkat 
(Civettictis civetta). 

BRAZILIË 
89'i2. Stad Sao Luis 400 
jaar. 
R$ 1.20. Boegbeelden van 
fort, hoofd met hoed, 
ossenkop, tegelwerk, St. 
Louiskathedraal, Paleis van 
de Leeuwen. 

BURKINA FASO 
7ii'ii. Groenteteelt. 
30,70, Resp. uien, kool, 
wortelen. 

CANADA 
i79'i2. Weldadigheidsor
ganisatie van Canada Post. 
P*ioc. Hart en handen. 

£t*^ CANADA 

i99'i2. Koninklijk Conser
vatorium 125 jaar. 
P. Embleem. 
iiio'(2. Legereenheden. 
Driemaal P (61c). The Black 
Watch, The Royal Hamilton 
Light Infantry, The Royal 
Regiment of Canada. Ook 
velletje met de zegels. 
i5io'ii . Kerst. 
P, P. Koekjes, glasinlood
raam met Madonna en Kind. 

Chrtatmn ■ Ho«l < 

i6io'i2. Frankeerzegels, 
insecten. 
Velletje met 3,4,8 c. Resp. 
Chrysopa oculata, Polistes 
fuscatus, Chauliognathus 
marginatus. 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
2912'«. Schilderijen 
van Iwan K. Aiwasowski 
(18171900). 
Vier velletjes met elk zeven
maal 400 F.; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 
2912'«. Schilderijen van 
Edgar Degas (18341917). 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 400 F.; twaalf blok
ken 3.200 F.; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 
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29i2'ii. Schilderijen van 
Claude Monet (18401926). 
Vier velletjes met elk drie
maal 400 F.; twaalf blokken 
3.200 F.; blok 4.000 F. Ver
schillende schilderijen. 
2912'". Schilderijen van 
PierreAuguste Renoir (1841
1919). 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 400 F.; twaalf blok
ken 3.200 F.; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 
29i2'ii. Schilderijen van 
Vincent van Gogh (1853
1890). 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 400 F.; twaalf blok
ken 3.200 F.; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 

2912'". Schilderijen van 
Amedeo Modigliani (1884
1920). 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 400 F.; twaalf blok
ken 3.200 F.; blok 4.000 F. 
Verschillende schilderijen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
238'i2. Folklore, verhaal Liu 
Sanjie. 
Viermaal 1.20 y. Liu met resp. 
plant en bergen, goudvis, 
man en bomen, familie. 

288'i2. Hetian jade. 
Viermaal 1.20 y. Draken
beeldje, wijnkom op gouden 
schaal, siervoorwerp, olifant. 
3i8'i2. Ci, gedichten uit 
Songdynastie. 
0.80, viermaal 1.20,3. y. 
Personen uit gedichten resp. 
Huanxisha, Niannujiao, 
Queqiaoxian, Yijianmei, 
Busuanzi, Pozhenzi. 
39'i2. Prefectuur Yanbian. 
Driemaal 1.20 y. Dansers met 
trommels, danseressen en 
gebouwen, oogstdans. 
i39'i2. Geschriften op 
bamboe uit Qindynastie. 
1.20,1.20 y. (samenhangend). 
Berekeningen, kalender. 

COLOMBIA 
i68'i2. Beroemde Colom
bianen, II. 
Velletje met viermaal $ 4.600. 
Cartograaf Diego de Torres 
y Moyachoque de Turmequé 
(15491590) met landkaart, 

vrijheidsstrijder Pantaléon 
German de Ribón (17741816) 
met geweren, schrijver 
Cayetano Betancur Filósof 
(19101982) met boek en pen, 
musicus Lucho Bermiidez 
(19121994) met klarinet. 

jCOLOMBäÄ , . 
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238'i2.100e sterfdag 
Rafael Pombo (18331912), 
$ 2.100. Portret dichter en 
schrijver. 
288'i2. Schilderes Débora 
Arango Pérez (19072005). 
$ 2.400. Schilderij met kran
tenjongen. 
59'i2. Nationale Spelen. 
$1.200. Embleem. 

CONGO (KINSHASA) 
9i'i2. Charles de Gaulle 
(18901970). 
Viermaal 460 F. De Gaulle 
met: Concorde, Mirage Ra
fale, patriarchaal kruis, )ohn 
F. Kennedy en DC3FBJRY. 
9i'i2. Prehistorische 
reptielen. 
Viermaal 550 F. Oviraptor, 
albertosaurus, camarasaurus 
supremus, spinosaurus. 

9i'i2. Afrikaanse locomo
tieven. 
Viermaal 650 F. OostAfri
kaans spoor, Katanga spoor, 
Congolees spoor, ZuidAfri
kaans spoor. 
Alle voornoemde zegels 
van Congo (Kinshasa) zijn 
uitgegeven in velletjes, 
samenhangende strips en 
individuele blokken. 

COOKEILANDEN 
228'i2. South Pacific Con
ference. 
Vel met 16 maal $ 2.; vel met 
14 maal 90 c. Vlaggen van 
Australië, CookeiFanden, Fiji, 
Kiribati, Micronesië, Nieuw
Zeeland, Palau, Marshall
eilanden, Vanuatu, Tuvalu, 
Tonga, Salomonseilanden, 
Samoa, PapoeaNieuw
Guinea, Niue, Nauru; vlaggen 
van Canada, China, Europese 
Unie, Frankrijk, India, Italië, 
ZuidKorea, Verenigde 
Staten, GrootBrittannié, 
Thailand, Filippijnen, Malei
sië, )apan, Indonesië. 

COSTA RICA 
ii2'ii. Solidariteit met 
Kinderdorp. 
Viermaal 55 Cs. Doorsnede 
van hoofd, kinderen en span
doek, kinderen in speeltuin, 
kinderen. 

2^8'i2. Nationaal Park 
Manuel Antonio. 
545 Cs. Strand en woud. 

CURASAO 
l27't2. Sport. 
Velletje met 25, 50,75,100, 
125,150,175,200 c. (zes
hoekig). Resp. wielrennen, 
zwemmen, zeilen, voetbal, 
basketbal, karate, hardlo
pen, honkbal. 

i38'i2. Planten. 
75,100,150,200,250,300, 
350, 450 c. Resp. Datura 
metel, Opuntia wentiana, 
Caesalpmia pulcherrima, Me
locactus macracanthus, Cres
centia cujete, Ritteroserus 
griseus, Calotropis procera, 
Zizyphus spinachristi. 

DOMINICA 
111'". Kerst, schilderijen. 
90 c., $1.45, $2.. Resp. 'De 
Aankondiging' van Andrea 
del Sarto (14861531), 'Ma
donna met Kind' van jacopo 
Bellini (ca.14001470), 'De 
Maagd' van Carlo Dolci (1616
1686). 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
59'i2. Vakbeurs ExpoCibao 
25 jaar. 
25. P. Embleem. 

EGYPTE 
|uiri2. Milieudag. 
Et 2. Bomen. 

EL SALVADOR 
53'i2. Stemmen. 
$ 1., 1.. Embleem, contour 
van huis en stembiljet. 
i86'i2. Herdenking Johan
nes de Doper. 
$ 1., 1. (samenhangend). 
Kathedraal in Chalatenago, 
beeld met kruis en schaap. 
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FIJI 
256'i2. Duurzame energie. 
20, 50 c., $1.20,3.. Resp. 
waterval, biomassa, windmo
lens, zonnepanelen. 

FILIPPIJNEN 
258'i2. Metrobank 50 jaar. 
Viermaal 7. P (samen
hangend). Verschillende 
bankgebouwen met jubileu
membleem. 
278'i2.100e geboortedag 
)osé B. Laurel jr. 
9. P. Politicus. 
3i8'i2.100e geboortedag 
modeontwerper Ramon 0. 
Valera. 
7. P. Portret met ontwerpen. 

GRENADA 
276't2. Olympische Spelen 
2012 m Londen. 
Viermaal $ 1.50 (samenhan
gend). Embleem in verschil
lende kleuren. 

GUINEE 
iio'o9. Franse schilderijen. 
Twintig velletjes met ieder 
achtmaal 5.000 F.; twintig 
blokken 29.000 F. Portret
ten en werken van resp. 
Alfred Sisley (18391899), Paul 
Cézanne (18391906), Henri 
Matisse (18691954), Frederic 
Bazille (18411870), Camille 
Pisarro (18301903), Edouard 
Manet (18321883), Berthe 
Morisot (18411895), Pierre
Auguste Renoir (18411919), Ed
gar Degas (18341917), Claude 
Monet (18401926), Gustave 
Caillebotte (18481894). iean
Baptiste Camille Corot (1796
1875), Armand Guillaumm 
(18411927), CharlesFranfois 
Daubigny (18171878), Adolphe 
Joseph Thomas Monticelli 
(18241886), AdolpheFelix 
Cals (18101880), Eva Gonzales 
(18471883), Eugene Boudin 
(18241898), Paul Gauguin 
(18481903), Felix Ziem (1821
1911); twintigmaal als hiervoor. 
iio'o9. Chinese postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel met verschil
lende Chinese zegels. 
iio'o9. Zeilschepen op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Ze
gelopzegel van resp. Frank
rijk, Monaco, Litouwen, België, 
Polen, Canada; Frankrijk. 
iio'o9. Locomotieven op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Verenigde Staten, tweemaal 
Frankrijk, tweemaal Mar
shalleilanden, India; Djibouti. 
iio'o9. Luchtvaartuigen op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Barbados, Lesotho, Liberia, 
Mauretanië, Frans Zuidpool
gebied, Bulgarije; Groot
Brittannië. 
iio'o9. Paddestoelen op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Frankrijk, Australië, twee
maal Afghanistan, Spaans 
Andorra, Frankrijk; Faeröer. 
iio'o9. Orchideeën op 
postzegels. 

Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zeqelopzegel van resp. 
India, Australië, tweemaal 
Maleisië, Duitsland (Berlijn), 
Australië; Australië. 
iio'o9. Uilen op postze
gels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Luxemburg, België, Marshall
eilanden, Oekraïne, Sovjet
unie, Zimbabwe; België. 
iio'o9. WWF*motieven op 
postzegels. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Zegelopzegel van resp. 
Mali, Rusland, tweemaal 
Mali, Rusland, Mali; Frankrijk. 
i56'io. Zeilboten en motor
jachten. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Verschillende schepen. 

i56'io. Schaken. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Kinderen en volwassene bij 
schaakspel. 
i56'io. Golfspelers. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Resp. Hugh Grant, Audrey 
Hepburn, Barack Obama, 
Oscar De la Hoya, Bill Clinton, 
Michael Jordan; Justin Tim
berlake. 
i56'io. Tennis. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Resp. 
zesmaal kinderen en volwas
senen bij het tennissen; 
Dustin Hoffman. 
i56'io. Sportvisserij. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Tweemaal werpnetvissers, 
hengelaar, prauw met vis
sers, tweemaal duiker met 
harpoen; barnsteenmakreel 
(Serioladumerili). 
i56'io. Wintersport. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Resp. 
snowboard, hondenslede
rennen, alpine skiën, rode
len, sneeuwscooter, ijsvissen; 
rodelen en figuurskiën. 
i56'io. Orchideeën. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Resp. 
Doritis pulcherrima, Maxil
laria tenuifolia, Ophrys epis
copalis. Orchis papilionacea, 
Paphiopedilum concolor, 
Serapias parviflora; kind met 
Doritis pulcherrima. 
i56'io. Tulpen. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Resp. 
Tulipa platystigma, Tulipa 
sylvestris, Tulipa pulchella, 
Tulipa linifolia, Tulipa orpha
nidea, Tulipa gesneriana; 
tuinier en Tulipa platystigma. 



i5-6-'io. vlinders. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Resp. 
Agiais urticae, Fabriciana 
niobe, Danaus plexippus, 
Pierisnapi, Polyommatus 
icarus, Tyria jacobaeae; kind 
en Polyommatus icarus. 

GUYANA 
27-6-'i2. Betrekkingen met 
Volksrepubliek China 40 jaar. 
Velletje met tweemaal $ 350. 
Zomerpaleis in Verboden 
Stad Peking), Internatio
naal Conferentie Centrum 
(Georgetown). 

27-6-'i2. Olympische en 
Paralympische Spelen 2012 in 
Londen. 
Tweemaal $ 125 (samenhan
gend). Macotters: Wenlock 
(Olympische Spelen), Mande-
ville (Paralympische Spelen). 

HONDURAS 
Mrt.'i2. Diplomatieke betrek
kingen met Zuid-Korea 40 jaar. 
Velfetje met zesmaal 2.- L.; 
5.- L. Resp. Koreaanse kera
mische vaas. Maya-kalender, 
Koreaanse zonnewijzer, 
Buddha-standbeeld, Hon-
durese keramische vaas, 
Maya-monument; presiden
ten Lobo Sosa (1947) en Lee 
Myung-Bak(i94i). 
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HONGKONG 
30-8-'i2. Lekkernijen van 
Hongkong. 
$1.40,2.40,3.-, 5.-, Resp. 
eitaart en melkthee, Wonton 
noedels, gebraden gans, 
verse zeeproducten. Ook vel
letje met dezegels. 

i3-9-'i2. Werelderfgoed in 
China. 
Blok $10.-. Chinese Muur. 

INDIA 
29-8-'i2. Husain Achmed 
Madani (1879-1957). 
5.-R. Portret islamitische 
geleerde. 
25-9-'i2.150e geboortedag 
Motital Nehru (1861-1931). 
5.- R. Portret activist en 
politicus. 

INDONESIË 
i8-6-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012 in Djakarta, 
filatelistische kampioen
schappen. 
Zeven velletjes met elk twee
maal 2.500 Rp. Tweemaal 
orchidee Vanda limbata; 
tweemaal muziekinstrument 
angklung: Javaanse neus
hoorn (Rhinoceros sondai-
cus), landkaart; tweemaal 
dolk; tweemaal danseressen; 

komodovaraan (Varanus 
komcdoensis), landkaart; 
wajangpop, waaier. 

MCA 

6-7-'i2. Traditionele gerechten. 
Tweemaal 2.500 Rp. Gulai 
Asam Pedas (vis in zoetzure 
kerriesaus). Daging Sei en 
Jagung Bose (vfees en maïs). 
i4-8-'i2.100 jaar padvinderij. 
Tweemal 2.500 Rp. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Padvinders met vlag. 
Ook velletje met de zegels. 

2i-8-'i2. 50 jaar televisie in 
Indonesië. 
Tweemaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Klassiek scherm 
met zendwagen en auto, 
LCD-scherm. 

IRAN 
5-9-'t2.16e Top van niet-
gebonden landen m Teheran. 
2.200 Ris. Embleem met vogel. 

KAMEROEN 
26-3-'ii. Diplomatieke 
betrekkingen met Volksrepu
bliek China 25 jaar. 
125, 200, 250, 500 F. Resp. 
graven voor glasvezelka
bels, ziekenhuis in Yaoundé, 
sportcomplex in Yaoundé, 
president Paul Biya (1933) 
met Chinese president Hu 
Jintao(i942). 

KAZAKSTAN 
27-8-'i2. Internationale 
conferentie ban nucleaire 
wapens in Astana. 
501. Wereldbol met duif. 

i4-9-'i2. Mazhit Begalin 
(1922-1978). 
901. Portret filmregisseur. 

KIRGIZIË 
26-8-'i2. slag van Borodino 
200 jaar geleden. 
12.-, 45.- s. (samenhangend, 
ook ongetand). Resp. Monu
ment, overwinningspoort. 

i5-9-'i2. Sneeuwluipaard. 
17.-, 20.-, 23.-, 30.- s. (ook on-
getand). Verschillende afbeel
dingen van Panthera uncia. 

KOREA ZUID 
27-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
270,270 w. (samenhangend). 
Zwemmen en London Bridge, 
boogschieten en St. Paul's-
kathedraal. 

LESOTHO 
9-4-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 in 
Zuid-Afrika, Sapoa*. geza
menlijke uitgifte met Bots
wana, Mauritius, Zuid-Afrika, 
Namibië, Zambia, Swaziland, 
Zimbabwe en Malawi. 
Velletje met negenmaal 
5.- M. (rond te maken). Deel 
van bal met mascotte en ne
gen verschillende silhouetten 
van spelers met vlaggen van 
verschillende Sapoa-landen. 
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MACAU 
20-9-'i2. Campagne 
'Bescherming eerlijkheid en 
transparantie' 20 jaar. 
2.-, 5.- ptcs. Gebouwen in 
Macau en embleem. 
2i-9-'i2. Macau gezien door 
schilder Lok Cheong (1923-2006) 
1.50,2.50, 3.50, 4.-ptcs. 
(ook samenhangend); blok 
10.-ptcs. Verschillende 
afbeeldingen 
9-io-'i2. Orbis, organisatie 
voor bestrijding bRndheid 
wereldwijd, 30 jaar. 
1.50*1.-, 5.-ti.-ptcs. Vlieg
tuig met mobiele kliniek en 
artsen, kinden arts. 

9-io-'i2. Portugeestalige 
schrijvers. 
5.- ptcs. Henrique de Senna 
Fernandes (1923-2010). 

MADAGASCAR 
i6-2-'ii. Planten met bloemen. 
100, 200,300, 500 Ar. (ook 
ongetand). Resp. Physena 
sessiliflora, Pentachlaena 
latifolia, Rhopalocarpus 
similis Hemsley, Asteropeia 
amblyocarpa. 

MALEISIË 
30-8-'i2. Een verenigd Ma
leisië is sterk, II. 
Viermaal 60 sen. Scholieren 
met taalboeken, sporters met 
voetbal en badmintonracket 
en hockeystick, dansers, 
samenwerkende arbeiders. 
i3-9-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 

RM 1.50,1.50; velletje met 
tweemaal RM 2.50. Resp. 
zegel-op-zegel 10c. Malaya 
Selangor Yvert nr. 66 (1953), 
prins William (1982) en 
Catherine Middleton (1982); 
zegel-op-zegel 10c. Malaya 
Sefangor Yvert nr. 66 (1953), 
prins William (1982) en Ca
therine Middleton (1982). 

MARSHALLEILANDEN 
25-7-'i2. Amerikaanse Bur
geroorlog 150 jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal 45 c. 
Zegel-op-zegel Verenigde 
Staten 4c. Yvert 713 (1961) met 
kanon,, 4c. Yvert 727 (1962) 
met militair en geweer, 5c. 
Yvert 747 (1963) met militai
ren en geweren, 5c. Yvert 761 
(1964) met kanon, 5c. Yvert 
780 (1965) met militair en 
geweren. 
i6-8-'i2. Amerikaanse india-
nendansen. 
Zesmaal 45 c. (samenhan
gend). Traditionele dans, ra-
vendans, voorstellingsdans, 
dans van hoop, grasdans, 
vlinderdans. 

28-8-'i2. Oorlog van 1812, 
200 jaar geleden. 
Blok $ 4.95. Oorlogsschepen. 

28-9-'i2. De twaalf dagen 
van kerstmis. 
Twaalfmaal 45 c. (samen
hangend) Een patrijs in een 
perenboom, twee tortel
duiven, drie hennen, vier 
zangvogels, vijf gouden 
ringen, zes ganzen, zeven 
zwanen, acht meisjes, negen 
drummers, tien fluitisten, elf 
dansende vrouwen, twaalf 
springende heren. 

MEXICO 
i4-8-'i2. Federale Elektrici-
teits Commissie CFE 75 jaar. 
Velletje met zesmaal $ 7.-. 
Stuwdam, zonnepanelen, 
windmolens, werknemer 
met helm, schakelpanelen in 
regiekamer, hoogspannings
masten. 

9-9-'i2. Petroleumcongres. 
$ 7-5°. 7-50 (samenhangend). 
Verschillende installaties. 

MONGOLIË 
24-8-'i2. Moderne traditio
nele kleding. 
100,200,300,400, 500, 
600 T.; velletje met 700, 
700 T. Vrouwen in verschil
lende jurken en gewaden. 

MODERN MONGOUANS, 

NAMIBIË 
3i-7-'i2. NamPost en Telecom 
20 jaar. 
Velletje met tweemaal $ 2.90; 
velletje met tweemaal $ 2.90 
(ronde velletjes). Resp. 
historische postbode, vracht
wagen; telescoopantenne, 
glasvezelkabels. 

NEVIS 
26-3-'i2.35e sterfdag Elvis 
Presley (1935-1977). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok 5 9.- (rond zegel). Resp. 
vier verschillende afbeeldin
gen van Amerikaanse zanger 
en filmacteur, grammofoon
plaat en Presley met gitaar. 

i4-6-'i2. Frankeerzegels, 
nationale emblemen. 
$ 100,150. Resp. medicinale 
bron, staatswapen. 

NICARAGUA 
2012. Nicaraguaanse schil
ders. 
Velletje met tweemaal 0.50, 
tweemaal 1.-, tweemaal 2.-, 
10.-, 13.50,15.-, 16.-Cd. Ver
schillende schilderijen. 
2012. Flora en fauna van San 
juan-rivier. , 
Velletje met 1.-, 4.-, 5.-, 14.-, 
50.- Cd. Resp. gebouwen, ri
vier, vogel in boom, kolibrie, 
witte ibis. 
2012. Diplomatieke betrekkin
gen met Zuid-Korea 50 jaar. • 
Velletje met 4.-, 5.-, 13.50, 
25.- Cd. Resp. zonnepanelen, 
watervoorzieningproject 
Juigalpa, technisch training-
centrum, gebouw. 
2012. Cadiz-grondwet 200 
jaar. 
Blok 100.-Cd. Spaanse 
grondwet van 1812. 



NIEUWE UITGIFTEN 

NIEUW-ZEELAND 
3-io-' i2. Kerst. 
70 c , $ 1.40,1.90,2.40, 2.90, 
Resp. Maria met Jozef en 
)ezus, herders met schaap, 
engel, de Drie Wijzen met 
geschenken, de Drie Wijzen 
op kamelen. 

i2- io-' i2. Postzegelten
toonstelling Blenpex 2012 in 
Blenheim. 
Velletje met 70 c., $1.90, 
2.90. Zegels reeds uitgege
ven op 9-5-'i2 met verschil
lende afbeeldingen van 
koningin Elizabeth II (1926). 

NORFOLKEILAND 
2o-8-' i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met driemaal $ i.5o. 
Naambord, pijnboom met 
verlichting, vuurbaken. 

OEZBEKISTAN 
27-8-'i2. Fauna. 
400 ,800 ,1 .000 ,1 .200 (S); 
blok 1.000 (S). Resp. ho-
ningdas (Mellivora capensis 
indica), woestijnvalk (Faico 
pelegrinoides Temminck), 
egel (Hemiechinus hypo-
melas), otter (Lutra lutra 
seistanicus); lynx (Lynx lynx 
isabellina). 

OMAN 
^-y'^^. Betrekkingen met 
lapan 40 jaar. 
100 b . Embleem met zand
duinen en bloemen, vlaggen 

3-8-'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
100 b . Landkaart en duif. 

PAKISTAN 
28-8-' i2. Medische Universi
teit King Edward 150 jaar. 
8.- R. Gebouw in Lahore. 
30-8-' i2. Onafhankelijkheid 
65 jaar. 
10.-R. Portretschilderen 
postzegelontwerper Abdur 
Rahman Chugtai (1897-1975) 
met zegel-op-zegel 1.-R. 
Yvert 23 (1948). 

PALESTIJNSE AUTORITEIT 
29-7-'o8. Mahmud Darwisch 

(1941-2008). 
150, 250,350, 450 f. Pales
tijnse dichter met gebouwen 
in Jeruzalem. 
26-i2-' io. Jericho 1000 jaar. 
50 ,150,350,1 .000 f. Resp. 
teksten in Latijns en Arabisch 
schrift. 
26-i2-' io. Kerst. 
100,150, 250 ,500 f. Ster. 
i7-3-'ii. Dag van de Arabi
sche Post. 
Velletje met 350 ,500 f. Resp. 
postduif, kamelenkaravaan. 
Beide zegels met embleem. 
i-8-'ii . Ramadan. 
50 ,100,250, 500 f.; blok 
1.000 f.; blok 1.000 f. 
Resp. rotskoepel, lantaarn, 
lantaarn, rotskoepel; tekst; 
rotskoepel met lantaarn. Alle 
zegels met vlag. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
27-7-'i2. olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met 50, 551,1.- K.; 
blok 5.- K. Resp. gewichthef-
en, zwemmen, estafette-
oop; boksen. 

i -8-' i2. Chinees Nieuwjaar'*, 
Jaar van de Slang. 
1.20,1.20,6.-, 8.- K.; velletje 
met 1.20,1.20, 6.-, 8.- K.; blok 
10.- K. Symbolische slangen 
op verschillende achter-
grondkleuren met vlaggen 
van Papoea en Chinese 
Volkrepubliek. 

5-9-'i2. Klederdrachten. 
1.20,1.20, 6.-, 8.-K.; velletje 
met 1.20,1.20,6.-, 8.- K.; blok 
10.- K. Resp. man met penis
koker uit Telefomin-Sandaun 
Province, vrouw met grasrok 
uit Pomio-East New Britain, 
vrouwen uit Central Province 
met grasrokken, vrouw met 
grasrok en regenkleding ge
maakt van palmblad uit Duna; 
bruid uit Mendi in kleding van 
houtschorsvezels, vrouw uit 
Tay met grasrok en schouder
bedekking van houtschors, 
gezin uit Trobriand met gras
rok en broek van palmblad, 
vrouwen uitMukawa-Milde 
Bay Province met rokken van 
ioananen- en palmblad; vrouw 
uit Popondetta in kleding van 
houtschors. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
5-5-'io. Zeldzaamheden van 
de Chinese filatelie. 
Tienmaal 14.000 Db.; blok 
140.000 Db. Resp. verschil
lende zegels-op-zegel. 
5-5-'io. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van de Tijger. 
Velletje met tweemaal 
15.000, driemaal 20 .000 , 

25.000 Db.; blok 110.000 Db. 
Verschillende afbeeldin
gen van tijger en Chinese 
karakters. 
5-5-'io. 50e sterfdag Clark 
Gable (1901-1960). 
Velletje met tweemaal 
15.000, driemaal 20 .000 , 
25.000 Db.; blok 110.000 Db. 
Amerikaanse acteur en 
filmster. 
5-5-'io. 100e sterfdag Lev 
Tolstoj (1828-1910). 
Velletje met tweemaal 
15.000, driemaal 20 .000 , 
37.000 Db.; blok 110.000 Db. 
Russische schrijver. 
5-5-'io. 100 jaar watervlieg
tuigen. 
Velletje met tweemaal 
15.000, tweemaal 20 .000 , 
tweemaal 25.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. Beriev 
A-40 Albatros, tweemaal 
oudste vliegtuig van Fabre, 
Fabre met propeller, Notre 
Dame de la Garde-basiliek 
(Marseille) met Fabre, Cessna 
TU206D; Franse vliegtuigpio
nier Henri Fabre. 
5-5-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 in Shanghai. 
Velletje met tweemaal 
15.000, tweemaal 20 .000 , 
25 .000 ,30 .000 Db.; blok 
110.000 Db. Paviljoens 
van resp. Canada, Israël, 
Afrikaanse Unie, Hongkong, 
Maleisië, Zweden; Equatori
aal Guinee. 
5-5-'io. Wereldkampioen
schappen indoor atletiek 
2010 in Doha. 
Velletje met tweemaal 
15.000, tweemaal 20 .000 , 
25 .000,32 .000 Db.; blok 
115.000 Db. Resp. meerkam
per Bryan Clay, kogelstoter 
Reese Hoffa, hardloopster 
Meseret Defar, sprinter 
Dwain Chambers, hordeloper 
Dayron Robles, sprintster 
Veronica Campbell-Brown; 
hoogspringer Ivan Ukhov. 

5-5-'io. Lancering ruimte
telescoop Hubble 20 jaar 
geleden. 
Velletje met tweemaal 
15.000, tweemaal 20 .000 , 
25.000, 35.000 Db.; blok 
104.000 Db. Resp. Ameri
kaanse astrofysicus Lyman 
Spitzer (1914-1997), start 
missie STS-31, driemaal Hub
ble, planeet Aarde; ster V838 
Monocerotis. 
5-5-'io. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met tweemaal 
15.000, tweemaal 20 .000 , 
25.000, 35.000 Db.; blok 
110.000 Db. Resp. alec-
trosaurus, caudipteryx, 
gorgosaurus, spinosaurus, 
plesiosaurus, tapejara; 
nodosaurus. 
5-5-'io. 100e geboor tedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
Velletje met tweemaal 
15.000, tweemaal 20 .000 , 
25.000, 35.000 Db.; blok 
120.000 Db. Resp. vijfmaal 

Moeder Teresa, paus Johan
nes Paulus II (1920-2005); 
Moeder Teresa. 
5-5-'io. Vlinders. 
Velletje met tweemaal 
15.000, tweemaal 20 .000 , 
25 .000 ,35 .000 Db.; blok 
125.000 Db. Resp. zesmaal 
Brephidium exilis; Ornithop-
tera goliath. 

SENEGAL 
2011. Eilanden. 
50 ,450, 500 F. Resp. Sine 
Saloume, llot Sarpant, 
Carabane. 

SINGAPORE 
6-9-'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Chinese 
volksrepubliek 20 jaar. 
50, 65 c. $ 2.-; blok $ 5.-. Ver
schillende afbeeldingen van 
reuzenpanda (Ailuropoda 
melanoleuca). 

ST. MAARTEN 
4-4-'i2. Bloemen. 
10, 25, 50,125,125,175, 225, 
355. 455. 500 c. (samen
hangend). Resp. Anemone 
hupehensis, Caltha palustris, 
Helleboris thibethanus. Lobe
lia cardinalis, Osteospermum 
jucundum. Narcissus sp., 
Hemerocallis sp., Doronicum 
oriëntale, Catharanthus 
roseus, Alstroemeria sp. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i5-9-'t2. Ontmoeting met 
Coulonges-sur-l'Autize 
(Poitou-Charentes). 
€ 1.15. Vuurtoren en huis en 
papegaaiduikers (Fratercula 
arctica), boot met man en 
koe met zwanen, kinderte
kening met huizen en boot, 
kindertekening met paard en 
bomen. 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
3-5-'i2. frans Nationaal 
centrum voor Ruimtevaart
studies 50 jaar. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 3.50. Resp. astronaute 
Claudie Haigneré (1957), 
Spot, Aureol 1, FR 1; astronaut 
Jean-Loup Chretien (1938), 
SRET 2, Spot, Jason. 

3-5-'i2. Ontmoeting Barack 
Obama en Shimon Peres. 
Velletje met viermaal $ 3.50. 

Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse en Israëli
sche presidenten en vlaggen. 
27-6-'i2. Landing op maan 
van Luna 9. 
Twee velletje met elk vier
maal 53.50. Resp. Lunik 3, 
Luna 10, Lunik 2, Von Braun
wagen; Lunik 9, Russische LM, 
ruimteschip, denkbeeldig 
ruimteschip. 

SURINAME 
(5-8-'i2. Olympische Speien 
2012 in Londen. 
SR$ 0.50,1.-, 1.50, 2.-, 2.50, 
3.-,3.50,4.-, 4.50,5.-, 5.50, 
7.- (samenhangend); velletje 
met SR$2.-,3.-, 5.-. Resp. 
badminton, wielrennen, 
schoonspringen, paarden
sport, gymnastiek (paard), 
kogelsFingeren, speerwerpen, 
verspringen, estafetteloop, 
roeien, zwemmen, tennis; vol
leybal, atletiek, hordeloop. 

TAIWAN 
28-9-'i2. Groetzegels, bloe
men als symbolen. 
Tienmaal NT$ 3.50 (samen
hangend), tienmaal NT$ 5.-
(samenhangend). Resp. 
Hibiscus mutabilis (fijnheid), 
Strelizia sp. (passie), Salvia 
sclarea (respect), Oncidium 
orchid (vriendelijkheid). Zin
nia sp. (eeuwigdurendheid), 
Tagetes erecta (gezondheid). 
Hibiscus rosa-smensis (goed
gunstigheid), Osmanthus 
fragrans (bescheidenheid). 
Malus sylvestris (warmte), 
Hydrangia sp.(hoop); de 
zegels met een waarde van 
NT$ 5.- hebben dezelfde 
afbeeldingen. 

TOGO 
i5-i2-'io. Historische loco
motieven. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. resp. Phila
delphia & Reading, uitvinder 
John Stevens, uitvinder Richard 
Trevithick, Camden & Amboy; 
Delaware & Hudson Canal. 

i5-i2-'io. Locomotieven. 
Vier velletjes met elk 
viermaal 750 F.; vier blok
ken elk 3.000 F. Resp. Blue 
Train, Rosie, Transnet Class 
19E, Gautrain; Bachmann 
Baltimores Ohio,Silver 
Bullet, Silver Streak, Silver 
Cornet; Shinkansen, MLX01, 
CRH2,KTX; Tilt Train, Ghan, 
Indian Pacific, Country Link 
XPT; Pride of Africa; Texas 
and Pacific; CRH2; Country 
Link XPT 
i5-i2-'io. 150e sterfdag 
Amerikaanse chemicus en 



uitvinder Charles Goodyear 
(18001860) 
Velletje met viermaal 750 F, 
blok 3 000 F Resp Verschil
lende afbeeldingen van 
Goodyear met racewagen uit 
ca 1930 
i5i2'io. 125e geboorte
dag Roemeense fysicus en 
lucntvaartpionier Henri Marie 
Coanda (18861972) 
Velletje met viermaal 750 F, 
blok 3 000 F Resp dub
beldekker, Coanda en dub
beldekker, C17 Globemaster, 
F16, Coanda 
i5i2'io. Satellieten 
Velletje met viermaal 750 F, 
blok 3 000 F Resp Rus
sische raketwetenschapper 
Konstantin Ziolkovskij (1857
1935), Explorer 1, Navstar, 
Russische ruimtevaarttech
nicus Sergei Koroljov(i907
i966),GPSsatelliet 
i52'ii. Beschadiging van 
paddestoelen als gevolg van 
radioactieve straling van 
kerncentrales 
Velletje met viermaal 750 F, 
blok 3 000 F Centrales en 
paddestoelen resp Cattenom 
(Frankrijk) en Amanita mus
caria, Brokdorf (Duitsland) 
en Coprinus comatus, Kalinin 
(Rusland) en Gomphus floc
cosus, Beznau (Zwitserland) 
en Amanita phalloides, Tsjer
nobyl (Oekraïne) en Coprinus 
micaceus 
i52'ii. Natuurrampen en 
zeldzame planten 
Velletje met viermaal 750 F, 
blok 3 000 F Resp bosbrand 
en Iris lacustris, overstro
ming en Tacca chantrieri, 
vulkaanuitbarstingen Raf
flesia arnoldii, windhoos en 
Amorphophallus titanum, 
bosbrand en Dionaea mus
cipula 
i52'ii. Vulkanen en bescha
diging orchideeën door ozon 
Velletje met viermaal 750 F, 
blok 3 000 F Resp Krakatau 
(Indonesië) en Cattleya 
schilleriana, Etna (Italië) 
en Cattleya lawrenceana, 
Tungurahua (Ecuador) en Cat
tleya bochellensis, 01 Doinyo 
Lengai (Tanzania) en Seleni
pedium hybridum nitidissi
mum, Eyjafjallajokull (IJsland) 
en Dendrobium capillipes 

TOKELAU 
3io'i2. Vissen 
40, 45 c , $1 40, 2  Resp 
Thunnus albacares, Etelis 
carbunculus, Acanthocy
bium solandri, Coryphaena 
hippurus 

TONGA 
308'i2. Luchtpost, uilen 
Viermaal $ 25  (ook samen
hangend) Verschillende af
beeldingen van Asio flameus 
Ook velletje met de zegels 

88'i2. Onderwijs, schrijven 
$ 3  Potloden 
2o8'i2. Koningen van Tonga 
Blok $20 , (ongetand) 
Portretten van George Tupou 
I, George Tupou II, Salote 
Tupou III, Toufa'ahau Tupou 
IV, George V met paleis 
228'i2. South Pacific Con
ference 
Vel met 16 maal $ 2  Vlag
gen van Australië, Cookeilan
den, FIJI, Kiribati, Micronesië, 
NieuwZeeland, Palau, 
Marshalleilanden, Vanuatu, 
Tuvalu, Tonga, Salomons
eilanden, Samoa, Papoea
NieuwGuinea, Niue, Nauru 
49')2. Eerste huwelijksdag 
prins William en Catherine 
Middleton 
Velletje met viermaal $ 5 
Overdrukken op zegelvel
letje met $ o 10,0 80,1 , 
250(1998) Verschillende 
portretten van prinses Diana 
(19611997) 

TONGA NIUAFO'OU 
308'i2. Luchtpost, uilen 
Viermaal $ 25  (ook samen
hangend) Verschillende 
afbeeldingen van Tyto alba 
Ook velletje met de zegels 
88'i2. Onderwijs, alfabe
tisme 
$ 3  Boeken 

'NfiJÄFÖ'bü Jäss' 

49'i2. Eerste huwelijksdag 
prins William en Catherine 
Middleton 
Velletje met viermaal $ 4
Overdrukken op zegelvel
letje met $ o 10,0 80,1 , 
2 50 (1998) Verschillende 
portretten van prinses Diana 
(19611997) 

TURKS EN CAICOS
EILANDEN 
i27'i2. Chinees Nieuw
jaar*', laar van de Draak 
Blok$3(rondzegel) Draak 
i27'i2 Ruimtereis lohn 
Glenn (1921) 50 jaar geleden 
Velletje met viermaal $ 1 25 
Glenn m ruimtepak, twee
maal lancering ruimteschip 
Friendship 7, landing, Glenn 
met vlag 

i27'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden 
Velletje met achtmaal $ 1 , 
blok $5  Resp viermaal 
zinkend schip, tweemaal zee, 
Ijsberg, redaingsboot, schip 
i27'i2. 200e geboortedag 
Charles Dickens (18121870) 
Velletje met zesmaal 30 c , 

blok $5  Resp Dickens, 
illustratieuit'ATaleof the 
two Cities', standbeeld in 
Philadelphia, Oliver Twist, A 
Christmas Carol, portret 

UGANDA 
293'i2. Aidsbestrijding 
30 jaar 
700,1 500,1 800,1 900, 
2 700,3 400 Sh Resp por
tret musicus Philly Bongole 
Lutaaya (19511989), man en 
vrouw voor hivtest, medici 
op zoek naar vaccin, preven
tie kinderen met kaarsen, 
embleem van rood lint, man 
en vrouw met kind 
303'i2. Vissen, cichliden 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100, 4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Haplochromis katonga, 
Haplochromis nyererei, 
Mormyrus macrocephalus, 
Lates niloticus, Haplochromis 
petronius 
303'i2. Apen 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100, 4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Cercopithecus 
neglectus, Otolemur cras
sicaudatus, Erythrocebus 
patas Cercopithecus Ihoesti, 
Cercopithecus mitis 

303'i2. Vlinders 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100,4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Charaxes druceanus 
obscura, Papilio phorcas 
ruscoei, Euxanthe crossleyi 
ansorgei, Graphium ridleya
nus, Precis octavia 
3o3'i2. Reptielen 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100,4 100, blok 8 300 Sh 
Resp kameleon (Chamaeleo 
gracilis), schildpad (Stigmo
chelys pardalis). Gabonadder 
(Bitis gabonica), nijlkrokodil 
(Crocodylus niloticus), Gabo
nadder (Bitis gabonica) 
303'i2. Olifanten 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100, 4 100, blok 8 300 Sh 
Verschillende afbeeldingen 
van Loxodonfa africana 
303'i2. Uilen 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100, 4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Scotopeliapeli,Strix 
woodfordii. Bubo africanus. 
Bubo capensis. Bubo lacteus 
303'i2. Katachtige roof
dieren 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100, 4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Acinonyxjubatus, Pan
thera leo, Panthera pardus. 
Caracal caracal, Panthera 
pardus 
303'i2. Ijsvogels 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100,4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Cervlerudis, Halcyon 
leucocepnala, Alcedo cris
tata, Ceryle rudis. Halcyon 
leucocephala 
303'i2. Bedreigde dieren 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100,4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Beaudoums slangena
rend (Circaetus beaudouini), 
Afrikaanse goudkat (Profelis 
aurata), jachtluipaard (Aci
nonyxjubatus), gevlekt 
slurfhondje (Rhynchocyon 

cirnei), zwarte kroonkraan 
(Balearicapavonina) 
303'i2. Roofvogels 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100, 4 100, blok 8 300 Sh 
Resp Aquilarapax, Tera
thopius ecaudatus, Pandion 
haliaetus, Gyps rueppellii. 
Circus aerugmosus 

URUGUAY 
3i8'i2. Voorjaar, fauna 
Viermaal $ 12 (samenhan
gend) Roodkuifkardinaal 
(Paroaria coronafa) en rode 
vliegenvanger (Pyrocephalus 
rubinus), Patagonische ple
vier (Charadrius modestus), 
breedsnuitkaaiman (Caiman 
latirostris), bij (Xvlocopa 
augusti) en pad (Rhinella 
schneiden), La Platadolfijn 
(Pontoponablainvilleii) 

mm 
i39'i2. Internationale Dag 
van de Vrijheid 
$ 37 Mensen m kring 

VERENIGDE STATEN 
iio'i2. Lucht en ruimte
foto's 
Vijftienmaal Forever (sa
menhangend) Beargletsjer 
(Alaska), vulkaankrater 
(Mt St Helens Washington 
State), geothermische oron 
(Yellowstone National Park), 
Castletafelberg m ochtend
mist (Utah Navajo Tribal 
Park), moeras (Blackwater 
National Wildlife Refuge), 
zoutvijvers (baai van San 
Francisco), houtvlotten op 
weg naar zaagmolen (Idaho), 
landbouwgrond met cirkelir
rigatiesysteem (Garden Citv 
Kansas), kersenboomgaara 
(Wisconsin), cranberryoogst 
(Massachusetts), buitenwijk 
van Las Vegas, scheepsvioot 
(Houston), reparatieloods 
voor locomotieven (Scran
ton), wolkenkrabbers (New 
York), snelwegknooppunt 
(Florida) 

iiio'i2. Kerst 
Forever Maria en Jezus op 
ezel met lozef en ster 
iiio'i2. Kerstman 
Viermaal Forever Kerstman 
in slee met cadeautjes, 
herten en maan, herten en 
dak met schoorsteen, huizen 
in de sneeuw 

ZUIDAFRIKA 
io8'i2. Vogels 
Vijfmaal International Air
mail Small Letter (samen
hangend) Cinnyristalatala, 
Cmnynsfuscus, Cinnyns 
neergaardi, Anthreptes rei
chenowi, Hedydipna collans 

ZUIDGEORGIÈ EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
9ii'i2. Instelling van be
schermd zeegebied 
65,65,75.75p,tl  , t i 2 o 
Resp vissenipatrouilleschip 
ms 'Pharos met pinguïns 
(Aptenodytes patagonicus), 
cruiseschip met zeeolifanten 
(Mirounga leonina), weeg
schaal met albatroskuiken 
(Thalassarche chrysostoma), 
vissersschip met lijnen en 
vissen, diverse zeedieren, 
verschillende koralen met 
zeester en zeeleeuw 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
49'i2. Australische 
Zuidpoolexpeditie 100 jaar 
geleden, II 
Driemaal 60 c (samen
hangend met doorlopend 
beeld), tweemaal $ 1 20 
(samenhangend met doorlo
pend beeld) Resp Expeditie
leden met tent, Xavier Mertz 
(18831913), Belgrave Ninnis 
(18871912) met sledehonden, 
schip Aurora met landkaart 
en pinguïns, schip en expe
ditieleden Ook velletje met 
dezegels 

* Gebruikte afkortingen 
CSCE Organization for Secu

rity and Cooperation 
in Europe 

OEA Organizacion de los 
Estados Americanos 

Sapoa Southern African 
Postal Operators As
sociation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

*■■ Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van de Slang io2'i2 t/m 
3oi'i4, Jaar van de Draak 
23i'i2 t/m 92'i3, Jaar van 
de Tijger i42'io t/m 32'ii 
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VROLIJKE PRINSESJES EN ANDERE KONINKLIJKE POSTZEGELS 

Het is dit jaar precies veer
tig jaar geleden, dat de 
prinsjes Willem-Alexander, 
johan Friso en Constan-
tijn op de Kinderzegels 
werden afgebeeld (i, 2,3). 
De foto's van de prinsjes 
waren gemaakt door hun 
vader prins Claus. Nu, 
veertig jaar later, treedt 
de Prins van Oranje in 
de voetsporen van zijn 
vader. Hij heeft zijn drie 
dochters, Amalia, Ariane 
en Alexia gefotografeerd 
voor de Kinderzegels 
van 2012 (4). Volgens het 
persbericht van PostNL 
heeft de ontwerper van 
de zegels, Julius Vermeu
len, voorafgaande aan 
de fotosessie uitgebreid 
gesproken met de prins. 
"We hebben overlegd over 
de wijze van fotograferen, 
de context, mogelijke 
achtergronden, camera
standpunten, keuzes in de 
compositie, de interactie 

tussen de prinsesjes, dat 
soort dingen. En dan komt 
natuurlijk het moment, 
dat je de foto's ontvangt 
en kunt bekijken. Een 
heel pak met fantastisch 
materiaal, dat kun je wel 
zien aan het resultaat. Het 
overtrof mijn verwachtin
gen. Ik was vooral verrast 
door de expressie van de 
foto's. Het zijn personages 
met een sterk karakter. Ze 
komen echt binnen, het 
zijn hele directe portret
ten. Ook zie je duidelijk 
hoe intensief de band 
is met de fotograaf. Er 
is ontspanning. Het zijn 
weliswaar poses, maar er 
wordt niet geposeerd." 

Primeur 
In het persbericht wordt 
verder gemeld, dat de 
traditie van samenwerking 
tussen de post en een 
koninklijke fotograferende 
vader met prins Claus be

gon. Dat is niet helemaal 
juist. Voor de Tweede We
reldoorlog verschenen de 
bekende briefkaarten voor 
het Algemeen Steuncomité 
1939 met portretten van de 
prinsessen Beatrix en Irene 
(5,6). De betreffende 
foto's waren gemaakt door 
prins Bernhard, die daar
mee de primeur had. Niet 
iedereen was overigens 
blij met deze koninklijke 
amateurfotografen. Be
roepsfotografen spraken 
van broodroof als er foto's 
verspreid zouden worden 
die met gemaakt waren 
door hen, maar door de 
prinsen. Bij mijn weten Is 
de Nederlandse post uniek 
In het feit, dat zij door de 
jaren heen foto's heeft 
gebruikt die gemaakt 
werden door prinselijke 
vaders. 

Protest 
Het IS aardig om nog eens 

in herinnering te roepen, 
dat er in 1909 bijna een 
zegel werd uitgegeven 
om de geboorte van 
prinses Juliana te vieren. 
De directeur-generaal 
van de PTT had daar geen 
bezwaar tegen en in 1905 
was al aan het Nederlands 
Comité ter Bestrijding van 
Tuberculose toegezegd, 
dat de zegel een toeslag 
zou krijgen ten bate van 
dit comité. De minister van 
Verkeer en Waterstaat, die 
indertijd verantwoordelijk 
was voor de PTT en het 
uitgiftebeleid, stak daar 
echter een stokje voor. 
De tuberculosezegels van 
1906 hadden namelijk 
tot een storm van protest 
geleid. Met name de 
socialisten meenden, dat 
het een overheidstaak was 
om geld te steken in de 
tuberculosebestrijding. De 
minister en ook verschil
lende collega's voelden er 

niets voor om weer gecon
fronteerd te worden met 
een storm van protest. 

Postzegel op postzegel 
Met de prmsessenzegels 
wordt duidelijk dat er 
inmiddels een nieuwe ge
neratie 'in de wacht' staat 
om straks het stokje over 
te nemen en dat is aan alle 
Europese hoven het geval. 
In Luxemburg verschenen 
een postzegel en een vel
letje ter gelegenheid van 
het voorgenomen huwelijk 
van erfprins Guillame en 
de Belgische gravin Ste
phanie de Lannoy (7). De 
uitgifte past in een lange 
traditie van postzegels 
voor huwelijken m Luxem
burg. Al in 1953 verscheen 
een serie postzegels toen 
de toenmalige erf groot
hertog Jean trouwde 
met prinses Josephine 
Charlotte, die ook van 
Belgische afkomst was en 
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ook bij het huwelijk van de 
huidige groothertog werd 
een postzegel uitgegeven. 
Bij de viering van het dia
manten regeringsjubileum 
van de Britse koningin 
Elisabeth waren de zonen 
van prins Charles, Wil
liam en Harry, prominent 
aanwezig en speelden 
zij een belangrijke rol als 
vertegenwoordiger van de 
koningin. Op de tientallen 
postzegels die vanwege 
het jubileum verschenen 
werden zij echter slechts in 
een enkel geval afgebeeld 
en dan met portretten uit 
hun jeugd (8). Het was 
dan ook het feest van hun 
grootmoeder, zullen we 
maar zeggen. Vermeldens
waardig is het velletje, 
dat begin dit jaar werd 
uitgegeven door de Royal 
Mail. De meeste portretten 
op de zegels zijn afkom
stig van bankbiljetten en 
munten die in eerste jaren 

van de regeringsperiode 
van de koningin gebruikt 
werden (9). Verzamelaars 
van postzegels op postze
gels zullen blij zijn met de 
Canadese jubileumzegels. 
De post van Canada koos 
ervoor om elke decennium 
uit de regeringsperiode 
van koningin Elizabeth 
op een postzegel af te 
beelden (10). 
Hier sluiten mooi het 
Nederlandse prestige
boekje en velletje op 
aan die verschenen ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel. Het 
velletje is gebaseerd op 
een proefdruk uit 1949 van 
vier Juliana en facezegels 
met frankeerwaarde van 
1 gulden (11). Het aardige 
van deze proefdruk is dat 
de koningin een diadeem 
draagt. Op uitdrukkelijk 
verzoek van koningin 
Juliana werd die diadeem 
weggehaald, zodat op 
de uiteindelijke zegels 
geen diadeem te zien 
IS. In het prestigeboekje 
wordt het verhaal van 
de postzegels nog eens 
verteld met aanvullend 
illustratiemateriaal. Toen 
in 1979 de Nederlandse 
Antillen het ontwerp weer 
van stal haalden voor een 

nieuwe serie permanente 
postzegels, nam men niet 
de moeite om de diadeem 
uit het ontwerp weg te 
halen. 

Flamboyant 
Een andere vorstin die dit 
jaar een jubileum vierde 
IS de Deense koningin 
Margrethe II. Net als haar 
Engelse collega kwam zij 
al jong op de troon na het 
plotselinge overlijden van 
haar vader. Het was aan 
de vooravond van zijn 
zilveren regeringsjubileum 
en de ontwerpen voor 
de jubileumpostzegels 
waren al goedgekeurd. De 
zegels werden vervolgens 
uitgegeven als herden
kingszegels. Margrethe is 
de enige koningin die zelf 
een postzegel ontwierp. 
Het ontwerp voor de post
zegel uit 1985 die veertig 
jaar bevrijding herdacht, 
was van haar hand. De 
flamboyante koningin 
Margrethe zit inmiddels 
veertig jaar op de troon en 
dat werd op grote schaal 
gevierd m Denemarken. 
Ter gelegenheid van het 
jubileum verscheen er een 
postzegel op grootformaat 
met een staatsieportret 
van de vorstin (12). De ei

genzinnige Margrethe, die 
bijvoorbeeld onverstoor
baar blijft roken, een van 
de weinige dingen waar de 
Denen kritiek op hebben, 
denkt ook na veertig jaar 
niet aan aftreden. Net als 
in het Verenigd Konink
rijk blijven koningen en 
koninginnen in Dene
marken regeren tot hun 
dood. Voorlopig zullen 
kroonprins Frederik en 
prinses Mary zich kunnen 
bezighouden met hun 
huidige werk. Voorde 
prinses betekent dat onder 
andere dat ze zich inzet 
voor de Deense Hartstich
ting. Om aandacht te 
vragen voor deze stichting 
verscheen eerder dit jaar 
een postzegel met een 
portret van Mary, die zich 
in korte tijd net zo populair 
heeft gemaakt als prinses 
Maxima in ons land. De 
van oorsprong Austra
lische Mary leerde prins 
Frederik kennen tijdens 
de Olympische Spelen 
van Sydney in 2000. Het 
paar trad vier jaar later in 
het huwelijk en heeft vier 
kinderen, waaronder een 
tweeling. 

Verjaardagen 
Het Noorse koningspaar 

vierden een dubbelfeest. 
Koning Harald en koningin 
Sonja werden beiden 75 en 
kregen van de Noorse post 
elk een verjaardagspost
zegel (14). Hun huwelijk in 
1968 had heel wat voeten 
in de aarde omdat Sonja 
niet van adel was. Harald's 
vader, koning Olav V, had 
zich lange tijd verzet tegen 
de keuze van zijn zoon. 
Toen hem na een aantal 
jaren echter duidelijk werd 
dat er sprake was van ware 
liefde, ging hij akkoord 
meteen huwelijk. Het 
koningspaar is erg geliefd 
in Noorwegen. Dat komt 
onder andere doordat 
zowel de koning als de 
koningin erg betrokken is 
bij het wel en wee van het 
Noorse volk. Toen vorig 
jaar Anders Breivik tiental
len jonge Noren dood
schoot was het paar snel 
ter plekke om te troosten 
en een luisterend oor te 
bieden. De koninklijke 
familie zelf bleef ook niet 
gespaard. Een halfbroer 
van prinses MetteMarit, 
de echtgenote van kroon
prins Haakon, kwam bij de 
aanslag om het leven. 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-wiktorOhome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.coni 

www.aephilatelie.nl en 
www.postiegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie' A.M. Eijge-
laar. Telefoon 010-5222914. 

DDR25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc). Romkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R- Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www.stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. N. 
Engelhart. Telefoon 06-15641312. 

Indonesië na i9<i9 is mijn speci
aliteit, pfr. * gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoekOhetnet.nl 
Telefoon 0228-318267 of 
06-14511744. 

USA, Canada, N-Zealand en 
Australië alle manco's gestem
peld en postfris zonder plakker, 
j Dijkstra, Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen. Telefoon 0578-571958. 
E-mail: dijks20(5)gmail.com 

Postzegels nodig voor uw 
verzameling? Kijk dan eens op 
www.wereldzegels.eu. U vindt 
altijd wel wat. M.v.Dal. Telefoon 
0492-522224. 

Verenigd Europa 865 F.D.C, 
compl. 1956-1981, bod gevraagd. 
W. Bouhuis. Telefoon 035-6855572. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www tenkatephilatelie.nl 
E-mail mfoOtenkatephilatelie.nl 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

Grote partij postzegels en 
velletjes postfris en gebruikt 
Nederland, Ned. Indie, Canada, 
Rep. Indonesië, Ned. Enfacemet 
eert. Geen handelaar. Suriname 
alles m één koop. B.v d.Spoel. 
Telefoon 06-14500077. 

1000 Verschillend Nederland 
15 euro, 1000 verschillend Wereld 
5 euro. D. Beekman, Slijpkruikweg 
5, 6712DH Ede(Gld.). 

GEVRAAGD 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. Be
zoek aan huis. Geen object te groot. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416-331451. 
E-mail info@booklets.nl 

Jonge verzamelaar (43) zoekt 
verzameling en douJblettenpar-
tijen klassiek Europese landen. 
Aanbiedingen R.H. Brandsen. 
Telefoon 06-33026773. 

Persoonlijke postzegels, wie 
wil ruilen, kopen of verkopen 1-1, 
conditie eerlijk. P.J Luyten, Kloos-
terhof 15,5504HR Veldhoven. 

Belastingzegels NL-BRD-FR-
Wereld zegels/stempels/ stukken 
koop/ruil. J.A.Wessels. 

Telefoon 06-53404683. 
E-mail wesstax@worldonline.nl 

Bundels en massawaar wereld. 
Ook Nederland frankeergeldig 
gevraagd. H. Koning. Telefoon 
06-21406037. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see youl 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro Inl P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulder(5)planet.nl 

Contactgfroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz , 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail. p.zwaagCBhccnet.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide 
bibliotheek en rondzendingen. 
Onze website' www.usca.nl 
Enk Mulder, info(5)usca.nl 
Telefoon 06-25240316. 

P.V. Phila Venio houdt op 
zaterdag 8 december een grote 
internationale Postzegelbeurs 
van 10.00-16.00 uur m zaal De 
Wijlderbeek, Hagerhofweg 2A, 
Venlo-Zuid Gratis entree 
Tafels te huur. Inl. P. van Bree, 
telefoon 077-3733293. 
E-mai: piet.van.breeOhome.nl 

Zaterdag 17 november Postze
gelbeurs Emmeloord van 10 00 
-16.00 uur, locatie Groenhorst 
College, Balkan 16 te Emmeloord. 
Inl.J.W. Elshof 
Telefoon 0527-615628. 

Ned.-lsraël Phil, voor verzame
laars van Israël-ludaïca. Maak 
eens kennis' 4 Bijeenkomsten m 
De Meern met veiling, eigen blad 
en nieuwtjesdienst. F. Pouderoyen. 
Telefoon 0320-234548 of 
www.ver-nip.nl 

Wat ik zoek? Het exiibris uit uw 
boek! (vb. Bruna, Wetselaari). 
P. Wintermk. Telefoon 023-5256494. 

Gevraagd roofvogels (geen 
uilen), roofdieren (geen katten), 
hetzelfde aantal en kwaliteit van 
uw keuze retour. F. Bik, Dijkhof 
i,67i5DV Ede. Telefoon 0318-
842992. 

Op vrijdag 26 oktober 2012 
organiseert PV Onder de Loupe 
haar 42e Grote Veiling. Info W. 
Arentshorst. Telefoon 06-22244752 
of website www.onderdeloupe.nl 

Postzegel- Ansichtkaarten-
Muntenbeurs zaterdag 24 
november 2012 van 9.30 -16.00 
uur in Rijngaarde, Dronensingel 1, 
2411EV Bodegraven, semihande-
laren aanwezig en ruiltafels. Inl. D. 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579 
of P.v.Vliet 06-13536015. Tevens 
materiaal inleveren voor Stich
ting Postzegelvriend. 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

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) 

DE H O L 

Veiling Nr. 118 
wordt gehouden op 

zaterdag 8 december 2012 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 719 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


^»^"'«x «nietdijk Meer dan 93 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
1919-2012 

!LET OP! -> Najaarsveiling 399 dinsdag 13, 
woensdag 14 en donderdag 15 november 2012 

Verandering veilingdatum 399^ najaarsveiling. 

In verband met de NVPH vergadering en het afscheid van de heer Hans Lichtendahl hebben wij, anders dan dat u van ons 
gewend bent, besloten de veiling een dag later te laten aanvangen. 

Afscheid van onze oud directeur. 

Deze 399* veiling zal een bijzonder feestelijk tintje krijgen. Na een werkzaam leven van ruim 40 jaar in 
dienst bij Rietdijk postzegel- en muntveilingen bv. is dhr. Hans Lichtendahl in augustus 2012 met 
pensioen gegaan. W/ij danken hem voor de Inzet van de afgelopen jaren. Op dinsdag 13 november 
bieden wij onze cliënten en zakenrelaties de gelegenheid hem de hand te schudden, tijdens de receptie 
(van 15.00-17.00 uur) direct na de eerste zitting in café/restaurant Royalz Noordeinde 90 tegenover ons 
kantoor in Den Haag. 

Het team van Rietdijk veilingen. Meer dan 40 jaar in dienst van 
de filatelie Hans Lichtendahl. 

Inmiddels hebben wij ons team versterkt met een nieuwe medewerker. William de Vetten maakt sinds 1 september 2012 deel 
uit van de vertrouwde gezichten bij Rietdijk veilingen. V^ij hopen dat hij zijn hobby's met veel plezier omzet in een 
professionele carrière in de filatelie en numismatiek. Ook hem kunt u natuurlijk op de komende veiling begroeten. 

Cyril Knegtmans Arie Benschop John Kuin 

Aankondiging: Jubilieumveiling no. 400! 
René Roelandse William de Vetten 

Voor onze 400*̂  veiling welke in april 2013 zal worden gehouden, zoeken wij uiteraard weer losse nummers, collecties en 
partijen. Voor grotere inzendingen komen wij graag naar u toe! Heeft u soms iets speciaals voor deze grote internationale 
veiling schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst! 

Ga met Rietdijk op RECORD jacht! 
Meer informatie op: www.rietdijkveilingen.com 

U bent dagelijks van harte welkom voor het aanleveren van materiaal 
voor onze internationale veilingen. 

. ä < v O P ^ ^ ^ g ^ ^ ^ Rietdijk BV. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.com ^'^»'ooruwveri^^'' 

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



